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Resumo 
 

A asma é uma doença crônica das vias aéreas, caracterizada por hiperresponsividade 

das vias aéreas inferiores e limitação variável do fluxo aéreo. A presença e a atividade de 

eosinófilos/macrófagos/mastócitos, IgE específica para alérgenos, citocinas (TNF-α, IFN-γ, 

IL-4, IL-5, IL-13) e linfócitos Th-2 exercem um papel central neste processo. Além de todos 

os mecanismos imunológicos já citados, a formação de redes extracelulares de eosinófilos 

(EETs) tem sido descrito como um novo mecanismo da resposta imune inata contra as 

infecções. Entretanto, os mecanismos imunológicos relacionados com a sua formação e seu 

papel na fisiopatologia de algumas doenças, como nas doenças respiratórias, não estão 

completamente elucidados. Com base no que foi exposto, o objetivo geral deste estudo foi 

avaliar a formação de EETs no lavado broncoalveolar (LBA) de animais submetidos a um 

modelo experimental de asma. Foram utilizadas fêmeas de BALB/c que foram sensibilizadas 

com 10 µg de ovoalbumina (OVA) por via subcutânea nos dias 0 e 7 do protocolo e, 

posteriormente, submetidas a três desafios intranasais com OVA (100 µg) nos dias 14, 15 e 

16. No 17o dia os animais foram anestesiados para a retirada do LBA e posterior contagem 

diferencial de células, quantificação do DNA extracelular e visualização das EETs por 

imunofluorescência. Verificamos que a OVA promoveu um aumento significativo na 

contagem de eosinófilos (p>0,001) e na contagem de linfócitos (p>0,05) quando comparado 

ao grupo controle (DPBS). Verificamos também um aumentou significativo de DNA 

extracelular no LBA (p>0,001) dos animais com OVA. Para identificarmos a presença das 

EETs foi realizada a coloração do DNA com Hoechst 33342 e as lâminas foram visualizadas 

em microscópio de fluorescência. Observamos a presença de redes extracelulares de DNA no 
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LBA dos animais submetidos ao modelo experimental de asma com OVA. Por fim, para 

identificarmos que essas redes são formadas de DNA, tratamos as células do LBA com 

DNAse (100 U/mL) e verificamos um redução significativa (p>0,05) no DNA extracelular 

quantificado através do equipamento Qubit® e nas lâminas de imunofluorescência do LBA. 

Demonstramos pela primeira vez a presença de EETs em um modelo experimental de asma, 

mas seu papel no mecanismo da doença não é claro, não sabemos ainda se esta resposta 

celular é benéfica ou se resulta em algum dano para as vias aéreas dos pacientes asmáticos. 
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