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RESUMO
Aikawa P. Effects of mechanical ventilation and positive end-expiratory
pressure on mesenteric microcirculation in Wistar rats [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2009. 87p.
Ventilação mecânica (MV) com pressão positiva no final da expiração
(PEEP) melhora a oxigenação sanguínea e oferta de oxigênio aos tecidos no
tratamento da insuficiência respiratória aguda. No entanto, a pressão
intratorácica elevada pode alterar o fluxo sanguíneo no mesentério que pode
contribuir para complicações gastrointestinais durante a VM. Investigamos
os efeitos da PEEP sobre as interações leucócito-endotélio durante a VM em
ratos com pulmões normais e sem administração de fluido (Fase I) e os
efeitos do volume corrente baixo (LTV) e pentoxifilina (PTX) sobre a
microcirculação mesentérica (Fase II). O protocolo e resultados da Fase I
são os seguintes: 44 ratos Wistar machos (~240g) foram anestesiados com
pentobarbital (I.P., 50mg.kg-1) e com isoflurane inalatório (1.5-2%) após
instrumentação, e aleatoriamente divididos em (1) INTACTO (somente
anestesia), (2) PEEP0 (PEEP=0 cmH2O), (3) PEEP5 (PEEP=5 cmH2O), e (4)
PEEP10 (PEEP=10 cmH2O). Os grupos PEEP foram submetidos à
traqueostomia e VM com volume corrente de 10 ml.kg-1, frequência
respiratória de 70 rpm e fração inspirada de oxigênio de 1. Após 2-h de VM,
realizamos laparotomia mediana e avaliamos as interações leucócitoendotélio por meio de microscopia intravital e inflamação pumonar por meios
histológicos. Não observamos alterações significantes na pressão sanguínea
arterial média (PAM) entre os grupos ao longo do estudo. A pressão traqueal
do grupo PEEP5 foi menor comparada com os grupos PEEP0 e PEEP10
(11, 15, e 16 cmH2O, respectivamente; p<0.05). Após 2-h de VM, não houve
diferenças significantes entre os grupos INTACTO, PEEP0 e PEEP5 no
número de leucócitos “rollers” (118±9, 127±14 e 147±26 células/10minutos,
respectivamente), aderidos (3±1, 3±1 e 4±2 células/100µm de comprimento
de vênula, respectivamente), e migrados (2±1, 2±1 e 2±1 células/5,000µm 2,
respectivamente) no mesentério. No entanto, PEEP10 aumentaram (p<0.05)
o número de leucócitos “rollers” (188±15 células/10minutos), aderidos (8±1
células/100µm de vênula) e migrados (12±1 células/5,000 µm2). Observamos
inflamação pulmonar nos grupos PEEP0 e PEEP10. O protocolo e
resultados da Fase II são os seguintes: 57 ratos Wistar machos (~253g)
foram anestesiados com pentobarbital (I.P., 50 mg.kg-1), submetidos a
traqueostomia, anestesia inalatória com isoflurane (1.5-2%), VM com PEEP
de 10 cmH2O, fração inspirada de oxigênio de 0,21, e aleatoriamente
divididos em (1) LTV (7 ml.kg-1), (2) volume corrente elevado (HTV, 10 ml.kg1
), e (3) PTX (HTV+ PTX, 25 mg.kg-1). Nós registramos a PAM, mecânica
respiratória e gases sanguíneos arteriais no basal e após 2-h de VM.
Realizamos laparotomia mediana e avaliamos as interações leucócitoendotélio no mesentério, fluxo de artéria mesentérica (FAM), mecânica
respiratória e inflamação pulmonar. Não observamos diferenças entre os
grupos no basal e após 2-h em PAM (113±15 vs 109± 6 mmHg). Após 2-h
de VM, o FAM foi similar em todos os grupos (12.4±2.6 ml.min-1). A pressão
traqueal foi menor no grupo LTV (11.2±1.6 cmH2O) comparada com HTV

(14.7±1.1 cmH2O) e PTX (14.1±2.4 cmH2O). Em todos os grupos a VM
aumentou a elastância pulmonar (~22%, p<0.05) e diminuiu a resistência de
vias aéreas (~10%, p<0.05). LTV e PTX apresentaram valores similares de
leucócitos aderidos (5±2 e 6±4 células/100µm de vênula, respectivamente),
e migrados (1±1 e 2±1 células/5,000µm2, respectivamente). Contrariamente,
HTV aumentou o número de aderidos (14±4 leucócitos/100µm de vênula,
p<0.05) e migrados (9±3 células/5,000µm 2, p<0.05) no mesentério. O grupo
HTV apresentou infiltrado neutrofílico e edema pulmonar. Em conclusão,
nosso estudo mostrou que a pressão intratorácica elevada é prejudicial para
a microcirculação mesentérica e pulmões no modelo experimental de ratos
com pulmões normais e pressão sanguínea sistêmica estável, LTV previne
alterações microcirculatórias e pulmonares, e a administração precoce de
PTX atenua as interações leucócito-endotélio no mesentério e inflamação
pulmonar durante a VM. Esses achados podem ter relevância na
compreensão das complicações induzidas pela VM e prognóstico.
Descritores: microcirculação, respiração com pressão positiva, respiração
artificial, leucócitos, migração e rolagem de leucócitos, mesentério,
pentoxifilina, ratos Wistar.
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