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Asma Brônquica

Resposta Tardia da Asma

INTRODUÇÃO

A reação mediada pela IgE pode também evoluir para uma resposta tardia, que configura
a fase de inflamação crônica da mucosa das vias aéreas, com confluência de linfócitos T
(CD4+), mastócitos, eosinófilos e basófilos, associados a um estado de hiper-
responsividade brônquica.

Os alérgenos podem também interagir e ativar os linfócitos, que apresentam importante
papel na orquestração da inflamação, através da síntese e ativação de citocinas
responsáveis pela interação entre as várias células envolvidas no processo. Com a
progressão tomam parte os monócitos, macrófagos e plaquetas.

Os basófilos e mastócitos apresentam características funcionais similares,1 porém em
muitos outros aspectos estas células se comportam como os  granulócitos. São poucas as
evidências de que os basófilos do sangue periférico migrem para os tecidos.2 Tanto os
mastócitos como os basófilos possuem alta afinidade para receptores IgE (FcεR)3 e por
isso são células importantes nas doenças alérgicas atópicas, como eczema, rinite e asma,
pois quando sensibilizados previamente pela IgE, são ativados pelo acoplamento do
antígeno aos receptores IgE da superfície de suas membranas celulares. Os basófilos
secretam mediadores inflamatórios como a histamina (1 pg por célula – armazenada em
grânulos lisossomiais modificados) e os leucotrienos e possuem grânulos com
proteoglicanos ácidos como os mastócitos. Os basófilos não contêm quimase, porém
contêm triptase em concentrações menores do que 0,1% dos valores encontrados nos
mastócitos. Sintetizam citocinas como a MIP-1a, IL-13 e IL-44-6 que potencialmente
influenciam as funções de diferentes outras células inflamatórias. O papel dos basófilos na
patogênese da asma ainda não está totalmente esclarecido, estando presente no escarro
de 50% dos pacientes com asma perene7 e aumentado no lavado broncoalveolar de
asmáticos atópicos, quando comparado ao de normais.8,9 Estudos recentes têm
demonstrado aumento considerável na presença de basófilos nas vias aéreas de pacientes
que morreram de asma severa.10 Koshino et al.11 através de biópsia brônquica
encontraram correlação entre número de basófilos e gravidade de sintomas.

Na asma alérgica crônica os mastócitos estão em estado de contínua ativação na mucosa
brônquica,  como demonstrado pela presença de triptase e histamina no líquido do lavado
broncoalveolar (BAL); pelas características de degranulação quando vistas pela
microscopia eletrônica; e pelas evidências de síntese contínua de IL-4, e IL-5. Secretam
um grande número de mediadores, capazes de explicar não só os sintomas de asma, mas
todas as características patológicas presentes na parede brônquica. A célula
numericamente predominante na inflamação inicial e tardia da asma é o eosinófilo.
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