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Pinto, TS. Avaliação de diferentes métodos para o estudo da Mecânica 
Respiratória em um modelo murino de enfisema pulmonar [dissertação] 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 
 

Camundongos Balb/c receberam instilação intranasal de 50 µl de papaína 

(20 mg/ml) ou solução salina. A instilação de papaína resultou em uma 

diminuição significativa de Ers (p=<0,001), Gtis (p=0,030) e Htis (p=0,012). 

Houve um aumento de k, uma constante medida na curva PV. Não 

observamos diferença estatística nos parâmetros R e E na mecânica do 

parênquima pulmonar quando comparamos os diferentes grupos. Os 

camundongos instilados com papaína apresentaram valores aumentados do 

diâmetro alveolar médio no tecido pulmonar e aumento na proporção de 

fibras de colágeno, comparados aos que receberam salina (p<0,001 e 

p=0,004, respectivamente). As medidas in vivo detectaram alterações 

pulmonares em camundongos enfisematosos. Entretanto, as medidas in 

vitro, na mecânica do parênquima pulmonar, não foram capazes de detectar 

essas alterações. 

 

Descritores: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Enfisema 
Pulmonar/induzido quimicamente;  Camundongos; Papaína; Mecânica 
Respiratória 
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Pinto, TS. Evaluation of different methods for the study of the 
Respiratory Mechanics in a murine model of  pulmonary emphysema 
[dissertation] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2008. 

 

Male Balb/c mice received a nasal drop of 50 µl of papain (20 mg/ml) or 

normal saline. After 28 days of instillation, lungs from papain-treated mice 

showed a significant decrease in mean values of Ers (P=<0,001),Gtis 

(P=0.030) and Htis (P=0.012). There was an increase in mean values of k, a 

constant measured in P-V curve. We did not observe a significant difference 

between the groups in R and E in lung tissue strips. Papain instillation 

presented greater values of mean linear intercept and increase in the density 

of collagen fibers in alveolar septa in pulmonary tissue than saline-treated 

mice (P<0.001 and P=0.004, respectively).  We conclude that in vivo 

measurements of pulmonary mechanics detected pulmonary 

emphysematous changes in mice. In contrast, in vitro measurements in lung 

strips with oscillatory mechanics did not detect these changes.  

 

Descriptors: Pulmonary Desease/Chronic Obstructive; Pulmonary 
Emphysema/chemically induced; Mice; Papain; Respiratory Mechanics 
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Introdução 

 
Considerações gerais 

 
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracterizada por uma 

limitação ao fluxo aéreo não totalmente reversível, geralmente progressiva, 

associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou 

gases nocivos e com manifestações extra-pulmonares (GOLD 2006). 

 

A DPOC pode ser descrita como um conjunto de alterações patológicas, 

desde inflamação crônica até a destruição do tecido pulmonar e não há, até 

o momento, medicamentos específicos para o tratamento desta doença ou 

síndrome (Groneberg  e  Chun, 2004). 

 

Da DPOC fazem parte a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, ambos 

com caráter irreversível. A DPOC está entre as principais causas de 

morbidade e mortalidade em adultos e idosos em todo o mundo (Watson, et 

al.,1997; Pauwels et al.,2001). 

 

A bronquite crônica é clinicamente definida como tosse produtiva com 

expectoração mucosa ou mucopurulenta por no mínimo três meses em dois 

anos consecutivos na ausência de outras causas (Mannino, 2002). 

 

No enfisema ocorre um aumento anormal dos ácinos pulmonares devido à 

destruição das paredes alveolares com conseqüente perda da capacidade 
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do recolhimento elástico dos pulmões (Cosio et al.,1978, Penman et 

al.,1970, Colebatch et al.,1973). 

 

A inflamação crônica do parênquima pulmonar e das vias aéreas, que são 

alterações características da DPOC, resultam em uma subsequente 

reparação cujo resultado será um tecido muito semelhante ao original ou 

terá sua arquitetura e função alteradas dependendo das interrelações entre 

os diferentes mediadores químicos envolvidos no processo inflamatório 

(Rennard, 1999). 

 

Nos Estados Unidos, a prevalência de DPOC é de 4-6% entre homens 

adultos e de 1-3% nas mulheres. Se considerarmos pessoas acima de 55 

anos, esse índice sobe para 10-15%. 

 

Em um estudo populacional realizado no Rio Grande do Sul em 1995, foi 

possível demonstrar que a DPOC ocupa o terceiro lugar como causa de 

mortalidade entre as doenças crônicas, excluídas as neoplasias, sendo 

superadas apenas pelas doenças isquêmicas coronarianas e cérebro-

vasculares. No Estado de São Paulo, em abril de 2003, ocorreram 120 

óbitos por DPOC, num total de 726 óbitos do Brasil. 

 

A principal causa da DPOC é o tabagismo, sendo responsável isoladamente 

por cerca de 75% dos casos; o enfisema pode também ser causado por 

deficiência da enzima α1 antitripsina (apenas 2% dos casos).  
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No Brasil, a DPOC está em primeiro lugar nas estatísticas de mortalidade 

por doenças respiratórias, sendo responsável por um quarto do total de 

óbitos da população adulta hospitalizada com problemas respiratórios 

(Menezes et al,2005). Desta forma, é um importante problema de saúde 

pública, não somente devido aos altos índices de mortalidade e morbidade, 

mas também por ser uma doença que pode ser prevenida em muitos casos 

(Celli et al.,2003). É progressiva e irreversível e em estágios mais avançados 

o tratamento só é eficaz para alívio dos sintomas. O abandono do hábito de 

fumar é a forma principal de limitar o avanço da doença e em alguns casos é 

a única medida que se pode tomar para aumentar o tempo de vida do 

paciente (Menezes et al.,2005). 

 

Em contraste com a grande quantidade de estudos experimentais na área de 

asma alérgica e do conhecimento detalhado que se tem obtido a respeito 

dos mediadores inflamatórios nas vias aéreas (Chung e Barnes,1999; 

Springer et al.,2003), menos atenção tem sido dada à DPOC (Chung et 

al.,2002). 

 

Uma das mais importantes limitações da utilização dos modelos animais 

para o estudo da DPOC é a dificuldade em reproduzir as alterações de 

pequenas vias aéreas, particularmente em pequenos animais, como 

camundongos e ratos, que apresentam menor número subdivisões 

brônquicas. Parte dos problemas dos modelos em animais de laboratório é a 

falta de sofisticação nas medidas de função pulmonar, apesar do crescente 
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desenvolvimento na metodologia para a coleta destas medidas (Kips et 

al.,2003). 

 

Mecanismos envolvidos no desenvolvimento da DPOC 

 

1) Desequilíbrio entre Proteases e Antiproteases 

 

Esse mecanismo foi proposto após a observação de que indivíduos com 

baixas concentrações séricas da anti-protease α1 anti-tripsina (α1 AT), 

desenvolviam enfisema ainda jovens. A α1 AT é produzida no fígado e 

liberada no sangue. Portadores de problemas relacionados a essa enzima 

têm grande quantidade de α1 AT anômala nos sáculos do retículo 

endoplasmático rugoso dos hepatócitos e esse defeito estrutural parece 

dificultar sua liberação para o sangue. 

 

Pacientes homozigotos para a deficiência genética, que impede a produção 

de α1  AT, apresentam uma tendência maior para o desenvolvimento de 

enfisema pulmonar. O fenótipo normal, PiMM (Pi, inibidor de proteína sérica) 

está presente em 90% dos da população. Dos vários fenótipos associados à 

deficiência de α1 AT, o PiZZ é o mais comum e estes pacientes desenvolvem 

enfisema sintomático em ainda jovens, atingindo alto grau de gravidade em 

fumantes (Maitra e Kumar,2002). 
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A principal célula em pacientes deficientes em α1 AT envolvida na atividade 

elastolítica é o neutrófilo. A elastase proveniente do neutrófilos causa 

destruição do tecido pulmonar e esta destruição é inibida pela ação da α1 

AT. Os neutrófilos também liberam radicais livres de oxigênio que, por sua 

vez, inibem a ação da  α1 AT. Assim, se há baixos níveis séricos de α1 AT, o 

processo de destruição do tecido pulmonar leva a enfisema pulmonar. 

Portanto, o enfisema é o resultado do efeito destrutivo da atividade de 

proteases devido à ineficiência da atividade das antiproteases. 

 

2) Estresse Oxidativo 

 

Causado por radicais livres do oxigênio, peróxidos e peroxinitritos que 

agindo sobre proteínas, lipídios, bases nitrogenadas do DNA, enzimas e 

componentes extracelulares, causam dano no parênquima e/ou nas vias 

aéreas. 

 

O estresse oxidativo decorrente da inalação de gases tóxicos como fumaça 

de cigarro ou dióxido de nitrogênio é considerado uma causa importante 

para o desenvolvimento da inflamação e destruição do tecido na DPOC. 

Estudos revelaram um aumento dos níveis de indicadores de estresse 

oxidativo em condensado de ar exalado em pacientes com DPOC (Paredi et 

al.,2002; Kharitonov e Barnes,2002; Kostikas et al.,2003). 
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3) Apoptose 

 

A apoptose é um mecanismo de regulação de morte celular. Esta morte 

celular programada permite a eliminação de células infectadas ou 

danificadas que precisam ser removidas do organismo; no entanto se estas 

células não forem devidamente eliminadas e permanecerem no tecido 

ocorrerá o rompimento do citoplasma com conseqüente liberação de 

mediadores inflamatórios no tecido em questão, com progressão de doenças 

(Demedts et al.,2006). 

 

A apoptose de células estruturais dos pulmões é considerada um 

mecanismo importante para o desenvolvimento da doença pulmonar 

obstrutiva crônica. Existe um aumento da apoptose de células endoteliais e 

epiteliais em pacientes com DPOC. 

 

 

Modelos Experimentais de DPOC  

 

Os animais têm sido largamente utilizados em modelos experimentais e 

ainda na observação da evolução de doenças pulmonares como a bronquite 

crônica e a asma (Slauson, 1980). 

 

Os estudos com o emprego de modelos animais de enfisema pulmonar têm 

servido como importante ferramenta nas últimas três décadas, pois 
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permitiram esclarecimentos sobre as respostas celulares, anatômicas e 

bioquímicas dos pulmões a uma série de injúrias e alterações genéticas. 

Esses modelos podem servir para vários tipos de experimentos, como 

aqueles em que se testa a patogenicidade de substâncias que se suponha 

serem importantes na gênese do enfisema como a exposição ao NO2, 

cádmio, vírus, bactérias e tabaco ou aqueles em que se estuda a 

patogênese do enfisema através de elastases, inibidores de α1 antitripsina, 

depleção de proteínas por desnutrição e que causam danos à integridade do 

tecido conectivo. 

 

 

Atualmente os modelos mais utilizados para indução de enfisema em 

animais são: 

1) Instilação de proteases; 

2) Inalação de gases tóxicos (ex. fumaça de cigarro e dióxido de 

nitrogênio); 

3) Animais modificados geneticamente. 

 

Considerando que para a avaliação do enfisema é importante realizar 

medidas de função pulmonar, é muito importante obter medidas de função 

pulmonar em modelos experimentais em animais de laboratório (Kips et 

al.,2003). Os métodos invasivos são tidos com o “padrão ouro” e a 

correlação destas medidas com marcadores inflamatórios e remodelamento 
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são fatores que devem acrescentar ainda mais nos estudos desta doença 

(Groneberg e Chung, 2004). 

 

 

Modelos de Degradação Tecidual 

 

Proteinases como elastase neutrofílica de seres humanos, elastase 

pacreática de suínos ou papaína induzem um enfisema panacinar após um 

único desafio intrapulmonar (Massaro e Massaro,1997). 

 

Apesar de estes modelos não elucidarem como ocorre o desenvolvimento 

inicial da doença em seres humanos, já que desde o início existe uma 

destruição do parênquima pulmonar; os modelos que utilizam elastase 

propiciam o estudo do mecanismo da fase mais adiantada da doença, onde 

já existe uma dramática destruição tecidual, possibilitando estudar os 

mecanismos de reparo. São modelos nos quais podemos observar 

anormalidades da função pulmonar, hipoxemia e metaplasia de células 

secretoras que são características encontradas em pacientes com DPOC 

(Groneberg e Chung, 2004). 

 

A indução do enfisema pela administração intratraqueal de elastase leva a 

uma perda de fibras de colágeno e elastina. Os níveis de elastina e de 

glicosaminoglicanos tendem a apresentar valores normais, mas observa-se 

um aumento de fibras de colágeno. A matriz extracelular apresenta-se 
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reduzida e com uma estrutura modificada resultando em uma estrutura 

anormal das vias aéreas (Kuhn  et al, 1976). Após a indução do enfisema 

com substâncias elastolíticas aparece o alargamento dos espaços aéreos 

juntamente com um processo inflamatório que transforma estes 

alargamentos dos espaços alveolares em lesões similares àquelas 

encontradas em enfisematosos devido aos efeitos destrutivos exercidos 

pelas proteinases inflamatórias (Groneberg e Chung,2004). 

 

A papaína foi usada inicialmente como possível tratamento para a fibrose 

pulmonar, porém, a instilação endotraqueal de papaína produziu destruição 

do parênquima com conseqüente aumento dos espaços aéreos mostrando 

que o processo tinha semelhança com o recém descoberto papel da enzima 

α1 antitripsina. Esses dois achados mostraram que a proteólise tinha 

importância na patogênese do enfisema.  

 

As lesões pulmonares produzidas pela papaína instilada por via 

endotraqueal são morfologicamente semelhantes ao enfisema panaciar. O 

aumento dos espaços aéreos é seguido de aumento da capacidade 

pulmonar total, capacidade residual funcional e complacência. Esse dano 

pode estar associado a lesões das fibras elásticas, que apesar da ressíntese 

não restabelecem o recolhimento elástico prévio dos pulmões (Cherniack, 

1991). 
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Modelos Inalatórios: Fumaça de Cigarro 

 

A primeira espécie a ser utilizada como modelo de enfisema pulmonar 

através da utilização de fumaça de cigarro foi a cobaia (Wright e 

Churg,1990), que desenvolve alargamento de espaços aéreos após 

exposição por alguns meses a fumaça de cigarro. 

 

Wright et al (1990) realizaram um estudo onde cobaias foram expostas a 10 

cigarros por dia, 5 dias por semana, por períodos de 1, 3, 6 e                                                                                                                                 

12 meses e os dados obtidos sugeriram ocorrer um enfisema progressivo e 

alterações de função pulmonar similares ao observado em pacientes 

fumantes que desenvolvem DPOC. Mesmo depois do término da exposição 

dos animais à agressão da fumaça de cigarro, não houve reversão do 

alargamento dos espaços aéreos. Os animais que ficaram expostos por mais 

tempo apresentaram intensa neutrofilia, acúmulo de macrófagos e de células 

CD4+ (Meshi et al.,2002; Wright,2001). 

 

Depois das cobaias, também foram utilizados coelhos, cães, ratos e 

camundongos. No entanto, os ratos parecem ser mais resistentes que as 

cobaias ao desenvolvimento de enfisema (Groneberg e Chung,2004).  

 

Os camundongos têm sido os animais preferidos para estes estudos devido 

à oportunidade de manipulação da expressão dos genes nestes animais 

(Groneberg e  Chung,2004; Guerassimov et al.,2004). Entretanto, além de 
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serem mais resistentes ao desenvolvimento do enfisema, estes animais 

apresentam muitas diferenças em relação ao seres humanos, quando se 

compara a anatomia do aparelho respiratório. São animais que respiram, 

obrigatoriamente, pelo nariz, apresentam um epitélio respiratório menos 

ciliado, menos células de Clara e restrição de glândulas submucosas na 

traquéia. Não apresentam reflexo de tosse, e muitos dos mediadores como 

histamina ou taquicininas têm diferentes ações farmacológicas nestes 

animais (Kips et al.,2003). 

 

Em camundongos expostos à fumaça de cigarro observa-se inicialmente um 

recrutamento de neutrófilos após o primeiro cigarro, seguido por um 

aumento gradual de macrófagos e um aumento de substâncias provenientes 

da degradação de colágeno e elastina. Neste período inicial já se observa 

neutrofilia no lavado broncoalveolar e em tecido, o que não acontece quando 

estes animais são tratados com anticorpos para neutrófilos ou para α1-

antitripsina (Dhami et al.,2000). 

 

O modelo que utiliza fumaça de cigarro para indução de enfisema pulmonar 

é bastante utilizado e apresenta resultados consistentes quanto ao 

aparecimento de enfisema, de remodelamento em vias aéreas e inflamação 

crônica, muito embora, existam diferenças em relação ao enfisema 

encontrado em seres humanos e muitos dos mediadores apresentam 

diferentes efeitos, principalmente no trato respiratório de murinos. É preciso 

considerar as variações de espécie para espécie e linhagem para linhagem, 



___________________________________________________________________Introdução 

Tatiana da Silva Pinto 

 

12 

para que se possam fazer avaliações que mais se aproximem do mecanismo 

desta doença em seres humanos. Descobertas obtidas a partir destes 

modelos certamente trarão avanços significativos no entendimento dos 

mecanismos da DPOC. 

 

Modelos Inalatórios: SO2 

 

Dióxido de enxofre (S02) pode ser usado na indução de DPOC em modelos 

animais. Exposições diárias ao SO2 em altas concentrações resultaram em 

uma lesão crônica e reparação de células epiteliais em ratos e cobaias. As 

exposições a altos níveis deste gás variando de 200 a 700 ppm pelo período 

de 4 a 8 semanas promoveu uma inflamação neutrofílica, alterações 

morfológicas de produção de muco, metaplasia de células produtoras de 

muco e descamação de células epiteliais em ratos (Shore et 

al,1995;Kodavanti et al.,2000). Após uma semana do término do tratamento 

houve uma reversão na produção de muco e a inflamação neutrofílica 

desapareceu totalmente (Kodavanti et al.,2000). 

 

A inflamação de vias aéreas e o infiltrado inflamatório são importantes 

características da DPOC, e a exposição ao SO2, em ratos, em apenas um 

dia aumentou o número de células inflamatórias mononucleares e 

polimorfonucleares em vias aéreas. No entanto, este influxo de células se 

restringiu, somente, às grandes vias aéreas e não nas pequenas vias 

aéreas, como é comum nos pacientes com DPOC (Shore et al,1995) 
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Os modelos que utilizam SO2 como indutor de DPOC também induzem a um 

aumento da resistência pulmonar e da hiperresponsividade, muito 

provavelmente decorrente da elevada produção de muco (Shore et al,1995). 

 

Modelos Inalatórios: NO2 

 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) é outro gás que pode levar a uma lesão 

característica da DPOC dependendo da concentração, duração da 

exposição e susceptibilidade genética da espécie (Holroyd et al.,1997). 

 

Exposições curtas ao NO2 levam a uma resposta bifásica, com uma lesão 

inicial seguida por uma segunda fase de reparação (Barth e Muller, 1999). 

 

As cobaias apresentam alterações na morfologia pulmonar em 

concentrações inferiores àquelas que os ratos e camundongos precisam ser 

expostos para apresentar as mesmas lesões. Há uma variação de resposta 

pulmonar a um determinado modelo entre as diferentes espécies de 

camundongos (Azoulay-Dupuis et al.,1983). 
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Modelos Inalatórios: Material Particulado e Gases Oxidantes 

 

A administração de oxidantes como ozônio também leva a uma lesão 

pulmonar com características similares às alterações inflamatórias 

observadas em pacientes com DPOC (Mudway e Kelly, 2000), causando 

efeitos nas células das vias aéreas (Sun e Chung, 1997; Haddad et 

al.,1995). Sendo o ozônio um gás poluente, a exposição a este gás promove 

uma série de sintomas respiratórios, incluindo piora da função pulmonar e 

aumento da hiperreatividade de vias aéreas.  

 

A exposição ao ozônio, em pacientes com DPOC ou asmáticos, leva à 

exacerbação dos sintomas. O ozônio é um gás altamente reativo, e a sua 

reação com outros substratos nas vias aéreas produz substâncias tóxicas 

que servem como sinalizadores tóxicos para o epitélio das vias aéreas. 

Estes sinais incluem liberação de citocinas, expressão de moléculas de 

adesão, resultando em um influxo de células inflamatórias e aumento da 

permeabilidade pulmonar com consequente desenvolvimento de edema 

pulmonar (Mudway e Kelly, 2000). 

 

Alguns modelos animais utilizam partículas ultrafinas, sílica e poeira de 

carvão como agentes agressores (Albrecht et al.,2001; Donaldson et 

al.,2002). As partículas ultrafinas são comuns em locais que apresentam 

poluição atmosférica e são compostos primários provenientes da combustão 

o que causa níveis significativos de estresse oxidativo nas células de vias 
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aéreas (Donaldson et al.,2002; Donaldson et al.,2003). Em modelos animais 

observa-se principalmente um enfisema focal e acredita-se que tanto o 

enfisema provocado por inalação de poeiras contendo partículas nocivas 

quanto o enfisema provocado pela fumaça de cigarro apresentam 

mecanismos similares de desenvolvimento (Churg et al.,1997). 

 

Exposição a partículas derivadas do diesel acarreta inflamação crônica de 

vias aéreas em animais de laboratório e piora da DPOC, asma e infecções 

do trato respiratório (Sydbom et al.,2001). 

 

Tanto o componente gasoso como o particulado da poluição atmosférica 

causam uma significante lesão pulmonar e em especial o material 

particulado induz descamação do epitélio alveolar, altera os níveis de tiois 

nos macrófagos alveolares e linfócitos e induz a produção de espécies 

reativas de oxigênio e citocinas pró-inflamatórias. Exposição prolongada a 

partículas, incluindo as partículas derivadas da queima do diesel, leva à 

produção de inflamação e respostas tumorigênicas (Ma e Ma,2002). 

 

Modelos Experimentais com Animais Manipulados Geneticamente 

 

A predisposição genética de determinadas linhagens para o 

desenvolvimento de enfisema pulmonar está sendo estudada 

exaustivamente (Martorana et al.,1989; Ranga et al.,1983). Alterações 

genéticas monogênicas e poligênicas para mimetizar a DPOC têm 
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apresentado amplo desenvolvimento nos últimos anos, utilizando técnicas 

modernas de biologia molecular (Shapiro,2000; Shapiro, 2003). 

 

Um grande número de linhagens de camundongos modificados 

geneticamente tem sido utilizada em estudos de DPOC. Camundongos que 

não produzem elastina estão sendo utilizados para estudar os mecanismos 

de enfisema envolvendo a destruição das fibras alveolares. Estes animais 

apresentam alterações do desenvolvimento dos ramos de vias aéreas 

terminais, acompanhadas por poucos sacos distais que apresentam uma 

atenuação da quantidade de tecido nos septos. Através da utilização destes 

animais pode-se avaliar a importância da elastina para a função pulmonar 

em pulmões já maduros (Wendel et al.,2000). 

 

Animais geneticamente modificados são expostos a estímulos exógenos 

tóxicos como fumaça de cigarro, permitindo identificar os mecanismos 

moleculares envolvidos na patogênese da DPOC. Estudos com 

camundongos geneticamente modificados que não apresentam 

metaloelastase 12 (MMP-12) produzida pelos macrófagos mostraram que 

eles se mantém normais mesmo após longo tempo de exposição a cigarros 

(Groneberg and Chung,2004). Estes animais também não apresentaram 

acúmulo de macrófagos em resposta ao estímulo do cigarro, um efeito 

possivelmente promovido pela MMP-12, que gera fragmentos de elastina 

que são quimiotáticos para monócitos (Senior et al.,1980; Hunninghake et 

al.,1981). 
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A combinação da utilização de animais modificados geneticamente com 

protocolos de inalação de agentes tóxicos pode ajudar na identificação de 

mediadores protetores ou pró-inflamatórios da DPOC (Groneberg e Chung, 

2004).  

 

 

Medidas de Função Pulmonar 

 

Os testes de função pulmonar são uma ferramenta essencial para fornecer 

uma ligação entre as mudanças funcionais e estruturais que ocorrem no 

enfisema. A resistência pulmonar total e a elastância pulmonar (o inverso 

matemático da complacência) têm sido por muito tempo as variáveis 

tradicionais, nos modelos animais, para avaliar a função pulmonar, apesar 

de haver uma compreensão limitada de suas fundações estruturais (Mitzner, 

2007). 

 

Medir a função pulmonar em camundongos é essencial para estabelecer a 

relevância dos modelos murinos nas doenças pulmonares humanas. No 

entanto, fazer tais medidas representa um desafio particularmente técnico 

devido ao  pequeno tamanho do animal, e à utilização de pequenos fluxos 

respiratórios (Bates e Irvin, 2003). 

 

A mecânica do sistema respiratório, na versão clássica, é expressa em um 

modelo linear de compartimento simples, consistindo de um canal fluxo-
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resistente (com resistência R) servindo um compartimento único elástico 

(com elastância E) Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Representação mecânicas do modelo linear de um 

compartimento constituído por tubo (resistência) e balão (elastância). 

 

 

A equação do movimento que descreve este modelo é: 

 

 

P (t )= RV (t) + EV (t) + Po 

 

 

Onde P(t) é a pressão na entrada do modelo, V (t) é o fluxo de gás dentro do 

modelo, V(t) é o volume de gás no compartimento elástico, Po é a pressão 

restante aplicada e t é o tempo. 
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Os valores de R e E obtidos deste modo variam acentuadamente com a 

freqüência  pelo qual o sistema respiratório é oscilado. Essa frequência pode 

ser particularmente marcada acima dos valores das freqüências respiratórias 

normais e é causado pela viscoelasticidade dos tecidos respiratórios junto 

com algumas heterogeneidades da função mecânica que podem estar 

presentes por todo o pulmão (Similowski e Bates, 1991).  

 

A aproximação do sistema respiratório por um único compartimento 

uniformemente ventilado é considerada adequada desde que o sinal de 

excitação esteja confinado a uma única frequência. Se o fluxo fornecido ao 

sistema apresentar diversas frequências, o sistema respiratório passa a 

responder como sendo composto por diversos componentes distintos, cujas 

contribuições relativas para o comportamento do sistema respiratório variam 

com a frequência. Desta forma, podemos  inferir que o ar não irá se distribuir 

da mesma forma, nem ao mesmo tempo para todas as unidades 

constituintes (Figura 2) 
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Figura 2. Representação mecânica do modelo linear de dois 

compartimentos. 

 

Os ventiladores mecânicos convencionais geralmente não são capazes de 

prover um sinal de excitação com um conteúdo espectral suficientemente 

rico para possibilitar a identificação do caráter multicompartimental do 

sistema respiratório (Lutchen et al, 1993a). 

 

Segundo Moriya et al., (2003), a técnica das oscilações forçadas descrita 

originalmente por Du Bois et al. em 1956 permite gerar oscilações de 

pressão que são aplicadas ao sistema respiratório por um dispositivo externo 

e as oscilações resultantes de fluxo, relacionadas com as oscilações de 

pressão correspondentes, permitem a estimativa de impedância do sistema 

respiratório. 
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Análise da Mecânica Respiratória no Domínio da Freqüência: Impedância 

Mecânica (Z) 

 

 

Mais informações são obtidas se as medidas de R e E forem sobre uma 

escala de frequências. Tais caracterizações são expressas através da 

impedância de entrada do sistema respiratório (Zin) (Peslin e Fredberg, 

1986).  

 

A maneira usual de determinação da Zin consiste na perturbação do sistema 

respiratório com uma ampla marca de V (t) em forma de onda que contém, 

simultaneamente, muitas freqüências diferentes.  Zin  é portanto determinada 

para cada uma das freqüências envolvidas, usando  a transformação de 

Fourier para converter os sinais de P e V no domínio do tempo para suas 

representações equivalentes no domínio da freqüência. Zin  é uma complexa 

função da freqüência (f), com uma parte real, R(f) e uma parte imaginária, 

X(f), deste modo: 

 

Zin (f) = R(f) + i X(f) 
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Onde i  é a raiz quadrada positiva de –1, R(f) é a resistência, X é  reatância, 

que é constituída por uma contribuição negativa de estruturas elásticas no 

sistema respiratório e contribuições positivas de estruturas com massa. 

 
 
 
Para análise das impedâncias obtidas, utilizamos o modelo de fase 

constante (Figura 3), descrito por Hantos (Hantos et al., 1992): 

 

απ
π
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Onde Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância, G caracteriza a 

dissipação de energia nos tecidos pulmonares, H caracteriza a energia 

acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade imaginária, f é a freqüência 
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Figura 3. Exemplo de aplicação do modelo de fase constante para 

modelamento da  impedância  de entrada do sistema respiratório de um 

camundongo. 

 

 
A utilização da técnica de oscilações forçadas fornece uma maior quantidade 

de informações fisiológicas do que a análise convencional de modelos 

compartimentais no domínio do tempo. Em contrapartida, a técnica de 

oscilações forçadas requer uma maior complexidade instrumental e 

computacional (Bates, 1998). 

 
Pode-se geralmente modelar o sistema respiratório como sendo um sistema 

linear, mas diversos tipos de fenômenos não-lineares podem ser observados 

no comportamento mecânico das vias aéreas e dos tecidos respiratórios, 
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principalmente durante patologias. O que muitas vezes implica em uma 

diminuição na sensibilidade do sistema para captar possíveis alterações 

funcionais secundárias à indução de doenças através de modelos 

experimentais. 

 

De acordo com Suki et al (1991), enquanto vários resultados referentes ao 

fato da resistência das vias aéreas  ser dependente do fluxo estarem em 

satisfatório acordo, a extensão da contribuição da não-linearidade dos 

tecidos pulmonares para as propriedades mecânicas do sistema respiratório 

ainda permanece um assunto bastante controverso. 

 

 

 
Curva Pressão- Volume do Sistema Respiratório 

 
A análise dos dados obtidos através da utilização da curva P-V nos permite 

avaliar o grau de heterogeneidade pulmonar através da histerese. 

 

A relação pressão-volume é um dos aspectos do comportamento mecânico 

bastante utilizados para se obter informações de alterações dos tecidos em 

modelos experimentais de doenças pulmonares. 

 

A curva pressão-volume (P-V) do sistema respiratório descreve o 

comportamento mecânico dos tecidos e da caixa torácica durante a 

inspiração e expiração. Para eliminar os efeitos resistivos, as medidas de 
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volume e pressão são realizadas durante períodos curtos de apnéia ou 

durante um fluxo muito pequeno (Harris, 2005). 

 

São muitos os trabalhos que utilizam a curva P-V para estudos em pacientes 

com DPOC, considerando a curva P-V uma boa medida para diagnosticar e 

estabelecer a gravidade do enfisema  (Harris, 2005). 

 

A função exponencial originalmente aplicada à curva PV por Salazar e 

Knowles (1964) foi amplamente empregada em pesquisas (Eidelman et al., 

1990)  e, em um grau menor, na área clínica (Harris et al., 2000). Esta 

função é usualmente expressa na forma: 

 

V = A - B.e –k.P tp 

 

 

onde  V é o volume pulmonar e Ptp é a pressão transpulmonar. 

 

De acordo com esta equação, V inicial em um valor igual a (A-B) quando P é 

zero e tende para o valor de A quando P tende a infinito. A forma da curva é 

governada principalmente por K, que tem sido considerado um 

representante das propriedades mecânicas estáticas dos pulmões e um 

índice da elasticidade pulmonar independente do volume (Pare et al., 1982). 
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Gibson et al (1979) observaram que o fator k estava aumentado em 

indivíduos com DPOC. Esta relação foi comprovada por Greaves e 

Colebatch (1980) que estudaram pulmões normais e enfisematosos.  

 

Mecânica do Parênquima Pulmonar 

 

Para descrever melhor a mecânica periférica do pulmão, costuma-se medir a 

impedância e curva pressão - volume in vivo, e a impedância e curva 

estresse - tensão em fatias do tecido pulmonar in vitro. Nas condições 

experimentais in vitro, o líquido intersticial é removido e então as medidas da 

relação estresse-tensão refletem as propriedades intrínsecas do tecido. 

Entretanto, as medidas feitas in vitro aplicam uma extensão uniaxial, 

diferentemente da distensão tridimensional das medidas in vivo (Fust et al., 

2004). 

 

Têm sido utilizadas fatias do parênquima pulmonar para investigar 

propriedades mecânicas e farmacológicas da periferia do pulmão (Goldie et 

al.,1984). Como os músculos, o tecido pulmonar muda suas propriedades 

mecânicas quando células contráteis são estimuladas.  

 

As tiras do parênquima consistem principalmente de tecido alveolar com 

uma pequena proporção de vias aéreas e veias (Salerno et al., 1995) e tem 

sido estudadas em várias espécies, incluindo camundongos (Faffe et al., 

2002). 
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O tecido pulmonar exibe comportamentos notáveis de histerese durante 

oscilação dinâmica em todo pulmão (Ludwig et al., 1992) e em preparações  

com fatias do parênquima (Fredberg et al., 1993). 

 

Muitos estudos in vitro têm mostrado que mudanças na estrutura do tecido 

ou na composição da matriz podem alterar a mecânica do tecido, 

principalmente a elastância dinâmica do tecido (Dolhnikoff et al., 1999; 

Rocco et al, 2001).  Em todo o pulmão, tanto mudanças na estrutura do 

parênquima pulmonar e na sua composição podem resultar em uma 

heterogeneidade nas propriedades dinâmicas do tecido. De fato, o tecido 

pulmonar se torna extremamente heterogêneo no enfisema (Russi et al., 

1999). 
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Objetivos 

 

Neste estudo tivemos como objetivo principal utilizar diferentes metodologias 

para avaliação da mecânica respiratória em um modelo de enfisema 

pulmonar em camundongos: 

 

- mecânica clássica (domínio do tempo); 

- mecânica utilizando a técnica das oscilações forçadas (domínio da 

frequência); 

- curva Pressão- Volume (P-V); 

- mecânica do parênquima pulmonar. 
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Métodos 

 

Foram utilizados camundongos Balb/c, machos, provenientes do CEMIB 

(Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica, da Universidade 

Estadual de Campinas). 

 

Os animais receberam os cuidados necessários de acordo com o “Guia de 

cuidados e uso de animais de laboratório” (NIH publication 85-23, revisado 

em 1985). Nosso projeto recebeu a aprovação da Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

Indução do Enfisema Pulmonar 

 

A indução do enfisema pulmonar foi realizada utilizando papaína em pó 

(6000 UI/mg- Valdequímica Produtos Químicos - Brasil), diluída em solução 

fisiológica (NaCl 0,9%) em uma concentração de 20 mg/mL. Cada animal 

recebeu 50 µL desta solução através de instilação nasal. 

 

No grupo no qual não foi induzido enfisema, os animais receberam instilação 

nasal de solução fisiológica (0,9% NaCl), veículo da papaína. 
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Grupos Experimentais 

 

Os animais foram divididos em dois grupos: 

 

Grupo salina: Igualmente ao Grupo 1, estes animais receberam instilação 

intranasal de 50 µL de solução salina . 

 

Grupo papaína: Animais que receberam instilação intranasal de 50 µL de 

solução de papaína (20 mg/mL);  

 

 

Avaliação da Mecânica do Sistema Respiratório 

 

Após 28 dias da instilação, os animais de cada grupo foram anestesiados 

com Pentobarbital Sódico (50 mg/kg, por via intraperitoneal), 

traqueostomizados e um cateter intravascular 20G foi introduzido na 

traquéia. Os camundongos foram, então, conectados a um respirador para 

pequenos animais (flexiVent, SCIREQ, Montreal, Canada). Um diagrama 

esquemático do respirador mecânico utilizado é apresentado na Figura 1. 

 

Os animais foram ventilados com um volume corrente de 10 mL/kg e 

frequência respiratória de 120 ciclos/minuto. Posteriormente foi induzida uma 

paralisia muscular através de uma injeção intraperitoneal de Brometo de 

Pancurônio (1 mg/kg). 



___________________________________________________________________Métodos 

Tatiana da Silva Pinto 

 

31 

Foi calculada a impedância do sistema respiratório (Zrs) dos animais de 

cada grupo, para tanto foi utilizado um sinal de perturbação em volume de 

16 segundos. A ventilação mecânica foi interrompida somente para a 

aplicação das perturbações. Após a perturbação, os dados foram coletados. 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema do respirador para pequenos animais (Flexivent-

Scireq), utilizado para a coleta dos dados de mecânica respiratória. 

 

 

Foram coletados: a posição do pistão (Vcyl)  e a pressão interna do cilindro 

(Pcyl) durante os 16 segundos de perturbação. 

 

A perturbação de 16 segundos é composta por uma soma de senóides com 

freqüências primas que vão de 0,25 a 19,625 Hz, evitando, assim, distorção 
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harmônica (Hantos et al.,1992). As amplitudes das senóides decrescem 

hiperbolicamente com a frequência.  

 

Para o cálculo dos dados foram feitas correções, considerando as perdas 

devido à compressibilidade dos gases (Bates et al., 1989). Vcyl  foi corrigido 

para obtermos o volume que efetivamente chega ao animal (V) e Pcyl foi 

corrigido, nos dando o valor de Pao, pressão de abertura das vias aéreas. 

Através da derivação no tempo de V, obtivemos o fluxo (V').  

 

Para análise das impedâncias obtidas, utilizamos o modelo de fase 

constante, descrito por Hantos (Hantos et al.,1992): 
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O Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância das vias aéreas, Gtis 

caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, Htis caracteriza 

a energia acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade imaginária, f é a 

freqüência e  
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Diferentemente do modelo que utiliza a equação do movimento para a 

obtenção dos dados de resistência e da elastância do sistema respiratório, 
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no tempo, este modelo de fase-constante considera o sistema pulmonar de 

forma multicompartimentar, permitindo a obtenção de parâmetros de 

diferentes compartimentos dos pulmões; o parâmetro Raw (resistência de 

vias aéreas), nos permite a análise, isoladamente das vias aéreas, sem a 

interferência do tecido pulmonar. O parâmetro Gtis avalia a resistência 

tecidual, enquanto que o parâmetro Htis seria a elastância do tecido 

pulmonar. 

 

 

Análise Histológica 

 

Logo após a avaliação de mecânica do sistema respiratório, os animais 

foram exsanguinados através da secção da aorta abdominal e foram 

retirados os pulmões e coração em monobloco, sendo que a cânula traqueal 

foi mantida conectada à traquéia. 

 

Os pulmões foram fixados em formaldeído (4%) sob pressão constante de 

20 cmH2O por 24 horas. Após a fixação, os pulmões foram incluídos em 

parafina e foram feitos cortes destes pulmões para análises morfométrica e 

de imunohistoquímica. Para análise morfométrica foram feitas colorações 

com Hematoxilina-Eosina, Picrossírius (para as fibras de colágeno) e 

Resorcina-Fucsina (para fibras elásticas)(Dolhnikoff et al.,1999). 
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Avaliação Morfométrica 

 

Para a análise morfométrica, foi feita uma leitura cega (o pesquisador não 

sabia a que grupo experimental as lâminas pertenciam), utilizando 

morfometria convencional, através da utilização de um retículo de 100 

pontos e 50 retas acoplado à ocular de um microscópio óptico convencional. 

Uma foto do retículo sobre uma lâmina é apresentada na Figura 2. 

 

Medidas do Intercepto Linear Médio (Lm ) 

 

O intercepto linear médio é um índice do diâmetro médio dos espaços 

aéreos distais. 

 

Foram contados 15 campos por lâmina com aumento de 200X. 

 

Utilizando o retículo sobreposto ao parênquima pulmonar nas regiões mais 

periféricas do parênquima, foi contado o número de vezes que os interceptos 

cruzavam as paredes dos alvéolos (Margraf et al.,1991). 

 

Foi feita uma média dos quinze campos para cada lâmina e calculado o Lm 

através da seguinte equação: 

 

Lm = 2500 µm/média do número de vezes que os inteceptos cruzaram as 

paredes dos alvéolos.  
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O valor de 2500 µm foi obtido através da aferição do retículo utilizado, por 

meio de uma régua da fabricante Zeiss. O tamanho de cada segmento de 

reta foi medido utilizando-se a régua em um microscópio com o retículo em 

um aumento de 200X. A somatória de todos os segmentos do retículo 

resultou no valor 2500 µm. 

 

 

 

Figura 5. Fotomicrografia do retículo sobre uma lâmina, aumento de 

200X. 
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Medida das Fibras de Colágeno e das Fibras de Elastina 

 

Para obtenção das medidas de fibras de colágeno e de elastina foram 

contados o número de pontos que incidiam sobre as fibras de colágeno e de 

elastina e também os pontos que incidiam no parênquima remanescente 

(Lanças et al.,2006). Para o cálculo, utilizou-se a seguinte equação: 

 

Proporção de Fibras de Colágeno e Elastina no Parênquima Remanescente 

= número de pontos que incidiam nas fibras de colágeno (ou elastina) / 

número de pontos que incidiam no parênquima 

 

Foram contados 15 campos por lâmina com um aumento de 400X. 

 

 

Curva Pressão –Volume (P-V)  

 

Para a realização da Curva P-V nós estudamos 34 camundongos que 

receberam instilação intranasal de papaína (n =17) ou salina (n =16). 

 

Pressão (P) e Volume (V) foram gerados através da aplicação de uma 

perturbação de onda de volume (SW) com uma amplitude de 0.2 mL e uma 

freqüência de 2.5Hz (Martin et al., 1988). V foi determinado através da 

correção do deslocamento do volume no pistão do ventilador pela 

compressão de gás no cilindro do ventilador (Hirai et al.,1999). P foi obtido 
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através da subtração da pressão resistiva através do cano do flexiVent pela 

pressão no cilindro do flexiVent. V’ foi determinado pelas diferenciações 

numéricas do volume. Após 5 minutos de ventilação mecânica regular, a 

perturbação de SW foi aplicada três vezes e a média foi tirada para gerar 

uma medida de base. 

 

O padrão linear da equação do movimento é estendido de duas 

maneiras: 

- Pela adição de um termo E não linear: 

P = E1V + E2V
2 + RV’ + P0 

 

- Pela adição de um termo R não linear: 

P = EV + R1V’+ R2V’V’ + P0 

 

 

Para a análise estatística da curva PV, o flexiVent foi programado para gerar 

sete medidas de volume inspiratório para um volume total de 0,8 mL 

seguidos de sete medidas expiratórias, realizando uma pausa entre cada 

medida de pelo menos 1 segundo. O platô de P em cada medida foi gravado 

e relacionado com o volume total liberado. 
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Medidas da Mecânica do Parênquima Pulmonar 

 

Após 28 dias da instilação intranasal de papaína (n = 9) ou salina (n =5), os 

animais foram anestesiados com Pentobarbital Sódico (50 mg/kg, por via 

intraperitoneal), traqueostomizados e após a abertura do toras e do abdome, 

exsanguinados. 

 

Obtenção e Preparação do tecido 

 

Fatias de tecido pulmonar periférico foram obtidas da região subpleural, 

medindo aproximadamente 10x2x2 mm e foram mantidas em solução de 

Krebs (mM: NaCl 118, KCl 4,5, NaHCO3 25,5, CaCl2 2,5, MgSO4 1,2, 

KH2SO4, glucose 10) a 4° C, borbulhada continuamente com 95% de O2 e 

5% de CO2 (Carbogênio) em um pH de 7,40. As fatias foram pesadas e seu 

comprimento de repouso (L°) medido. 

 

Aparato Experimental 

As fatias pulmonares subpleurais foram suspensas em um aparato 

constituído de um banho contendo solução de Krebs (37° C, pH= 7,4). 

Através de “clips” de metal colados com cianocrilato a cada ponta da fatia 

pulmonar, esta foi de um lado ligada a um transdutor de força e do outro a 

um braço oscilatório de controle de alterações de comprimento (L). O tecido 

foi submetido a uma força de 2 g por três vezes retornando para uma força 

de 1 g em seguida. Esse procedimento foi realizado para que ocorra um 



___________________________________________________________________Métodos 

Tatiana da Silva Pinto 

 

39 

melhor arranjo entre as fibras do tecido.  Após sessenta minutos de 

estabilização a uma força (T) de 0.7 g (com duas trocas de Krebs durante 

esse tempo), foram obtidas medidas de força e comprimento basais. 

Oscilações mecânicas sinusoidais foram realizadas a uma freqüência de 1 

hz e a uma amplitude de 2,5% L0. 

 

Esquema do equipamento 

Amplitude, ƒ=1/MR (Hz)

Tensão

Massa (d=0, T = M x g)

T=E.∆l + R (∆l/ ∆t) + k

L = comprimento 

k = tensão de repouso

Correção: Lr/Ao onde Ao=Wo/(ρ . Lr), portanto α=Lr2. ρ /Wo

η=(R/E) 2πƒ onde η é a Histeresividade
 

 

Figura 6. Esquema do aparato utilizado para a coleta dos dados da 

Mecânica do Parênquima Pulmonar. 
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Análise Estatística 

 

Os dados paramétricos foram expressos como média ± DP (desvio padrão) 

e os dados não-paramétricos foram expressos por medianas e percentis. A 

análise estatística foi feita através da utilização do software Sigma Stat 

(SPSS Inc, Chicago, IL, EUA). Para os dados da mecânica respiratória, 

valores de Lm e proporção de fibras de colágeno e elastina, utilizamos o 

teste de Student não pareado. Um valor de p menor que 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 
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Resultados  

 

A Figura 7 mostra fotomicrografias de cortes histológicos de pulmões de 

camundongos que receberam instilação intranasal de NaCl 0,9% (A) ou 

solução de papaína (B). A instilação de papaína acarretou uma significativa 

destruição dos septos alveolares, resultando em alargamento dos espaços 

aéreos distais. Na Figura 8 estão representados os valores de Lm medidos 

nos dois grupos experimentais. O grupo que recebeu instilação de solução 

de papaína apresentou aumento estatisticamente significativo de Lm (p < 

0,001) comparado ao grupo que recebeu instilação somente de solução 

fisiológica.  

 
 
As proporções do volume de fibras colágenas e elásticas no parênquima 

pulmonar estão representadas nas Figuras 9 e 10, respectivamente. Foi 

observado um aumento estatisticamente significativo da proporção de fibras 

de colágeno nos pulmões dos animais que receberam instilação de solução 

de papaína (p = 0,004) (Figura 9). No entanto, não houve diferença na 

proporção de fibras elásticas quando os dois grupos experimentais foram 

comparados (Figura 10). 

 

Mecânica do Sistema Respiratório 

 
Nas figuras 11 e 12 estão representados os valores dos parâmetros de Rrs 

(resistência do sistema respiratório) e Ers (elastância do sistema 
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respiratório) dos grupos salina e papaína. As medidas foram realizadas vinte 

e oito dias após a instilação. Não houve diferença estatisticamente 

significativa nos valores de Rrs quando comparamos os grupos salina e 

papaína. Houve uma diminuição estatisticamente significativa da Ers nos 

animais que receberam instilação de papaína quando comparados aos 

animais que receberam instilação somente de salina (p =<0,001).   

 
 

 Impedância do Sistema Respiratório  

 
 
Na Figura 13 estão representados os valores do parâmetro da Raw 

(resistência de vias aéreas) dos grupos salina e papaína. As medidas foram 

realizadas vinte e oito dias após a instilação. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,187). 

 

Os valores de Gtis (resistência do tecido) estão representados na Figura 14. 

Observamos uma diferença estatisticamente significativa quando analisamos 

a resistência do tecido (Gtis) nos animais dos grupos salina e papaína(p = 

0,030). 

 

Na Figura 15 estão representados os valores do parâmetro Htis (elastância 

do tecido). Houve uma diminuição estatisticamente significativa do Htis nos 

animais que receberam instilação de papaína quando comparados aos 

animais que receberam instilação somente de salina (p = 0,012).   
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Curva Pressão- Volume 

 

Curvas representativas de pressão e volume na inspiração e expiração, 

obtidas em camundongos que receberam instilação intranasal de salina ou 

papaína são mostradas nas Figuras 16A e 16B.  A instilação de papaína 

resultou em um aumento significativo na média dos valores da constante 

exponencial  k (p = 0,032, Figura 17). 

 

 

 
 Mecânica do Parênquima Pulmonar 

 

Na Figura 18 estão representados os valores da resistência (R) dos dois 

grupos experimentais.  As medidas foram realizadas vinte e oito dias após a 

instilação de solução de salina ou papaína. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,551). 

 

A Figura 19 mostra os valores de elastância (E) dos grupos experimentais. O 

gráfico mostra que não houve diferença estatisticamente significativa quando 

comparamos o grupo que recebeu solução de papaína com o que recebeu 

salina (p = 0,800).  
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Figura 7 A  e 7 B: Fotomicrografias do parênquima pulmonar de 

camundongos que receberam instilação intranasal de solução salina ( NaCl 

0,9%) (A) ou de solução de papaína (B) ( aumento de 100x, coloração 

utilizada: Hematoxilina-Eosina). Na Figura A observa-se a integridade das 

paredes alveolares, enquanto que na Figura B, observa-se destruição das 

paredes alveolares e alargamento dos espaços alveolares. 

 

 
 
 
 
 

A B 
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Figura 8: Valores do intercepto linear médio medidos  nos dois grupos 

experimentais. Os valores estão expressos como média ± DP; * p < 0,001 

comparado ao grupo que recebeu somente instilação de solução salina; n= 6 

(Salina)  e n= 8 (Papaína). 
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Figura 9: Valores da proporção de fibras de colágeno dos grupos instilados 

com papaína ou salina. Os valores estão representados como a média ± DP; 

n= 6 (Salina) e n= 8 (Papaína). O grupo Papaína mostrou aumento 

significativo na proporção de fibras de colágeno quando comparado ao 

grupo Salina (p = 0,004). 
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Figura 10: Valores da proporção de fibras de elastina dos grupos instilados 

com papaína ou salina. Os valores são a média ± DP; n= 6 (Salina) e n= 8 

(Papaína). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p= 0,427). 
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Figura 11: Resistência do sistema respiratório (R) dos animais após 28 dias 

da instilação de salina ou papaína. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos. Os valores são a média ± DP; n=6 (Salina)  

e n= 8 (Papaína) ( p = 0,520). 
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Figura 12: Elastância do sistema respiratório (E) dos animais após 28 dias 

da instilação de salina ou papaína. Os valores são a média ± DP; n= 6 

(Salina) e n= 8 (Papaína). O grupo Papaína mostrou uma diminuição 

estatisticamente significativa quando comparado com o grupo Salina (p = 

<0,001). 

 

 

 

 

 

 

E
rs

(c
m

H
2O

.m
L-1

)

0

10

20

30

40

salina
papaína

* 



___________________________________________________________________Resultados 

Tatiana da Silva Pinto 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resistência de vias aéreas (Raw) dos animais submetidos às 

medidas de mecânica oscilatória do sistema respiratório após vinte e oito 

dias da instilação de papaína ou salina. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. Os valores são a média ± DP; 

n=6 (Salina)  e n= 8 (Papaína) (p= 0,187). 
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Figura 14: Resistência do tecido (Gtis) dos animais submetidos à medidas 

de mecânica oscilatória do sistema respiratório após vinte e oito dias da 

instilação de papaína ou salina. Os valores são a média ± DP; n= 6 (Salina) 

e n= 8 (Papaína). O grupo Papaína mostrou uma diminuição 

estatisticamente significativa quando comparado com o grupo Salina (p = 

0,030). 
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Figura 15: Elastância do tecido (Gtis) dos animais submetidos às medidas de 

mecânica oscilatória do sistema respiratório após vinte e oito dias da 

instilação de papaína ou salina. Os valores são a média ± DP; n=6 (Salina) e 

n= 8 (Papaína). O grupo Papaína mostrou uma diminuição estatisticamente 

significativa quando comparado com o grupo Salina (p = 0,012). 
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Figura 16 - Curvas representativas de pressão e volume na inspiração e 

expiração, obtidas em camundongos que receberam instilação intranasal de 

salina ou papaína são mostradas nas Figuras 16A e 16B.   
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Figura 17 - Média (± DP) dos valores da constante exponencial k nos grupos 

que receberam instilação intranasal de salina ou papaína. O grupo papaína 

apresentou um aumento estatisticamente significativo quando comparamos 

com o grupo salina (p = 0,032). 
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Figura 18: Resistência (R) dos animais submetidos às medidas de mecânica 

do parênquima pulmonar após vinte e oito dias da instilação intranasal de 

papaína ou salina. Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos. Os valores são a média ± DP; n= 6 (Salina) e n= 10 (Papaína) (p 

= 0,551). 
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Figura 19: Elastância (E) dos animais obtidos submetidos às medidas de 

mecânica do parênquima pulmonar após vinte e oito dias da instilação de 

papaína ou salina. Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos. Os valores são a média ± DP ; n= 6 (Salina) e n= 10 (Papaína) (p 

= 0,800). 
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Discussão 
 

Neste estudo a instilação de solução de papaína por via nasal acarretou uma 

diminuição significativa tanto da elastância do sistema respiratório (Ers) 

quanto da elastância e resistência do tecido pulmonar (Htis e Gtis, 

respectivamente), bem como um aumento significativo da constante 

exponencial medida pela curva P-V (k). As análises histológicas 

apresentaram aumento significativo do intercepto linear médio (Lm), uma 

característica histopatológica utilizada para determinar a gravidade da 

destruição tecidual (Johanson e Pierce,1972; Fusco et al.,2002) e da 

proporção de fibras de colágeno no parênquima remanescente somente no 

grupo Papaína. No entanto, a avaliação da mecânica do parênquima 

pulmonar não mostrou alterações significativas nos tecidos de animais 

instilados com solução de protease. 

 

Modelos em animais são ferramentas importantes para o estudo de doenças 

como a DPOC, auxiliando na compreensão dos mecanismos moleculares e 

celulares presentes na patogenia desta doença (Brusselle et al., 2006). 

Atualmente os modelos mais utilizados para a indução de enfisema em 

animais são: 1) modelos que utilizam proteases (papaína, elastase 

pancreática de porco ou elastase neutrofílica); 2) inalação de gases tóxicos, 

como fumaça de cigarro, dióxido de nitrogênio ou dióxido de enxofre; 3) 

utilização de animais modificados geneticamente e que desenvolvem 

espontaneamente a doença (Mahadeva e  Shapiro, 2002). 
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A instilação de substâncias proteolíticas por via traqueal ou inalatória é muito 

utilizada em modelos animais para indução de enfisema pulmonar, 

produzindo efeitos fisiopatológicos que se assemelham em muito a esta 

doença em seres humanos (Snider,1986; Snider,1992; Karlinski e 

Snider,1978).  

 

A instilação de papaína para indução de enfisema por via traqueal ou via 

inalatória é uma técnica muita utilizada (Buduhan et al., 2006). Assim, 

optamos pela utilização de papaína. Já utilizamos, em nosso laboratório, 

instilação de papaína para indução de enfisema (Fló et al.,2006; Lopes et al., 

2007), tendo sido administrada solução de papaína por via traqueal em 

ratos. No entanto, devido à dificuldade na execução da técnica de entubação 

em camundongos optamos pela administração intranasal, uma técnica 

simples, rápida e que não requer anestesia dos animais. A administração de 

substâncias por via intranasal em camundongos é uma técnica eficaz e não 

invasiva utilizada para distribuição de alérgenos (Zhang et al., 1997), drogas 

(Chun et al., 1999),  imunoterapia  (Eyles et al.,2000) e patógenos.  

 

Southam et al (2002) realizaram um trabalho estudando a distribuição de 

solução administrada por instilação intranasal em camundongos, através da 

utilização de sulfeto coloidal marcado com Tc99, em tecidos como pulmão, 

esôfago e estômago. Foi possível observar uma maior distribuição relativa 

nos pulmões quando utilizado um volume acima de 35 µL. Tsuyuki et al. 

(1997) instilaram 50 µL de solução de Azul de Evans em camundongos, 
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observando que 75% do total instilado encontrava-se nas vias aéreas, sendo 

que não foi detectada a presença deste corante, nem no esôfago, nem no 

estômago destes animais. Eyles et al. (2000) instilaram, também, um volume 

de 50 µL de microesferas de material radioativo (Sc-labeled styrene-divinyl 

benzene) e 48% deste material encontrava-se no pulmão, já 15 minutos 

após a administração. Já Takafuji et al. (1987) encontraram somente 19% do 

total de 25 µL de ovalbumina marcada com material radioativo, após 15 

minutos da instilação. 

 

No modelo que utilizamos neste trabalho, uma única instilação de solução de 

papaína (20 mg/mL), com um volume de 50 µL foi suficiente para acarretar 

alterações fisiológicas e estruturais nos pulmões dos animais. 

 

Fló et al (2006), em trabalho anterior desenvolvido em nosso laboratório 

induziram enfisema pulmonar em ratos Wistar, através da administração de 

papaína por via traqueal. Após 2 meses da instilação, observou-se aumento 

estatisticamente significativo do Lm nos animais tratados com papaína. O 

Lm é uma medida morfométrica que nos permite verificar a intensidade da 

lesão apresentada no tecido (Snider,1986). Foram feitas medidas de 

mecânica respiratória. Para o cálculo da elastância total do sistema 

respiratório (Ers) e da resistência do sistema respiratório (Rrs), neste estudo, 

utilizou-se a equação do movimento do sistema respiratório, considerando o 

sistema respiratório como um sistema unicompartimental. No entanto, não 

conseguiu-se constatar diferenças nos resultados obtidos da mecânica 
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respiratória tanto em elastância quanto em resistência do sistema 

respiratório. 

 

A utilização do conceito de modelo unicompartimental não permite o estudo 

separado das regiões mais centrais e das regiões mais periféricas dos 

pulmões. Esta limitação se torna muito importante ao estudarmos doenças 

que acometem tanto as vias aéreas o parênquima pulmonar, gerando assim, 

diferenças regionais na estrutura e na função pulmonar. Desta forma, é 

muito mais razoável imaginar o sistema respiratório como um sistema 

multicompartimental, nos permitindo entender de maneira mais clara o 

comportamento das diferentes regiões pulmonares (Bela Suki e Bates, 

2008). 

 

Os parâmetros do modelo de fase-constante (Raw, Gtis e Htis), têm sido 

utilizados em numerosos estudos para caracterização da impedância do 

sistema respiratório tanto em humanos quanto em animais, permitindo 

separar os componentes centrais de vias aéreas (Raw) e componentes de 

tecido periférico (Gtis, Htis). 

 

Para podermos avaliar o sistema respiratório como um sistema 

multicompartimental, utilizamos um outro sistema de mecânica para coleta 

dos dados. A multicompartimentabilidade deste modelo considera que este 

sistema respiratório irá funcionar em diferentes constantes de tempo. Para 

tanto se torna necessária a utilização da técnica das oscilações forçadas 
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para o cálculo da impedância do sistema respiratório. Para coleta dos 

nossos dados, utilizamos a impedância de entrada, onde o fluxo é aplicado 

diretamente na abertura das vias aéreas e a pressão é medida também, na 

abertura das vias aéreas.  

 

O enfisema é uma doença que acomete predominantemente o parênquima 

pulmonar, assim acreditamos que com a utilização deste modelo 

conseguiríamos uma maior precisão nas medidas permitindo encontrar 

diferenças nos dados da mecânica, principalmente na elastância, o que não 

foi encontrado no trabalho anterior de Fló et al (2006). 

 

Neste estudo, após 28 dias da instilação de papaína, observamos uma 

diminuição na Ers (elastância do sistema respiratório) dos camundongos que 

receberam instilação de papaína quando comparados aos camundongos 

que receberam instilação de solução salina, no entanto não encontramos 

diferenças ao avaliarmos os valores de Rrs (resistência do sistema 

respiratório). Na avaliação da mecânica utilizando modelo 

multicompartimental, observamos uma diminuição em Gtis (resistência do 

tecido) e em Htis (elastância do tecido) do grupo papaína, quando 

comparamos ao grupo salina e também não encontramos diferença entre os 

grupos ao analisarmos os valores de Raw (resistência de vias aéreas). Esta 

diminuição significativa da elastância indica que houve um aumento da 

complacência pulmonar, característico dos dados encontrados em estudos 

em pacientes enfisematosos. Nossos dados corroboram com outros dados 



___________________________________________________________________Discussão 

Tatiana da Silva Pinto 

 

62 

da literatura; Takubo et al (2002) testaram a hipóteses de que variações na 

expressão de α1-antitripsina são capazes de modular o tipo de enfisema e 

suas conseqüências funcionais em camundongos expostos a fumaça do 

cigarro. Através da análise da mecânica respiratória, eles observaram que 

camundongos com deficiência de α1-antitripsina apresentaram uma 

diminuição de Htis (elastância do tecido) quando comparados aos 

camundongos C57BL/6J normais. Ito et al. (2005) instilaram em 

camundongos C57BL/6 elastase pancreática de porco, por via intratraqueal, 

e após três semanas observaram uma diminuição estatisticamente 

significativa do Htis e do Gtis (resistência do tecido) no grupo que recebeu a 

elastase em relação ao que recebeu somente solução salina. Não houve 

diferença entre os dois grupos quando foi analisada Raw (resistência de vias 

aéreas). Resultados semelhantes foram obtidos por Brewer et al. (2003), que 

instilando elastase pancreática de porco em ratos, por via traqueal, 

observaram diminuição de Htis e Gtis, quatro semanas após a instilação, nos 

animais que receberam elastase quando comparados aos que receberam 

somente solução salina. 

 

Em nosso estudo, os animais do grupo papaína apresentaram um aumento 

significativo de Lm quando comparamos com os animais do grupo salina, 

confirmando o desenvolvimento de enfisema pulmonar nestes animais. Ito et 

al (2005) utilizando um modelo de enfisema, com instilação de elastase em 

camundongos C57BL/6, também encontraram um aumento significativo dos 
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espaços aéreos no pulmão de camundongos tratados com elastase quando 

comparados com camundongos controle. 

 

Estudos recentes têm mostrado um remodelamento significativo na matriz 

extracelular, incluindo colágeno, elastina e proteoglicanos, durante o 

desenvolvimento de enfisema em seres humanos (Vlahovic et al., 1999) e 

em modelos experimentais de enfisema em roedores (Kononov et al., 2001). 

 

Vlahovic et al (1999), estudando septos alveolares de tecido pulmonar de 

seres humanos com enfisema pulmonar, observaram um aumento tanto de 

fibras elásticas quanto colágenas. Rubio et al (2004) observaram que após a 

administração traqueal de elastase em ratos houve um aumento de colágeno 

no 8o dia. Kononov et al (2001) estudaram amostras de pulmão de ratos que 

receberam instilação intratraqueal de elastase e observaram remodelamento 

tecidual significativo com espessamento das fibras de colágeno e elastina, 

após quatro semanas da instilação. Em nosso estudo, após 28 dias da 

instilação da papaína observamos um aumento significativo na proporção de 

fibras de colágeno no parênquima pulmonar dos animais. No entanto, não 

observamos diferença na proporção de fibras de elastina nos dois grupos 

estudados.  

 

O grau de remodelamento apresentado pelo parênquima pulmonar após a 

indução de enfisema com a utilização da papaína tem influência direta nas 

medidas de mecânica respiratória. Neste estudo, após 28 dias de instilação 
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conseguimos encontrar diferenças tanto com a utilização do modelo 

unicompartimental quanto com o modelo multicompartimental, o que não 

ocorreu no estudo de Fló et al (2006) onde a análise dos dados ocorreu 

somente 2 meses após a administração intratraqueal de papaína. Em 

trabalho recente de Lopes et al (2007) foi utilizada a mesma forma de 

administração intranasal de papaína, no entanto a coleta de dados de 

mecânica só foi feita também 2 meses após, não apresentando diferença em 

nenhum dos parâmetros de mecânica avaliados (Raw, Gtis e Htis). É 

importante, no entanto observar que o padrão do remodelamento 

apresentado pelo tecido é diferente do encontrado em nosso trabalho. No 

estudo de Lopes et al (2007) ocorreu um remodelamento tanto de fibras 

elásticas, quanto de fibras de colágeno, enquanto que em nosso estudo, 

após 28 dias encontramos somente remodelamento de fibras de colágeno. A 

sensibilidade deste método se encontra diretamente relacionada não 

somente ao grau de destruição do tecido pulmonar, representado pelo Lm, 

mas também ao aumento de deposição tanto de fibras elásticas quanto de 

fibras de colágeno, aumentando a rigidez deste tecido.  

 

Análises exponenciais da curva P-V têm sido utilizadas para diagnosticar a 

gravidade do enfisema, tanto em pacientes quanto em modelos 

experimentais.  A curva P-V do sistema respiratório é uma técnica utilizada 

com fins diagnósticos para descrever o comportamento mecânico dos 

pulmões e da caixa torácica durante a inspiração e expiração (Harris, 2005). 
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O deslocamento do sistema respiratório durante a ventilação necessita se 

opor a forças resistivas, a forças de inércia e a forças elásticas do referido 

sistema. Essas forças são exercidas sobre a parede torácica e sobre os 

pulmões (Vieira, 1999). 

 

Em indivíduos normais, em posição supina, a curva pressão-volume mostra 

duas inflexões: uma inferior, devido à mecânica da parede torácica quando 

em baixos volumes pulmonares, e uma superior, devido à hiperdistensão 

pulmonar em volumes próximos da capacidade pulmonar total (Servillo et 

al.,1997). 

 

As doenças alveolares ou parenquimatosas pulmonares causam 

essencialmente alterações do componente elástico do sistema respiratório, 

razão pela qual as curvas pressão-volume são normalmente realizadas em 

condições estáticas (Vieira, 1999). 

 

Colebatch et al (1979) sugerem que a intensidade do enfisema pode ser 

estimada através da medida da constante exponencial K presente na 

equação de Salazar e Knowles (1964). Eles mostraram que o K estava 

elevado em pacientes que foram classificados como tendo enfisema através 

de parâmetros clínicos e radiológicos. Greaves e Colebatch (1980) 

estudaram pulmões humanos normais e enfisematosos. Eles observaram 

que quando o enfisema estava presente, K estava aumentado em relação à 

média de valores predeterminados para a idade. Eles encontraram uma 
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correlação direta entre k e o diâmetro alveolar médio. Nós obtivemos 

resultados similares: camundongos tratados com papaína apresentaram um 

aumento no diâmetro alveolar médio e um aumento na constante 

exponencial K quando comparados com camundongos tratados com salina. 

 

A mecânica do parênquima pulmonar permite o estudo de fatias deste tecido 

para avaliação da mecânica periférica do pulmão e seu comportamento 

farmacológico em resposta a agonistas e antagonistas contráteis (Salerno et 

al., 1995). Esta técnica têm sido utilizada como ferramenta para estudo do 

parênquima em modelos animais de asma, nesses estudos observa-se um 

aumento de Resistência e Elastância (Lanças et al, 2006). No entanto, 

poucos trabalhos têm estudado as propriedades de fatias do parênquima em 

camundongos. Por estarmos estudando um modelo de uma doença, no qual 

instilamos uma protease que irá agir diretamente causando lesão do tecido, 

imaginamos que o estudo de fatias do parênquima seria uma medida 

bastante viável para a avaliação das diferenças entre os animais que 

receberam tratamentos diferentes. 

 

 Faffe et al (2002) desenvolveram um estudo para comparação das 

propriedades mecânicas do tecido pulmonar de ratos e camundongos. As 

fatias do parênquima foram pré-condicionadas durante 30 minutos, com uma 

freqüência de 1Hz. Após este período, as fatias pulmonares foram osciladas 

em freqüências de 0.03, 0.1, 0.3, 1.0 e 3 Hz. Nas duas espécies, R teve uma 



___________________________________________________________________Discussão 

Tatiana da Silva Pinto 

 

67 

dependência negativa e E teve uma dependência positiva em relação à 

frequência. 

 

Em nosso equipamento, utilizando uma única frequência de oscilação (2 Hz), 

não encontramos diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

salina e papaína quando avaliamos a R e E nas fatias do parênquima 

pulmonar. Provavelmente não encontramos diferenças em nossos grupos 

por que em nossa metodologia analisamos apenas uma fatia de pulmão, 

visto que na lesão obtida com o modelo utilizado neste estudo, se trata de 

uma lesão que se distribui de forma heterogênea. Talvez o estudo em mais 

de uma fatia por animal se fizesse necessário. No entanto os pulmões de 

camundongos têm um tamanho muito reduzido, o que representa dificuldade 

em estudar muitas fatias em um único animal.  

 

Tendo em vista que a definição de enfisema está fortemente correlacionada 

às medidas de função pulmonar, se torna indispensável fazer estas medidas 

em modelos experimentais (Mitzner, 2007). No entanto, o método 

considerado padrão ouro para definir se houve ou não o desenvolvimento da 

doença é o estudo morfométrico do tecido. Com base nos dados 

apresentados neste estudo, as medidas de função pulmonar, com exceção 

da técnica de medidas de mecânica em fatias do parênquima pulmonar, se 

mostraram adequadas, correlacionando-se de forma direta com as análise 

histológicas do tecido e apesar do tamanho reduzido dos animais, tais 
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técnicas foram facilmente aplicadas, não recorrendo em perdas significativas 

de animais durante todo o estudo.  
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Conclusões 
 

Neste estudo, concluímos que: 

 

- Medidas de mecânica pulmonar em camundongos enfisematosos, 

através de mecânica clássica, de mecânicas oscilatórias e de curva 

pressão-volume, foram capazes de detectar alterações fisiológicas, 

posteriormente confirmadas pela morfometria.  

 

- A mecânica do parênquima utilizando apenas uma fatia de pulmão não 

conseguiu detectar essas alterações. 
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