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RESUMO 

 

Laís Cristine Werner. Avaliação imunohistoquímica de fibronectina tecidual em pulmão de 

equinos com obstrução recorrente das vias aéreas (ORVA). 

 

 
A obstrução recorrente das vias aéreas é uma afecção respiratória de vias inferiores associada 
a dispneia em repouso e intolerância ao exercício. Apresenta um quadro clínico e 
fisiopatológico muito semelhante à asma humana e, dentro das alterações observadas, o 
remodelamento da matriz extracelular e consequente remodelamento das vias aéreas é um 
ponto crítico da afecção. Para análise da distribuição da fibronectina dentro deste processo de 
remodelamento, neste estudo foi quantificada a fibronectina tecidual em pulmão de animais 
acometidos por obstrução áerea recorrente e grupo controle, e para isto utilizou-se a 
imunohistoquímica. Programa de edição de imagens (Image J®) também foi utilizado, para 
possibilitar a mensuração das 20 áreas fotografadas de cada lâmina/animal. As correlações das 
áreas obtidas: total, branca, tecidual e marrom no tecido pulmonar foi através do cálculo de 
fração volume (FV), que não demonstrou diferença significativa nas correlações de áreas dos 
grupos observados, sugerindo que esta glicoproteína, apesar de sua importante função no 
desenvolvimento e no restabelecimento pós-injúria pulmonar, pode nesta fase de exacerbação 
da doença, não desempenhar um papel importante. Considerando o estadiamento desta 
obstrução dos animais estudados e que diferentes fontes de fibronectina variam em suas 
funções e tempos de ação no pulmão nas fases de desenvolvimento e durante injúrias. 
 
 
Palavras-chave: Equinos, fibronectina, imunohistoquímica, pulmão.  
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ABSTRACT 

 

Laís Cristine Werner. Immunohistochemical evaluation of fibronectin in lung of horses with 

Recurrent Airway Obstruction (RAO). 

 

Recurrent airway obstruction is a lower respiratory pathology associated with resting dyspnea 
and exercise intolerance. It presents a clinical and pathophysiological condition very similar 
to human asthma and, within the observed changes, the remodeling of the extracellular matrix 
and consequent remodeling of the airways is a critical point of the affection. For the analysis 
of fibronectin distribution within this remodeling process, tissue fibronectin was quantified in 
lung from animals affected by recurrent airway obstruction and control group, 
immunohistochemistry was used for this purpose. Image editing program (Image J®) was also 
used to enable the measurement of the 20 photographed areas of each slide / animal. The 
correlation of the obtained areas: total, white, tissue and brown in the lung tissue through the 
calculation of volume fraction (FV) did not show a significant difference in the area´s 
correlations of the observed groups, suggesting that this glycoprotein, despite its important 
function in the development and reestablishment post-lung injury, may in this stage of 
exacerbation of the disease, not play an important role. Considering the staging of this 
obstruction of the studied animals and that different sources of fibronectin vary in their 
functions and times of action in the lung in the development phases and during injuries. 
 
Keywords: Horses, fibronectin, immunohistochemistry, lung. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Anatomia do pulmão equino 

 

O pulmão é um órgão torácico, elástico, de textura esponjosa, repleto internamente por 

ar (KONIG e LIEBICH, 2011) e externamente revestido por duas camadas de pleuras, a 

parietal e visceral, e entre elas circula o líquido pleural para suavizar o movimento durante a 

respiração (NICKEL, 1975; KONIG e LIEBICH, 2011). Movimenta-se dinamicamente na 

cavidade torácica, e apresenta a região da raiz (hilo) e um ligamento pulmonar para dar 

estabilidade ao órgão (GETTY, 1986). Banks (1991) considera mais apropriado utilizar o 

termo hemipulmão, para cada antímero pulmonar, porém grande parte da referência dentro da 

literatura divide o órgão em pulmão direito e esquerdo, sendo o padrão de lobos nos animais 

variável. O equino apresenta o pulmão esquerdo dividido em lobos cranial e caudal, e o 

pulmão direito ramificado em lobos cranial, caudal e acessório (Figura 1) (NICKEL, 1975; 

SISSON, 1975; DYCE, 2010, KONIG e LIEBICH, 2011). Estes lobos apresentam novas 

divisões, os lóbulos, oriundos do revestimento de uma cápsula fibrosa existente logo abaixo 

da pleura visceral, a qual Nickel (1975) descreve como sendo uma cápsula pulmonar de 

característica elástico fibrosa, de forma que os lóbulos no equino são bem definidos (GETTY, 

1986; BANKS, 1991; KONIG e LIEBICH, 2011).  

 
Fig. 1: Representação esquemática do pulmão equino demonstrando sua divisão lobular, bem como a 
distribuição de sua arvore brônquica, além dos linfonodos do órgão. Fonte: Konig e Liebich, 2011. 
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Os pulmões, de forma geral, apresentam composição histológica básica de parênquima 

e interstício, sendo que o parênquima é toda a porção pulmonar relacionada com a troca 

gasosa (alvéolos, ducto alveolar, tecido alveolar, e pequenos capilares nos septos alveolares) 

(NICKEL, 1975; KONIG e LIEBICH, 2011; JOHNSON et al., 2014). O interstício apresenta 

fibras elásticas e colágeno, onde ainda se distribuem vasos linfáticos, sanguíneos, fibras 

nervosas, fibras musculares lisas e glândulas mistas; é justamente pela composição de 

proteínas intersticiais que o pulmão pode expandir-se durante a inspiração (KONIG e 

LIEBICH, 2011); o interstício também pode ser nomeado de espaço interlobular (BANKS, 

1991). Ainda neste sentido, doenças obstrutivas podem gerar prejuízos ao interstício 

pulmonar, fazendo com que estas fibras sejam rompidas ocasionando dificuldade respiratória 

(KONIG e LIEBICH, 2011). 

Segundo a classificação descrita por Banks (1991), pode-se dividir o sistema 

respiratório em três porções: condutora, das narinas até os bronquíolos; transição, bronquíolos 

respiratórios e a respiratória, formado por ductos e sacos alveolares e alvéolos.  

O ar é carreado aos pulmões por intermédio dos brônquios extrapulmonares 

(brônquios principais) e intrapulmonares, estes ramificam-se nos bronquíolos que distalmente 

tornam-se alvéolos pulmonares. Com relação aos brônquios intrapulmonares e 

extrapulmonares estes possuem as mesmas estruturas (AUGHEY e FRYE, 2001).  

 Considerando a organização das estruturas que se encontram efetivamente no interior 

dos pulmões que são foco desta dissertação, temos os brônquios intrapulmonares que podem 

ser subdivididos em primários, secundários ou terciários de acordo com seus constituintes, seu 

diâmetro e sua ramificação (BANKS, 1991; MARINKOVIC et al., 2007). Na estruturação 

microscópica desses brônquios temos fibras elásticas na lâmina própria da mucosa, fibras de 

músculo liso distribuídas helicoidalmente formando a camada muscular da mucosa e uma 

camada cartilagínea na associação com a camada muscular, sendo que estas placas 

cartilagíneas reduzem de tamanho até desaparecerem na transição entre brônquios terciários e 

bronquíolos (BANKS, 1991). O epitélio presente na mucosa é do tipo prismático pseudo-

estratificado ciliado com células caliciformes (células Goblet) (PIRIE et al., 1990; BANKS, 

1991). A camada submucosa apresenta tecido conjuntivo frouxo e glândulas mucosas ou 

seromucosas tubuloalveolares ramificadas, sendo reduzida sua presença conforme a 

aproximação aos brônquios terciários (BANKS, 1991). 
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 Com relação a menor divisão da porção condutora, os bronquíolos, é possível 

classificá-los em primários, secundários e terciários, sendo que estes últimos não apresentam 

células de revestimento ciliadas, como os bronquíolos mais proximais. O epitélio é do tipo 

cúbico simples ou prismático, sem células caliciformes. A lâmina própria possui fibras 

colágenas finas e elásticas. A muscular da mucosa é constínua e o tecido conjuntivo periférico 

é abundante, mas se assemelha a lâmina própria da mucosa. Intermediando o final dos 

bronquíolos aos ductos alveolares, os equinos contam, ainda que pouco desenvolvidos, com 

os bronquíolos respiratórios (Figura 2). Estes bronquíolos apresentem dois tipos celulares 

principais formando o epitélio da mucosa desta região, as células ciliadas e não ciliadas, 

sendo estas últimas comumente presentes nas porções mais distais destes bronquíolos 

(BANKS, 1991). As células não ciliadas, também chamadas de células bronquiolares ou 

células de Clara, são de característica cúbica com sua porção apical abaulada e com a 

presença de vesículas que secretam produtos proteicos, lipídicos e glicídicos, além de enzimas 

proteolíticas ou mucolíticas (BANKS, 1991; AUGHEY e FRYE, 2001), sendo importantes na 

reparação de danos epiteliais (AUGHEY e FRYE, 2001).  

 
Fig. 2: Representação esquemática da ramificação traqueobrônquica das vias aéreas e das áreas de troca gasosa. 
Em algumas espécies, como nos equinos, a região de transição é mais extensa contendo bolsas alveolares e os 

chamados bronquíolos respiratórios (quadrado a esquerda). Fonte: Poppler e Adams, 2006. 
 

 Na porção respiratória, temos inicialmente os ductos alveolares que se dividem e 

expandem distalmente originando os sacos alveolares que estão constituídos por alvéolos 
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pulmonares (BANKS, 1991), os quais são a parte funcional das trocas realizadas pelo pulmão. 

estes alvéolos são separados por finos septos, que contêm fibras elásticas e colágenas e 

apresentam a rede mais ampla de capilares do corpo (AUGHEY e FRYE, 2001). Com relação 

ao revestimento alveolar, este é feito por pneumócitos do tipo I e II, que se apresentam unidos 

por junções de oclusão e são sustentados por lâmina basal e fibras elásticas, colágenas e/ou 

reticulares finas.  Os pneumócitos do tipo I são os principais responsáveis pelo revestimento 

alveolar, sendo células do tipo pavimentoso, a qual tem o núcleo projetado para o lume 

alveolar e tem por objetivo manter a barreira entre o ar e sangue para possibilitar a troca dos 

gases (BANKS, 1991). Com relação ao pneumócito do tipo II, é uma célula cúbica e projeta-

se para o interior da luz alveolar, caracteriza-se por ser o epitélio secretor desta região, tendo 

como substância armazenada e excretada pelos seus corpos lamelares, o surfactante pulmonar, 

que reduz a tensão superficial (BANKS, 1991; AUGHEY e FRYE, 2001). Poros alveolares 

(poros de Kohn) conectam um alvéolo ao outro e têm a ocorrência variável, possibilitando 

comunicação entre estes (BANKS, 1991), e estão relacionados com a capacidade do pulmão 

desobstruir as vias aéreas pelo reflexo da tosse (SANTOS e ALESSI, 2014). Os macrófagos 

alveolares agem em conjunto com o aparelho mucociliar e com as substâncias protetoras no 

fluído brônquico na limpeza das vias aéreas; podem ser encontrados macrófagos de dois tipos, 

o nomeado célula septal e alveolares, que executam a transmigração alveolar (BANKS, 1991).   

Os vasos sanguíneos que irrigam as vias aéreas inferiores são essencialmente a artérias 

pulmonar e seus ramos (KONIG e LIEBICH, 2011) e a artéria brônquica (BANKS, 1991). A 

primeira direciona o sangue desoxigenado do ventrículo direito ao pulmão (KONIG e 

LIEBICH, 2011) e a última irriga a pleura e os alvéolos nos equinos (BANKS, 1991). O 

trajeto arterial no pulmão ocorre a partir da árvore brônquica até acercar os alvéolos 

pulmonares, onde se observa uma rede densa de capilares. Já o padrão venoso está 

relacionado ou não a árvore brônquica, sendo que a trajetória das veias se dá individualmente 

e os vasos contêm sangue oxigenado realizando a condução do pulmão ao átrio esquerdo do 

coração (KONIG e LIEBICH, 2011). 

Com relação aos vasos linfáticos, encontramos dois principais conjuntos, o superficial 

e o profundo, sendo o primeiro distribuído reticularmente em proximidade à pleura e o 

profundo com íntima associação à brônquios e vasos pulmonares. Ambos os conjuntos 

anastomosam-se nos septos interlobulares (GETTY, 1986; BANKS, 1991), convergem na sua 
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maioria na raiz do pulmão e seguem para os nodos linfáticos bronquiais ou para os nodos 

linfáticos mediastinais (GETTY, 1986). 

A inervação está relacionada ao sistema nervoso autônomo, do qual os nervos 

simpáticos e parassimpáticos se projetam do plexo pulmonar na região mediastinal (KONIG e 

LIEBICH, 2011). A resposta broncodilatadora está relacionada à estimulação simpática e a 

estimulação parassimpática acarreta broncoconstrição (POPPLER e ADAMS, 2006). Banks 

(1991) e Getty (1986) ainda relataram que ramos do nervo vago também podem inervar áreas 

pulmonares. 

 

1.2. Matriz extracelular  

 

A interação entre as células e entre células e o meio extracelular é extremamente 

importante para a modulação da função celular, podendo resultar em proliferação, 

diferenciação e organização das células (HYNES, 1980; FERNANDES et al., 2006). Também 

a matriz extracelular proporciona ramificações que separam o epitélio, interstício e endotélio, 

assim como, celularmente, possibilitam vias sinalizadoras (BOTTARO et al., 2002), 

mudanças na ordenação e caracterização do citoesqueleto (CLARK et al., 1986), adesão 

celular (FERNANDES et al., 2006) e resposta a fatores de crescimento (CLARK et al., 1995). 

 O pulmão, assim como outros órgãos também são formados por compartimentos 

celulares e extracelulares, sendo a interação de ambos resultante da modulação da função 

fisiológica do órgão e de suas células (DUNSMORE e RANNELS, 1996).  

A membrana basal é a camadas de matriz extracelular (MEC) aderente às células, e 

que forma parte da arquitetura tecidual, sendo importante para a diferenciação embrionária e a 

manutenção das funções teciduais (YURCHENCO, 2011). Raulo (2001) descreve que a MEC 

em tecido pulmonar é altamente organizada e consiste de uma banda firme de colágeno e 

fibras elásticas além de várias glicoproteínas.  Nas vias aéreas a estrutura da MEC de maior 

reconhecimento é a membrana basal subepitelial, a qual contem lamininas, colágeno IV, 

entacina e sulfato de heparan rico em proteoglicanos. Uma fina lâmina reticular é observada 

abaixo da “verdadeira” membrana basal e apresenta na sua composição uma malha de fibras 

reticulares associada a colágenos, fibronectina e glicoproteínas (FERNANDES et al., 2006). 
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Schwarz e King Jr (2011) relataram que os componentes proteicos da MEC são 

essenciais para o desenvolvimento pulmonar e o reparo frente a lesões, e Dunsmore e Rannels 

(1996) escreveram que esta rede complexa de proteínas estruturais entrelaçadas e suportada 

por uma membrana basal, apresenta como principais componentes colágenos fibrilares e 

fibras elásticas, porém proteoglicanos e glicoproteínas estruturais são também elementos desta 

rede. Algumas glicoproteínas presentes durante o desenvolvimento ou em processos 

regenerativos,  moléculas adesivas, como a fibronectina e tenascina podem estar 

temporariamente presentes na MEC e dentre suas funções cita-se o alinhamento da 

proliferação e diferenciação celular além do suporte estrutural (DUNSMORE e RANNELS, 

1996; SCHWARZ e KING JR, 2011). 

Ainda com relação aos componentes extracelulares do pulmão, Balestrini e Nicklason 

(2015) e Dunsmore e Rannels (1996) relataram que são abrangidos o interstício e as 

membranas basais, sendo que os elementos do tecido conjuntivo do interstício resultam 

parcialmente na função ventilatória, tecidual e resistência da barreira de difusão.  

A membrana basal suporta células tanto do epitélio alveolar quanto do endotélio 

capilar sendo que seus componentes exercem efeitos biológicos sobre células adjacentes por 

meio de interações mediadas por receptores. A membrana basal alveolar surge abaixo do 

pneumócito tipo I, porém é interrompida na área de contato com pneumócitos do tipo II para 

possibilitar a conexão destes com os fibroblastos no interstício  (SCHWARZ e KING JR, 

2011).  

Dentro da caracterização da MEC, McGowan (1992) sugere que esta é dividida 

fisiologicamente em três regiões: zonas respiratória, de transição, e vias aéreas. Nas duas 

primeiras, reconhecidas por respectivamente conter áreas alveolares e os bronquíolos 

respiratórios, observa-se uma característica mais adaptativa, no sentido de se adequar aos 

movimentos de inspiração e expiração, e permitir as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos 

pulmonares, na interação epitélio-capilar. Nas estruturas condutivas, a MEC é composta de 

elementos mais hirtos, para dar suporte a cartilagens e ao tecido intersticial, ainda que 

ocasionalmente alguma mobilidade possa ser observada relacionada a relação do diâmetro 

dessas vias.   

Sendo componente da MEC, a fibronectina pode ser classificada como uma 

glicoproteína adesiva (SOUZA et al., 2003) importante em numerosos processos fisiológicos 

e patológicos (WHITE et al., 2010; SCHWARZ e KING JR, 2011), produzida pelos 
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monócitos, células endoteliais (SOUZA et al., 2003), hepatócitos ou por fibroblastos 

(KIERSZENBAUM, 2012) o que determina sua possível identificação na forma solúvel ou 

associada à células (POTTRATZ e MARTIN II, 1990). Apesar da fibronectina não prestar 

uma contribuição efetiva na mecânica natural do pulmão, ela é uma proteína essencial na 

adesão de uma variedade de tipos de células pulmonares (TUAN e GRINNEL, 1989), 

interferindo na morfologia, motilidade e diferenciação de MEC (INGBER e FOLKMAN, 

1989; LESUR et al., 1996). Fernandes et al. (2006) propuseram que a via aérea alterada 

quando enriquecida com fibronectina, seria um ambiente mais favorável para células 

progenitoras do músculo liso.  

Cada subunidade que compõe a molécula de fibronectina é formada por repetição de 

módulos homólogos e contém sítios para ligação de receptores de superfície de células e para 

outros componentes da MEC, como  integrinas, colágeno e sulfato de heparano (MACLEOD 

et al., 1996; KIERSZENBAUM, 2012) (Figura 3). Ainda de acordo com Kierszenbaum 

(2012), essa composição pode diferir entre sua forma solúvel ou associada a células no 

organismo, uma vez que na sua forma solúvel, pode não possuir uma das duas repetições 

designadas EDA e EDB. Proctor et al. (1982) também relataram que a fibronectina está 

envolvida no acoplamento de patógenos ao tecido do hospedeiro. Esta característica adesiva à 

membrana plasmática tem como responsáveis três resíduos formados por arginina, glicina e 

aspartato, sendo chamada de sequência RGD (GARTNER e HIATT, 2007), ou quatro 

resíduos como descreve Fogerty et al. (1990) e Pierschbacher et al. (1981): arginina, glicina, 

aspartato e serina.   

 
 Fig. 3: Apresentação molecular da fibronectina 

Fonte: Kierszenbaum (2012) 
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Nos mamíferos, as células interagem com a MEC seja por intermédio de proteínas 

transmembranas ou por integrinas, sendo estas últimas de uma família de receptores 

heterodiméricos que possibilitam uma conexão mais direta entre a MEC e os compartimentos 

intracelulares (COPPOLINO e DEDHAR, 2000), sendo a integrina α5β1 exclusiva para a 

interação com a fibronectina, ainda que outras integrinas possam mediar esta conexão 

(FERNANDES et al., 2006) (Figura 4).  

 
 

 
Fig. 4: Sinalização bi-direcional entre a MEC e células por intermédio das  integrinas. 

Fonte: Fernandes et al. (2006) 
 

 

A fibronectina é importante para muitas atividades incluindo migração celular, 

morfogênese tecidual (ZHOU et al. 2008; DZAMBA et al. 2009), adesão celular (HYNES, 

1989; XU e MOSHER, 2011). Além disso, Hynes (1989) descreveu também sua atuação na 

organização do citoesqueleto, hemostasia/trombose, adesão plaquetária, formação de coágulo, 

embriogênese, cicatrização de feridas, transformação oncogênica levando a redução da 

superfície de fibronectina e da adesão celular, diferenciação embrionária e fagocitose. 

A polimerização da fibronectina mediada por células também ocorre durante a fase de 

reparação após lesão do tecido, quando promove a fixação e a migração de fibroblastos, 
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células endoteliais, neutrófilos e monócitos para a área de ferida (HYNES, 1990). Além disso, 

alteração na deposição de fibronectina na MEC tem sido correlacionada com diversos eventos 

patológicos (HOCKING et al., 1998), sendo seu aumento relacionado a aterosclerose e fibrose 

(STENMAN et al.1980; McDONALD,1989). 

Dentro do remodelamento tecidual, a síntese da fibronectina está relacionada ao fator 

de crescimento β (TGF-β) (SERINI et al., 1998) uma vez que este fator pode induzir a 

mudanças na MEC (IGNOTZ e MASSAGUÉ, 1986). Fernandes et al. (2006) relatam ainda 

que a liberação de citocinas e a proliferação de células musculares lisas podem ser 

desencadeada pela fibronectina. 

 

1.3. Obstrução recorrente das vias aéreas e suas implicações clínicas 

 

Os problemas respiratórios das vias inferiores são comuns em equinos, principalmente 

os atletas que podem apresentar queda do desempenho (LÉGUILLETTE, 2003; ALLEN et 

al., 2006). Dentre estas afecções, a de ocorrência mais comum é a síndrome da asma severa 

equina, também descrita como obstrução recorrente das vias aéreas, comumente referida pela 

sigla ORVA (LÉGUILLETTE, 2003). A ORVA se caracteriza como uma obstrução crônica 

das vias aéreas periféricas comum em cavalos adultos, estabulados e alimentados com feno. 

Está relacionada com períodos em que a respiração é dificultosa para os animais, sendo 

reversível por meio do controle da poeira ambiental, pois nela podem estar presentes agentes 

pró-inflamatórios como fungos (HALLIWELL et al., 1993; LÉGUILLETTE, 2003; LAVOIE, 

2007). Também actinomicetos que se desenvolvem no feno úmido (ROBINSON et al., 1996), 

endotoxinas, gases nocivos, e o uso de broncodilatadores, os quais atuam no alívio da 

obstrução oriunda da contração da musculatura lisa e também na limpeza das secreções das 

vias aéreas (LAVOIE, 2003; LAVOIE, 2007). 

Esta condição inflamatória oriunda de hipersensibilidade induzida por agentes 

inalados é resultado de uma expressão exagerada de genes inflamatórios, resultado da 

ativação de fatores de transcrição (BUREAU et al., 2000).  

Cavalos de ambos os sexos e de variadas raças possam ser afetados (HALLIWELL e 

GORMAN, 1989), contudo Gerber (1989) descreveu uma predisposição genética de 

ocorrência em Lipizzaners, Warmbloods, Quarto de milha e Appaloosa (THOMASSIAN, 

1997) assim como uma relação hereditária (MCPHERSON et al, 1978).  
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Como a maior permanência dos animais em estábulo é fator de risco, a ORVA é mais 

frequente em climas frios (COUËTIL, 2003) ou em climas temperados (LECLERE et al., 

2011). Quando se encontram soltos ao pasto, os cavalos com ORVA podem parecer normais 

em repouso, porém apresentam-se intolerantes frente a exercícios e podem exibir sinais de 

tosse frente a algum tipo de atividade ou ingestão de alimento (BEECH, 1993), assim como 

descarga nasal (BRACHER et al., 1991; LÉGUILETTE, 2003). A ORVA pode induzir a 

diminuição da capacidade de desempenho, tornar ineficaz o uso do animal ao esporte 

precocemente, e alguns animais afetados têm de ser eutanasiados (RAULO, 2001; FEY, 

2004). 

O termo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) era anteriormente utilizado para 

descrever a obstrução recorrente das vias aéreas (ORVA) nos equinos, porém é uma 

nomenclatura utilizada dentro da medicina humana, a qual fundamentalmente descreve uma 

condição diferente da observada nos equinos, sendo a DPOC humana frequentemente 

associada com a exposição crônica a fumaça do tabaco (COEUTIL et al., 2007). Leclere et al. 

(2011) complementaram que doença pulmonar obstrutiva crônica ou o termo bronquite 

crônica, que eram usados principalmente na literatura nos anos 1980 e 1990, foram 

descartados porque os homólogos humanos destas síndromes têm diferentes causas, 

características clínicas e fisiopatologia. 

A definição da terminologia mais adequada é oriunda de orientações feitas pelo 

American College of Veterinary Internal Medicine o qual apresenta uma  Declaração de 

Consenso onde se fornecem recomendações para definição e interpretação baseada na 

experiência dos membros (COUËTIL et al., 2007). Desta forma os termos para nominar a 

doença como DPOC e bronquite crônica devem ser substituídos por ORVA, que no inglês 

corresponde a recurrent airways obstruction (RAO), heaves e asthma-like disease of horses. 

Porém, solucionada esta situação, surge a doença inflamatória das vias aéreas (DIVA), no 

inglês inflammatory airways disease (IAD), a qual deve-se relatar que não representa 

sinônimo de ORVA (HOFFMAN, 1999). Apesar da manifestação clínica ser diferente entre 

ORVA e DIVA, há algumas semelhanças na etiologia, fisiopatologia e terapia (COUËTIL, 

2009), porém na primeira os animais são mais velhos, enquanto a DIVA pode afetar animais 

de qualquer idade (COUËTIL et al., 2007; CHRISTLEY e RUSH, 2007), Couëtil e 

colaboradores (2016) assim como Leclere et al. (2011) complementaram que não é possível 

assegurar que cavalos com DIVA, eventualmente apresentem uma evolução para ORVA.  
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A asma em humanos, a qual é caracterizada por uma inflamação crônica das vias 

aéreas em pacientes com uma história de doenças respiratórias, esta têm seus sinais clínicos 

similares em vários aspectos aos equinos com ORVA e DIVA (BULLONE et al., 2016; 

COUËTIL et al., 2016). Por este motivo pode-se encontrar referência a esta doença em 

nomenclaturas alternativas de ORVA e DIVA, onde a primeira pode ser referida a asma 

severa equina (BULLONE et al., 2016) e a segunda asma suave equina (COUËTIL et al., 

2016). 

O quadro de reação alérgica apresentado pela ORVA pode ser classificado de duas 

formas dentro da hipersensibilidade broncopulmonar: tipo I, ou tipo III (MEKORI e 

METCALFE, 1999; LAVOIE, 2007). O tipo I apresenta o desencadeamento de 

hipersensibilidade imediata, e é mediada principalmente pela imunoglobulina IgE (MEKORI 

e METCALFE, 1999; SAITO e OKAYAMA, 2005; LAVOIE, 2007), a qual une-se a 

mastócitos e basófilos pela porção Fc na membrana destes, que posteriormente ao estímulo 

alérgico liberam grânulos intracitoplasmáticos que irão desencadear a inflamação alérgica 

(MEKORI e METCALFE, 1999). Apesar de não ser relacionada como a hipersensibilidade 

central, alguns aspectos referentes a um tipo III são observados, tendo relação com a 

bronquiolite neutrofílica, oriunda da ativação da cascata do sistema complemento, pela 

formação do complexo antígeno-anticorpo e gerando o acúmulo de neutrófilos na árvore 

brônquica (LAVOIE, 2000; LAVOIE 2007). 

Animais ORVA suscetíveis apresentam algumas horas após a exposição a agentes 

alérgenos, um acúmulo de neutrófilos, linfócitos, células T CD4 no lume das vias aéreas 

pulmonares (ROBINSON, 2001; ROBINSON et al., 1996; McGORUM et al., 1993a; 

McGORUM et al., 1993c). Aumento dos níveis de histamina (McGORUM et al., 1993a; 

McGORUM et al., 1993c; ROBINSON et al., 1996; ROBINSON, 2001) e elevados níveis de 

IgE (HALLIWELL et al., 1993; SCHLAMLLENBACH et al., 1998; WINTZER, 1999) são 

alterações observadas no lavado broncoalveolar. Ocorre também aumento dos níveis 

plasmáticos dos mediadores inflamatórios: tromboxanos (ROBINSON et al. 1996; ENNIS, 

2003), 15-hidroxieicosatetraenóico ácido (15-HETE) e diminuição na produção de 

prostaglandina (PG) E2 pela mucosa das vias aéreas (ROBINSON et al., 1996). 

Histologicamente observa-se bronquiolite acompanhada por um exsudato neutrofílico 

bronquiolar (HALLIWELL et al., 1993). 
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De acordo com Marinkovic et al. (2007) a principal base de caracterização da doença 

para animais com ORVA é a bronquite/bronquiolite crônica, a qual está relacionada aos 

achados histopatológicos, citológicos, imunohistoquímicos e bacteriológicos, combinados 

com a etiologia inflamatória e imunológica, na qual o enfisema ocorre secundariamente como 

resultado da obstrução aérea.  

 Os sinais respiratórios estão relacionados com a inflamação, sendo que a função 

pulmonar de ventilação por minuto apresenta-se desigual assim como o trabalho respiratório, 

associado a um quadro de hipoxemia (MCGORUM et al., 1993b; ROBINSON et al., 1996).  

 De acordo com Beech (1993) e Seahorn e colaboradores (1996), durante a fase 

aguda da doença, cavalos com ORVA apresentam  intolerância ao exercício, passando a 

desenvolver vários graus de dificuldade respiratória. Robinson e equipe (1996) 

complementaram que as vias respiratórias apresentam hiper-responsividade não específica 

resultando em broncoespasmo (LUNN et al., 2003) e um acúmulo de muco e exsudatos 

devido a ativação de receptores muscarínicos do m. liso pela acetilcolina (Ach), e devido ao 

aumento das camadas teciduais das vias aéreas em torno do músculo, ativando reflexos das 

vias por mediadores inflamatórios e diminuindo o mecanismo inibidor (ROBINSON et al., 

1996). A tosse também pode ser uma característica presente nos animais acometidos 

(BEECH, 1993; McGORUM et al., 2007) e pode apresentar-se seca ou produtiva, e com 

exsudato variando de seroso até mucopurulento. Os animais podem mostrar sinais de 

taquipneia, extensão da cabeça e pescoço e esforço duplo na expiração (BEECH, 1993). 

Beech (1993) ainda relata que em quadros mais graves, associados ao esforço expiratório, o 

animal torna-se magro e desenvolve uma linha bem delimitada na porção lateroventral 

abdominal, devido à hipertrofia do músculo oblíquo abdominal externo. 

 Histologicamente pode-se observar alterações ultra estruturais das células não 

ciliadas bronquiolares e, mesmo nos estágios mais brandos da doença, alterações 

degenerativas. A  metaplasia das células caliciformes foi observada com inclusão lamelar 

intracitoplasmática, correlacionada com a severidade clínica. As alterações focais observadas 

nos alvéolos foram necrose de células epiteliais, fibrose alveolar de diferentes graus com 

transformação epitelial e enfisema ou hiperinflação, associado a um aumento nos poros de 

Kohn. Sinais morfológicos de relação negativa com o sistema de agente tensoativo, na forma 

de cistos na estrutura lamelar podem ser relatados em alguns animais. Alterações na estrutura 
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alveolar foram principalmente na região peribronquiolar sendo relacionadas como processos 

reativos (KAUP et al., 1990). 

 Os sinais clínicos de ORVA são reversíveis se as devidas mudanças ambientais e a 

terapêutica farmacológica for utilizada de forma adequada (SETLAWKE, 2010). No que se 

refere ao tratamento, uma das bases para que se estabeleçam medidas efetivas, está 

relacionada ao controle ambiental, por meio da redução a exposição do animal a poeiras que 

possam induzir o quadro alérgico, através do pastejo a campo, alterando o tipo de 

alimentação/cama, melhorando a ventilação do estábulo (LAVOIE, 2007).     

 O tratamento farmacológico de primeira opção e considerado mais efetivo de acordo 

com Giguere et al. (2002); Lavoie (2007); Dauvullier (2011) para animais nesta condição é o 

uso de corticosteroides. Lavoie (2007) ainda relata o uso de inibidores da fosfodiesterase, 

broncodilatadores (OLSZEWSKI et al., 1995; LAVOIE, 2007) (agonistas beta adrenérgicos, 

anticolinérgicos), antioxidantes, expectorante, mucolítico e agentes mucocinéticos, 

antibióticos, terapias alternativas (acupuntura, medicina natural) e intervenção imunológica 

(LAVOIE, 2007).  

  

1.4. Remodelamento das vias aéreas 

  

 A inalação contínua de alérgenos ou substâncias irritantes caracteriza a condição 

inflamatória crônica a qual pode resultar em alterações irreversíveis ao tecido pulmonar, 

podendo afetar até mesmo a mecânica funcional do órgão (RAULO, 2001) quadro 

identificado como remodelamento das vias aéreas.  

Fisiopatologicamente, o desequilíbrio entre a produção e a destruição da MEC leva a 

este remodelamento o qual é um processo dinâmico e heterogêneo, resultando em 

recrutamento, diferenciação, migração e atuação de células inflamatórias, e que leva à 

alterações de tecido conectivo bem como modificações destas vias aéreas (PIZZICHINI e 

PIZZICHINI, 2012). Lugo et al. (2006) sucintamente descrevem que animais com ORVA 

apresentaram algumas das alterações de remodelamento em suas vias aéreas em associação 

com inflamação crônica. 

Tanto a asma humana quanto a ORVA apresentam remodelamento das vias aéreas 

(FERNANDES et al., 2001; LAVOIE, 2007), e apresentam características de limitação do 

fluxo de ar assim como inflamação das vias aéreas inferiores; além disso existem 
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sobreposições de aspectos como episódios agudos e reversíveis de estreitamento de vias 

aéreas (ROBINSON, 2001; LAVOIE, 2007). Além destas características compartilhadas por 

ambas afecções, Lamoureaux (2011) citou a broncoconstrição, hiper-responsividade bronquial 

e remodelagem tecidual. Setlakwe e colaboradores (2014) descreveram que o remodelamento 

da MEC na asma humana pode resultar em déficit residual funcional pulmonar em situação de 

remissão clínica, assim como em equinos com ORVA. Em estudo feito por Raulo et al. (2000) 

observou-se que estas alterações morfológicas da MEC podem resultar em prejuízos a função 

respiratória, uma vez que os animais podem não retornar à normalidade após remissão do 

quadro clínico de exacerbação. 

De acordo com Bai et al. (1994) fatores relacionados à composição e às características 

mecânicas da MEC alterado e no remodelamento, unidos a camada da parede da via aérea que 

sofreu a alteração podem resultar em diferentes repercussões funcionais do órgão. Raulo et al. 

(2000) relataram que alterações na propriedade elástica do parênquima podem ser observadas. 

Na asma humana a obstrução das vias aéreas, o broncoespasmo e possivelmente 

alterações que afetam a parede dessas vias, refletem nos sinais clínicos da doença. Este 

remodelamento é resultado de uma sequência de ciclos reincidentes de inflamação e reparo do 

epitélio mesenquimal pulmonar (KNIGHT et al., 2004).  

Dentre as alterações relacionadas à remodelação observa-se o descolamento epitelial 

(NAYLOR, 1962; KAUP et al., 1990; DAVIES et al., 2003; HERSZBERG et al., 2006; 

RANGE et al., 2007), dano o qual pode ser consequência da inflamação ou pelo próprio 

estresse mecânico resultante da broncoconstrição (TSCHUMPERLIN E DRAZEN, 2001; 

TRAUTMANN et al., 2002). 

 Também observa-se proeminência do músculo liso dos brônquios e bronquíolos 

(KAUP et al., 1990; RAULO et al., 2000; DAVIES et al., 2003; HERSZBERG et al., 2006; 

RANGE et al., 2007) e descrito na forma de hiperplasia (LAZAAR e PANETTIERI, 2005) ou 

hipertrofia (LAZAAR e PANETTIERI, 2005; RAULO et al., 2000). O aumento da massa 

muscular representado pela hipertrofia ainda é discutido, mas relatado em trabalho de De et 

al. (1995). O aumento (hiperplasia) do número de fibras pode ser oriundo de queda na taxa de 

apoptose (MARTIN e RAMOS-BARBON, 2003), aumento da taxa de divisão (JOHNSON et 

al., 2001) ou ainda por migração de células mesenquimais para os feixes de mm. lisos das vias 

aéreas (HIRST et al., 2004; JOHNSON et al., 2004). Lavoie (2007) cita ainda a fibrose 

peribronquial e relata o aumento da massa de músculo liso como uma alteração capaz de 
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secretar citocinas, quimiocinas (LAVOIE, 2007; VERMEER et al., 2003) e fatores de 

crescimento que podem ser importantes nos quadros de ORVA (LAVOIE, 2007). 

A hiperplasia das células caliciformes (células Goblet) do epitélio das vias aéreas 

(DAVIES et al., 2003; HERSZBERG et al., 2006; KAUP et al., 1990; LI e WILSON, 1997; 

RANGE et al., 2007) está relacionado com elevadas concentrações de interleucina 9 (IL-9) 

(VERMEER et al., 2003) e hipertrofia das glândulas submucosas revelando em produção 

excessiva de muco (LI e WILSON, 1997; KUPERMAN et al., 2002) também podem ser 

observados, levando ocasionalmente a obstrução da passagem aérea (VERMEER et al., 2003).  

Fabri et al. (1999) relataram a ocorrência de fibrose subepitelial. Kovacs e DiPietro 

(1994) observaram o espessamento da membrana basal subepitelial (lâmina reticular) em 

pacientes humanos asmáticos, estimulados pelo fator de transformação de crescimento beta 

(TGF-β) produzido por células epiteliais, fibroblastos, eosinófilos e macrófagos das vias 

aéreas. Também a IL-11, secretada por células inflamatórias e estruturais, estimulam a síntese 

de proteínas pelos fibroblastos: colágenos I e III, fibronectina, vibronectina, tenascina e 

proteoglicanos (SUMI e HAMID, 2007). Kariyawasam e Robinson (2007) citaram em seu 

trabalho o papel cada vez mais reconhecido do TGF-β dentro dos processos sinalizadores que 

ocorrem no remodelamento. 

O aumento da vascularização é outro fator importante dentro do remodelamento da 

MEC (HOSHINO et al., 2001; WILSON e BAMFORD, 2006). A angiogênese é predisposta 

pelo aumento de células T helper do tipo 2 (Th2), e pela produção de IL-4 e IL-13, as quais 

são angiogênicas (WILSON e BAMFORD, 2006), além do fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF), que é uma citocina multifuncional potente que tem vários efeitos 

significativos sobre a angiogênese (HOSHINO et al., 2001). 

Proteases, liberadas por células inflamatórias, também atuam no remodelamento da 

MEC (RAULO et al., 2000) e podem ser divididas em quatro grupos principais: proteases de 

ácido aspártico, proteases de cisteína, proteases de serina e metaloproteinases (MMPs), as 

duas primeiras são principalmente ativas em pH ácido, as últimas em pH neutro (RAULO, 

2001). Na figura 5 estão representadas algumas das alterações descritas e observáveis no 

remodelamento das vias aéreas. 
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Fig. 5: Fatores que provocam o remodelamento, incluindo deposição de MEC, neovascularização bronquial, 
recrutamento leucocitário e proliferação e migração de musculatura lisa das vias aéreas. FN, fibronectina; Col, 
colágeno; LN, laminina; HA, ácido hialurônico; CS, sulfato de condroitina; TGFβ, fator de transformação do 
crescimento beta; CTCF, fator de crescimento de tecido conjuntivo; VEGF, fator de crescimento do endotélio 
vascular; CAM, molécula de adesão celular. Adaptado de Lazaar e Panettieri (2005). 
  
 Tendo em vista as alterações na composição da MEC que acompanham o processo 

inflamatório durante a ORVA em equinos, e a participação da fibronectina nos processos de 

migração celular e remodelamento da MEC, este trabalho tem como objetivo verificar o 

padrão da distribuição e a quantidade relativa desta proteína em tecido pulmonar de equinos 

acometidos por ORVA em fase de exacerbação. 
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2. ARTIGO SUBMETIDO 

 

Fibronectina tecidual em pulmão de equinos com Síndrome da asma severa equina. 

Werner L.C.1 , Lemos K.R.1 

ABSTRACT. Severe equine asthma syndrome is a lower airways respiratory pathology 
associated with severe dyspnea at rest and exercise intolerance. It presents a clinical and 
pathophysiological condition very similar to human asthma and, within the observed 
changes, the remodeling of the airways is a critical point. In this study, tissue fibronectin was 
quantified through immunohistochemistry in lung of animals affected by recurrent airway 
obstruction and control animals. The measurement of fibronectin in lung tissue through the 
volume fraction (FV) did not show a significant difference in the groups observed, suggesting 
that this glycoprotein, despite its important role in the development and post-injury 
restoration, can at this stage of airway remodeling In horses, do not play an important role 
considering the staging of this obstruction and that different sources of fibronectin vary in 
their functions and times of action in the lung in the developmental stages and during 
injuries. 
INDEX TERMS: Horses, fibronectin, immunohistochemistry, lung. 

 
RESUMO. Síndrome de asma severa equina é uma afecção respiratória de vias aéreas 
inferiores associada a dispneia grave em repouso e intolerância ao exercício. Apresenta um 
quadro clínico e fisiopatológico muito semelhante à asma humana e, dentro das alterações 
observadas, o remodelamento das vias aéreas é um ponto crítico. Neste estudo foi 
quantificada, através da imunohistoquímica, a fibronectina tecidual, em pulmão de animais 
acometidos por obstrução áerea recorrente e animais controle. A mensuração da 
fibronectina no tecido pulmonar através da fração volume (FV) não demonstrou diferença 
significativa nos grupos observados, sugerindo que esta glicoproteína, apesar de sua 
importante função no desenvolvimento e no restabelecimento pós-injúria pulmonar, pode 
nesta fase de remodelamento das vias aéreas nos equinos, não desempenhar um papel 
importante, considerando o estadiamento desta obstrução e que diferentes fontes de 
fibronectina variam em suas funções e tempos de ação no pulmão nas fases de  
desenvolvimento e durante injúrias. 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: Equinos, fibronectina, imunohistoquímica, pulmão.  
 

INTRODUÇÃO 

No pulmão a interação de células e matriz extracelular (MEC) resulta na modulação 
da função fisiológica do órgão e de suas células (Dunsmore & Rannels 1996) e no 
remodelamento e reorganização da MEC. Raulo (2001) descreve que a MEC do tecido 
pulmonar é altamente organizada e consiste de uma banda firme de colágeno e fibras 
elásticas, além de várias glicoproteínas. Nas vias aéreas a principal estrutura da MEC é a 
membrana basal subepitelial, a qual contem lamininas, colágeno IV, entacina e sulfato de 
heparan rico em proteoglicanos. Uma fina lâmina reticular é observada abaixo da 
“verdadeira” membrana basal e apresenta na sua composição uma malha de fibras 
reticulares associada a colágenos, fibronectina e glicoproteínas (Fernandes & Bonacci & 
Stewart 2006). 

Componentes transitórios como algumas glicoproteínas presentes durante o 
desenvolvimento embrionário ou em processos regenerativos, moléculas adesivas, como a 
fibronectina e tenascina podem estar temporariamente presentes na MEC e dentre suas 
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funções cita-se o alinhamento da proliferação e diferenciação celular além do suporte 
estrutural (Dunsmore & Rannels 1996, Schwarz & King Jr 2011). 

Apesar da fibronectina não prestar uma contribuição efetiva direta na mecânica 
natural do pulmão, ela é uma proteína essencial na adesão de uma variedade de tipos de 
células pulmonares (Tuan & Grinnel 1989), interagindo e influenciando aspectos 
morfológicos  e de diferenciação da MEC (Ingber & Folkman 1989, Lesur & Arsalane & Lane 
1996). Esta glicoproteína em tecido pulmonar ocorre em três compartimentos separados, 
mas integrados, entre eles, insterstício do parênquima pulmonar, espaço intravascular do 
leito vascular pulmonar e superfície epitelial das vias aéreas. Assim a fibronectina pulmonar, 
nestes múltiplos sítios de ligações, medeia uma variedade de interações entre células e 
componentes da MEC, entre elas a proliferação e diferenciação durante processos de 
reparos pós-injúrias (Carlson 1989). 

Problemas respiratórios das vias inferiores são observados de forma corrente nos 
equinos atletas, que podem apresentar queda do desempenho, devido a alterações 
teciduais denominadas remodelamento bronquial, associadas a processo inflamatório e 
mudanças na MEC (Léguillette 2003, Allen & Tremaine & Franklin 2006). Dentre estas 
afecções a de ocorrência mais comum é a síndrome da asma severa equina, também 
descrita como obstrução recorrente das vias aéreas, referida pela sigla ORVA (Robinson 
2001, Léguillette 2003, Lavoie 2007, Furness et al. 2010, Couëtil et al. 2016). Esta se 
caracteriza por uma obstrução crônica das vias aéreas periféricas em cavalos adultos, 
estabulados e alimentados com feno, sendo inicialmente reversível por meio do controle da 
poeira ambiental (Halliwell et al. 1993, Léguillette 2003, Lavoie 2007).  
 O remodelamento é revelado do desequilíbrio entre a produção e destruição de 
proteínas que compõe a MEC. Este é um processo dinâmico e heterogêneo que pode 
resultar em remodelamento, o qual é um processo dinâmico e heterogêneo, tendo como 
resultado de ocorrência o recrutamento, diferenciação, migração e atuação de células 
inflamatórias, levando a alterações de tecido conectivo, bem como modificações estruturais 
destas vias aéreas (Pizzichini & Pizzichini 2012). O remodelamento crônico das vias áereas 
observado em equinos com ORVA, associado a uma clínica de respiração laboriosa em 
repouso, causada por broncoespasmo e presença de muco persiste durante a remissão da 
doença e está correlacionado a obstrução residual do fluxo de ar (Bullone & Murcia & 
Lavoie, 2016). 

Tanto a asma humana quanto a ORVA apresentam remodelamento das vias aéreas 
(Fernandes & Xu & Stewart 2001, Lavoie 2007), assim como são doenças oriundas de 
fatores ambientais, que afetam indivíduos susceptíveis. Apresentam características de 
limitação do fluxo de ar, bem como inflamação das vias aéreas inferiores; além disso, 
existem sobreposições de aspectos como episódios agudos e reversíveis de estreitamento 
de vias aéreas (Robinson 2001, Lavoie 2007). Além destas características compartilhadas 
por ambas afecções, Lamoureaux (2011) citou a broncoconstrição, hiper-responsividade 
bronquial e remodelamento tecidual dentro das características da ORVA. Setlakwe et al. 
(2014) e Raulo & Sorsa & Maisi (2000) descreveram que o remodelamento da MEC na 
asma humana pode resultar em déficit residual funcional pulmonar, mesmo em situação de 
remissão clínica, assim como em equinos com ORVA, uma vez que os animais podem não 
retornar à normalidade após remissão do quadro. 

Pela escassez de dados com relação a caracterização da fibronectina em tecido 
pulmonar de equinos com ORVA este estudo preconizou sua quantificação tecido pulmonar 
para estabelecer se existem diferenças na distribuição tecidual desta glicoproteína na MEC 
destes grupos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Animais e protocolo experimental. Todos os protocolos experimentais para a realização 
do projeto foram delineados em consonância com o Conselho Canadense de Proteção 
Animal e aprovados pelo Comitê de Cuidado Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 
de Montreal (sob registro Rech 1324). 

Foram utilizadas amostras de tecido pulmonar oriundo de sete equinos incluídos no 
grupo ORVA e de cindo animais controles, cedidos por Prof. Dr. Jean Pierre Lavoie, Equine 
Asthma Research Laboratory, da Universidade de Montreal. Algumas amostras fizeram 
parte de outros projetos desenvolvidos que avaliaram o remodelamento asmático e 
inflamação.  

Para a inclusão no grupo ORVA se considerou animais com idade superior a 7 anos, 
anamnese e a avaliação clínica com quadro de esforço expiratório e dispneia em repouso. A 
avaliação do lavado broncoalveolar (LBA), era caracterizada por neutrofilia maior que 25% 
(Lavoie 2007). O grupo ORVA estava exposto a antígenos de poeira de feno e estavam em 
fase clínica de exacerbação da doença. Os cavalos do grupo controle eram animais do 
mesmo grupo de idade, livres de histórico e de aspectos clínicos relacionada a doenças 
respiratórias, também expostos ao mesmo ambiente e com LBA normal para a espécie <5% 
de neutrofilia (Hoffman 1999, Viel & Hewson 2003).  

A mecânica respiratória foi avaliada através da mensuração da resistência pulmonar 
(RL) e da elastância pulmonar (EL). Estas avaliações de mecânica respiratória foram 
realizadas no Laboratório de Pesquisa de Asma Equina da Universidade de Montreal. 
Realizaram-se testes de função mecânica respiratória em equídeos não sedados e contidos. 
Um pneumotacógrafo aquecido (Fleisch No. 4, Oern Medical, USA) foi utilizado para obter 
taxas de fluxo de ar inspirado e expirado. O pneumotacógrafo foi ligado a um transdutor de 
pressão diferencial (Model 143PC03D, Micro switch, Honeywell, Canada), que por sua vez 
foi instalado numa máscara. A integração eletrônica do sinal de fluxo em função do tempo 
produz o volume corrente (Vt). Antes de registar as medições, a calibração do sistema foi 
realizada submetendo o pneumotacógrafo a taxas de fluxo conhecidas. A diferença na 
pressão transpulmonar (DPl) foi calculada utilizando um transdutor de pressão diferencial 
(Model HCXPM005D6V, Sensor Technics, USA) que permite que a pressão esofágica seja 
subtraída da pressão atmosférica. A pressão esofágica foi medida colocando um balão 
amarrado em torno de um cateter de polietileno naso-esofágico que foi então colocado no 
terço distal do esôfago. Antes das medidas serem tomadas, o balão foi distendido com ar 
para verificar se mnão havia fugas. A colocação do balão esofágico foi adaptada para cada 
cavalo, a fim de evitar a interferência cardíaca e para obter a maior variação possível de 
pressão entre inspiração e expiração. Um manômetro de água foi usado para a calibração 
do transdutor de pressão antes das medições. 

Uma vez preparado o equipamento, registraram-se sequências respiratórias de 
noventa segundos. Se o cavalo se movesse ou engolisse durante a seqüência, era repetida 
para registrar pelo menos dez respirações boas. Sinais amplificados do transdutor cruzam 
um conversor digital e são enviados para um sistema de computador com software (Anadat 
and Labdat 5.1, MTC Pharmaceuticals, Canada) de aquisição de dados para obter 
medições. A frequência do sinal foi de 120 Hz durante as gravações de medição. Os valores 
de resistência e elastância pulmonar foram encontrados pela aplicação da fórmula: PL = (EL 
x V) + (RL x V˙) + K, onde v – volume, V – fluxo de ar, K – pressão transpulmonar no final da 
expiração. O coefficient de determinação da formula foi calculado para cada respiração. 

Cortes de 5 µm de espessura de tecido pulmonar incluídos em parafina, com fixação 
não superior a 24 horas em formol 10% tamponado, foram processados para 
imunohistoquímica, o procedimento de montagem de lâminas foi realizado na Universidade 
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de Montreal. As lâminas foram identificadas de forma aleatória para a realização das 
análises, para que o grupo ORVA e controle não fossem diferenciados.  

O método imunohistoquímico foi realizado no Laboratório de Imunohistoquímica da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Guarapuava-PR), e consistiu na incubação das 
lâminas em estufa a 60°C por uma hora para desparafinização e na sequência estas 
lâminas eram submetidas a banhos de Xilol I e II, de oito minutos cada, Alcool 99%, 90% e 
70% por cinco minutos cada, na sequência era feito o desmascaramento enzimático do 
antígeno com pepsina (S3002 Dako, Carpinteria, CA) por 8 minutos em temperatura 
constante de 37ºC. Para o bloqueio da Peroxidase e Fosfatase Alcalina tecidual utilizou-se o 
Dual Endogenous Enzime Block (Dako S2003, Carpinteria, CA) em câmara úmida, por 30 
minutos. Os banhos das lâminas entre as etapas eram todos feitos com tampão fosfato na 
diluição de 1/10 (pH 7.2-7.4 0,2N / água deionizada). 

Para identificação da fibronectina foi utilizado o anticorpo primário anti-fibronectina 
(Purified Rabbit Anti-Human Fibronecin - Cedarlane), sendo que para sua utilização em 
equinos foi analisada a homologia pelo Protein BLAST, a qual teve compatibilidade superior 
a 85%. A diluição utilizada do anticorpo primário foi de 1:500, com solução tampão de 
fosfato na diluição de 1/10 (pH 7.2-7.4 0,2N / água deionizada) e incubado por 12 a 18 horas 
em câmara úmida, em temperatura aproximada de 6°C. O controle negativo foi processado 
com a exclusão do anticorpo primário do diluente. O anticorpo secundário universal 
(Biotinylated Link – K0609 Dako) foi incubado em câmara úmida por 45 minutos, para em 
seguida ser realizada a aplicação de Estreptoavidina-Biotina-Peroxidase (Streptavidin-HRP 
K0609 Dako) por 30 minutos. 

A reação foi revelada com a aplicação da diaminobenzidina (DAB) (Liquid DAB+ 
Substrate Chromogen System K03468 Dako) por três minutos. A contra coloração com feita 
com Hematoxilina de Harris (Merck), por um minuto e quinze segundos. Os banhos para 
processamento da montagem das lâminas eram feitos em berços com Alcool 99%, 
Alcool:Xilol, Xilol I e II para então serem colocadas as lamínulas com auxílio de Entellan® 
(Merck). 
 
Análise de imagens. A captura de imagens para morfometria foi executada com o auxílio 
de uma câmara acoplada a um microscópio Leica DM 500. Para a análise de imagem 
utilizou-se o programa Image J® (National Health Institute). Cortes pulmonares de equino de 
ambos os grupos, foram fotografados 20 campos aleatórios com objetiva de 10x, sendo que 
estes apresentavam áreas alveolares, bronquiais e peribronquiais. 
 Para a análise no Image J® realizou-se a calibração de branco das imagens, para 
então estabelecer o limiar de cor desejado das áreas brancas (espaços aéreos) e áreas 
coradas por tons de marrom (reação imunoenzimática do anticorpo primário). O 
estabelecimento de uma área numérica, a partir do limiar de cor, foi definido pelas funções 
de segregação do Image J®, permitindo dissociar e fragmentar a área selecionada em 
partículas (Fig.1), resultando em um dado numérico. 
 Em cada um dos 20 campos avaliados de cada corte de pulmão, aplicou-se este 
padrão de medidas de áreas obtidas para posteriormente realizar o cálculo do valor da área 
azul (contra-coloração: Hematoxilina de Harris) por meio da subtração do valor de área total, 
das áreas de branco e marrom. Obtido o valor de área azul, foi estabelecida a área tecidual, 
a qual compreende a soma das áreas marrom e azul.  

 A partir da obtenção destes valores, foram realizadas as seguintes relações de 
áreas, que demonstravam a relação de proporção entre as áreas, descritas pelo termo 
fração volume (FV) (adaptado de Merilees et al. 2008), representadas pelas equações a 
seguir, onde: 
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AB representa o valor de área branca, a qual foi dividida pelo valor 
de área total (ATt), o que possibilitou analisar a FV de área branca 
dentro do campo medido, representando a proporção que a área 
branca ocupava dentro da medida total do campo. 
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Onde AM representa o valor de área marrom, a qual foi dividida 
pelo valor de área total (ATt), o que possibilitou analisar a FV de 
área marrom dentro do campo medido. O resultado encontrado 
representa a proporção de fibronectina dentro da área total do 
campo. 
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A divisão da área tecidual (AT) pelo valor da área total do campo 
(ATt), o que possibilitou analisar a FV da área tecidual dentro da 
área total medida, ou seja, a quantidade de tecido pulmonar 
quando comparada a medida total do campo. 

ܯܣ
ܶܣ

 

 

Por fim, foi calculada a FV de AM, que representa o valor de área 
marrom, dividida pelo valor de área tecidual (AT), o que possibilitou 
analisar a proporção de marcação de fibronectina quando 
correlacionada ao valor de toda a área tecidual deste mesmo 
campo. 

Análise estatística. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado. Os dados foram 
submetidos a análise pelo programa estatístico Prism 7 (GraphPad Software®) sendo 
primeiramente testada a normalidade dos dados pelo teste D´Agostino & Pearson (α=0,05). 
A comparação de médias foi realizada com o uso do teste Welch, sendo considerado 
significativo P <0,05. 
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Fig. 1: Fotomicrografias de secções de campos de vias aéreas de equinos submetidas a 
metodologia de análise de imagens pelo programa Image J®. A – Imagem obtida por 
fotomicrografia sem edição. B – Imagem submetida a calibração de branco pelo programa. 
C – Fotomicrografias segmentadas por meio da seleção de áreas brancas pelo plugin 
threshold do programa de edição de imagens Image J®, relacionadas a presença ar. 
Observar áreas negras resultantes da seleção das áreas brancas. D - Fotomicrografias 
segmentadas por meio da seleção de áreas marrons pelo plugin threshold do programa de 
edição de imagens Image J®, relacionadas a marcação positiva de fibronectina. Observar 
áreas negras resultantes da seleção das áreas marrons. Aumento de 100X. 
 

RESULTADOS 

Imunohistoquímica com anticorpo anti-fibronectina. A identificação da fibronectina 
tecidual baseou-se na observação da coloração marrom, que estava distribuída pela 
membrana basal subepitelial (lâmina reticular), na camada muscular, nas cartilagens, no 
espaço peribronquial e ao longo da parede alveolar, bem como em vasos sanguíneos, em 
contraste com o roxo azulado presentes nos núcleos, nas paredes alveolares e na parede 
dos vasos sanguíneos. Não se observou background significativo. A uniformidade da 
intensidade da reação frente ao anticorpo anti-fibronectina variou dentro das mesmas 
regiões em animais normais (Fig. 2). Observou-se a porcentagem de fibronectina na área 
tecidual e a distribuição desta glicoproteína não apresentou diferença estatística em animais 
controle e ORVA (P<0,05).  
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Fig. 2: Fotomicrografias de secções de campos de vias aéreas de equinos, submetidas à 
imunohistoquímica com anticorpo anti-fibronectina Cedarlane. A e B – Secções de vias 
aéreas de equinos do grupo controle marcadas positivamente para fibronectina; C e D - 
Secções de vias aéreas de equinos do grupo ORVA marcadas positivamente para 
fibronectina. Observar alguns pontos de imunomarcação positiva nos diversos cortes 
indicados pela seta  (       ). Aumento de 100X. Barra de escala de 0,1 µm. 

Os valores da fração volume (FV) da área branca (AB), pela área total do campo 
medido (ATt) apresentaram as seguintes médias±SD para o grupo controle 0.479µm2±0.069 
e grupo ORVA 0.407µm2±0.091. Não apresentando diferença estatística entre os grupos 
(P<0,05). Na fração volume da área marrom (AM), pela área total do campo analisado (ATt), 
a análise estatística de médias±SD não apresentou diferença significativa (P<0,05) para os 
valores encontrados do grupo controle 0.055µm2±0.018 e grupo ORVA 0.06µm2±0.024.  

Como resultado da análise da fração volume (FV) da área tecidual (AT), sobre a área 
total (ATt), não foram observadas médias estatisticamente diferentes entre si, sendo as 
médias±SD para o grupo controle 0.521µm2±0.069 e para o grupo ORVA 0.592µm2±0.091.  

Quando comparados os valores de fração volume (FV) da área marrom (AM) sobre a 
área tecidual (AT), tendo as médias±SD para o grupo controle 0.111 µm2±0.051 e para o 
grupo ORVA 0.101 µm2±0.036, não apresentando diferença significativa entre os grupos 
(P<0,05).  
 Os valores de fração volume analisados para cada animal estão apresentados na 
fig.3.  
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Fig. 3: Distribuição dos valores de fração volume (FV) dos grupos controle e ORVA 
estudados.A- FV da AB/ATt; B- FV da AM/ATt; C- FV da AT/ATt; D- FV da AM/AT. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A fixação dos tecidos a serem analisados por imunohistoquímica na maioria das 
vezes é feita com formalina a 10% e posteriormente estes são embebidos em parafina. A 
prévia fixação do tecido pode levar a uma modificação molecular do antígeno ocasionando a 
perda da capacidade do anticorpo se ligar a este antígeno, sendo assim, é necessária a 
restauração da habilidade da ligação antígeno/anticorpo, conhecida como recuperação 
antigênica (Shi & Taylor 2009).  O método utilizado para reativação do antígeno neste 
trabalho foi pelo uso de enzima digestiva pepsina, a qual obteve melhor resultado final uma 
vez que testes anteriores no laboratório foram feitos com tampão citrato e que não 
apresentaram resultados tão satisfatórios quanto o método enzimático de recuperação 
antigênica. Além disso, a utilização da pepsina foi associada ao calor (37°C), o que de 
acordo com Ferro (2013) proporciona um aumento de substâncias detectáveis no tecido e 
possibilita a consolidação da técnica de imunohistoquímica.    
 No que diz respeito a diluição do anticorpo Raskin & Meyer (2011) escrevem que 
deve ser selecionada através da proporção mais adequada encontrada na relação 
sinal:ruído (coloração de fundo). Boenisch (2009) escreve ainda que a concentração de 
diluição dos anticorpos deve permitir uma maior intensidade de marcação com menor fundo 
de marcações inespecíficas Neste sentido, foram testadas previamente diferentes diluições 
do anticorpo anti-fibronectina para esta metodologia, sendo encontrada a diluição de 1:500 
como sendo a ideal; uma vez que, como relata Boenisch (2009), a maioria dos anticorpos 
comerciais estão disponíveis na forma concentrada sendo necessários testes para encontrar 
a diluição ideal de cada anticorpo. 
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Os resultados deste trabalho indicam que a deposição de fibronectina não apresenta 
diferença quantitativa de distribuição nas vias aéreas de equinos com ORVA e em equinos 
controle através das análises de frações volume.      
 Os vinte campos medidos de cada animal foram selecionados aleatoriamente, nos 
quais não necessariamente as camadas ao redor do lume de brônquios e bronquíolos 
estavam completas, da mesma forma que alguns campos apresentavam somente área 
alveolar, metodologia que difere do trabalho de Annoni (2011) onde se consideraram apenas 
vias aéreas completas que foram divididas em camadas específicas para a quantificação da 
fibronectina e além desta estratificação, as vias aéreas foram classificadas em grandes e 
pequenas vias aéreas. Como resultado deste trabalho citado, observou diferença da 
distribuição da fibronectina em pacientes com DPOC, fumantes não obstruídos e controle 
em pequenas vias aéreas apenas; nas grandes vias aéreas não houve diferença 
significativa da deposição da glicoproteína entre os grupos. Chung (2005) também descreve 
que o remodelamento das vias aéreas de pacientes com DPOC ocorre de forma mais 
proeminente em pequenas vias aéreas, corroborando com Hocking (2002) que descreve a 
necessidade de deposição de fibronectina na MEC para migração de células epiteliais em 
pequenas vias aéreas. Uma importante observação relatada por Fernandes e colaboradores 
(2006) com relação a distribuição da fibronectina quando corada, é que na porção reticular 
da membrana basal a fibronectina apresenta coloração mais fraca que no interstício da via 
aérea. Laitinen et al. (1997) descrevem que a fibronectina pode ocorrer em algumas 
membranas basais, mas seu papel não é claro, pois ela pode estar expressada no local 
durante a organogênese, mas não comumente em adultos, desta forma não há consenso se 
há ou não representação integral da sua distribuição como componente da membrana basal. 
Peters et al. (1989) em estudo descreveram que durante o processo de injúria e reparação 
tecidual a distribuição da fibronectina pode variar.      
 A introdução do conceito de asma equina implica que equinos com obstrução 
recorrente (ORVA) e com doença inflamatória aguda (DIVA) partilham similaridades clínicas, 
citológicas e funcionais, além disso equinos com sinais clínicos respiratórios discretos 
podem progredir e apresentarem ORVA, ao mesmo tempo que anormalidades laboratoriais 
e sinais clínicos podem ser sutis ou ausentes em equinos com ORVA em períodos de 
remissão (Couëtil et al. 2016). De acordo com Setlakwe et al. (2014) o remodelamento da 
MEC na asma equina pode resultar em déficit residual funcional pulmonar, mesmo em 
situação de remissão clínica, assim como em equinos com ORVA clínica. Em estudo feito 
por Raulo & Sorsa & Maisi (2000) em equinos, observou-se que estas alterações 
morfológicas da MEC podem resultar em prejuízos a função respiratória, uma vez que os 
animais podem não retornar à normalidade após remissão do quadro. Neste trabalho os 
equinos designados grupo ORVA tinham idade variando entre 8 e 25 anos, já haviam sido 
relatadas várias fases de remissão e exacerbação, sendo que anteriormente ao óbito foram 
desafiados através da exposição a um ambiente com poeira de feno, ou seja, 
apresentavam-se em fase clínica da exacerbação da doença, com conteúdo celular do LBA 
superior a 25% de neutrófilos, com teste de função mecânica respiratória condizente com a 
gravidade do quadro de ORVA,  tendo os valores de resistência pulmonar (RL) correlação 
positiva com os animais obstruídos, quando comparado aos animais controle. Este grupo já 
foi caracterizado com alterações da MEC, com significativo aumento do conteúdo de 
colágeno 1 e 3 no espaço subepitelial (Setlakwe et al. 2014). 

Os animais pertencentes ao grupo síndrome da asma severa equina deste trabalho 
apresentavam estadiamento da doença considerado fase de exacerbação clínica, além de 
serem animais que já apresentavam histórico anterior de doença respiratório restritiva. Lugo 
et al. (2006) descreveram que animais com ORVA apresentaram algumas das alterações de 
remodelamento em suas vias aéreas em associação com inflamação crônica, como 
aumento do número de células mucosas e do próprio muco nestas vias, inclusive Gras et al. 
(2011) relataram que os sinais de remodelamento das vias aéreas são mais evidentes em 
pacientes humanos mais velhos, assim como podemos observar entre os equinos.  
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Dentro das alterações observadas no remodelamento das vias aéreas, a fibrose 
subepitelial tem sido relatada em asma severa, e é resultado do aumento da deposição e 
diminuição da degradação das proteínas da MEC pelos fibroblastos (Awadh et al. 1998, 
Laitinen et al. 1997, Wilson & Li 1997, Roche et al. 1989). Em trabalho de Setlawke (2010) é 
feita a correlação deste remodelamento pela degradação de proteínas, que leva a alteração 
da arquitetura da MEC com a função de elastância (EL) pulmonar, uma vez que esta 
degradação levaria a diminuição da EL, característica que não foi observada neste trabalho 
visto que os valores foram mais altos no grupo ORVA que controle, corroborando com os 
resultados encontrados por Setlawke (2010) que justificou o achado em decorrência da 
possível classificação da população de cavalos com ORVA serem parte de um sub-fenótipo 
da doença.  

Obviamente que existe uma relação estreita  entre o tamanho da parede brônquica e 
a gravidade clínica e funcional da asma,  sendo que a obstrução irreversível é uma 
constante (Gras et al. 2011), porém a utilização de um modelo diferente do frequentemente 
utilizado na literatura para descrever processos de fibrose pulmonar foi considerado neste 
estudo, pois os testes clínicos utilizados para classificar os animais neste estudo utilizaram 
testes de função pulmonar (Elastância e resistência pulmonar). A RL é referida como a 
resistência das vias aéreas mais a resistência dos tecidos pulmonares, sendo assim a 
consideração exclusivamente das mensurações de fibronectina subepitelial não levariam em 
conta o tecido peribronquial e alveolar.  

As forças mecânicas são pontos críticos na determinação da interação a nível 
celular, influenciando assim fisiologicamente o comportamento do tecido, principalmente 
pela relação entre células e pelas mudanças na consistência na MEC (Breen 2000, Suki & 
Bates 2008). Esta relação influencia diretamente o remodelamento do insterstício pulmonar 
(Suki & Bates 2008). Dessa forma o remodelamento das vias aéreas fornece uma 
explicação para o declínio acelerado da função pulmonar observado ao longo do tempo na 
asma de adultos (Davies et al. 2003, Lange et al. 1998). Em avaliação do volume expiratório 
forçado (VEF) em humanos com asma por Little et al. (2002), estes não identificaram 
associação destes valores com a espessura da parede bronquial, sendo que esta relação 
parece não ser importante dentro espesssamento da parede bronquial característico na 
asma. 
 Gras et al. (2011) descreveram que a obstrução das vias aéreas pode ter diversas 
origens, como aumento na espessura da parede devido ao edema bronquial, hiperplasia 
celular, pela infiltração de células inflamatórias e a acúmulo intraluminal de muco  oriundos 
de secreções, detritos e exsudato celular líquido, sendo produção excessiva de muco como 
resultado ocasional da obstrução da passagem aérea (Li & Wilson 1997, Kuperman et al. 
2002, Vermeer et al. 2003, Gras et al. 2011). Nas vias aéreas estudadas dos animais ORVA 
notou-se presença expressiva de neutrófilos e muco, corroborando com as descrições feitas 
por estes autores. 

A caracterização do quadro ORVA feita por Furness et al. (2010) difere 
significativamente deste grupo, pois o autor utilizou apenas o escore histológico, uma vez 
que no momento do exame, o LBA e os dados de teste de função pulmonar não foram 
sugestivos de quadro exacerbado de ORVA e desta forma, considerou os animais em 
estado de remissão da doença. A  classificação dos animais deste trabalho para compor o 
grupo ORVA era extremamente característica ao quadro de exacerbação da doença, onde  
as alterações já relatadas de LBA, função respiratória  resultavam nesta classificação. 
 Kim et al. (2007) e Tang et al. (2006) também relataram mudanças estruturais 
observadas no remodelamento das vias aéreas de forma geral, como espessamento da 
membrana basal, aumento da deposição de proteínas na matriz extracelular, 
neovascularização, hiperplasia de glândulas mucosas e quando se referem às mudanças na 
parede bronquial são observadas ainda a perda de epitélio de revestimento (Gras et al. 
2011), o espessamento da camada reticular da membrana basal (Bergeron & Tulic & Hamid 
2010, Kim et al. 2007). A ORVA compartilha estas alterações observadas em asma humana, 



 27

e os animais podem apresenta-las de acordo com a gravidade da doença. Nos animais do 
grupo ORVA deste estudo foi observada macroscopicamente grande quantidade de 
substância mucosa pulmonar quando procedida a coleta de amostra material para as 
análises, demonstrando assim a ocorrência efetiva desta alteração na quantidade de 
produção muco relatadas.   

A cartilagem também torna-se fator determinante na integridade da via áerea de 
pacientes asmáticos (Bergeron & Tulic & Hamid 2010), sendo sua degradação observada 
em pacientes asmáticos (Haraguchi & Shimura & Shirato 1999) levando a exacerbada 
broncoconstrição e contribuindo para obstrução crônica das vias aéreas (Noble & Turner & 
Mitchell 2002). Na avaliação dos tecidos pulmonares dos animais ORVA para a deposição 
de fibronectina em vias aéreas com tecido cartilagíneo houve variação da marcação desta 
glicoproteína nas cartilagens, sendo bastante evidente em alguns animais porém em outros 
bem discreta  

Poucos estudos em equinos avaliaram a composição dos diferentes componentes da 
matriz extracelular e seus reguladores nas vias aéreas, exceto pelas avaliações de colágeno 
tipo I e III feitas por Furness et al. (2010) e colágeno I, III e fibras elásticas feitas por 
Setlawke et al. (2014). Nos trabalhos que avaliaram colágenos I e III, as diferenças não 
foram significativas para animais ORVA e controle, exceto quando consideraram colágeno 
total (Setlawke et al. 2014). Com relação a avaliação da quantidade de fibras elásticas em 
tecido pulmonar, os valores foram superiores em animais ORVA positivos. Neste mesmo 
estudo, Setlawke et al. (2014) avaliaram a função respiratória por meio da RL frente a 
deposição de colágeno total, sendo a correlação positiva da RL com o depósito de colágeno 
das vias aéreas de animais ORVA positivos. A avaliação de EL foi estabelecida para fibras 
elásticas, demonstrando correlação positiva deste teste quando considerada a deposição de 
fibras elásticas nos animais do grupo ORVA.  

Laitinen et al. (1997) descreveram que a fibronectina pode ocorrer em algumas 
membranas basais, mas seu papel não é claro, pois ela pode estar expressada no local 
durante a organogênese, mas não comumente em adultos, desta forma não há consenso se 
há ou não ocorrência integral da sua distribuição como componente da membrana basal. 
Limper & Roman (1992) escreveram ainda que após o nascimento, diferentemente do 
período embrionário, a distribuição de fibronectina é reduzida, sendo encontradas maiores 
quantias durante lesão tecidual, relacionada com maior ativação de fibroblastos e 
macrófagos alveolares. A determinação da deposição de fibronectina em tecido pulmonar de 
equinos com ORVA e animais controle, foi realizada com o intuito de estabelecer a efetiva 
contribuição desta glicoproteína no processo de remodelamento tecidual pulmonar em 
animais com quadro de exacerbação clínica. De acordo com as informações encontradas no 
meio científico, observou-se que as descrições da importância da fibronectina tecidual em 
pulmão são exclusivas da medicina humana, inclusive a efetiva pesquisa da distribuição e 
comportamento in vivo desta glicoproteína. De forma geral as descrições efetivas são de 
menor ocorrência que sua descrição teórica. 

Em decorrência da análise comparativa em estudo semelhante da fibronectina feito 
por  Annoni (2011) através da análise de três grupos de pacientes humanos: controle, 
fumantes não obstruídos e grupo com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 
classificados de acordo com hábitos tabagista e prova de função pulmonar, observou-se 
diferença na distribuição da fibronectina em pacientes DPOC, sendo que esta distribuição da 
FN ocorreu nas mesmas regiões pulmonares deste trabalho: membrana basal subepitelial, 
camada muscular e camada externa (porção alveolar), a metodologia de identificação foi 
feita pela avaliação com auxílio de programa de edição de imagens, onde se estabeleceu 
um limiar de cor, este determinado pela análise prévia de duas patologistas, que definiram o 
intervalo de cor (espectro) a ser considerado, sendo as medidas encontradas 
posteriormente avaliadas pela quantidade de marcação positiva encontrada e a área total de 
tecido analisada. A diferença significativa de maior proporção desta glicoproteína em 
pacientes com DPOC do estudo de Annoni, ocorreu somente em pequenas vias aéreas; nas 
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grandes vias aéreas não houve diferença significativa da deposição da glicoproteína entre 
os grupos.  

O resultado não significativo para a quantidade de fibronectina em tecido pulmonar 
de equinos através da avaliação da fração volume, comparando os grupos ORVA e controle 
deste trabalho pode resultar em justificativa da observação feita por Peters et al. (1989), que 
descreveram que o comportamento da distribuição da fibronectina durante o processo de 
injúria e reparação tecidual pode variar. Carson (1989) e Limper & Roman (1992) relataram 
a reduzida quantidade de fibronectina celular em tecido adulto normal, mas notável 
produção local em pulmões normais em desenvolvimento e em fase de reparo de injúrias. 
Considerando que na medicina equina não houve até o presente momento nenhuma 
abordagem investigativa da fibronectina neste modelo animal e como observado também 
em nossa revisão bibliográfica, uma melhor correlação entre a quantificação da fibronectina 
tecidual e o processo de exacerbação da ORVA é passível de maiores estudos, pois não foi 
possível considerar se os eventos de reparo tecidual estavam maciçamente instalados, 
podendo refletir na distribuição não significativa nos dois grupos da fibronectina, 
glicoproteína mais importante na fase de reparo tecidual. 

Neste estudo, devemos considerar ainda, que os vasos sanguíneos presentes nos 
campos analisados, apresentavam importante imunomarcação na luz dos vasos. Levando-
se em consideração que a marcação feita não era exclusiva da forma tecidual da 
glicoproteína, mas também da forma solúvel, esta apresentação pode até mesmo ter 
contribuído de forma maciça para os valores de fração volume mensurados. 

Dubaybo & Crowell & Thet (1991) observaram através da realização de ELISA, em 
ratos, o padrão das alterações em tecido pulmonar e no LBA da quantidade de fibronectina 
e determinaram que o pico de elevação desta glicoproteína no LBA e tecidual foi 
respectivamente no dia 1 e dia 3 pós injúria por elastase, retornando aos valores normais 
após 28 dias. No presente estudo não foi realizada a análise no LBA, não podendo, desta 
maneira, descartar a possibilidade da quantidade da fibronectina estar aumentada no lavado 
no período de início de exacerbação da ORVA. A função de crescimento e reparo tecidual 
exercida pela fibronectina inclui sua habilidade para estimular a migração de fibroblasto para 
os sítios de injúria,  além de se ligar ao colágeno e outros glicosaminoglicanos, porém este 
incremento em geral é observado antes da migração destas células e do desenvolvimento 
da lesão fibrótica, conforme descreveram Dubayo & Crowell & Thet (1991), sendo assim, a 
quantificação desta células neste grupo poderia proporcionar uma noção da fase de reparo 
tecidual em que os equinos se encontravam. 

Limper & Roman (1992) e Annoni (2011) relataram que existe a necessidade de 
deposição primária de fibronectina para que posteriormente seja acrescido o colágeno. 
Neste estudo, não foi realizada a marcação dupla com o colágeno, porém os mesmos 
animais do grupo ORVA em fase de exacerbação, em pesquisa realizada por Setlawke et al. 
(2014), apresentavam níveis de colágenos maiores quando comparados ao grupo controle. 
Sendo assim, não se descarta a possibilidade da fibronectina ser essencialmente precursora 
neste remodelamento, tendo evidenciado níveis normais neste estudo, pois a atividade mais 
ativa dentro da MEC no estadiamento da doença dos animais estudados já tinha sua 
dinâmica voltada a maiores níveis de colágeno.  

 Singer & Clark (1999) descreveram que a fibronectina, assim como proteoglicanos 
teciduais de fase aguda da lesão são substituídos por um tecido conjuntivo de característica 
mais resistente e elástica, tendo assim como principal componente o colágeno. Bossé & 
Paré & Seow (2008) em seu trabalho também observaram uma variação na quantidade e 
distribuição dos constituintes da MEC em pacientes asmáticos, essas alterações foram 
associadas à ação da fibronectina e colágeno tipo I e III (Davies et al. 2003) os quais 
induzem a hipocontratibilidade do músculo liso das vias aéreas (Bossé & Paré & Seow 
2008) e hiperresponsividade brônquica (Gras et al 2011, Davies et al. 2003). 

A consequente troca da fibronectina pelo colágeno pode estar relacionada a 
degradação desta glicoproteína, por elastase e outras proteases, assim como pela atuação 
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de proenzimas como metaloproteinases (MMPs). Porém, pode não resultar em uma redução 
real nos níveis de fibronectina medidos, uma vez que no imunoensaio a enzima a ser 
utilizada ligada ao anticorpo policlonal anti-fibronectina  não pode distinguir entre moléculas 
intactas e degradadas, sendo que essa degradação da fibronectina é sugerida pela 
discrepância entre o conteúdo do tecido e síntese de fibronectina (Dubaybo & Crowell & 
Thet 1991). 

A membrana basal epitelial é composta por duas camadas consideradas: lâmina 
basal e lâmina reticular, a última é comumente referida membrana basal subepitelial, e é 
nesta membrana basal subepitelial que são relatados processos de fibrose, oriundos do 
remodelamento tecidual observado tanto na asma humana (Gras et al. 2011, Rizzo & Fomin 
2005, Chu et al. 1998, Kovacs & DiPietro 1994) quanto na síndrome da asma equina (Lavoie 
2007, Fernandes & Xu & Stewart 2001). Sendo assim, existe certa consonância de 
resultados no que diz respeito a distribuição da fibronectina neste estudo, sendo sua 
localização na membrana basal exclusivamente na lâmina reticular, além da observação de 
sua distribuição em parede alveolar.  

Os sinais iniciais, como tosse, falta de ar, expectoração,e as exacerbações são as 
marcas do diagnóstico clínico de asma humana e equina refletem a obstrução excessiva das 
vias aéreas diretamente relacionado com as alterações  anatômicas no tecido (Gras et al. 
2011; Beech 1993). 

Este processo de remodelamento, tem sua gravidade diretamente correlacionada ao 
estadiamento da doença, sendo importante verificar a intensidade da expressão da 
fibronectina tecidual nesta evolução da asma equina e humana. 

Considerando que a distribuição abundante desta glicoproteína um evento transitório, 
como já foi relatado por Peters et al. (1989), Carsons (1989) e Limper & Roman (1992), seria 
interessante um futuro estudo para  fazer uma comparação entre equinos em remissão 
clínica da doença juntamente com os dados dos animais deste estudo, que encontravam-se 
em fase de exacerbação clínica, para determinar assim, com mais propriedade o 
comportamento da fibronectina. 

A cronicidade do quadro clínico da ORVA é difícil de se estabelecer de forma 
fidedigna, a não ser pela característica morfológica tecidual, como descrito por Bullone et al. 
(2016), que determinaram a padronização de uma metodologia semiquantitativa para 
facilitar o diagnóstico de ORVA mesmo no período de remissão da doença, classificando as 
características histológicas clássicas de animais com síndrome da asma equina.  
 A neovascularização é outro fator importante dentro do remodelamento da MEC a se 
considerar (Li & Wilson 1997, Hoshino & Takahashi & Aoike 2001, Salvato 2001, Wilson & 
Bamford 2006, Chetta et al. 2007). Bischof et al. (2009) descreveram que a 
hipervascularização da mucosa na asma pode contribuir para o estreitamento da via aérea e 
consequente redução do fluxo de ar..  

Fernandes & Bonacci & Stewart (2006) relataram que a liberação de citocinas e a 
proliferação de células musculares lisas podem ser desencadeadas pela fibronectina. A 
observação de concentrações semelhantes nos  animais ORVA positivo e controle pode 
sugerir a finalização da função de  atividade de liberação de citocinas, levando-se em 
consideração que Dubaybo & Crowell & Thet (1991) já relataram a atividade desta 
glicoproteína em picos pós lesão induzida por elastase.  

Os equinos que apresentavam quadro clínico de ORVA neste estudo não 
apresentaram diferenças na quantidade de fibronectina tecidual comparados a cavalos 
clinicamente normais, sugerindo que esta glicoproteína pode não desempenhar um papel 
importante no remodelamento das vias aéreas nos equinos, ou que a deposição de 
quantidades elevadas de fibronectina não é uma característica consistente de vias aéreas 
remodeladas de cavalos com obstrução recorrente das vias aéreas. Ainda devemos 
considerar a questão do estadiamento da doença, com relação a fase que o animal se 
encontra na fase de exacerbação neste experimento. Levando-se em consideração que os 
animais deste grupo variavam em idade de 8 a 25 anos e a maioria apresentava um 
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histórico crônico de doença pulmonar restritiva é possível explicar este resultado 
diferenciado de outros grupos humanos mais homogêneos. 

Estabelecer uma correlação entre o escore histológico dos grupos permitiria avaliar 
de forma mais fidedigna mudanças no processo de remodelamento da MEC na asma 
equina, pois além das  características de cronicidade teríamos a  possibilidade de avaliar o 
grau de turnover da MEC e a progressão da doença. 
 

Agradecimentos 

À Fundação Araucária pelo apoio financeiro a este projeto através do Convênio 
130/2014 (Asma humana e obstrução aérea recorrente em equinos: similaridades no 
remodelamento bronquial?) e ao  Prof. Dr. Jean Pierre Lavoie, Equine Asthma Research 
Laboratory, da Universidade de Montreal pela cessão do material. 

 
REFERÊNCIAS 
 
Allen K.J., Tremaine W.H. & Franklin S.H. 2006. Prevalence of inflammatory airway disease 
in National Hunt horses for investigation of poor performance. Equine Veterinary Journal 
38(S36):529-534.  
 
Annoni R. 2011. Composição da matriz extracelular na doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Tese de doutorado, Programa de Patologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 126p. 
 
Awadh N., Müller N.L., Park C.S., Abboud R.T. & FitzGerald J.M. 1998. Airway wall 
thickness in patients with near fatal asthma and control groups: assessment with high 
resolution computed tomographic scanning. Thorax 53:248–253. 
 
Bai A., Eidelman D.H., Hogg J.C., James A.L., Lambert R.K., Ludwig M.S., Martin J., 
McDonald D.M., Mitzner W.A., Okazawa M., Pack R.J., Pare P.D., Schellenberg R.R., 
Tiddens H.A., Wagner E. M. & Yager D. 1994. Proposed nomenclature for quantifying 
subdivisions of the bronchial wall. J. Appl. Physiol. 77:1011–1014. 
 
Beech J. 1993. Moléstia pulmonar obstrutiva crônica. In: Smith B.P. Tratado de medicina 
Interna de grandes Animais: moléstias de equinos, bovinos, ovinos e caprinos. Manole, São 
Paulo. 
 
Benayoun L., Druilhe A., Dombret M.C., Aubier M. & Pretolani M. 2003. Airway structural 
alterations selectively associated with severe asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 
15;167(10):1360-1368. 
 
Bergeron C.,Tulic M.K. & Hamid Q. 2010. Airway remodelling in asthma: From benchside to 
clinical practice. Can. Respir. J. 17 (4):e85-e93. 
 
Bischof R.J., Bourke J.E., Hirst S.J., Meeusen E.N.T., Snibson K.J. & Van Der Velden J. 
2009. Measurement and Impact of Remodeling in the Lung Airway Neovascularization in 
Asthma. Proc. Am. Thorac. Soc. 6:673–677.  
 
Bracher V., Von Fellenberg R., Winder C.N., Gruenig G., Hermann M. & Kraehenmann A. 
1991. An investigation of the incidence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 
random populations of Swiss horses. Equine Vet. J. 23(23):136-41. 
 



 31

Breen E.C. 2000. Mechanical strain increases type I collagen expression in pulmonary 
fibroblasts in vitro. J. Appl. Physiol 88:203–209. 
 
Bossé Y., Paré P.D. & Seow C.Y. 2008. Airway wall remodeling in asthma: from the epithelial 
layer to the adventitia. Curr. Allergy Asthma Rep. 8(4):357-366. 
 
Bullone M., Murcia R.Y. & Lavoie J.P. 2016. Environmental heat and airborne pollen 
concentration are associated with increased asthma severity in horses. Equine Veterinary 
Journal 48:479-484.  
 
Carsons S.E. 1989. The structure and function of fibronectin. p.1-22. In: Carsons, S.E. 
Fibronectin in health and disease. CRC Press, Florida. 307p. 
 
Chetta A., Zanini A., Torre O. & Olivieri D. 2007. Vascular remodelling and angiogenesis in 
asthma: morphological aspects and pharmacological modulation. Inflamm. Allergy Drug 
Targets 6:41–45. 
 
Chu H.W., Halliday J.L., Martin R.J., Leung D., Szefler S.J. & Wenzel S.E. 1998. Collagen 
deposition in large airways may not differentiate severe asthma from milder forms of the 
disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 158:1936–1944. 
 
Chung K.F. 2005. The role of airway smooth muscle in the pathogenesis of airway wall 
remodeling in chronic obstructive pulmonary disease. Proceedings of the American thoracic 
society 2:347-354. 
 
Couëtil L.L. & Ward M.P. 2003. Analysis of risk factors for recurrent airway obstruction in 
North American horses: 1,444 cases (1990-1999). J. Am. Vet. Med. Assoc. 223(11):1645-
1650. 
 
Couëtil L.L, Cardwell J.M., Gerber V., Lavoie J.P., Léguillette R. & Richard E.A. 2016. 
Inflammatory Airway Disease of Horses—Revised Consensus Statement. J. Vet. Intern. 
Med. 30:503–515. 
 
Davies D.E., Wicks J., Powell R.M., Puddicombe S.M. & Holgate S.T. 2003. Airway 
remodeling in asthma: new insights. J. Allergy Clin. Immunol. 111:215-225. 
 
Dubaybo B.A., Crowell L.A. & Thet L.A. 1991. Changes in tissue fibronectin in elastase 
induced lung injury. Cell. Biol. Int. Rep. 15(8):675-86. 
 
Dunsmore S.E. & Rannels D.E. 1996. Extracellular matrix biology in the lung. Lung Cellular 
and Molecular Physiology 270(1):L3-L27. 
 
Fabbri L.M., Caramori G., Beghé B, Papi A. & Ciaccia A. 1998. Physiologic consequences of 
long-term inflammation.Am. J. Respir. Crit. Care Med. 157:S195–198.  
 
Fabbri L.M., Boschetto P., Caramori G. & Mapp C.E. 1999. Pathophysiology. In: Bernstein 
D.I., Chan-Yeung M., Malo J.L. & Bernstein L. Asthma in the Workplace. 2nd ed. Marcel 
Dekker, New York. 
 
Fernandes D.J., Xu K.F. & Stewart A.G. 2001. Anti-remodelling drugs for the treatment of 
asthma: requirement for animal models of airway wall remodelling. Clinical and Experimental 
Pharmacology and Physiology 28:619–629. 
 



 32

Fernandes, D.J., Bonacci, J.V. & Stewart, A.G. 2006. Extracellular matrix, integrins, and 
mesenchimal cell function in the airways. Curr. Drug Tragets 7:567-577. 
 
Fey K. 2004. Der klinische Nutzen zytologischer Untersuchungen von bronchoalveolärer 
Lavageflüssigkeit bei der Differenzierung chronischer Bronchitiden des Pferdes. Verlag, 
Gießen. 405p. 
 
Furness M.C., Bienzle D., Caswell J.L., DeLay J. & Viel L. 2010. Immunohistochemical 
identification of collagen in the equine lung. Vet. Pathol. 47(5):982-990. 
 
Gras D., Bourdin A., Chanez P., Vachie I. 2011. Remodelage bronchique dans l’asthme 
Conséquences cliniques et fonctionnelles respiratoires. Médecine/sciences 11(27):959-965.  
 
Halliwell R.E.W., McGorum B.C., Irving P. & Dixon P.M. 1993. Local and systemic antibody 
production in horses affected with cronic obstructive pulmonar disease. Vet. Immunol. 
Imunnopat. 38:201-215. 
 
Haraguchi M., Shimura S. & Shirato K. 1999. Morphometric analysis of bronchial cartilage in 
chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 
159:1005-1013. 
 
Herszberg B., Ramos-Barbon D., Tamaoka M., Martin J.G. & Lavoie J.P. 2006. Heaves, an 
asthma-like equine disease, involves airway smooth muscle remodeling. J. Allergy Clin. 
Immunol. 118:382–388.   
 
Hocking D.C. 2002. Fibronectin matrix deposition and cell contractility: implications for airway 
remodeling in asthma. Chest 122:275S-278S. 
 
Hoffman A.M. 1999. Bronchoalveolar lavage technique and cytological diagnosis of small 
airway inflammatory disease. Eq. Vet. Educ. 11(6):330-336. 
 
Hoshino M., Takahashi M. & Aoike N. 2001. Expression of vascular endothelial growth factor, 
basic fibroblast growth factor, and angiogenin immunoreactivity in asthmatic airways and its 
relationship to angiogenesis. J. Allergy Clin. Immunol. 107(2):295-301. 
 
Hynes R.O. 1989. Fibronectins. 1st ed. Springer-Verlag, New York. 545p. 
 
Ingber D.E. & Folkman J. 1989. Mechanochemical switching between growth and 
differentiation during fibroblast growth factor-stimulated angiogenesis in vitro: role of 
extracellular matrix. J. Cell. Biol. 109:317–323. 
 
Ingber D.E. 1991. Integrins as mechanochemical transducers. Curr. Opin. Cell Biol. 3(5):841-
848. 
 
Kariyawasam H.H. & Robinson D.S. 2007. The role of eosinophils in airway tissue 
remodelling in asthma. Curr. Opin. Immunol. 19:681-686. 
 
Kaup F.-J., Drommer W., Damsch S. & Deegen E. 1990. Ultrastructural findings in horses 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) II: pathomorphological changes of the 
terminal airways and the alveolar region. Equine Vet. J. 22(5):349–355.  
 
Kierszenbaum A & Tres L.L. 2012. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 
3 ed. Elsevier Brasil, Rio de Janeiro. 704p. 



 33

 
Kim E.S., Kim S.H., Kim K.W., Park J.W., Kim Y.S., Sohn M.H. & Kim K.-E. 2007. Basement 
membrane thickening and clinical features of children with asthma. Allergy 62:635–640. 
 
Kovacs E.J. & DiPietro L.A. 1994. Fibrogenic cytokines and connective tissue production. 
Faseb J. 8:854-861. 
 
Kuperman D.A., Huang X., Koth L.L., Chang G.H., Dolganov G.M., Zhu Z., Elias J.A., 
Sheppard D. & Erle D.J. 2002. Direct effects of interleukin-13 on epithelial cells cause airway 
hyperreactivity and mucus overproduction in asthma. Nat. Med. 8(8):885-9. 
 
Laitinen A., Altraja A., Kampe M., Linden M., Virtanen I. & Laitinen L.A. 1997. Tenascin is 
increased in airway basement membrane of asthmatics and decreased by an inhaled steroid. 
Am. J. Respir. Crit. Care Med., 156(3Pt1):951-958. 
 
Lange P., Parner J., Jørgen V., Schnohr P. & Gorm J. 1998. A 15-year follow-up study of 
ventilatory function in adults with asthma. The New England Journal of Medicine 
339(17):1194-1200. 
 
Lavoie J.P. 2003. Heaves (Recurrent Airway Obstruction): practical management of acute 
episodes and prevention of exacerbations. p.255-278 In: Robinson N.E. Current therapy in 
equine medicine 5. Saunders, Missouri. 
 
Lavoie J.P. 2007. Recurrent airway obstruction (Heaves) and summer-pasture-associated 
obstructive pulmonary disease. p.565-586 In: McGorum B.C., Dixon P.M., Robinson N.E. & 
Schumacher J. Equine respiratory medicine and surgery. Elsevier, Philadelphia. 676p. 
 
Léguillette R. 2003. Recurrent airway obstruction – heaves. Vet. Clin. Equine 19:63-86. 
 
Lesur O., Arsalane K. & Lane D. 1996. Lung alveolar epithelial cell migration in vitro: 
modulators and regulation processes. Am. J. Physiol. 270:L311. 
 
Li X. & Wilson J.W. 1997. Increased vascularity of the bronchial mucosa in mild asthma. Am. 
J. Repir. Care Med. 156:229-233. 
 
Limper A.H. & Roman J. 1992. Fibronectin. A versatile matrix protein withroles in thoracic 
development, repair and infection. Chest 101(6):1663-73. 
 
Little S.A., Sproule M.W., Cowan M.D., Macleod K.J., Robertson M., Love J.G., Chlamers 
G.W., McSharry C.P. & Thomson N.C. 2002. High-resolution computed tomographic 
assessment of airway wall thickness in chronic asthma: Reproducibility and relationship with 
lung function and severity. Thorax 57:247-253. 
 
Lugo J., Harkema J.R., deFeijter-Rupp H., Bartner L., Boruta D. & Robinson N.E. 2006. 
Airway inflammation is associated with mucous cell metaplasia and increased intraepithelial 
stored mucosubstances in horses. The Veterinary Journal 172:293–301. 
 
Merilees M J, Ching P.S.T., Beaumont B., Hinek A., Wight T.N. & Black P.N. 2008. Changes 
in elastin, elastin binding protein and versican in alveoli in chronic obstructive pulmonary 
disease. Respiratory Research. 9:41-50. 
 
Naylor B. 1962. The shedding of the mucosa of the bronchial tree in asthma. Thorax 17:69-
72. 



 34

 
Noble P.B., Turner D.J. & Mitchell H.W. 2002. Relationship of airway narrowing, compliance, 
and cartilage in isolated bronchial segments. J. Appl. Physiol. 92:1119-1124. 
 
Noble W. & Tighe R.M. 2011. Inflammation in the Pathogenesis of ILD. p.282-312 In: 
Schwarz M. & King Jr T.E. Interstitial lung disease. 5th ed. People’s Medical Publishing 
House, Shelton, CT.  
 
Peters J.H., Mauder R.J., Woolf A.D., Cochrane C.G. & Ginsberg M.H. 1989. Elevated 
plasma levels of ED1+ (“cellular”) fibronectin in patients with vascular injury. J. Lab. Clin. 
Med. 113:586–597. 
 
Pizzichini E. & Pizzichini M.M.M. 2012. Asma brônquica: definição, epidemiologia e 
fisiopatologia. p.447-492 In: Silva L.C.da, Hetzel J.L., Felicetti J.C., Moreira J.daS., Camargo 
J.J. & Porto N. Pneumologia Princípios e Prática. Artmed, Porto Alegre. 1024p. 
 
Rizzo M.C.F.V. & Fomin A. B. F. 2005. Remodelamento das vias aéreas. Rev. Bras. Alerg. 
Imonupatol. 28(5):230-234. 
 
Pottratz S.T. & Martin II W.J. 1990. Role of fibronectin in Pneumocystis carinii attachment to 
culture lung cells. J. Clin. Invest. 85:351-356. 
 
Range F., Mundhenk L. & Gruber A.D. 2007. A soluble secreted glycoprotein (eCLCA1) is 
overexpressed due to goblet cell hyperplasia and metaplasia in horses with recurrent airway 
obstruction. Vet. Pathol. 44:901–911.  
 
Raulo S.M. 2001. Matrix Metalloproteinases as Markers of Inflammation in Equine Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Special Reference to Gelatinases and 
Collagenases. Academic dissertation, Department of Clinical Veterinary Sciences, Faculty of 
Veterinary Medicine, University of Helsinki, Helsinki, 91p. 
 

Raulo S.M, Sorsa T.A. & Maisi P.S. 2000. Concentrations of elastinolytic metalloproteinases 
in respiratory tract secretions of healthy horses and horses with chronic obstructive 
pulmonary disease. American Journal of Veterinary Research 61(9):1067-1073. 
 
Robinson N.E., Derksen F.J., Olszewski M.A. & Buechner-Maxwell V.A. 1996. The 
pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease of horses. Br Vet J. 152(3):283-306. 
(Resumo) 
 
Robinson N.E. 2001. Internationational Workshop on  equine chronic airway disease – 
Michigan State University. Equine Vet. J. 33(1):5-19. 
 
Roche W.R., Beasley R., Williams J.H. & Holgate S.T. 1989. Subepithelial fibrosis in the 
bronchi of asthmatics. Lancet 1:520-524. 
 
Salvato G. 2001. Quantitative and morphological analysis of the vascular bed in bronchial 
biopsy specimens from asthmatic and non-asthmatic subjects. Thorax 56:902–906. 
 
Seahorn T. & Beadle R. 1993. Summer pasture-associated obstructive  pulmonary disease 
in forses : 21 cases (1983-1991). J. Am. Vet. Med. Assoc. 202 :779. 
 
Seahorn T.L., Groves M.G., Harrington K.S. & Beadle R.E. 1996. Chronic obstructive 
pulmonary disease in horses in Louisiana. J. Am. Vet. Med. Assoc. 15 (208(2)):248-51. 



 35

 
Setlakwe E.L. 2010. Subepithelial fibrosis in the airways of heaves-affected horses in 
comparison with controls. Mémoire Maître ès sciences vétérinaires, Faculté de médecine 
vétérinaire Université de Montréal, Canadá, 87p. 
 
Setlakwe E.L., Lemos K.L., Lamoureux A.L., Duguay J.D. & Lavoie J.P. 2014. Airway 
collagen and elastic fiber content correlates with lung function in equine heaves. Am. J. 
Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 307:L252-L260. 
 
Singer A.J. & Clark R.A.F. 1999. Cutaneous wound healing. N. Engl. J. Med. 341:738-746. 
 
Souza A.B., Santos F.B.dos, Negri A.M., Zin W.A. & Rocco P.R.M. 2003. Remodelamento 
do tecido pulmonar na síndrome do desconforto respiratório agudo. J. Pneumol. 29(4):235-
245. 
 
Suki B., Bates J.H.T. 2008. Extracellular matrix mechanics in lung parenchymal diseases. 
Respir. Physiol. Neurobiol. 163(1-3):33–43. 
 
Sumi Y. & Hamid Q. 2007. Airway remodeling in asthma. Allergology International 56:341-
348. 
 
Tang M.L., Wilson J.W., Stewart A.G. & Royce S.G. 2006. Airway remodelling in asthma: 
current understanding and implications for future therapies. Pharmacol. Ther. 112:474–488. 
 
Trautmann A., Schmid-Grendelmeier P., Krüger K., Crameri R., Akdis M., Akkaya A., Bröcker 
E.B., Blaser K. & Akdis C.A. 2002. T cells and eosinophils cooperate in the induction of 
bronchial epithelial cell apoptosis in asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 109(2): 329-337. 
 
Tschumperlin D.J. & Drazen J.M. 2001. Mechanical Stimuli to Airway Remodeling. Am. J. 
Respir. Crit. Care Med. 164:S90–S94. 
 
Tuan T.L. & Grinnel F.1989. Fibronectin and fibrinolysis are not required for fibrin gel 
contraction by human skin fibroblasts. J. Cell. Physiol, 140:577–583. 
 
Vermeer P.D., Harson R., Einwalter L.A., Moninger T. & Zabner J. 2003. Interleukin-9 
induces Gobblet cell hyperplasia during repair of human airway epithelia. Am. J. Respir. Cell 
Mol. Biol. 28:286-295. 
 
Viel L., Hewson J. 2003. Bronchoalveolar lavage. p.407-411. In: Robinson N.E. Current 
therapy in equine medicine 5. Saunders, Missouri.  
 
 
Wenzel S.E., Schwartz L.B., Langmack E.L., Halliday J.L., Trudeau J.B., Gibbs R.L. & Chu 
H.W. 1999. Evidence that severe asthma can be divided pathologically into two inflammatory 
subtypes with distinct physiologic and clinical characteristics. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 
160:1001–8. 
 
White E.S., Sagana R.L., Booth A.J., Yan M., Cornett A.M., Bloomheart C.A., Tsui J.L., Wilke 
C. A., Moore B.B.,  Ritzenthaler J.D., Roman J. &  Muro A.F. 2010. Control of fibroblast 
fibronectin expression and alternative splicing via the PI3K/AKT/mTOR pathway. Exp. Cell. 
Res. 316(16): 2644–2653. 
 



 36

Wilson J.W. & Li X. 1997. The measurement of reticular basement membrane and 
submucosal collagen in the asthmatic airway.  Clin. Exp. Allergy 27:363-371. 
 
Wilson J.W. & Kotsimbos T. 2003. Airway vascular remodeling in asthma. Curr. Allergy and 
Asthma Reports 3(2):153-158. (Resumo) 
 
Yamada K.M. & Olden K. 1978. Fibronectins—adhesive glycoproteins of cell surface and 
blood. Nature 275:179-184. (Resumo) 
 
Yurchenco P.D. 2011. Basement Membranes: Cell Scaffoldings and Signaling Platforms. 
Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 3(2):a004911. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

3. REFERÊNCIAS 

 

ALLEN, K. J.; TREMAINE, W. H.; FRANKLIN, S. H. Prevalence of inflammatory airway 

disease in National Hunt horses for investigation of poor performance. Equine Veterinary 

Journal, v. 38, n. S36, p. 529-534, 2006.  

 

ANNONI, R. Composição da matriz extracelular na doença pulmonar obstrutiva 

crônica. 126p. 2011. Tese de doutorado (Programa de Patologia, Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo). São Paulo. 2011. 

 

AUGHEY, E.; FRYE, F. L. Comparative Veterinary Histology with Clinical Correlates. 

London: Manson Publishing, 2001. 

 

BAI, A.; EIDELMAN, D. H.; HOGG, J. C.; JAMES, A. L.; LAMBERT, R. K.; LUDWIG, 

M.S.; MARTIN, J.; McDONALD, D. M.; MITZNER, W. A.; OKAZAWA, M.; PACK, R. J.; 

PARE, P. D.; SCHELLENBERG, R. R.; TIDDENS, H. A.; WAGNER, E. M.; YAGER, D. 

Proposed nomenclature for quantifying subdivisions of the bronchial wall. J Appl Physiol, v. 

77, p. 1011–1014, 1994. 

 

BANKS, W. J. Histologia veterinária aplicada. São Paulo: Manole, 1991. 

 

BEECH, J. Moléstia pulmonar obstrutivs crônica. In: SMITH, B. P. Tratado de medicina 

Interna de grandes Animais: moléstias de equinos, bovinos, ovinos e caprinos. São Paulo: 

Manole, 1993. 

 

BOTTARO, D.P.; LIEBMANN-VINSON, A.; HEIDARAN, M.A. Molecular signaling in 

bioengineered tissue microenvironments. Ann N Y Acad Sci., v.961, p.143–153, 2002. 

 

BRACHER, V.; VON FELLENBERG, R.; WINDER, C.N.; GRUENIG, G.; HERMANN, 

M.; KRAEHENMANN, A. An investigation of the incidence of chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) in random populations of Swiss horses. Equine Vet J., v.23, i.23, 

p. 136-41, mar. 1991. 



 38

BUREAU, F.; BONIZZI, G.; KIRSCHVINK, N.; DELHALLE, S.; DESMECHT, D.; 

MERVILLE, M. P.; BOURS, V.; LEKEUX, P. Correlation between nuclear fator-kB activity 

in bronchial brushing samples and lung dysfunction in na animal modelo f asthma. AM J 

Resp Crit Care Med, v.161, p.1314-1321, 2000.  

 

CHRISTLEY, R.; RUSH, B. R. Inflammatory airway disease. In: MCGORUM, B. C; 

DIXON, P. M.; ROBINSON, N. E.; SCHUMACHER, J. Equine respiratory medicine and 

surgery. Philadelphia: Elsevier, 2007. 

 

CLARK, R.A.; MASON, R.J.; FOLKVORD, J.M.; MCDONALD, J.A. Fibronectin mediates 

adherence of rat alveolar type II epithelial cells via the fibroblastic cell-attachment domain. J 

Clin Invest., v.77, p.1831– 40, 1986. 

 

CLARK, R.A.; NIELSEN, L.D.; WELCH, M.P.; MCPHERSON, J.M. Collagen matrices 

attenuate the collagensynthetic response of cultured fibroblasts to TGF-beta. J Cell Sci. 

v.108, p.1251–1261, 1995.  

 

COPPOLINO, M.G.; DEDHAR, S. Bi-directional signal transduction by integrin receptors. 

Int J Biochem Cell Biol., v.32, i.2, p.171-188, 2000. 

 

COUËTIL, L. L.; WARD, M. P. Analysis of risk factors for recurrent airway obstruction in 

North American horses: 1,444 cases (1990-1999). J Am Vet Med Assoc, v.223, i. 11, p.1645-

1650, 2003. 

 

COUËTIL, L. L. Critical  Evaluation of Treatment Efficacy for RAO and IAD. In: World 

Equine Airways Symposium, 4., 2009, Berne, Switzerland. Proceedings... Berne: WEAS, 

2009. p.180-183. 

 

COUËTIL, L. L; CARDWELL, J. M.; GERBER, V.; LAVOIE, J. P.; LEGUILLETTE, R.; 

RICHARD, E. A. Inflammatory Airway Disease of Horses—Revised Consensus Statement. J 

Vet Intern Med, v.30, p.503–515, 2016. 



 39

DAUVILLIER, J.: FELIPPE, M. J. B.; LUNN, D. P.; LAVOIE-LAMOUREUX, A.; LECLE` 

RE, M.; BEAUCHAMP, G.; LAVOIE, J. P. Effect of Long-Term Fluticasone Treatment on 

Immune Function in Horses with Heaves. J Vet Intern Med, v. p.1–9, 2011. 

 

DAVIES, D. E.; WICKS, J.; POWELL, R. M.; PUDDICOMBE, S. M.; HOLGATE, S. T. 

Airway remodeling in asthma: new insights. J Allergy Clin Immunol, v.111, p.215-225, 

2003. 

 

DE, S.; ZELAZNY, E. T.; SOUHRADA, J. F.; SOUHRADA, M. IL-1 beta and IL-6 induce 

hyperplasia and hypertrophy of cultured guinea pig airway smooth muscle cells. Journal of 

Applied Physiology Published, v. 78 n. 4, p.1555-1563, 1995.  

 

DUNSMORE, S. E.; RANNELS, D. E. Extracellular matrix biology in the lung. Lung 

Cellular and Molecular Physiology, v. 270, n.1, p.L3-L27, 1996. 

 

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

DZAMBA, B. J.; JAKAB, K. R.; MARSDEN, M.; SCHWARTZ, M. A.; DESIMONE, D. W. 

Cadherin adhesion, tissue tension, and noncanonical Wnt signaling regulate fibronectin matrix 

organization. Dev Cell, v. 16, p.421–432, 2009. 

 

ENNIS, M. Neutrophils in Asthma Pathophysiology. Current Allergy and Asthma Reports, 

v. 3, p.159-165, 2003. 

 

FABRI, L. M.; BOSCHETTO, P.; CARAMORI, G.; MAPP, C. E. Pathophysiology. In: 

BERNSTEIN, D. I.; CHAN-YEUNG, M.; MALO, J. L., BERNSTEIN, L. Asthma in the 

Workplace. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1999. 

 

FERNANDES, D. J.; XU, K. F.; STEWART, A. G. Anti-remodelling drugs for the treatment 

of asthma: requirement for animal models of airway wall remodelling. Clinical and 

Experimental Pharmacology and Physiology, v. 28, p.619–629, 2001. 



 40

FERNANDES, D. J.; BONACCI, J. V.; STEWART, A. G. Extracellular matrix, integrins, 

and mesenchimal cell function in the airways. Curr Drug Tragets, v.7, p. 567-577, 2006. 

 

FEY, K. Der klinische Nutzen zytologischer Untersuchungen von bronchoalveolärer 

Lavageflüssigkeit bei der Differenzierung chronischer Bronchitiden des Pferdes. Verlag, 

Gießen, 2004. 

 

FOGERTY, F. J.; AKIYAMA, S. K.; YAMADA, K. M.; MOSHER, D. E. Inhibition of 

Binding of Fibronectin to Matrix Assembly Sites by Anti-Integrin Antibodies. The Journal 

of Cell Biology, v.111, p.699-708, 1990. 

 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de histologia em cores. 3 ed. Elsevier. 2007. 

 

GERBER, H. The genetic basis of some equine diseases. Equine Vet J, v.21, i. 4, p. 244-8, 

1989. 

 

GETTY, R. Sisson & Grossman: Anatomia dos animais domésticos. 5.ed. Rio de Janeiro: 

Interamericana, 1986. 2 v. 

 

GIGUERE, S.; VIEL, L.; LEE, E.; MACKAY, R. J.; HERNANDEZ, J.; FRANCHINI, M. 

Cytokine induction in pulmonary airways of horses with heaves and effect of therapy with 

inhaled fluticasone propionate. Vet Immunol Immunopathol, v. 85, I.3–4, p.147–158, 2002. 

 

HALLIWELL, R. E. W.; GORMAN, N. T. Hypersensitivity lung disease. In: ____. 

Veterinary Clinical Immunology. Saunders, Philadelphia, 1989. 

 

HERSZBERG, B.; RAMOS-BARBON, D.; TAMAOKA, M.; MARTIN J. G.; LAVOIE, J. P. 

Heaves, an asthma-like equine disease, involves airway smooth muscle remodeling. J Allergy 

Clin Immunol, v.118, p.382–388, 2006.   

 

HIRST, S.J.; MARTIN, J.G.; BONACCI, J. V.; CHAN, V.; FIXMAN, E.D.; HAMID, Q.A.; 

HERSZBERG, B; LAVOIE, J.P.; MCVICKER, C.G.; MOIR, L.M.; NGUYEN, T.T.; PENG, 



 41

Q.; RAMOS-BARBÓN, D.; STEWART, A.G. Proliferative aspects of airway smooth muscle. 

J. Allergy Clin. Immunol., v.114, p.S2-S17, 2004. 

 

HOCKING, D. C.; SOTTILE, J.; MCKEOWN-LONGO, P. J. Activation of Distinct a5b1-

mediated Signaling Pathways by Fibronectin’s Cell Adhesion and Matrix Assembly Domains. 

The Journal of Cell Biology, v.141, n.1, p.241–253, 1998. 

 

HOFFMAN, A. Bronchoalveolar lavage technique and cytological diagnosis of small airway 

inflammatory disease. Equine Vet Educ, n.11, p.330–336, 1999. 

 

HOSHINO, M.; TAKAHASHI, M.; AOIKE, N. Expression of vascular endothelial growth 

factor, basic fibroblast growth factor, and angiogenin immunoreactivity in asthmatic airways 

and its relationship to angiogenesis. J Allergy Clin Immunol, v.107, n.2, 2001. 

 

HYNES, R. Molecular Biology of Fibronectin. Annual Review of Cell Biology, v. 1, p.67-

90, 1985.  

 

HYNES, R. O. Fibronectins. New York: Springer-Verlag, 1989. 

 

INGBER, D. E.; FOLKMAN, J. Mechanochemical switching between growth and 

differentiation during fibroblast growth factor-stimulated angiogenesis in vitro: role of 

extracellular matrix. J Cell Biol., v.109, p.317–323, 1989. 

 

JOHNSON, P. R.; ROTH, M.; TAMM, M.; HUGHES, M.; GE, Q.; KING, G.; BURGESS, J. 

K.; BLACK, J. L. Airway smooth muscle cell proliferation is increased in asthma. Am. J. 

Respir. Crit. Care Med., v.164, p.474-477, 2001. 

 

JOHNSON, P. R.; BURGESS, J. K.; UNDERWOOD, P. A.; AU, W.; PONIRIS, M. H.; 

TAMM, M.; GE, Q.; ROTH, M.; BLACK, J. L. Extracellular matrix proteins modulate 

asthmatic airway smooth muscle cell proliferation via an autocrine mechanism. J Allergy 

Clin Immunol., v.113, i.4, p.690-696, 2004. 

 



 42

KARIYAWASAM, H. H.; ROBINSON, D. S. The role of eosinophils in airway tissue 

remodelling in asthma. Curr opin Immunol, v.19, p.681-686, 2007. 

 

KAUP, F.-J.; DROMMER, W.; DAMSCH, S.; DEEGEN, E. Ultrastructural findings in 

horses with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) II: pathomorphological changes 

of the terminal airways and the alveolar region. Equine Vet J. V. 22, I. 5,  

p.349–355, Sep 1990.  

 

KIERSZENBAUM, A. Histologia e biologia celular. 3 ed. Elsevier Brasil. 2012. 

 

KOVACS, E.J.; DIPIETRO, L.A. Fibrogenic cytokines and connective tissue production. 

Faseb J, v.8, p.854-61 1994. 

 

KUPERMAN, D.A.; HUANG, X.; KOTH, L.L.; CHANG, G.H.; DOLGANOV, G.M.; ZHU, 

Z.; ELIAS, J.A.; SHEPPARD, D.; ERLE, D.J. Direct effects of interleukin-13 on epithelial 

cells cause airway hyperreactivity and mucus overproduction in asthma. Nat. Med., v. 8, 

p.885-889, 2002. 

 

LAVOIE, J. P.; MAGHNI, K.; DESNOYERS, M.; THA, R.; MARTIN, J. G.; HAMID, Q. 

Broncheoalveolar cells from horses with “heaves” express a Th2-type cytokine profile. 

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v.164, n.8, p.1410-1413, 

2000. 

 

LAVOIE, J. P. Heaves (Recurrent Airway Obstruction): practical management of acute 

episodes and prevention of exacerbations. In: ROBINSON, N. E. Current therapy in equine 

medicine 5. Missouri: Saunders, 2003. 

 

LAVOIE, J. P. Recurrent airway obstruction (Heaves) and summer-pasture-associated 

obstructive pulmonary disease. In: MCGORUM, B. C; DIXON, P. M.; ROBINSON, N. E.; 

SCHUMACHER, J. Equine respiratory medicine and surgery. Philadelphia: Elsevier, 

2007. 

 



 43

LAWSON, G. H. K.; MCPHERSON, E. A.; WOODING, P.; BREEZE, R. G.; PIRIE, H. M. 

The presence of precipitating antibodies in the sera of horses with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD). Equine Vet J, v.11, p.172-176, 1979. 

 

LECLERE, M.; LAMOUREUX, A. L.; LAVOIE, J. P. Heaves, an asthma-like disease of 

horses. Respirology, v.16, p.1027–1046, 2011. 

 

LÉGUILLETTE, R. Recurrent airway obstruction – heaves. Vet. Clin. Equine 19:63-86, 

2003. 

 

LESUR, O.; ARSALANE, K.; LANE, D. Lung alveolar epithelial cell migration in vitro: 

modulators and regulation processes. Am J Physiol.,v.270, L311, 1996. 

 

LUGO, J.; HARKEMA, J. R.; deFEIJTER-RUPP, H.; BARTNER, L.; BOTUTA, D.; 

ROBINSON, N. E. Airway inflammation is associated with mucous cell metaplasia and 

increased intraepithelial stored mucosubstances in horses. Vet J, v.172, p.293-301, 2006. 

 

LUNN, D. P.; BREATHNACH, C.; SOBOLL, G. Immunology and immunopathology. In: 

ROBINSON, N. E. Current therapy in equine medicine 5. Missouri USA: Saunders, 2003. 

 

MACLEOD, J. N.; BURTON-WURSTER, N; GU, D. N.; LUST, G. Fibronectin mRNA slice 

variant in articular cartilage lacks bases encoding the V, III-15, and I-10 protein segments. J 

Biol Chem, v. 271, p.18954-18960, 1996. 

 

MARINKOVIC, D.; KOVACEVIC, S. A.; PLAMENAC, P. Cellular basis of chronic 

obstrutive pulmonar disease in horses. In: JEON, K. W. International review of a survey of 

cytology cell biology. California: Elsevier, 2007. 

MARTIN, J.G.; RAMOS-BARBON, D. Airway smooth muscle growth from the perspective 

of animal models. Respir. Physiol. Neurobiol., v.137, p.251-261, 2003. 

 

McDONALD, J. A. Fibronectin in the lung. In: MOSHER, D. F. Fibronectin. San Diego: 

Academic Press, 1989. 



 44

McGORUM, B. C.; DIXON, P. M. Clinical examination of the respiratory tract. In: 

McGORUM, B. C; DIZON, P. M.; ROBINSON, N. E.; SCHUMACHER, J. Equine 

Respiratory Medicine and Surgery. Philadelphia: Elsevier, 2007. 

 

McGORUM, B. C.; DIXON, P. M.; HALLIWELL, R. E. W. Phenotypic analysis of 

peripheral blood and bronchoalveolar lavage fluid lymphocytes in control and chronic 

obstructive pulmonary disease affected horses, before and after `natural (hay and straw) 

challenges'. Vet Immunol Immunopathol, V.36, p.207-222, 1993a.  

 

McGORUM, B. C.; DIXON, P. M.; HALLIWELL, R. E. W. Responses of horses affected 

with chronic obstructive pulmonary diesease to inhalation challenges with mould antigens. 

Equine Vet J, v.25, p.261-267, 1993b. 

 

McGORUM, B. C.; DIXON, P. M.; HALLIWELL, R. E. W. Evaluation of intradermal mould 

antigen testing in the diagnosis of equine chronic obstructive pulmonary disease. Equine Vet 

J, v.25, p.273-275, 1993c. 

 

McGOWAN, S.E. Extracellular matrix and the regulation of lung development and repair. 

Faseb J., v.6, i.11, p.2895-904, 1992. 

 

MCPHERSON, E. A.; LAWSON, G. H.; MURPHY, J. R.; NICHOLSON, J. M.; FRASER, J. 

A.; BREEZE, R. G.; PIRIE, H. M. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): 

identification of affected horses. Equine Vet J., v.10, i.1, p.47-53, jan 1978. 

 

MEKORI, Y. A.; METCALFE, D. D. Mast cell-T cell interactions. J Allergy Clin 

Immunol., v.104, 3 Pt 1, p.517-523, 1999. 

 

MORAN, G.; FOLCH, H. Recurrent airway obstruction in horses – an allergic inflammation: 

a review. Veterinari Medicina, v.56, n.1 p.1–13, 2011. 

 

NAYLOR, B. The shedding of the mucosa of the bronchial tree in asthma. Thorax, v.17, 

p.69-72, 1962. 



 45

NAYLOR, J. M.; CLARK, E. G.; CLAYTON, H. M. Chronic obstructive pulmonary disease: 

Usefulness of clinical signs, bronchoalveolar lavage, and lung biopsy as diagnostic and 

prognostic aids. Can Vet J, v. 33, p.591-598, 1992. 

 

OLSZEWSKI, M. A.; ROBINSON, N. E.; YU, M. F.; DERKSEN, F. J. Effects of hydrogen 

peroxide on isolated trachealis muscle of horses. Am J Vet Res, v.56, i.11, p.1479-1485, 

1995. 

 

PIERSCHBACHER, M. D.; HAYMAN, E. G.; RUOOSLAHTI, E. Location of the cell 

attachment site in fibronectin with monoclonal antibodies or proteolytic fragment of the 

molecule. Cell, v. 26, p . 259-267, 1981.  

 

PIRIE, M., et al., An ultrastructural study of the equine lower respiratory tract. Equine Vet J, 

v.  22, n.5, p. 338-42, 1990. 

 

PIZZICHINI, E.; PIZZIHINI, M. M. M. Asma brônquica: definição, epidemiologia e 

fisiopatologia. In: SILVA, L. C. C. da; HETZEL, J. L.; FELICETTI, J. C.; MOREIRA, J. da 

S.; CAMARGO, J. J.; PORTO, N. Pneumologia Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed, 

2012. 

 

POPPLER, C. G.; ADAMS, D. R. Respiratory system. In: EURELL, J. A.; FRAPPIER, B. L. 

Dellmann's Textbook of Veterinary Histology. 6ed. United Kingdom: Blackwell 

Publishing, 2006. 

   

PROCTOR, R. A., MOSHER, D. F.; OLBRANTZ, P. J. Fibronectin bonding to 

Staphylococcus aureus. J Biol Chem, v. 257, p. 14788-14894, 1982. 

 

RANGE, F.; MUNDHENK, L.; GRUBER, A. D. A soluble secreted glycoprotein (eCLCA1) 

is overexpressed due to goblet cell hyperplasia and metaplasia in horses with recurrent airway 

obstruction. Vet Pathol, v.44, p.901–911, 2007.  

 



 46

ROBINSON, N. E. Internationational Workshop on equine chronic airway disease – 

Michigan State University. Equine Vet J., v.33, n.1, p.5-19, 2001. 

 

RAULO, S. M; SORSA, T. A.; MAISI, P. S. Concentrations of elastinolytic 

metalloproteinases in respiratory tract secretions of healthy horses and horses with chronic 

obstructive pulmonary disease. American Journal of Veterinary Research, v.61, n.9, 

p.1067-1073, 2000. 

 

RAULO, S. M. Matrix Metalloproteinases as Markers of Inflammation in Equine 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Special Reference to Gelatinases 

and Collagenases. 91p. Academic dissertation (Department of Clinical Veterinary Sciences, 

Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki) Helsinki, 2001. 

 

ROBINSON, N. E.; DERKSEN, F. J.; OLSZEWSKI, M. A.; BUECHNER-MAXWELL, 

V.A. The pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease of horses. Br Vet J. V.152, 

i.3, p.283-306, 1996. 

 

SAITO, H.; OKAYAMA, Y. Mast Cells in allergic diseases v. 87. Switzerland: Karger, 

2005. 

 

SCHWARZ, M. I.; KING JR, T. E. Interstitial lung disease. 5th ed. Connecticut: People´s 

Medical Publishing Home, 2011. 

 

SANTOS, R. de L.; ALESSI, A. C. Patologia veterinária. São Paulo: Roca, 2014. 

 

SEAHORN, T. L.; GROVES, M. G.; HARRINGTON, K. S.; BEADLE, R. E. Chronic 

obstructive pulmonary disease in horses in Louisiana. J Am Vet Med Assoc. V. 15, I. 208(2), 

p.248-51, jan 1996. 

 

SETLAKWE, E. L. Subepithelial fibrosis in the airways of heaves-affected horses in 

comparison with controls. 87p. 2010. Mémoire (Maître ès sciences vétérinaires - Faculté de 

médecine vétérinaire Université de Montréal), Canadá, 2010. 



 47

SETLAKWE, E. L.; LEMOS, K. L.; LAMOUREUX, A. L.; DUGUAY, J. D.; LAVOIE, J. P. 

Airway collagen and elastic fiber content correlates with lung function in equine heaves. Am 

J Physiol Lung Cell Mol Physiol, v. 307, p.L252-L260, 2014. 

 

STENMAN, S.; VON SMITTEN, K.; VAHERI, A. Fibronectin and atherosclerosis. Acta 

Med. Scand. Supl., v. 642, p.165-170, 1980. 

 

SUMI, Y.; HAMID, Q. Airway remodeling in asthma. Allergology International, v.56, 

p.341-348, 2007. 

 

TRAUTMANN, A.; SCHMID-GRENDELMEIER, P.; KRÜGER, K.; CRAMERI, R.; 

AKDIS, M.; AKKAYA, A.; BRÖCKER, E. B.; BLASER, K.; AKDIS, C. A. T cells and 

eosinophils cooperate in the induction of bronchial epithelial cell apoptosis in asthma. J 

Allergy Clin Immunol, v.109, n.2, 2002. 

 

THOMASSIAN, A. Enfermidades dos cavalos. São Paulo: Varela, 1997. 

 

TSCHUMPERLIN, D. J.; DRAZEN, J. M. Mechanical Stimuli to Airway Remodeling. Am J 

Respir Crit Care Med, v.164., p.S90–S94, 2001. 

 

TUAN, T. L.; GRINNELL, F. Fibronectin and fibrinolysis are not required for fibrin gel 

contraction by human skin fibroblasts. J Cell Physiol, v.140, p.577–583, 1989. 

 

TYLER, W. S.; GILLESPIE, J. R.; NOWELL, J. A. Modern functional morphology of the 

equine lung. Equine Vet J, v.3, i.3, p. 84-94, 1971. 

 

VERMEER, P. D.; HARSON, R.; EINWALTER, L.A; MONINGER, T.; ZABNER, J. 

Interleukin-9 Induces Goblet Cell Hyperplasia during Repair of Human Airway Epithelia. 

Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. v. 28, p. 286–295, 2003. 

 

XU, J.; MOSHER, D. Fibronectin and other adhesive glycoprotein. In: MECHAM, R. The 

extracelular matrix: an overview. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. 



 48

YURCHENCO, P. D. Basement Membranes: Cell Scaffoldings and Signaling Platforms. 

Cold Spring Harb Perspect Biol., v.3, i.2, a004911, 2011. 

 

ZHOU, X.; ROWE, R. G.; HIRAOKA, N.; GEORGE, J. P.; WIRTZ, D.; MOSHER, D. F.; 

VIRTANEN, I.; CHERNOUSOV, M. A.; WEISS, S. J. Fibronectin fibrillogenesis regulates 

three-dimensional neovessel formation. Genes Dev, v.22, p.1231–1243, 2008. 

 

WINTZER, H.-J. Krankheiten des Pferdes: ein Leitfaden für Studium und Praxis 3. Berlim: 

Parey, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

                                                           4. ANEXOS 


