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RESUMO

FREDDI, N.A. Avaliação dos efeitos da adição de polietilenoglicol ao
surfactante pulmonar exógeno na função pulmonar em um modelo
experimental de síndrome de desconforto respiratório tipo agudo.
São Paulo, 2005.  Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina,

Universidade de São Paulo.

IINTRODUÇÃO: Embora a Síndrome de Desconforto Respiratório do Tipo

Agudo (SDRA) tenha sido associada a uma disfunção qualitativa e

quantitativa do sistema surfactante pulmonar, a sua reposição não tem sido

associada a uma melhora sustentada na função pulmonar ou a uma redução

na taxa de mortalidade. É descrito que a adição de polímeros ao surfactante

exógeno, como o polietilenoglicol (PEG), possa reduzir a sua inativação

pelas proteínas presentes no edema alveolar.

OBJETIVO: Avaliar os efeitos da adição do PEG ao surfactante exógeno na

mecânica e na oxigenação pulmonar, em um modelo experimental de SDRA.

MÉTODOS: Após a obtenção de um modelo experimental de SDRA

submetendo coelhos adultos da raça New-Zealand-White a lavagens

pulmonares com soro fisiológico aquecido, dois grupos de estudo foram

constituídos, de acordo com o tipo de surfactante exógeno utilizado para o

tratamento: Surfactante (100 mg/kg Curosurf® - Farmalb Chiesi

Pharmaceuticals) ou PEG (Curosurf®, 100 mg/kg adicionado de PEG a 5% -

massa/volume). Os animais foram ventilados durante quatro horas com FiO2,

1,0; freqüência respiratória, 50; PEEP, 8 cmH2O e PIP necessária para

manter um volume-corrente alvo de 10ml/kg, sendo realizadas avaliações da

complacência pulmonar dinâmica, pressão ventilatória (PIP - PEEP), análise

dos gases sanguíneos arteriais, e dos dados hemodinâmicos a cada 30

minutos. Após o sacrifício, foi realizada uma curva pressão-volume

pulmonar, os pulmões foram removidos do tórax e fixados em formol através

da perfusão pela artéria pulmonar com 10cmH2O de pressão durante

24horas. Fragmentos obtidos abaixo do hilo do lobo inferior do pulmão



direito foram fixados, corados com HE e examinados por microscopia ótica

para avaliação do diâmetro alveolar médio (Lm) e do índice de distorção,

para avaliação do tamanho e da assimetria alveolar respectivamente. A

análise estatística foi realizada através do test t-Student  ou pelo teste de

qui-quadrado, conforme indicado. O nível de significância adotado foi de

p=0,05.

RESULTADOS: Não foram observadas diferenças entre os dois grupos de

estudo em relação à pressão arterial média, ao volume corrente, à

complacência pulmonar dinâmica, à pressão ventilatória, ao índice de

oxigenação, à diferença alvéolo-arterial de oxigênio, à relação artério-

alvéolar de oxigênio, à pressão parcial arterial de gás carbônico, ao pH, ao

índice de eficiência respiratória, à curva P-V, ao Lm e ao índice de distorção.

CONCLUSÕES: A adição de polietilenoglicol ao surfactante exógeno não

melhorou a função mecânica pulmonar, oxigenação ou tamanho e assimetria

alveolar, comparada à utilização de um preparado comercial de surfactante

neste modelo experimental de SDRA, sendo que ambos grupos de animais

apresentarem melhora acentuada e comparável na função respiratória, após

o tratamento.

Descritores: surfactantes pulmonares, síndrome do desconforto respiratório

do adulto, polietilenos, mecânica respiratória/efeitos de droga,

tensoativos/uso terapêutico, coelhos.



SUMMARY

FREDDI, N. A.  Lung Mechanics and Pulmonary Function After
Polyethyleneglycol Addition to the Exogenous Surfactant in an
Experimental Model of ARDS. São Paulo, 2005.   Tese (Doutorado) –

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

INTRODUCTION: Although ARDS have been associated with qualitative and

quantitative pulmonary surfactant dysfunction, its replacement have not been

associated with sustained improvement in lung function or reduction in

mortality rates. Polymers like polyethyleneglycol (PEG) are known to reduce

surfactant inactivation.

OBJECTIVE: To evaluate the improvement in lung mechanics and pulmonary

function with the addition of PEG to a surfactant used to treat ARDS.

METHODS: After obtaining an experimental model of  ARDS submitting

New-Zealand-White rabbits to repeated lung lavages, animals were

randomized to two study groups, according to the type of surfactant used for

treatment: Surfactant (100 mg/kg Curosurf® -Farmalab Chiesi

Pharmaceuticals) or PEG (Curosurf®, 100 mg/kg additioned with 5%PEG -

mass/vol). Dynamic compliance (DC), ventilatory pressure, blood gas

analysis, and hemodynamic data were obtained during 4 h ventilation with

FiO2, 1.0;  respiratory rate,50; PEEP, 8 cmH2O; and PIP necessary to obtain

a target tidal volume (Tv) = 10 ml/kg. After sacrifice, a quasi-static PV curve

was performed, the lungs were removed  from thorax and fixed with formalin

through pulmonary artery perfusion at 10 cmH2O pressure. Lung slices from

right lower lobe were stained with hematoxilin and eosin (HE) and examined

for mean alveolar diameter (Lm) and distortion index, in order to evaluate

alveoli size and asymmetry. Statistical analysis was by Student-t test or chi-

square test, as indicated. Significance level was set at p = 0.05.

RESULTS: Differences were not observed among the two study groups in

relationship: medium arterial blood pressure, tidal volume, dynamic

compliance, ventilatory pressure, oxygenation index, alveolar-arterial



difference of oxygen, arterio-alveolar relationship of oxygen, arterial tension

of carbon gas, pH, ventilatory efficiency index, pressure-volume curves,

mean alveolar diameter (Lm) and distortion index.

CONCLUSIONS: The addition of PEG did not improve lung mechanics,

function, or alveoli size and asymmetry, compared to the original commercial

surfactant in this experimental model of ARDS and both groups of animals

present accentuated improvement and comparable in the breathing function,

after the surfactant instilation.

Descriptors: pulmonary surfactants, adult respiratory distress syndrome,

polyethylenes, respiratory mechanics/drug effects, surface-active agents

/therapeutic use, rabbits.


	Norberto Antonio Freddi
	Avaliação dos efeitos da adição do polietilenoglicol ao surfactante pulmonar exógeno na função pulmonar, em um modelo experimental de síndrome de desconforto respiratório tipo agudo

	DEDICATÓRIA
	À Maria Júlia, companheira única que me proporcionou os melhores momentos da vida junto aos meus filhos.
	AGRADECIMENTOS
	
	
	LISTA DE ABREVIATURAS
	RESUMO



	RESUMO
	SUMMARY


