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CAPÍTULO 2: BIOMARCADORES
DA ASMA GRAVE

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS
DA ASMA GRAVE

Adaptado a partir das referências 1-4

A inﬂamação eosinofílica pode ocorrer pela via da ativação alérgica, pela ação das células Th-2
forte, ou pela via de ativação eosinofílica, mediada pelas chamadas alarminas, de origem
epitelial (IL-33, ILC2, TSLP). Esta segunda não tem o componente alérgico e também resulta na
hiperatividade da IL-5 e aumento da inﬂamação eosinofílica. Este endótipo passou a ser
chamado de T2 forte.5-8

BIOMARCADORES DA ASMA GRAVE

As funções e efeitos do NO no pulmão
e vias aéreas reﬂetem seus principais
papéis como vasodilatador, broncodilatador,
neurotransmissor e mediador inﬂamatório.
Assim, tem papel importante na ﬁsiopatologia
de doenças pulmonares, incluindo a asma.
Pacientes asmáticos apresentam níveis elevados
de NO em sua respiração exalada (FeNO).

Os eosinóﬁlos são ativados pela ação
da IL-5, e auxiliam no processo de
remodelamento brônquico e no incremento
da hiper-responsividade brônquica. A contagem
de eosinóﬁlos pode ser feita no lavado
nasal ou no sangue, sendo que este último
se correlaciona com o eosinóﬁlo no
escarro induzido.

Neutróﬁlos
são
fontes
importantes
de citocinas pró-inﬂamatórias, que quando
têm sua liberação sustentada são
responsáveis pelo papel dos neutróﬁlos no
dano tecidual e remodelamento das vias
aéreas na asma. A neutroﬁlia no escarro da
asma não-eosinofílica pode representar um
efeito da doença ou do seu tratamento.

A periostina, uma proteína da matriz
extracelular, desempenha um papel
importante na remodelação tecidual durante
a inﬂamação alérgica. Ela é induzida pelas IL-4
e IL-13 em células epiteliais brônquicas e em
ﬁbroblastos pulmonares, e está envolvida no
processo de ﬁbrose sub-epitelial em pacientes
com asma grave.

Adaptado a partir das referências 1, 3, 9 e 10

BIOMARCADORES DO ENDÓTIPO T2

Adaptado a partir das referências 3, 9 e 10
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