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Resumo

Petroni, RC. Papel da solução salina hipertônica (NaCl 7,5%) no
remodelamento pulmonar da endotoxemia induzida por lipopolissacarídeos.
[tese] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
Sepse é uma resposta inflamatória inapropriada desencadeada pela presença
de bactérias e/ou produtos bacterianos como lipopolissacarídeos (LPS). A
sepse grave e o choque séptico estão associados a taxas de mortalidade de 40
a 60%. A falência respiratória está entre as mais frequentes complicações da
sepse grave, ocorrendo em quase 80% dos casos. Cerca de 40% dos
pacientes com sepse desenvolvem a síndrome do desconforto respiratório
agudo (SDRA), caracterizada principalmente pela alteração da função
respiratória, surgimento de edema intersticial pulmonar e deposição de
colágeno nos pulmões. Embora a reposição volêmica seja normalmente
utilizada em pacientes sépticos, não há consenso quanto ao volume a ser
administrado, sendo atualmente recomendada a utilização de pequenos
volumes. Neste contexto, a solução salina hipertônica (NaCl 7,5%, SH) tem
sido apresentada como um potencial agente terapêutico. Visando contribuir
para o conhecimento dos benefícios da solução salina hipertônica (SH) na
sepse, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a ação do tratamento
precoce e tardio com solução hipertônica no pulmão de ratos endotoxêmicos.
Ratos Wistar foram separados em 4 grupos (n=10): CTL (sem nenhum insulto
ou tratamento); LPS (injetados com LPS 10mg/Kg i.p); HIPER (animais que
receberam tratamento com solução hipertônica 7,5% NaCl i.p na dose de
4ml/Kg 15 min. ou 1,5 horas após injeção de LPS) e SALINA ((animais que
receberam tratamento com solução salina 0,9% NaCl i.p na dose de 34ml/Kg
15 min. ou 1,5 horas após injeção de LPS). Foram avaliados a mortalidade, e
após 24 horas o edema e a mecânica pulmonar, os colágenos tipo I e tipo III, a
expressão e atividade da MMP-9, a expressão de FAK e a síntese de óxido
nítrico (NO). Nossos resultados mostraram que o tratamento precoce com
solução hipertônica evitou a morte dos animais endotoxêmicos. Nenhum dos
tratamentos modulou os mediadores inflamatórios. O tratamento precoce com
solução hipertônica diminuiu a síntese de iNOS e nitrito, a expressão e
atividade de MMP-9 e de FAK, junto com a deposição de colágeno tipo I
evitando a substituição do colágeno III. Observamos melhora dos parâmetros
de mecânica respiratória. O tratamento tardio com solução hipertônica não
apresentou os mesmos resultados promissores observados no tratamento
precoce, sugerindo que o tempo de administração da hipertônica é de grande
importância para obtenção de seus efeitos terapêuticos.
Descritores: Sepse; Lesão pulmonar aguda; Inflamação; Solução salina
hipertônica; Fibrose pulmonar; Síndrome do desconforto respiratório do adulto;
Colágeno; Endotoxemia; Lipopolissacarídeos; Ratos.
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Abstract

Petroni, RC. Role of hypertonic saline solution (NaCl 7,5%) in lung remodeling
of endotoxemic rats. [thesis] São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo"; 2013.
Sepsis syndrome is caused by inappropriate immune activation due to bacteria
and bacterial components released during infection. The respiratory failure is
among the most frequent complication of severe sepsis, occurring in almost
80% of the cases. About 40% of septic patients develop acute respiratory
distress syndrome (ARDS) which is characterized mainly by the change of
respiratory function, interstitial lung edema and fibronectin and collagen
deposition in the lung. Fluid resuscitation is normally used in the management
of patients with severe sepsis and septic shock. Hypertonic saline solution (HS,
NaCl 7,5%) has shown to modulates immune function and decrease pulmonary
injury triggered by endotoxemic shock. Our objective was to investigate the
effects of early and later HS treatment on the mechanism involved in pulmonary
injury, in an experimental model of endotoxemic shock. Wistar rats received
lipopolysaccharide - LPS (10mg/kg i.p.) and volume i.v. after 15 minutes (early)
or 1,5 hours (later). The animals were assigned in four groups (n=10): control
group (not subjected to LPS); LPS group (injected with LPS 10mg/kg i.p); HS
group (treated with hypertonic saline, 4 mL/Kg i.v. after LPS) and NS group
(treated with normal saline, 34 mL/kg i.v. after LPS). We evaluated mortality and
at 24h after treatment, pulmonary edema and mechanics, type I and type III
collagen expression, metalloproteinase 9 expression and activity, focal
adhesion kinase (FAK) and nitric oxide (NO) synthesis were measured. In the
early treatment NS increased pulmonary resistance and elastance, compared to
other groups. HS inhibited collagen expression compared to LPS and NS
groups and prevented pulmonary injury by decreasing MMP-9 activity in tissue.
Expression of FAK was decreased in HS groups compared to LPS and NS
groups. NO expression was decreased in HS group, compared to LPS and NS
groups. The later treatment with HS did not showed improvement of previous
parameters increasing mortality and pulmonary injury. We concluded that HS
treatment of endotoxemic shock at the earliest possible time point maximizes its
efficacy in preventing pulmonary injury probably acting on nitric oxide-induced
FAK activation pathway, which could modulate the collagen deposition in
pulmonary tissue, and consequently decrease the progression of pulmonary
fibrosis. Later treatment with HS decreased beneficial effects of hypertonic
saline observed in early infusion, showed the importance of timing in the result
of fluid therapy.
Descriptors: Sepsis, Acute lung injury; Inflammation; Saline solution, hypertonic;
Pulmonary fibrosis, Respiratory distress syndrome, adult; Collagen;
Endotoxemia; Lipopolysaccharides; Rats.
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1. Introdução
1.1 - Sepse: Clínica e Epidemiologia
Sepse é uma síndrome clínica decorrente de complicações de infecções
graves sendo caracterizada por uma resposta inflamatória sistêmica e lesão
tecidual difusa. Está associada a uma desregulação da resposta inflamatória
normal, com liberação maciça e descontrolada de mediadores inflamatórios,
criando uma cadeia de eventos que levam à lesão tecidual (1-3).
A sepse representa um subgrupo da síndrome da resposta inflamatória
sistêmica (SIRS). É definida como uma resposta sistêmica à infecção,
manifestada pela presença de dois ou mais sintomas: a) alteração de
temperatura, acima de 38°C ou abaixo de 36°C; b) aumento de frequência
cardíaca acima de 90 batimentos por minuto; c) aumento de frequência
respiratória acima de 20 respirações por minuto ou pCO2 menor que 32 mmHg
e d) contagem de leucócitos no sangue acima 12000/ mm3 ou menor que
4000/mm3 (4-6).
Aproximadamente 70% dos pacientes admitidos em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) desenvolvem a síndrome da resposta inflamatória
sistêmica (SIRS) que pode ocorrer também em associação com eventos não
infecciosos, como por exemplo: politraumatismo, cirurgia, pancreatite e
queimaduras (7-9). Quando o choque séptico se instala, com hipotensão
arterial sistêmica de difícil controle, este estado pode progredir para falência de
múltiplos órgãos e sistemas (7, 9-11). As bactérias Gram-positivas e Gramnegativas são responsáveis pela maioria dos casos da sepse (36% e 35%,
respectivamente). A sepse grave e o choque séptico estão associados a taxas
de mortalidade de 40 a 60% (12). Dados dos Estados Unidos indicam que
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ocorrem aproximadamente 751.000 casos de sepse por ano (9, 13). Sepse,
SIRS e choque séptico juntos representam a causa mais importante de morte
em UTI de adultos, superando as doenças cardiovasculares (14).
No Brasil, dados do estudo BASES mostraram que a sepse é a principal
geradora de custos nos setores público e privado (15). Os gastos com
pacientes de UTI no ano de 2003 somaram R$ 17,34 bilhões, o que representa
aproximadamente entre 30 a 35% dos gastos totais com a área de saúde.
Estudo publicado em 2006 em unidades de terapia intensiva brasileiras
demonstrou que 16,7% dos pacientes internados em UTIs desenvolveram
sepse, sepse grave ou choque séptico com uma taxa de mortalidade de 16,7%
para pacientes com sepse, 34,4% para pacientes com sepse grave e 65,3%
para pacientes com choque séptico (15-17).
A mortalidade não tem se modificado nas últimas duas décadas apesar
do desenvolvimento de novos antibióticos e aprimoramento de medidas de
tratamento intensivo (7, 9, 10, 18). As estratégias novas para o tratamento da
sepse foram focadas em inibidores da endotoxina (anticorpo anti-endotoxina),
em inibidores de citocinas (TNF) e em bloqueadores de produção de
substâncias

vasoativas

(óxido

nítrico)

(19).

Apesar

do

considerável

investimento em novos medicamentos, a maioria desses não demonstrou
qualquer benefício em diminuir a mortalidade em ensaios clínicos. Os estudos
da intervenção hemodinâmica precoce dirigida pela saturação venosa de
oxigênio, tem se mostrado como possíveis terapêuticas para redução da
mortalidade nesta patologia (20-22).
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1.2 - Fisiopatologia da Sepse e da Síndrome da Resposta Inflamatória
Sistêmica (SIRS)
A sepse, resposta sistêmica à infecção, é mediada por citocinas
produzidas pelas células inflamatórias, que estimulam receptores específicos
das células do sistema imunológico e de órgãos alvo. As citocinas: interleucina
1 beta (IL-1β), interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8) e fator de necrose
tumoral-α (TNF-α) são eventos deflagrados precocemente neste processo (2326). Estas citocinas estimulam a liberação de outros mediadores da resposta
inflamatória tais como produtos derivados do ácido araquidônico (PGE2,
TXA2), fator ativador de plaqueta (PAF); peptídeos vasoativos tais como
bradicinina, angiotensina, peptídeo intestinal vasoativo; uma variedade de
produtos derivados do complemento, assim como outras citocinas (12).
1.3 - Mecanismos Moleculares de Ação do LPS
O lipopolissacarídeo (LPS) presente na parede de bactérias Gram
negativas é uma importante ferramenta no estudo da sepse, sendo
normalmente utilizado como modelo de estudo para doenças pulmonares
decorrentes de sepse (27-30).
O LPS de várias famílias microbianas gram-negativas é constituído de
uma porção de polissacarídeo ligado covalentemente com o lipídeo A (LA). A
membrana externa da bactéria apresenta a cadeia O a qual é característica e
única para cada sorotipo bacteriano e o LA que representa o princípio
endotóxico do LPS (31). Depois da entrada do LPS na corrente sanguínea,
pelo menos duas proteínas, LBP e CD14, competem para a ligação com esta
macromolécula tóxica. A ligação do LPS a LBP sérica facilita a transferência de
LPS para CD14. Depois da associação com fatores séricos, LPS interage com
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receptores expressos pelas células alvo da endotoxina, tais como, granulócitos,
linfócitos, células endoteliais e, em particular, monócitos/macrófagos (23-26).
O CD14 é uma proteína da superfície externa da membrana celular de
monócitos que facilita a ativação celular induzida pelo LPS. O CD14 em
conjunto com a proteína MD2 participam na apresentação de LPS para o
receptor similar ao Toll tipo 4 (TLR4), ativando posteriormente os leucócitos
para a secreção de citocinas e iniciando uma resposta inflamatória aguda
(Figura 1) (32).
LPS
HSP60
LBP
TLR4
CD14

MD2

MyD88

I
R
A
K

TRAF6

Iκ-β
NF-κβ
MAPK

IL-1, NO, TNF-α, COX-2
NÚCLEO

Figura 1. Vias de sinalização celular deflagrados pelo LPS.
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1.4 – Mediadores Inflamatórios
O evento central na cascata fisiopatológica da sepse é uma liberação
sistêmica excessiva de citocinas pró-inflamatórias, tais como: TNF-α,
interleucinas (IL)-1, IL-6, IL-12, IL-18 e interferon-γ em resposta ao LPS (33).
Estas citocinas ativam sistemas celulares (fagócitos e endotélio) e
humoral (rotas de coagulação e ativação de complemento, mediadores de
baixo peso molecular) os quais são primariamente orientados para eliminação
de bactérias invasoras, podendo causar inflamação generalizada autodestrutiva
e levar a falência de múltiplos órgãos (34).
As citocinas promovem o recrutamento de leucócitos para o sítio
inflamatório, bem como sua ativação com consequente aumento da atividade
microbicida, sendo a resposta local fundamental para o controle da infecção. A
evolução de uma infecção localizada para um quadro sistêmico caracteriza-se
pela presença de citocinas pró-inflamatórias na circulação e ativação das
células circulantes, podendo, também, haver a presença de bactérias,
endotoxinas ou exotoxinas. Estas citocinas desempenham importantes papéis
no desenvolvimento da sepse, interferindo no prognóstico, evolução e
intensidade do dano tecidual (35).
O sistema imunológico dispõe de uma ampla gama de células e
substâncias para a proteção contra agentes infecciosos. Vários tipos celulares
tais como monócitos, macrófagos, linfócitos, neutrófilos e células endoteliais
participam da resposta inflamatória exarcebada existente na sepse liberando
uma grande variedade de mediadores (36). Os monócitos e macrófagos
liberam citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1β. Os linfócitos T podem
apresentar duas polarizações: T helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2). O padrão
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Th1 é caracterizado pela secreção de IFN-γ, TNF-α, IL-12 e no padrão Th2 há
liberação de IL-4 e IL-10.
O TNF-α é a primeira citocina liberada em resposta a endotoxina, por
monócitos

e

macrófagos.

É

responsável

por

aumentar

a

atividade

procoagulante das células epiteliais vasculares, ativação de neutrófilos, além
de aumentar a ativação de moléculas de adesão, levando a lesão tecidual (37).
A citocina IL-10 apresenta atividade anti-inflamatória. É sintetizada por células
Th2 como monócitos e linfócitos B. Sua função é inibir a secreção de citocinas
pró-inflamatórias pelos macrófagos protegendo o hospedeiro da resposta
inflamatória sistêmica induzida pelas endotoxinas (37).
Além destes mediadores, proteínas de fase aguda, ativação do sistema
de coagulação, sistema complemento e aumento da produção do óxido nítrico
estão relacionados aos efeitos deletérios da sepse tanto em pacientes como
em modelos experimentais (38).
1.5 - Pulmão e Sepse
O primeiro órgão afetado na sepse intra-abdominal é o pulmão (5). A
falência respiratória está entre as mais frequentes complicações da sepse
grave, ocorrendo em quase 80% dos casos, porém os mecanismos da falência
pulmonar aguda na sepse ainda não estão totalmente esclarecidos (32, 39-41).
Estudos analisando a disfunção orgânica e a morte de pacientes com
sepse de origem abdominal observaram que 28% dos pacientes apresentaram
insuficiência respiratória, sendo que 63% destes evoluíram para a morte (39).
A lesão pulmonar aguda em pacientes sépticos é caracterizada pelo
infiltrado neutrofílico e o aumento da permeabilidade alvéolo capilar ocasionada
pela adesão dos neutrófilos nos capilares pulmonares (1).
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A sepse causa uma lesão do endotélio vascular pulmonar secundária à
inflamação que produz um progressivo edema intersticial, acarretando um
desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão pulmonar, com hipoxemia
refratária, diminuição da complacência pulmonar, deposição de fibronectina e
colágeno causando a necessidade de ventilação mecânica para a adequada
oxigenação tecidual. Com a progressão do quadro séptico, a saturação venosa,
mista, de oxigênio aumenta e a diferença arteriovenosa diminui (27). O
gradiente alvéolo-arterial se alarga e há uma diminuição da pressão parcial de
oxigênio no sangue arterial (pO2) (39-42).
A ativação dos neutrófilos, bem como uma liberação excessiva de
mediadores citotóxicos na sepse pode causar dano intenso ao tecido pulmonar,
contribuindo para uma complicação pós-traumática, como a síndrome do
desconforto respiratório agudo (SDRA) e a falência de múltiplos órgãos (43).
1.6 – Fibrose Pulmonar
Pacientes com SDRA induzida pela sepse apresentam diminuição da
complacência pulmonar, aumentando assim o trabalho respiratório, com
necessidade de ventilação assistida. Isto pode ocorrer por causa do
desenvolvimento de fibrose pulmonar, alterando-se assim a complacência
pulmonar e consequentemente as funções do pulmão (44, 45). Durante a
SDRA ocorre proliferação de fibroblastos no interstício pulmonar, além da
deposição de colágeno novo no mesmo (46).
A fibrose pulmonar nessa doença é frequentemente definida como
intersticial, pois as estruturas entre os espaços aéreos aparecem alargadas por
material fibrótico. A fibrose resulta normalmente de colapsos adversos de
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fibrose intra-alveolar no qual o edema e os restos celulares do estágio oxidativo
da doença são incorporados dentro da parede alveolar (47).
As doenças fibróticas pulmonares são caracterizadas pela expansão da
população de células mesênquimais e deposição de colágeno em períodos
tardios. Porém, recentemente diversos trabalhos têm mostrado que ao
contrário do que se pensava, a deposição de colágeno no tecido pulmonar
ocorre precocemente (40, 48, 49). Marshall e colaboradores mostraram em seu
estudo que a fibroproliferação ocorreu em estágios precoces da SDRA,
sugerindo que os mecanismos que deflagram a deposição de colágeno
(proliferação de fibroblastos e a síntese de pró-colágeno) são rapidamente
deflagrados nessa doença (27). Estudos mostraram que pacientes com SDRA
decorrente de sepse que sobreviveram mais do que duas semanas
apresentaram o dobro de colágeno em seus pulmões. Este fato pode ter
contribuído com a progressiva perda de função respiratória apresentada por
esses pacientes (50, 51). Estas alterações têm sido recentemente demonstradas
como consequência da ativação da proteína quinase de adesão focal (do inglês
focal adhesion kinase – FAK) (52). A FAK é uma proteína do citoesqueleto e/ou
membrana celular, que realiza uma ação de transdução de sinal decorrente da
inflamação ou tensão no tecido pulmonar. A ativação da FAK leva a ativação celular
e consequentemente a produção de colágeno, que vão resultar em um dano da
arquitetura pulmonar, alterando sua complacência e as trocas gasosas (53, 54).
Estudos têm mostrado que a ativação da FAK no tecido pulmonar é responsável
pela deposição exarcebada de colágeno no tecido levando a diminuição da função
respiratória (55, 56).

INTRODUÇÃO

41

A síntese de colágeno no pulmão é um processo dinâmico, necessário
para manter a arquitetura do tecido. As fibras colágenas são as principais
componentes da matriz extracelular (MEC). Apesar da presença abundante de
vários tipos de colágeno nos tecidos conectivos, os colágenos tipo I, II, III
(fibrilar) e IV, V e VI (não fibrilar) representam as principais fibras colágenas. O
pulmão é caracterizado pela presença principalmente do colágeno tipo I (mais
abundante no tecido pulmonar), o colágeno tipo III e o colágeno tipo V (57).
. As mortes causadas pela SDRA ocorrem quando a fibrose
desempenha um papel predominante na cicatrização, resultando em uma piora
da complacência pulmonar e da oxigenação tecidual. A excessiva síntese de
colágeno no pulmão e seu acúmulo em fases avançadas da doença podem
contribuir com os altos índices de morte dos pacientes e por promover uma
disfunção respiratória progressiva e intensa (27).
1.7 – Metaloproteinases (MMPs)
A fibrose pulmonar é caracterizada pelo acúmulo de proteínas da matriz
extracelular, dentre elas, o colágeno. O desbalanço entre a síntese e a
degradação das proteínas da matriz extracelular leva ao acúmulo de colágeno
no tecido. Neutrófilos ativados presentes durante a SDRA, liberam enzimas
como as metaloproteinases responsáveis pela invasão tecidual e pelo controle
na deposição das proteínas da matriz extracelular.
As metaloproteinases (MMPs) são endopeptidases dependentes de Ca2+
e Zn2+ responsáveis pela digestão de vários componentes estruturais da matriz
extracelular (MEC), como o colágeno, a elastina, a fibronectina e a lâminina. As
MMPs também podem digerir outras proteínas extracelulares. Seus alvos
incluem um grande número de receptores de superfície celular, fatores de
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crescimento, citocinas e quimiocinas. (58). A proteólise desencadeada pela
ação das MMPs desempenha papel importante em diversos processos
biológicos

como

no

desenvolvimento

embrionário,

morfogênesis,

remodelamento ósseo, homeostase, cicatrização, etc. A expressão e atividade
das MMPs são rigorosamente reguladas e controladas pela ação de
mecanismos endógenos como os inibidores teciduais de MMPs (TIMPs) (59).
Estudos têm mostrado que a alteração no balanço durante essa regulação
resulta em grande variedade de doenças como tumores e esclerose múltipla
(60, 61).
Em humanos foram identificadas mais de 27 MMPs as quais são
agrupadas em colagenases, gelatinases, estromelisinas, matrilisinas e MMPs
de membrana (60). As MMPs são secretadas por várias células (fibroblastos,
células epiteliais, macrófagos) como pró-enzimas latentes (zimogêneo), que
necessitam ser ativadas no ambiente extracelular pela quebra da união do
zinco no seu centro ativo, através de processos físicos, químicos ou
proteolíticos. Essa clivagem do pró peptídio da enzima secretada pode ser
ativada pela ação de enzimas proteolíticas de outras famílias como também
pelas próprias MMPs (62). A MMP-9 é particularmente importante na infiltração
tecidual pelos polimorfonucleares durante a inflamação uma vez que podem
degradar componentes da membrana basal vascular, como colágenos tipos I,
II, IV, e V além de fibronectina e gelatina.(63). A potencial atividade destrutiva
das metaloproteinases é limitada por IL-10, que não somente inibe a produção
de MMP-9, mas também induz a produção de TIMPs. Diversas citocinas como
o IFN-γ, IL-4 e TGF-β diminuem a produção de MMPs. Entretanto IL-1β e TNFα aumentam a produção e a secreção destas enzimas (64).
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1.8 - Óxido Nítrico
O óxido nítrico (NO) é um radical livre sintetizado a partir da L-arginina.
As enzimas que catalisam esta reação são chamadas de NO sintase (NOS).
Há três diferentes isoformas de NOS em células de mamíferos: NOS endotelial
(eNOS ou NOS3) encontrada em células endoteliais, epiteliais e miócitos
cardíacos; NOS neuronal (nNOS ou NOS1) encontrada em células neuronais e
musculatura esquelética; NOS induzível (iNOS ou NOS2) encontradas em
macrófagos, hepatócitos e células epiteliais pulmonares (65-68).
A eNOS e a nNOS, são enzimas expressas constitutivamente e sua
ativação é dependente do aumento de Ca2+ intracelular. A eNOS está
envolvida na regulação do tônus vascular enquanto a nNOS desempenha
importante papel na neurotransmissão. A iNOS é funcionalmente independente
de Ca2+ e normalmente não é expressa constitutivamente, sendo sua
expressão induzida em determinados eventos fisiopatológicos e na resposta
imune (67, 68). A iNOS é expressa por estímulos pró inflamatórios como a
endotoxina (LPS) e interferon gama (IFN-γ). O NO produzido pela iNOS
desempenha um importante papel no efeito protetor contra bactérias exercido
pelos macrófagos (65).
Em condições fisiológicas o NO desempenha um papel de citoproteção
através da eliminação de radicais livres como o superóxido, limitando o seu
efeito citotóxico sobre o tecido pulmonar (69). Na sepse o NO apresenta um
perfil de produto tóxico, promovendo um intenso processo imunoregulatório
através da ativação de neutrófilos, macrófagos, monócitos e células endoteliais
(67). Em modelos experimentais de endotoxemia, os pulmões expressam
níveis extremamente altos de iNOS em macrófagos alveolares, células
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epiteliais, endoteliais e intersticiais pulmonares por períodos prolongados.
Esses altos níveis de iNOS estão entre os principais responsáveis pela lesão
pulmonar decorrentes da endotoxemia (65, 69).
1.9 – Ressuscitação Volêmica
A resposta inflamatória decorrente da sepse leva a um aumento na
perda de água e piora da permeabilidade microvascular resultando na
diminuição do volume intravascular e levando a necessidade de reposição
volêmica a fim de atingir e manter a pressão de perfusão adequada dos tecidos
(70, 71).
A reposição volêmica é um importante tratamento do choque
endotoxemico. Estudos têm demonstrado que a reposição volêmica melhora os
parâmetros hemodinâmicos, restaura o volume intravascular, além de melhorar
a perfusão e diminuir a lesão tecidual decorrente da sepse (72, 73). Embora a
reposição volêmica seja normalmente utilizada em pacientes sépticos, não há
consenso quanto ao volume a ser administrado. Estudos mostram que
pacientes tratados com balanço positivo de fluído apresentam resultados
clínicos piores como diminuição da função pulmonar, aumento da pressão
intra-abdominal e aumento do risco de mortalidade (74, 75).
A administração de volumes menores de fluídos em pacientes com
SDRA é responsável pela melhora do paciente, diminuindo o tempo de
utilização de ventilação mecânica sem que ocorra qualquer morbidade
associada (74).
1.10 - Solução Hipertônica – NaCl 7,5% (SH)
A solução salina hipertônica (7,5% salina, SH) tem sido apresentada
como um potencial agente terapêutico em diversos modelos de lesões (76). O
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uso da SH tem demonstrado inibição da lesão pulmonar aguda (LPA) causada
pela isquemia- reperfusão, choque hemorrágico e pancreatite aguda em
modelos experimentais (43, 76).
Velasco e colaboradores (77) observaram em 1980 que a ressuscitação
com solução salina hipertônica de cachorros induzidos ao choque hemorrágico,
apresentou grande efetividade na recuperação dos parâmetros hemodinâmicos
desses animais. Recentemente outros autores têm demonstrado que a SH
apresenta-se como forma alternativa de ressuscitação, possuindo grande
potencial imunomodulatório em vítimas com traumas e em pacientes com
sepse (39, 78-80). A solução salina hipertônica (SH) demonstrou vantagem por
ter efeitos benéficos como fluído restaurador de volume no cenário clínico (8185). A utilização da SH tem sido relacionada com alterações significantes na
imunidade inata, alterando a ativação de neutrófilos, inibindo o “burst” oxidativo,
atenuando a resposta citotóxica nos neutrófilos e inibindo a ativação de
monócitos/macrófagos in vitro (86, 87).
A SH, além de aumentar o volume plasmático, apresenta efeitos antiinflamatórios significantes (88). A solução hipertônica modula favoravelmente
eventos celulares em pacientes com SIRS (89), inibindo a expressão de TNF-α
e

aumentando

a

produção

de

IL-10

por

macrófagos

alveolares,

desempenhando um mecanismo protetor em relação a resposta inflamatória
sistêmica (90). Outro importante papel da SH esta relacionado à diminuição de
infiltrado inflamatório, redução da inflamação pulmonar e diminuição dos níveis
de interleucina 6 (IL-6) em tecido pulmonar de animais que receberam
reposição volêmica (91, 92). A presença de neutrófilos no tecido pulmonar, o
qual desempenha um importante papel no mecanismo da lesão tecidual,
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também é atenuada pelo uso da SH em diversos modelos de lesão pulmonar
aguda (43, 93, 94).
O acúmulo de neutrófilos no pulmão é pré-requisito necessário para o
desenvolvimento de lesão pulmonar (91). A solução salina hipertônica reduz,
mas sem abolir, as vias pró-inflamatórias, permitindo um adequado balanço
entre citocinas pró e anti-inflamatórias, portanto mantendo a habilidade para
eliminar as bactérias eficientemente e reduzindo a inflamação disseminada
(80). Os dados sobre o potencial imunorregulatório da solução salina
hipertônica em reduzir a resposta inflamatória, além dos clássicos efeitos
hemodinâmicos apontam para a possibilidade de uma ação terapêutica
adequada em pacientes com sepse. A procura por terapêuticas que interfiram
na resposta inflamatória e imunológica em processos inflamatórios de alta
mortalidade, como a SDRA decorrente da sepse, pode significar avanços
importantes no tratamento de pacientes portadores dessas patologias.
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2. Objetivos
2.1 – Objetivo Geral:
O presente trabalho teve por objetivo demonstrar a ação terapêutica do
tratamento com solução salina hipertônica precoce e tardiamente sobre os
mecanismos fisiopatológicos que produzem as alterações pulmonares na
endotoxemia induzida por lipopolissacarídeo.

2.2 – Objetivos Específicos:
Estudar os efeitos dos tratamentos precoce e tardio com solução
hipertônica e solução salina sobre:
• O edema pulmonar de ratos endotoxêmicos.
• O processo inflamatório no tecido pulmonar de ratos endotoxêmicos.
• O remodelamento do tecido pulmonar através da análise da deposição
de colágeno e a expressão e atividade da MMP-9.
• A mecânica funcional pulmonar.
• A via de sinalização da proteína quinase de adesão focal (FAK) e sua
possível relação com o óxido nítrico sintetizado em pulmões de ratos
endotoxêmicos.
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3. Métodos
3.1- Modelo Biológico
Foram selecionados ratos machos Wistar, pesando entre 200-250
gramas, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Os ratos foram mantidos em gaiolas por sete dias,
em local com temperatura e ciclo de luz controlado, recebendo água e comida
ad libitum. Os animais permaneceram durante o experimento no Biotério de
Manutenção do LIM 17 – Disciplina de Reumatologia, sob responsabilidade do
biólogo Antônio dos Santos Filho.
Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas
estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e
pelo The Universities Federation for Animals Welfare (UFAW). Nosso projeto
recebeu aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq).
Protocolo de Pesquisa no 0428/09.
3.2 - Anestesia
Para o tratamento dos animais com injeção de solução hipertônica ou
salina e para o processo de toracotomia e retirada dos pulmões, os animais
foram anestesiados com 3% de halotano em uma mistura gasosa de 30% de
oxigênio e 70% de óxido nitroso.
3.3 - Tempo de Estudo
Os ensaios foram realizados 24 horas após a injeção intraperitoneal de
LPS e no caso dos animais tratados houve grupos que receberam solução
hipertônica ou salina 15 minutos (precoce) e grupos que receberam solução
hipertônica ou salina 1,5h (tardio) após injeção de LPS.
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3.4 - Constituição dos Grupos e Protocolo Experimental
Cada grupo está constituído por 10 animais.
• Grupo Controle (CTL) 24 horas:
Os ratos não receberam insulto ou tratamento.
• Grupo Endotoxêmico (LPS) 24 horas:
Os ratos foram submetidos à endotoxemia por injeção intraperitoneal
(i.p) na dose de 10mg/Kg de Lipopolysaccharide (LPS) de Escherichia coli
(serotype 026:B6/Sigma, MO, USA) (95). Os animais foram sacrificados 24
horas após o tratamento.
• Grupo Endotoxêmico 24 horas tratado com solução hipertônica (HIPER)
após 15 minutos ou 1,5 horas da injeção de LPS:
Os animais submetidos à endotoxemia por injeção intraperitoneal (i.p) na
dose de 10mg/Kg de LPS, receberam solução salina hipertônica (7,5% NaCl)
na dose de 4 ml/kg por injeção na veia peniana após 15 minutos (precoce) ou
1,5 horas (tardio) da injeção de LPS, Os animais foram sacrificados 24 horas
após o tratamento.
• Grupo Endotoxêmico 24 horas tratado com solução salina (SALINA)
após 15 minutos ou 1,5 horas da injeção de LPS:
Os animais submetidos à endotoxemia por injeção intraperitoneal (i.p) na
dose de 10mg/Kg de LPS, receberam solução salina (0,9% NaCl) na dose de
34 ml/kg por injeção na veia peniana após 15 minutos (precoce) ou 1,5 horas
(tardio) da injeção de LPS. Os animais foram sacrificados 24 horas após o
tratamento.
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3.5 - Curva de Sobrevida
Após injeção de LPS e/ou tratamento com solução salina ou solução
hipertônica, os animais foram observados e os óbitos foram registrados a cada
12 horas pelo período total de 72 horas.
3.6 - Determinação de Edema Pulmonar
Os pulmões foram removidos dos animais, armazenados em tubos de
1,5 mL e pesados imediatamente após sua retirada. Os pulmões foram
armazenados em estufa por 48h e novamente pesados. O peso do pulmão
imediatamente após sua retirada foi dividido pelo seu peso seco (razão),
medido após 48h na estufa. O resultado final foi corrigido pelo peso de cada
animal a fim de minimizar os possíveis erros decorrentes da variação de peso
desses animais.
3.7 - Análise da Função Pulmonar
Os animais de cada grupo foram anestesiados com Pentobarbital Sódico
(50 mg/kg, por via intraperitoneal), traqueostomizados com um cateter
intravascular 20G e conectados a um respirador para pequenos animais
(flexiVent, SCIREQ, Montreal, Canadá). Um diagrama esquemático do
respirador mecânico que foi utilizado é apresentado na Figura 2.
Os animais foram ventilados com volume corrente de 8 mL/kg e
frequência respiratória de 90 ciclos/minuto. Utilizamos PEEP de 5 cmH2O
conectado à válvula expiratória do ventilador.
Ptr (pressão traqueal), ν (fluxo) e V (volume) foram coletados durante
uma oscilação sinusoidal. A resistência (Rrs) e elastância (Ers) do sistema
respiratório foram calculadas automaticamente por um computador, através da
equação de movimento:
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Ptr(t)= Ers.V(t) + Rrs.ν(t)
Onde:
- Ptr (t) é a pressão a abertura aérea
- V(t) é o volume que entra nos pulmões
- ν (t) é o fluxo de ar
- (t) é o tempo

Figura 2. Esquema do respirador para pequenos animais (Flexivent-Scireq),
que foi utilizado para a coleta dos dados de mecânica respiratória.

3.8 - Quantificação de Expressão Gênica
Após toracotomia e dissecção, 100 mg do pulmão direito foram
removidos, limpos em solução fisiológica 0,9% e armazenados em tubos
criogênicos em freezer -80ºC. Estes tecidos foram homogeneizados em gral de
aço inoxidável resfriado com nitrogênio líquido (Bel-Art Products, NJ, USA) e
pistilo de cerâmica. As amostras foram armazenadas em tubos de 1,5 mL,
para a realização da extração de RNA.
3.8.1- Extração de RNA
O RNA total dos homogeneizados foi extraído com 1 mL de Trizol
(Invitrogen, CA, USA) em tubos de 1,5 mL, seguido de incubação por 5
minutos em temperatura ambiente. Em seguida adicionou-se 200 µL de
clorofórmio, os tubos foram agitados em vortex e incubados por 3 minutos em
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temperatura ambiente. Após incubação, as amostras foram centrifugadas
(Eppendorf 5804R) a 4ºC durante 15 minutos a 12000g. O sobrenadante foi
transferido para outro tubo de 1,5 mL, onde foi adicionado 500 µL de
isopropanol gelado. Após incubação por 10 minutos a amostra voltou a ser
centrifugada a 4ºC por 10 minutos a 12000g. O sobrenadante foi desprezado e
ao pellet foi adicionado 1 mL de etanol 70% gelado, seguido de centrifugação
a 4ºC durante 5 minutos a 7500g. O sobrenadante foi desprezado e o pellet foi
reconstituído em 50 µL de água com 0,1% de Dietilpirocarbonato (Sigma, MO,
USA) e armazenado em freezer -80ºC.
3.8.2 - Reação de PCR em tempo real
A expressão dos genes foi avaliada por PCR em tempo real utilizando o
equipamento StepOne Real-Time PCR System (Applied Biosystems, NY, USA)
com o kit Platinum SYBR Green qPCR SuperMix UDG (Invitrogen, CA, USA)
que contém SYBR Green I como fluoróforo. A quantificação da expressão
gênica foi realizada por 2-∆∆CT (96, 97), usando o gene da β2M como controle
interno. As sequências dos iniciadores específicos utilizados, assim como o
tamanho dos fragmentos foram:
β2M:

sense

CGTGATCTTTCTGGTGCTTGTC;

antisense

TTCTGAATGGCAAGCACGAC, gerando um produto de 604 pares de bases. A
reação constou por 40 ciclos e temperatura de Annealing de 60ºC.
iNOS:

sense

TGGAGCATCCCAAGTACGAGTG;

antisense

GCCCATGTACCAACCATTGAAG, gerando um produto de 170 pares de bases. A
reação constou por 40 ciclos e temperatura de Annealing de 58ºC.
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MMP-9:

sense

CAAACCCTGCGTATTTCCAT;

antisense

AGAGTACTGCTTGCCCAGGA, gerando um produto de 223 pares de bases. A
reação constou por 40 ciclos e temperatura de Annealing de 60ºC.

3.9 - Análise da Atividade da Metaloproteinase-9 (MMP-9) – Zimografia
Amostras dos tecidos coletados foram homogeneizadas em tampão de
lise TX-100 (Triton X-100, 10% glicerol, 135mM NaCl, 20mM Tris pH8.0). Em
seguida, as amostras de lisado foram centrifugadas a 14000g por 10 minutos a
4oC. O sobrenadante foi coletado, e a concentração de proteínas quantificada
pelo método de Bradford. Amostras de 5µg/ml de proteínas foram acrescidas
de tampão de amostra (2% de SDS, 60mM Tris pH6.8, 30% de glicerol e 0.01%
de azul de bromofenol) e aplicadas em gel 10% de poliacrilamida contendo
0.2% de gelatina. Após a eletroforese, o gel foi lavado em 10mM de Tris (pH
8.0) contendo 2.5% de Triton X-100, para remoção do SDS e renaturação das
proteínas. Em seguida, o gel foi incubado por 15 minutos em solução tampão
reveladora (50mM Tris pH8.8, 5mM CaCl2, 0.02% NaN3). Posteriormente, o gel
foi incubado por 72 horas a 37oC apenas na solução reveladora. O gel foi
corado com Coomassie Brilliant Blue R-250 (Amersham, NJ, USA) por 2 horas.
Em seguida, foi descorado em solução de 40% de metanol e 10% de ácido
acético glacial em água destilada. As MMPs são identificadas como bandas
claras de lise (88 kDa) em fundo azul. A expressão das proteínas foi analisada
por densitometria de gel, utilizando-se o programa de domínio público “Image
J”. As amostras foram normalizadas pelo controle (controle = 1).
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3.10 - Quantificação de Citocinas - ELISA
As citocinas TNF-α e IL-10 foram dosadas a partir de homogenato de
tecido pulmonar. Aproximadamente 100mg de tecido foram pulverizados em
nitrogênio líquido. O material foi homogeneizado em 1 ml de tampão de lise TX100 (100mM de Tris-HCL pH 7.5, 1% de desoxicolato de sódio, 1% de Triton X100, 150mM de NaCl, 0.1% SDS) acrescido de inibidores de proteases (1mg/ml
pepstatina A, 100mM PMSF). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a
14000g por 10 minutos a 4oC. O sobrenadante foi coletado, e a concentração
de proteínas foi quantificada pelo método de Bradford (Bio-Rad, CA, USA). As
dosagens foram feitas por ELISA, com kit da R&D Systems (Minneapolis, MN,
USA).
Placas de 96 poços foram adsorvidas com anticorpo de captura
monoclonal anti-citocina de interesse, diluídos em PBS por 12 horas. Em
seguida, as placas foram lavadas com solução de PBS contendo 0.05% de
tween 20. Os sítios inespecíficos foram bloqueados com PBS contendo 1% de
BSA (soro albumina bovina – Sigma, MO, USA) por 1 hora. A placa foi lavada
para remoção da solução de bloqueio. Em seguida, as amostras e os padrões
foram colocados nos respectivos poços e incubados por 2 horas. Ao final do
período, as placas foram lavadas. Adicionou-se o anticorpo de detecção,
conjugado a peroxidase, e incubou-se por 2 horas. As placas foram,
novamente, lavadas. Ao final das lavagens, adicionou-se o substrato da
peroxidase, tetrametilbenzidina, deixando agir por 15 a 20 minutos. A reação
peroxidase-tetrametilbenzidina gerou cor azul. Ao final da incubação,
adicionou-se solução de parada (H2SO4 – 2N), obtendo-se coloração amarela.
A densidade óptica de cada poço foi detectada através de leitor de placa
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SpectraMaxTM Microplate Reader (Molecular devises, Minnesota, USA) no
comprimento de onda de 450nm. As concentrações das citocinas (pg/mL)
foram normalizadas pelas concentrações de proteína total.
3.11 - Análise da Expressão Proteica – Western Blot
Fragmentos de 100mg de tecido foram pulverizados em nitrogênio
líquido. O material foi homogeneizado em tampão de lise TX-100 (100mM de
Tris-HCL pH 7.5, 1% de desoxicolato de sódio, 1% de Triton X-100, 150mM de
NaCl, 0.1% SDS) acrescido de inibidores de proteases (1mg/ml pepstatina A,
100mM PMSF). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 14000g por 10
minutos a 4oC. O sobrenadante foi coletado, e a concentração de proteínas foi
quantificada pelo método de Bradford (Bio-Rad, CA, USA). As amostras de
proteínas foram acrescidas de tampão de amostra (2% SDS, 60mM Tris pH
6.8, 5% de mercaptoetanol e 0.01% de azul de bromofenol) e submetidas a
eletroforese em um sistema SDS-PAGE, gel 10% de poliacrilamida (1.5M TrisHCL, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 10% de persulfato de amônia e TEMED).
Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas para membrana de
nitrocelulose (Bio-Rad, CA, USA) em aparelho de transferência semi-seca
(Semi-dry Transfer, Bio-Rad, CA, USA). As membranas foram incubadas em
solução de bloqueio (SuperBlock T20(TBS) Blocking Buffer, Thermo scientific,
USA) por 1 hora a temperatura ambiente e em seguida foram lavadas em
TBST (50mM de tampão Tris, pH8.0, 100mM NaCl, 1% Tween 20) durante 30
minutos e incubadas com o anticorpo primário contra as proteínas de interesse:
Colágeno tipo I (sc8784, diluição 1:1000, Santa Cruz, CA, USA); Colágeno tipo
III (sc28888, diluição 1:1000, Santa Cruz, CA, USA); FAK (ab40794, diluição
1:1000, Abcam Inc, MA, USA), pFAK (ab4803, diluição 1:1000, Abcam Inc, MA,
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USA), Beta Actina (ab16039, diluição 1:1000, Abcam Inc, MA, USA).Todos os
anticorpos foram incubados “overnight” a 4oC. Posteriormente, as membranas
foram lavadas novamente com TBST e incubadas em solução contendo
anticorpo secundário conjugado a peroxidase (HRP goat anti-rabbit policlonalsc2004 ou HRP rabbit anti-mouse, sc358923, diluição 1:20000, Santa Cruz,
CA, USA) a temperatura ambiente por 1 hora. Finalmente, as membranas
foram lavadas com TBST e expostas ao sistema de detecção utilizando o
reagente quimioluminescente Super Signal (Pierce Rockford, IL, USA) e
analisados em gel documentador (GBOX, Syngene, USA). A expressão da
proteína de interesse foi comparada por densitometria de gel, utilizando-se o
programa

“GeneTools”

(Syngene,

USA),

normalizadas

pelo

controle

(controle=1).
3.12 - Quantificação de Nitrito – Reação de Griess
O método de detecção foi baseado na reação do nitrito com reagente de
Griess produzindo uma reação colorimétrica detectada por absorbância com
leitura em comprimento de onda de 595nm. O nitrato presente na amostra foi
reduzido a nitrito utilizando-se as enzimas nitrato redutase e NADPH. A
concentração de nitrito foi dividida pela quantidade de proteína presente nas
amostras. Para a reação de Griess foram adicionados 100µl da solução de
trabalho (solução A: 1% de sulfanilamida em ácido fosfórico a 5%; e solução B:
0,1% de naftiletilenodiamina em água destilada; misturar partes iguais das
soluções A e B). Após 10 minutos de incubação a temperatura ambiente foi
realizada a leitura em comprimento de onda de 595nm no leitor de placa
SpectraMaxTM Microplate Reader (Molecular devises, Minnesota, USA).
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3.13 - Cultura de fibroblastos
Sob condições estéreis, fibroblastos NIH-3T3 foram descongelados em
banho-maria a 37°C e transferidos para um tubo cônico de 15 mL. Adicionou-se
10 mL de meio de cultura DMEM e centrifugou-se a 1.000 rpm durante 5
minutos para retirada do DMSO do meio de congelamento. O sobrenadante foi
descartado e o pellet foi ressuspenso em 10 mL de meio de cultura DMEM
suplementado com 10% de soro bovino fetal, 1% de solução de antibiótico e
antimicótico (penicilina 10.000 U, estreptomicina 10.000 µg e 25 µg de
anfotericina B) (GIBCO – Invitrogen, NY, USA). Em seguida as células foram
plaqueadas em garrafas de cultura utilizando o mesmo meio. As garrafas foram
incubadas a 37°C em estufa com 5% de tensão de CO2.
Após atingir 80% de confluência, a monocamada foi ressuspensa em
solução de tripsina a 0,25% (GIBCO – Invitrogen, NY, USA), incubadas a 37°C
durante 5 minutos, seguidas pela paralisação da reação pela adição de DMEM
completo. O volume da garrafa de cultura foi transferido para um tubo cônico e
centrifugado a 1.000 rpm durante 10 minutos, desprezou-se o sobrenadante,
ressuspendeu-se o pellet com o meio de cultura DMEM e plaqueou-se
novamente, representando a segunda passagem. Para realização dos
experimentos, foram plaqueadas 1x106 células/mL em placas de 6 poços com
1 mL de meio DMEM.
3.13.1 - Estímulo dos fibroblastos com LPS e solução hipertônica
As células foram ressuspensas numa concentração de 1x106/mL e
distribuídas em placas de cultura de células com 6 poços. As células foram
separadas em 4 grupos:
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• Grupo Controle:
As células foram mantidas em meio de cultura DMEM sem adição de
nenhuma outra substância.
• Grupo LPS:
Após 24 horas do plaqueamento, o meio de cultura DMEM foi trocado
por DMEM contendo LPS de Escherichia coli (026:B6 Sigma, MO, USA) na
concentração de 1µg/mL.
• Grupo LPS + HIPER:
Após 24 horas do plaqueamento, o meio de cultura DMEM foi trocado
por DMEM contendo LPS de Escherichia coli (026:B6 Sigma, MO, USA) na
concentração de 1µg/mL. Quatro horas após exposição das células ao LPS, o
meio foi trocado novamente por DMEM contendo solução hipertônica com
osmolaridade de 450 mOsm.
• Grupo HIPER:
Após 24 horas do plaqueamento, o meio de cultura DMEM foi trocado
por DMEM contendo solução hipertônica com osmolaridade de 450 mOsm.
Esse grupo não foi estimulado previamente com LPS.
Após 24 horas de exposição, os extratos celulares de todos os grupos
foram coletados e armazenados em freezer -80°C para posterior extração de
proteínas e quantificação de FAK e pFAK.

3.14 - Análise estatística
Os dados são apresentados como média±erro padrão da média. Para
análise estatística de comparação de médias, foi utilizada análise de variância
(ANOVA) com pós-teste de Tukey, sendo considerados como diferença
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significativa os grupos que obtiverem p<0,05. O programa GraphPad Prisma –
Versão 5 (GraphPad Software Incorporation) foi utilizado para análise dos
dados. Para análise da curva de sobrevida foi utilizado o teste de Log rank.
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4. Resultados
4.1 - Resultados dos animais tratados após 15 minutos da injeção de LPS
4.1.1 - Curva de Mortalidade
Os dados obtidos demonstram maior mortalidade dos animais injetados
com LPS e dos animais tratados com solução salina normal após 15 minutos.
Após 48 horas observamos uma mortalidade de 20% dos animais do grupo
LPS e 30% dos animais do grupo injetados com LPS e tratados com solução
salina normal. Não houve morte de animais do grupo tratado com solução
hipertônica no período de análise da mortalidade dos animais (figura 3).
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Figura 3. Sobrevida de ratos Wistar separados nos grupos LPS (injeção de
LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução salina hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) A sobrevivência foi avaliada a cada 12
horas por 72 horas. Os resultados são expressos em porcentagem de
sobrevivência e os dados apresentados são de 10 animais por grupo.
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4.1.2 - Edema Pulmonar
O edema pulmonar foi avaliado pela determinação da porcentagem de
água no órgão. A figura 4 mostra que houve aumento significante na
porcentagem da água no tecido dos grupos LPS e Salina quando comparados
com o grupo controle (p<0,05). Os animais tratados com solução hipertônica
não apresentaram aumento significante de edema.
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Figura 4. Porcentagem de água presente no tecido pulmonar (relação entre o
peso úmido e o seco) de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento),
LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg
i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após
LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução
salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) sacrificados 24 horas após
tratamento. Valores expressos em média±EPM e n=10 animais. *p<0,05 vs.
CTL.

4.1.3 - Produção de Mediadores Inflamatórios
Durante a endotoxemia ocorre a ativação de células do sistema
imunológico e consequente liberação de mediadores inflamatórios resultando
em uma inflamação sistêmica. Assim, avaliamos se o tratamento com solução
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hipertônica ou solução salina seria capaz de inibir a liberação da citocina próinflamatória TNF-α e a citocina anti-inflamatória IL-10 no pulmão de animais
endotoxêmicos.
Não observamos diferenças significativas entre os grupos com relação à
produção de TNF-α e IL-10 em 24 horas.
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Figura 5. Concentrações de TNF-α (A) e IL-10 (B) determinadas através de
ELISA no tecido pulmonar de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou
tratamento), LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com
LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15
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minutos após LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados
com solução salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e avaliados
após 24 horas. Valores expressos em média±EPM e n=10 animais.
4.1.4 - Expressão Gênica de Metaloproteinase 9 (MMP-9)
As metaloproteinases são responsáveis pela degradação da matriz
extracelular. A expressão de MMP-9 está associada com a destruição tecidual
em diversas doenças, dentre elas a lesão aguda pulmonar.
Nossos resultados mostram que a expressão gênica da MMP-9
aumentou significativamente nos animais endotoxemicos após 24 horas da
indução da doença (p<0,05). Observamos também, o aumento da expressão
de MMP-9 nos animais tratados com solução salina, mantendo o mesmo
padrão observado nos animais sem nenhum tratamento, ambos sendo
diferente significativamente do grupo controle (p<0.05).
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Figura 6. Expressão gênica no pulmão de MMP-9 determinado através de PCR
em tempo real de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS
(injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p.
tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após LPS)
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e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina
NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e avaliados após 24 horas.
Valores expressos em média±EPM e n=10 animais. * p<0,05 vs Controle.

4.1.5 - Atividade da Metaloproteinase 9 (MMP 9)
Observamos que os animais que receberam, injeção de LPS
apresentaram tendência a um aumento na atividade da MMP-9, porém quando
esses animais receberam tratamento com solução salina ocorreu um aumento
significante na atividade da MMP-9 em relação a todos os outros grupos
(p<0.05).
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Figura 7. Atividade da MMP-9 determinadas através de zimografia de ratos
Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de LPS 10mg/kg
i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução
hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e Salina (animais
injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl 0,9%
34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e avaliados após 24 horas. Valores
expressos em vezes do controle (controle=1) e n=3 animais. *p<0,05 vs outros
grupos.
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4.1.6 - Expressão Proteica de Colágeno Tipo I e Tipo III
O aumento na deposição de colágeno do tipo I está relacionado com
uma maior resistência do tecido pulmonar. O colágeno do tipo III apresenta
característica de fibras elásticas, estando presente em grande quantidade nos
pulmões. Assim, medimos a expressão proteica do colágeno tipo I e tipo III a
fim de observarmos se o tratamento com solução hipertônica evitou o
desbalanço na deposição destes colágenos no pulmão dos animais
endotoxêmicos.
Observamos que os animais induzidos a endotoxemia apresentaram um
aumento significante na quantidade de colágeno tipo I no pulmão quando
comparados aos animais CTL e aos animais que receberam reposição
volêmica (p<0,05). Os animais do grupo salina apresentaram aumento na
deposição de colágeno quando comparados aos animais tratados com solução
hipertônica e os animais CTL (p<0,05).
Com relação à deposição de colágeno tipo III, o qual confere
elasticidade ao tecido pulmonar, observamos que o tratamento com solução
hipertônica mostrou uma tendência em evitar a diminuição deste colágeno no
tecido pulmonar; diferente do que ocorreu com os animais sem tratamento ou
tratados com solução salina. Porém não houve diferença significante entre os
grupos.
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Figura 8. Expressão proteica no pulmão de colágenos tipo I (A) e Tipo III (B)
determinada através de Western Blot de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto
ou tratamento), LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados
com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v.
15 minutos após LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p.
tratados com solução salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS)
avaliados após 24 horas. Valores expressos em vezes do controle (controle=1)
e n=3 animais. *p<0,05 vs. outros grupos; # p<0,05 vs.CTL e Hiper.
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4.1.7 - Função Pulmonar
A partir dos resultados onde observamos que o tratamento com solução
hipertônica foi capaz de evitar o desbalanço entre a deposição dos colágenos
tipo I e tipo III no tecido pulmonar dos ratos endotoxêmicos, avaliamos a
mecânica respiratória desses animais a fim de observar se este fato
proporcionaria uma melhora da função respiratória desses animais. Os gráficos
mostram que os animais do grupo LPS e os animais tratados com solução
salina, diferente dos animais tratados com hipertônica, apresentaram aumento
da resistência pulmonar (p<0,05) (Figura 9A).
Com relação à elastância, observamos aumento significante nos animais
tratados com solução salina quando comparado ao grupo controle (p<0,05)
(Figura 9B).
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Figura 9. Avaliação da resistência (A) e da elastância (B) do tecido pulmonar de
ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de LPS
10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS), avaliados 24 horas após o tratamento.
Valores expressos em média±EPM e n=10 animais. *p<0,05 vs. Controle e
HIPER, # p<0,05 vs. Controle.

4.1.8 - Ativação da FAK
A ativação da quinase de adesão focal (FAK) vem sendo relacionada
com o início do mecanismo de remodelamento em diversos modelos de lesão
pulmonar. A fim de observarmos se o tratamento de animais endotoxêmicos
com solução salina ou hipertônica é capaz de modular essa via, medimos a
expressão da FAK no tecido pulmonar desses animais.
Observamos que a atividade da FAK aumentou significantemente nos
animais injetados com LPS e nos animais que receberam tratamento com
solução salina, quando comparados com os grupos CTL e tratados com
solução hipertônica (p<0,05) 24 horas após o tratamento (figura 10).
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Figura 10. Ativação no pulmão de FAK determinada através de Western Blot
de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de LPS
10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e avaliados após 24 horas. Valores
expressos em vezes do controle (controle=1) e n=3 animais. *p<0,05 vs CTL e
Hiper.

4.1.9 - Ação da solução hipertônica na via da FAK
A partir dos resultados apresentados anteriormente, observamos que o
tratamento com solução hipertônica preveniu a deposição de colágeno no
pulmão, podendo esse processo estar relacionado com a inibição da quinase
de adesão focal (FAK). Assim decidimos explorar as vias envolvidas nesse
processo a fim de elucidar o mecanismo de ação da solução hipertônica no
remodelamento pulmonar dos ratos endotoxêmicos.
Nossa primeira hipótese foi de que o aumento na osmolaridade
promovida pela injeção de solução hipertônica estaria alterando o citoesqueleto
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das células levando a inibição da FAK e, consequentemente, a uma diminuição
na produção de colágeno.
Observamos que as células tratadas com LPS e as mantidas em meio
de cultura com solução hipertônica apresentaram aumento na expressão da
FAK quando comparadas ao grupo CTL (p<0,05) (figura 11). Estes resultados
sugerem que o mecanismo de ação da solução hipertônica através da inibição
da FAK não ocorre em resposta às alterações do citoesqueleto em
consequência do aumento da osmolaridade.
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Figura 11. Atividade de FAK em cultura celular de fibroblastos separados nos
grupos controle (mantidos em meio de cultura DMEM), LPS (estimulados com
LPS 10µg/mL), LPS + Hiper (4 horas após estímulo com LPS, o meio foi
trocado por meio hipertônico 450 mOsm), Hiper (células mantidas em meio
hipertônico 450 mOsm). 24 horas após exposição, as células foram coletadas e
as proteínas extraídas para realização de Western Blot. Valores expressos em
vezes do controle (controle=1) de 2 experimentos independentes n=3 por
experimento. *p<0,05 vs. Controle.
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4.1.10 - Ação da solução hipertônica na síntese de óxido nítrico
Alguns autores têm demonstrado que a expressão de óxido nítrico no
pulmão está relacionada com a deposição de colágeno no tecido e que este
mecanismo envolve a ativação da FAK. A fim de observarmos se o tratamento
com solução hipertônica diminuiria a produção de NO levando a inativação da
FAK e consequente diminuição da deposição de colágeno, foi medido a
expressão de iNOS no tecido pulmonar e a quantidade de nitrito, um
subproduto do NO, no plasma dos animais.
Os gráficos mostram que a expressão de iNOS no tecido dos animais
endotoxêmicos que não receberam tratamento e dos animais tratados com
solução salina apresentou-se aumentada quando comparados com o grupo
CTL e HIPER (p<0,05) (Figura 12A). Com relação ao nitrito, houve aumento em
sua produção nos grupos LPS e Salina quando comparados com o grupo CTL
(p<0,05) (Figura 12B).
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Figura 12. Expressão gênica no pulmão de iNOS (A) determinada através de
PCR em tempo real e quantificação de nitrito pelo método de Griess no plasma
(B) de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de
LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 15 minutos após LPS) e avaliados 24 horas após o
tratamento. Valores expressos em média±EPM e n=10 animais.*p<0,05 vs CTL
e Hiper; # p<0,05 vs. CTL.

4.2 – Resultados dos animais tratados após 1,5 horas da injeção de LPS
Com o objetivo de aproximarmos nossos resultados da prática clínica,
avaliamos qual seria o efeito do tratamento tardio (1,5 horas após indução da
endotoxemia) com solução hipertônica e solução salina no pulmão dos animais
expostos ao LPS, 24 horas após o tratamento.

4.2.1 - Curva de Mortalidade
A fim de observarmos se o tratamento tardio (após 1,5 horas da indução
da endotoxemia) continuaria sendo efetivo, realizamos a curva de mortalidade
dos animais endotoxêmicos e tratados tardiamente.
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Os dados mostram que diferente do que observamos no tratamento
precoce da endotoxemia, os animais tratados com solução salina e com
solução hipertônica apresentaram mortalidade próxima dos animais que não
foram tratados.
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Figura 13. Sobrevida de ratos Wistar separados nos grupos LPS (injeção de
LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) A sobrevivência foi avaliada a cada 12
horas por 72 horas. Os resultados são expressos em porcentagem de
sobrevivência e os dados apresentados são de 12 animais por grupo.

4.2.2 - Edema Pulmonar
Observamos que os animais tratados após 1,5 horas da injeção de LPS
e sacrificados após 24 horas do tratamento apresentaram tendência em
diminuir a porcentagem de água. Essa melhora, porém, não se mostrou
significante.
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Figura 14. Porcentagem de água presente no tecido pulmonar (relação entre o
peso úmido e o seco) de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento),
LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg
i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após
LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução
salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) sacrificados 24 horas após o
tratamento. Valores expressos em média±EPM e n=10 animais.

4.2.3 - Produção de Mediadores Inflamatórios
A fim de observarmos se o tratamento tardio seria capaz de alterar a
produção das citocinas pró-inflamatória TNF-α e a antiinflamatória IL-10,
medimos suas expressões no tecido pulmonar dos animais endotoxêmicos e
tratados.
Nossos

resultados

mostram

que

ambos

os

tratamentos

foram

responsáveis pela piora nos parâmetros inflamatórios do tecido pulmonar,
aumentando a quantidade de TNF-α quando comparados aos animais CTL e
LPS (p<0,05), e diminuindo a IL-10 quando comparados aos mesmos grupos
(p<0,05).
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Figura 15. Concentrações de TNF-α (A) e IL-10 (B) determinadas através de
ELISA no tecido pulmonar de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou
tratamento), LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com
LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5
horas após LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados
com solução salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e avaliados
após 24 horas. Valores expressos em média±EPM e n=10 animais. *p<0,05 vs.
CTL e LPS.
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4.2.4 - Expressão Gênica de Metaloproteinase 9 (MMP-9)
Com a finalidade de observarmos a ação do tratamento tardio com
solução salina e solução hipertônica no remodelamento tecidual, medimos a
expressão gênica da MMP-9 no tecido pulmonar.
Nossos resultados mostram que a expressão gênica da MMP-9
aumentou significativamente nos animais tratados com solução salina e
solução hipertônica 1,5 horas após a indução da endotoxemia quando
comparado aos grupos CTL e LPS (p<0,05).
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Figura 16. Expressão gênica no pulmão de MMP-9 determinada através de
PCR em tempo real de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento),
LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg
i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após
LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução
salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e avaliados 24 horas após o
tratamento. Valores expressos em média±EPM e n=10 animais. * p<0,05 vs
CTL e LPS.
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4.2.5 - Atividade da Metaloproteinase 9 (MMP 9)
Seguindo o perfil observado na expressão gênica da MMP-9,
observamos que a atividade da MMP-9 aumentou nos animais tratados com
solução salina e solução hipertônica 1,5 horas após a indução da endotoxemia,
porém essa diferença não se mostrou significativa em relação aos outros
grupos.
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Figura 17. Atividade da MMP-9 determinada através de zimografia de ratos
Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de LPS 10mg/kg
i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução
hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e Salina (animais
injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl 0,9%
34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e avaliados após 24 horas. Valores expressos
em vezes do controle (controle=1) e n=3 animais.

4.2.6 - Expressão Proteica de Colágeno Tipo I e Tipo III
Nossos resultados anteriores mostraram que o tratamento com solução
hipertônica em períodos precoces foi capaz de diminuir a expressão proteica
do colágeno tipo I e evitar a diminuição do colágeno tipo III 24 horas após o
tratamento. Assim, avaliamos se o tratamento com solução hipertônica também
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seria eficaz no balanço da deposição do colágeno tipo I e tipo III no tecido
pulmonar dos animais tratados 1,5 horas após a indução da endotoxemia.
Nossos resultados mostraram que ao contrário do observado nos
animais tratados em períodos precoces da doença, a deposição de colágeno
do tipo I não se mostrou diminuída em relação aos animais que não foram
tratados. O tratamento com solução hipertônica também não foi capaz de evitar
a diminuição do colágeno tipo III no tecido pulmonar.
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Figura 18. Expressão proteica no pulmão de colágeno tipo I (A) e colágeno tipo
III (B) determinada através de Western Blot de ratos Wistar CTL (sem nenhum
insulto ou tratamento), LPS (injeção de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais
injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução hipertônica NaCl 7,5%
4ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e Salina (animais injetados com LPS 10mg/kg
i.p. tratados com solução salina NaCl 0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS).
Avaliados 24 horas após o tratamento. Valores expressos em vezes do controle
(controle=1) e n=3 animais.

4.2.7 - Função Pulmonar
A fim de observarmos se o tratamento tardio dos animais endotoxêmicos
com solução salina ou solução hipertônica leva a melhora da mecânica
pulmonar 24 horas após o tratamento, medimos a resistência e a elastância do
tecido.
Os gráficos mostram que ambos os tratamentos, apesar de mostrar
tendência no aumento da resistência e elastância, não alteraram os parâmetros
de mecânica pulmonar significativamente.
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Figura 19. Avaliação da função pulmonar (resistência (A) e elastância (B) do
tecido) de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção
de LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados
com solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e avaliados 24 horas após o tratamento.
Valores expressos em média±EPM e n=10 animais.

4.2.8 - Ativação da FAK
Como mostramos anteriormente, a deposição de colágeno no tecido
pulmonar está relacionada com a ativação da FAK. Nossos resultados
mostraram que o tratamento tardio com solução hipertônica não evitou o
remodelamento tecidual através da deposição de colágeno, sendo assim
avaliamos a atividade da FAK a fim de observarmos se sua ativação estaria
relacionada com a deposição de colágeno.
Observamos que a atividade da FAK mostrou-se aumentada no tecido
pulmonar dos animais tratados com solução salina e solução hipertônica
acompanhando os resultados observados com relação à deposição de
colágeno.
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Figura 20. Ativação no pulmão de FAK determinada através de Western Blot
de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de LPS
10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e avaliados após 24. Valores expressos
em vezes do controle (controle=1) e n=3 animais.

4.2.9 - Ação do tratamento tardio com solução hipertônica na síntese de
óxido nítrico
O tratamento precoce de ratos endotoxêmicos com solução hipertônica
mostrou uma diminuição na expressão de iNOS e nitrito 24 horas após o
tratamento. Assim, avaliamos se o tratamento tardio com solução hipertônica
ou salina também modularam esses mediadores
Observamos que ambos os tratamentos com solução salina e solução
hipertônica, aumentaram a expressão de iNOS quando comparados com os
grupos CTL e LPS (p<0,05) (figura 21A). O grupo tratado com solução
hipertônica mostrou ainda, aumento significativamente superior ao dos animais
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tratados com solução salina na expressão de iNOS (p<0,05). Quanto ao nitrito
(figura 21B), observamos que os tratamentos não diminuíram sua produção no
plasma dos animais endotoxêmicos.
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Figura 21. Expressão gênica de iNOS no pulmão (A) determinada através de
PCR em tempo real e quantificação de nitrito pelo método de Griess no plasma
(B) de ratos Wistar CTL (sem nenhum insulto ou tratamento), LPS (injeção de
LPS 10mg/kg i.p), Hiper (animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com
solução hipertônica NaCl 7,5% 4ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e Salina
(animais injetados com LPS 10mg/kg i.p. tratados com solução salina NaCl
0,9% 34ml/kg i.v. 1,5 horas após LPS) e avaliados 24 horas após o tratamento.
Valores expressos em média±EPM e n=10 animais.*p<0,05 vs outros grupos; #

p<0,05 vs. CTL.

DISCUSSÃO

DISCUSSÃO

93

5. Discussão
A sepse é uma doença grave caracterizada por resposta inflamatória
sistêmica, sendo uma das maiores causas de morte em UTI não coronariana
(98).
Apesar dos grandes avanços no entendimento da patogênese da sepse,
a taxa de mortalidade em pacientes que apresentam a doença continua
elevada. O pulmão está entre os primeiros órgãos a serem afetados durante a
falência de múltiplos órgãos causada pelo agravamento da sepse. Neste
contexto, a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) está entre as
primeiras causas de mortes em pacientes sépticos internados em unidades de
terapia intensiva (27, 48, 49, 99).
A ressuscitação volêmica precoce é uma estratégia essencial no
tratamento de choque séptico. A ressuscitação precoce com fluídos pode
melhorar

consideravelmente

o

prognóstico

do

paciente,

reduzindo

a

mortalidade. Estudos prospectivos em pacientes com SDRA têm associado à
estratégia de administração de volumes reduzida com a melhora da
oxigenação e diminuição no número de dias dos pacientes em ventilação
mecânica. Outros estudos sugerem que a infusão excessiva de fluídos leva a
retenção de fluídos no espaço intersticial agravando a lesão pulmonar. Assim,
a melhor conduta a ser adotada em pacientes com SDRA decorrente de sepse
permanece um grande desafio para os médicos (4, 100).
A ressuscitação volêmica com solução salina hipertônica (NaCl, 7,5%)
tem se mostrada efetiva na recuperação do volume plasmático e pressão
arterial devido à mobilização de fluidos do espaço intracelular para
compartimentos

extracelulares.

Alguns

trabalhos

mostram

que

a
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hipertoniciadade pode atuar também no sistema imunológico pela ativação de
genes, regulação da expressão proteica, na ativação de quinases envolvidas
na sinalização celular e na regulação de citocinas (101, 102).
No pulmão, o uso de solução hipertônica como terapia promove redução
da lesão pulmonar após choque séptico e hemorrágico. Estudos mostram que
a solução hipertônica reduz o acúmulo de neutrófilos e a lesão histopatológica
no pulmão (80, 103).

5.2 - Efeitos do tratamento precoce com solução hipertônica
A resposta inflamatória exarcebada observada em pacientes com sepse,
causa dano celular que muitas vezes leva o paciente a morte (34). Neste
contexto, nossos resultados mostraram que os animais que receberam
tratamento com solução hipertônica não morreram, diferentemente dos animais
que foram injetados com LPS e não receberam tratamento e os animais que
foram tratados com solução salina. Esse resultado sugere que o tratamento
precoce com solução hipertônica é mais efetivo em controlar os efeitos da
doença, evitando a mortalidade desses animais.
Nossos resultados vão de encontro com os observados por outros
autores que mostraram que o tratamento de pacientes sépticos com solução
hipertônica diminuiu a incidência de complicações e, consequentemente, a
mortalidade desses pacientes (104, 105). Estes efeitos podem estar
relacionados com a diminuição da resposta inflamatória, bem como diminuição
da lesão tecidual.
A lesão pulmonar aguda tem como uma de suas características o
surgimento de edema pulmonar. A relação de peso relativo dos órgãos
expressa o acúmulo de líquido nos mesmos e, embora não seja um método
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muito sensível, é de obtenção simples e confiável. A reposição volêmica com o
uso de grandes volumes assim como processos inflamatórios graves está
associada ao edema tecidual (106). Observamos que a indução da
endotoxemia e o tratamento com solução salina aumentaram o edema
pulmonar nos animais quando comparados ao grupo controle 24 horas após
injeção do LPS, mostrando que a endotoxemia e a reposição volêmica com
solução salina aumentam a quantidade de líquido extravascular pulmonar,
possivelmente pela grande quantidade de fluído administrado.
O aumento do peso do pulmão indica um maior acúmulo de fluídos
neste órgão, podendo levar a alterações funcionais, principalmente nas trocas
gasosas, acarretando um comprometimento funcional (40). Assim, observamos
que o tratamento precoce com menores volumes de solução hipertônica pode
trazer benefícios importantes quanto ao comprometimento pulmonar de
pacientes com SDRA. Alguns trabalhos relatam que o pico do edema pulmonar
em animais endotoxêmicos ocorre 6 horas após a injeção de LPS, sendo
gradualmente resolvido (40). Este fato pode estar relacionado com o nosso
resultado sugerindo que os efeitos da reposição volêmica nesses animais
poderiam ser mais evidentes em períodos mais precoces do que o estudado no
presente trabalho. A endotoxemia é caracterizada por causar uma resposta
inflamatória precoce e intensa no pulmão. Estudos mostram que 2 horas após
a indução da endotoxemia observa-se a infiltração de células inflamatórias e o
espessamento do septo alveolar dos animais, tendo seu pico em 24 horas (40).
Sabe-se que a endotoxemia pode ativar diretamente macrófagos,
células endoteliais e o sistema complemento, desencadeando a liberação de
vários mediadores pró-inflamatórios como o TNF-α, as interleucinas IL-1β e IL-
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6, o óxido nítrico, dentre outros, além da liberação de proteínas antiinflamatórias como IL-10, IL-4 e TGF-β (38). Nosso trabalho teve como objetivo
principal analisar a ação do tratamento com solução hipertônica no processo de
remodelamento tecidual, por este motivo, optou-se por analisar a citocina próinflamatória TNF-α e a anti-inflamatória IL-10 a fim de observarmos se o
processo inflamatório também estaria sendo modulado pelo tratamento.
O TNF-α é produzido principalmente por macrófagos e células T após
estímulo por LPS e é considerado um potente ativador de macrófagos,
neutrófilos e células endoteliais. Elevadas concentrações de TNF-α tem sido
relacionada com mortalidade em estudos experimentais de sepse (64). A IL-10
é uma potente citocina anti-inflamatória responsável pela diminuição da
produção de mediadores pró-inflamatório, inibição da proliferação de células T,
além de proteger os animais em modelos de endotoxemia por LPS (38, 107).
Nossos resultados não mostraram diferenças entre os grupos em
relação a produção de TNF-α e IL-10, 24 horas após indução da doença. No
entanto, foi possível observar uma tendência do grupo tratado com hipertônica
em modular favoravelmente os níveis destas citocinas através da diminuição do
TNF-α e aumento da IL-10. Estudos mostram que as expressões de TNF-α e
IL-10 apresentam uma resposta precoce, poucas horas após a indução da
endotoxemia

(40),

assim

possivelmente

em

períodos

mais

precoces

poderíamos observar maiores diferenças entre os tratamentos. Rojas e
colaboradores (40) mostraram que essas citocinas apresentam picos precoces,
ocorrendo 2 horas após a indução da doença e retornando a valores basais
após 24 horas. Esses resultados vão de encontro com os observados no
presente trabalho.
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Alterações na regulação da maquinaria enzimática envolvida na
degradação da MEC é um fator que contribui para diversas patogêneses,
dentre elas a lesão pulmonar aguda (61). Entre essas enzimas proteolíticas,
destacamos as metaloproteinases (MMPs). As MMPs são necessárias para a
degradação da MEC, mas vêm sendo relacionadas com a modulação do
sistema imune através da liberação de proteínas apoptóticas e citocinas.
Dentre as metaloproteinases, a MMP-9 apresenta um importante papel na
lesão tecidual (108). A metaloproteinase 9 (MMP-9) é caracterizada pela
habilidade em digerir colágenos, e sua ação tem sido relacionada com diversas
patologias como inflamação, neurodegeneração e lesão pulmonar (60). A fim
de observarmos se os resultados observados nos animais tratados com
solução hipertônica estariam relacionados com a diminuição da lesão
pulmonar, nós medimos sua expressão gênica e a atividade da MMP-9.
Observamos que os animais tratados com solução hipertônica
apresentaram diminuição na expressão gênica e na atividade de MMP-9,
quando comparados com os animais tratados com solução salina. Diversos
trabalhos têm mostrado a importante ação que a MMP-9 desempenha na
degradação do tecido pulmonar e consequente lesão a esse tecido (109, 110).
A ação da MMP-9 seria responsável pela alteração na deposição de colágeno
no tecido pulmonar levando ao processo de fibrose (109).
Estudos mostram que pacientes com SDRA induzidas por sepse
apresentaram o dobro de colágeno em seus pulmões (50). Esse aumento na
deposição de colágeno pode estar relacionado com as altas taxas de
mortalidade observadas em pacientes com SDRA decorrente de uma
progressiva disfunção respiratória (50). Dentre os diversos tipos de colágenos,
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os colágenos tipo I e III estão entre os mais importantes para o tecido
pulmonar. O colágeno do tipo I é uma fibra mais espessa, tendo como principal
característica o aumento na tensão do tecido. O colágeno III, apresenta fibrilas
mais finas que ao se agregarem formam fibras finas. Essas fibras formam a
trama reticular flexível de órgãos parenquimatosos, como fígado, pâncreas e
pulmão.
Observamos que o tratamento com solução hipertônica evitou a
expressão de colágeno tipo I no pulmão dos animais, diferentemente do
tratamento com solução salina, que não se mostrou efetivo nessa regulação.
Quanto ao colágeno III, observamos que o tratamento com solução hipertônica
evitou a sua diminuição, ao contrário do ocorrido nos animais que receberam
LPS e dos animais que foram tratados com solução salina. No pulmão, o
aumento na deposição de colágeno tipo I está relacionado com o aumento da
resistência

pulmonar,

desencadeando

importante

prejuízo

da

função

respiratória (111, 112). Alguns autores sugerem que durante a SDRA, há a
substituição do colágeno III, mais flexível, pelo colágeno I, mais rígido, o que
leva a diminuição da complacência pulmonar podendo o paciente necessitar de
ventilação mecânica (44, 113). Assim o tratamento com solução hipertônica se
mostra promissor em controlar esse desbalanço e, consequentemente, a
disfunção pulmonar.
O reparo tecidual envolve a habilidade dos fibroblastos em agregar-se a
matriz extracelular através de estruturas especializadas denominadas adesões
focais, resultando na migração celular e contração da MEC (114). O
mecanismo de adesão a MEC envolve integrinas, cujos sinais são transmitidos
pela quinase de adesão focal, do inglês focal adhesion kinase (FAK). A

DISCUSSÃO

99

expressão de FAK está diretamente relacionada com a migração de
fibroblastos para o tecido pulmonar (115). O aumento na sua expressão e
atividade contribui para a formação de fibrose no tecido (115).
Nossos resultados mostraram que os animais que receberam injeção de
LPS e os animais que receberam tratamento com solução salina tiveram um
aumento significativo da atividade de FAK, porém quando os animais
receberam tratamento com solução hipertônica houve inibição da atividade
dessa proteína. Essa inativação pode estar relacionada com a diminuição na
deposição de colágeno no tecido pulmonar dos animais tratados com
hipertônica. Recentemente nosso grupo publicou dois trabalhos mostrando que
a inativação da FAK através do uso de RNA de interferência diminuiu a
deposição de colágeno no coração e no pulmão de ratos endotoxêmicos,
sugerindo que essa via seria um importante alvo terapêutico nesta doença (56,
116).
Outros trabalhos relacionam a expressão de FAK com a produção de
metaloproteinase 9, onde mostram que o papel da FAK na migração de células
estaria

relacionada

com

a

degradação

da

MEC

pela

ação

das

metaloproteinases (117, 118). Assim, uma possível explicação para o aumento
na expressão e atividade de MMP-9 observada em nosso trabalho poderia ser
resultado

do aumento na expressão de

FAK ocorrida nos

animais

endotoxêmicos e nos animais que receberam solução salina. Juntos esses
resultados mostram que a diminuição na deposição de colágeno observada nos
animais que receberam solução hipertônica poderia estar ocorrendo através
dessa via.
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Baseado nos resultados da literatura e em nossos resultados, decidimos
estudar a via pela qual a solução hipertônica estaria atuando durante este
processo.
Inicialmente avaliamos se o aumento da osmolaridade estaria inibindo a
ativação da FAK nos fibroblastos. Nossos resultados mostraram que quando os
fibroblastos são mantidos em meio de cultura com solução hipertônica ocorre
um aumento na ativação da FAK. Dentre as funções conhecidas da FAK,
destaca-se sua ação como mediadora dos sinais do ambiente extracelular para
o intracelular a partir das integrinas. Sua ativação está relacionada com a
mecanotransdução, decorrente do estresse sofrido pela célula (90). Assim,
nossos resultados sugerem que a inativação da FAK pela solução hipertônica
não ocorreu por ação direta sobre o citoesqueleto da célula, sendo sua inibição
resultado da ação de outras vias envolvidas no processo de remodelamento
tecidual.
Estudos recentes têm demonstrado que a ativação da FAK pode ocorrer
em resposta à migração neutrofílica e que este processo é dependente do
óxido nítrico (NO) (119-121). A fim de observarmos se a inativação da FAK
ocorrida no tecido dos animais que receberam hipertônica estaria relacionada à
diminuição do NO, nós medimos a óxido nítrico sintase induzida (iNOS) no
tecido pulmonar e o nitrito, um subproduto do NO, no plasma. Nossos
resultados mostraram que o tratamento com solução hipertônica inibiu tanto a
expressão de iNOS no tecido como o nitrito no plasma dos animais.
Em estudo recente, observou-se que a ativação da FAK poderia ocorrer
durante o processo de infiltração dos neutrófilos no tecido, através da ativação
de moléculas de adesão (121). Sabe-se que o acúmulo de neutrófilos no
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pulmão ocorre através da sinalização de moléculas efetoras como radicais
livres, citocinas e o óxido nítrico (NO) (65, 69). A síntese de NO se diferencia
em quantidade e tempo de liberação em decorrência do tipo de NO sintase
ativa. A forma induzida (iNOS) sintetiza NO em grandes quantidades durante
os processos inflamatórios. Este fato acarreta em um aumento da ativação de
neutrófilos e macrófagos (122). Embora não foi possível quantificar a infiltração
neutrofílica em nosso trabalho, Está amplamente consolidado na literatura que
dentre as ações desempenhadas pela solução hipertônica, a diminuição na
infiltração neutrofílica no tecido está amplamente estabelecida (73, 123).
Assim, nossos resultados sugerem que a diminuição na deposição de colágeno
no tecido pulmonar através da inativação da FAK observada nos animais
tratados com solução hipertônica, estaria relacionada com a diminuição do NO
e, consequentemente, com a possível diminuição na infiltração de neutrófilos
no tecido. Esse resultado pode explicar também, a diminuição na expressão e
atividade da metaloproteinase 9 (MMP-9) observada no tecido. Os neutrófilos
são as principais células secretoras de MMP-9, as quais estão presentes na
forma latente em seus grânulos. Assim, com a diminuição da infiltração de
neutrófilos ocorre menor liberação de MMP-9 o que leva a consequente
diminuição da lesão tecidual.
Dentre as características da lesão pulmonar aguda observamos uma
fase fibroproliferativa com deposição de colágeno e consequente perda da
função pulmonar (124). Através das análises de mecânica pulmonar,
observamos que o tratamento com solução hipertônica diminuiu a resistência
do tecido pulmonar dos animais endotoxêmicos e a solução salina foi
responsável por um aumento da elastância no tecido. Esses resultados vão de
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encontro ao esperado, levando em consideração a diminuição na deposição de
colágeno observada nos animais tratados com solução hipertônica. Diversos
trabalhos têm demonstrado que o aumento na deposição de fibras colágenas
no tecido pulmonar estaria relacionado com as alterações observadas na
resistência

e

elastância

do

Consequentemente, pacientes

tecido
com

pulmonar

SDRA

(109,

apresentam

113,

alterações

125).
nos

parâmetros de mecânica pulmonar, não respondendo normalmente às
manobras de recrutamento (126).
Sabe-se que grande parte dos pacientes sépticos que adentram a UTI
apresentam diminuição da função pulmonar necessitando de ventilação
mecânica. Diversos trabalhos mostraram que a ventilação mecânica pode ser
responsável pelo aumento da lesão do tecido pulmonar, levando a um aumento
na deposição de colágeno no tecido (39, 127). Nossos resultados confirmaram
o potencial terapêutico que a solução hipertônica apresenta. Observamos que
o tratamento com solução hipertônica pode evitar a necessidade de utilização
da ventilação mecânica, diminuindo a incidência de complicações pulmonares
decorrentes da sua utilização.

5.3 - Efeitos do tratamento tardio com solução hipertônica
A grande dificuldade na reprodutibilidade dos resultados encontrados em
modelos animais que recebem tratamento com solução hipertônica quando
aplicados em pacientes está relacionada ao período no qual se realiza o
tratamento.
A ação benéfica da solução hipertônica quando administrada em
períodos precoces da doença está amplamente consolidada, porém diversos
trabalhos realizados com pacientes não tem mostrado resultados semelhantes.
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Alguns autores sugerem que mais importante que o tipo de fluído utilizado seria
o horário de sua administração (128, 129).
A fim de observarmos se o tratamento tardio de animais endotoxêmicos
mostraria resultados diferentes aos observados em animais tratados em
períodos precoces da indução da doença, analisamos a ação da solução
hipertônica 1,5 horas após a indução da doença. Neste período no qual grande
parte dos mediadores inflamatórios apresenta sua expressão máxima.
Nossos resultados mostraram que o tratamento tardio com solução
hipertônica, não foi capaz de evitar a mortalidade dos animais endotoxêmicos,
mostrando-se pior que o tratamento com solução salina. Esses resultados
podem explicar a ausência de resultados positivos quanto à mortalidade de
pacientes sépticos quando tratados com solução hipertônica. Sabe-se da
dificuldade de se administrar precocemente volume na prática clínica.
Em trabalho publicado por Gao e colaboradores (130), onde foi
comparado duas estratégias de administração de volume em pacientes
sépticos, sendo uma delas precoce e a outra tardia, observou-se que aqueles
pacientes

tratados

precocemente

apresentaram

grande

diminuição

na

mortalidade quando comparado aos pacientes tratados tardiamente. Mais
recentemente, o estudo prospectivo randomizado publicado por van Haren e
colaboradores (131), embora tenha mostrado melhora da microcirculação de
pacientes sépticos, não mostrou benefícios da solução hipertônica em alterar a
taxa de mortalidade destes pacientes.
Quanto ao edema pulmonar, como observamos com o tratamento
precoce, não houve diminuição expressiva na porcentagem de água no pulmão
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dos animais de ambos os tratamentos A falta de diferença pode estar
relacionada com o período de estudo.
Alguns trabalhos mostraram que o tratamento precoce com solução
hipertônica reduz o dano ao tecido pulmonar enquanto que o tratamento tardio
aumenta significantemente o estresse oxidativo e o acúmulo de neutrófilos
polimorfonucleares no pulmão, agravando a lesão do tecido pulmonar após a
sepse (101, 132).
Nossos resultados mostraram que 1,5 horas após o tratamento dos
animais endotoxêmicos, ao contrário do que ocorreu nos animais tratados
precocemente, houve um aumento na expressão e atividade de MMP-9 no
tecido pulmonar dos animais tratados com solução hipertônica ou solução
salina. Esses resultados sugerem que os tratamentos tardios podem aumentar
a lesão tecidual devido ao aumento na atividade da MMP-9. Possivelmente
este evento se deve a um maior acúmulo de células inflamatórias no tecido.
Inoue e colaboradores (132) mostraram que o tratamento tardio com
solução hipertônica de animais sépticos foi responsável pelo aumento na
infiltração de neutrófilos no tecido pulmonar, quando comparado aos animais
que receberam o tratamento 15 minutos após a indução da doença. Outros
trabalhos mostraram resultados semelhantes, indicando que o tratamento com
solução hipertônica pode ter efeitos contrários como ativação ou inibição de
neutrófilos, dependendo do período de administração sendo ineficaz quando
administrada após a ativação dos neutrófilos (133, 134). Portanto, esses
resultados sugerem que o tratamento tardio da doença poderia causar o
aumento na infiltração de células inflamatórias no tecido pulmonar podendo
aumentar a lesão tecidual.
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Com relação à deposição de colágenos no tecido pulmonar, observamos
uma tendência em aumentar a deposição de colágeno I e diminuir o colágeno
III nos animais que receberam tratamento, embora essas diferenças não sejam
significativas.
O desbalanço na atividade da MMP-9 leva a um aumento na deposição
de proteínas da matriz extracelular, dentre elas o colágeno, tendo como
consequência a fibrose (135). Junger e colaboradores (93) mostraram que o
tratamento tardio com hipertônica, além de ativar os neutrófilos, fez com que a
liberação de elastases fosse aumentada levando ao aumento da lesão tecidual.
Assim, nossos achados mostram que o aumento na expressão de MMP-9 no
tecido pode estar desencadeando uma lesão do tecido e, consequentemente,
alterações na deposição de colágeno.
Como vimos nos resultados do tratamento precoce com hipertônica, a
deposição de colágenos está relacionada com o aumento na expressão da
FAK em resposta, possivelmente, ao aumento de neutrófilos e síntese do óxido
nítrico. Assim, quantificamos essa proteína e os agentes envolvidos na sua via
de ativação a fim de confirmar a ação da solução hipertônica.
Observamos que o tratamento tardio com reposição volêmica aumentou
a síntese de óxido nítrico e, consequentemente, a ativação da FAK no tecido
pulmonar o que poderia estar relacionado com o aumento na deposição de
colágeno no tecido. Esses resultados vão de encontro com nossos achados de
aumento na deposição do colágeno tipo I, mostrando que o tratamento com
hipertônica evitaria a substituição do colágeno III, mais elástico, pelo colágeno I
o que seria responsável pela diminuição da função pulmonar.
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Como esperado, os parâmetros de mecânica respiratória seguiram os
resultados da deposição de colágeno no tecido. Embora observamos uma
tendência em aumentar a resistência e a elastância do tecido, os resultados
não foram significativamente diferentes. A região do parênquima pulmonar é
onde se observa a maior deposição de colágeno e esta deposição é um evento
descrito como diretamente relacionado com a perda da função pulmonar (127,
136).
Assim, estes resultados enfatizam a linha de conduta atual em terapia
intensiva de tratamento o mais precoce possível, sugerindo que o tratamento
tardio poderia aumentar a necessidade da utilização de ventilação mecânica
em pacientes com SDRA em decorrência da sepse, levando a piora do
prognóstico destes pacientes (34, 137).
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6. Conclusões
• O tratamento precoce com solução hipertônica evitou a mortalidade de ratos
endotoxêmicos, diminuindo a lesão tecidual e a deposição de colágeno no
tecido pulmonar dos animais endotoxêmicos 24 horas após o tratamento,
inibindo a via da FAK possivelmente devido a diminuição da produção de óxido
nítrico.
• A mecânica pulmonar dos animais induzidos a endotoxemia e/ou tratados 15
minutos após indução da doença apresentaram diminuição na resistência e
elastância no tecido pulmonar quando comparados aos animais tratados com
solução hipertônica.
• O tratamento tardio, realizado 1,5 horas após indução da doença, se mostrou
prejudicial, pois não evitou a mortalidade e levou ao dano do tecido pulmonar,
através do aumento na expressão e atividade de MMP-9 e desbalanço na
deposição dos colágenos tipo I e colágeno tipo III.
• Quando administrada tardiamente, a solução hipertônica não conseguiu
modular favoravelmente a via da FAK induzida por óxido nítrico, aumentando a
fibrose pulmonar e, consequentemente, piorando os parâmetros de mecânica
pulmonar.
• Nossos resultados mostram dois aspectos fundamentais da solução
hipertônica: A via de ação do tratamento precoce com solução hipertônica no
remodelamento pulmonar através da inibição da FAK e a janela terapêutica da
solução hipertônica. Este último aspecto pode explicar a dificuldade encontrada
em reproduzir os efeitos benéficos do tratamento com solução hipertônica em
pacientes, mostrando que o tempo de administração da solução hipertônica é
crucial para sua ação terapêutica.
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