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RESUMO
Araújo BB. Componentes da matriz extracelular e seus reguladores no
músculo liso brônquico na asma [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2008. 84p.
A matriz extracelular e as células musculares lisas das vias aéreas estão
intimamente interrelacionadas. Poucos estudos porém, avaliaram a
composição dos diferentes componentes da matriz extracelular e seus
reguladores na camada do músculo liso brônquico na asma. Utilizando um
programa de análise de imagens, a área fracionada do colágeno total e das
fibras elásticas foi quantificada no interior do músculo liso brônquico de 35
indivíduos que faleceram devido a um ataque de asma (Asma Fatal), e
comparada com 10 casos de indivíduos com asma e que faleceram de
outras causas (Asma Não Fatal), e com 22 indivíduos controles sem
patologia pulmonar. Expressão dos colágenos I e III, fibronectina, versicam,
metaloprotease (MMP)-1, 2, 9 e 12, e inibidores de metaloprotease 1 e 2
foram quantificados no interior do músculo liso brônquico de 22 casos de
asma fatal e 10 controles. Nas grandes vias aéreas dos casos de asma fatal,
a área fracionada das fibras elásticas foi significativamente maior na camada
do músculo liso brônquico quando comparada com os grupos de Asma Não
Fatal e Controle. Semelhantemente, fibronectina, MMP-9 e MMP-12 estavam
aumentadas no músculo liso das grandes vias aéreas nos casos de asma
fatal quando comparadas aos controles. Apenas aumento das fibras
elásticas foi observado nas pequenas vias aéreas na Asma Fatal, e somente
quando comparadas aos casos de Asma Não Fatal. O conjunto dos
resultados mostra que há uma composição alterada dos elementos da matriz
extracelular e um ambiente de degradação protéica no músculo liso
brônquico de indivíduos que morreram por asma, o qual pode acarretar
importantes conseqüências nas funções sintéticas e mecânicas do músculo
liso das vias áreas.
Descritores: 1.Músculo liso 2.Matriz extracelular 3.Asma 4.Metaloproteases
5.Inibidores de proteases

SUMMARY
Araújo BB. Extracellular matrix components and regulators in the airway
smooth muscle in asthma [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2008. 84p.
There is an intimate relationship between the extracellular matrix (ECM) and
smooth muscle cells within the airways. Few studies have comprehensively
assessed the composition of different ECM components and its regulators
within the airway smooth muscle (ASM) in asthma. With the aid of image
analysis, the fractional area of total collagen and elastic fibres was quantified
within the ASM of 35 subjects with Fatal Asthma (FA) and compared with 10
Nonfatal Asthma (NFA) patients and 22 nonasthmatic control cases.
Expression of collagen I and III, fibronectin, versican, matrix metalloprotease
(MMP)-1, 2, 9 and 12 and tissue inhibitor of metalloprotease-1 and 2 was
quantified within the ASM in 22 FA and 10 control cases. In the large airways
of FA cases, the fractional area of elastic fibres within the ASM was
increased compared with NFA and controls. Similarly, fibronectin, MMP-9
and MMP-12 were increased within the ASM in large airways of FA cases
compared with controls. Elastic fibres were increased in small airways in FA
only in comparison with NFA cases. The results shower that, there is altered
extracellular matrix composition and a degradative environment within the
airway smooth muscle in fatal asthma patients, which may have important
consequences for the mechanical and synthetic functions of airway smooth
muscle.
Descriptors: 1.Smooth muscle
2.Extracellular
4.Metalloproteases 5.Inhibitor of Protease

matrix

3.Asthma
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