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RESUMO

RESUMO

Monteiro R. Avaliação das alterações anatômicas cardíacas secundárias ao
enfisema pulmonar: estudo experimental em ratos [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 87p.

Introdução: Além das já conhecidas repercussões morfofuncionais que
ocorrem nos pulmões de pacientes com enfisema pulmonar, vários órgãos e
estruturas sofrem o impacto dessas alterações, dentre eles o coração.
Apesar da extensa literatura sobre enfisema pulmonar, há poucos trabalhos
avaliando os efeitos do enfisema induzido experimentalmente sobre o
coração, sobretudo cronicamente.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a ocorrência e as
repercussões de enfisema pulmonar quimicamente induzido e as alterações
morfológicas presentes em corações de ratos após sua indução,
acompanhando sua progressão ao longo do tempo.
Material e Método: Foram avaliados 75 ratos divididos em dois grupos,
papaína (N=50) e controle (N=25), submetidos à instilação intratraqueal de
papaína e solução fisiológica, respectivamente. Os animais foram
sacrificados 30, 60, 90, 120 ou 180 dias após a instilação. Foi realizada
gasometria do sangue arterial, análise morfométrica dos pulmões e coração,
bem como avaliação do peso corpóreo e sua relação com o peso cardíaco .
Resultados:A instilação de papaína produziu destruição do tecido alveolar,
mimetizando alterações morfológicas encontradas no enfisema pulmonar,
sem repercussão na função de trocas gasosas. O ventrículo direito e septo
interventricular não apresentaram alterações macroscópicas significativas no
período de até seis meses após a indução do enfisema. A cavidade do
ventrículo direito apresentou dilatação, a partir de 120 dias após indução do
enfisema. O ventrículo esquerdo apresentou significativa redução da área de
sua cavidade, 90 dias após a indução do enfisema pulmonar, acompanhada
de discreto espessamento de sua parede.
Conclusões: O modelo experimental empregado foi eficiente para induzir
morfologicamente o enfisema pulmonar, embora sem alterações
hemogasométricas. A presença de enfisema pulmonar não provocou
alterações morfológicas na parede do ventrículo direito e septo
interventricular. A destruição alveolar induziu hipertrofia do ventrículo
esquerdo e dilatação do ventrículo direito provavelmente secundária a esta.
Descritores:
Modelos
animais
de
doenças.
Ratos
Wistar.
Papaína/farmacologia. Enfisema pulmonar/induzido quimicamente. Enfisema
pulmonar/fisiopatologia. Ventrículo cardíaco/anatomia & histologia.
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Monteiro R. Evaluation of the cardiac anatomical alterations secondary to the
pulmonary emphysema: experimental study in rats. [thesis]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 87p.

Introduction: Besides the well known morphofunctional repercussions
observed in patients lungs with pulmonary emphysema, several organs and
structures suffer the alterations impact, the heart among them. In spite of the
vast pulmonary emphysema literature, there are few papers analyzing the
effects of the experimentally induced emphysema in the heart, above all
chronically.
Objective: The purpose of this study is to evaluate the occurrence and
repercussions of the pulmonary emphysema chemically induced and the
morphological alterations present in heart of rats post-induction, following its
progression afterwards.
Material and Method: Seventy five rats divided into two groups papain (N=50)
and control (N=25), submitted to intratracheal instillation of papain and saline
solution, respectively, were evaluated. The animals were sacrificed 30, 60,
90, 120 or 180 days post-instillation. Arterial blood gases, cardiac and
pulmonary morphometrical analysis as well as body weight and its relation to
cardiac weight evaluation were performed.
Results: The papain instillation produced alveolar tissue destruction similar to
the morphological alterations observed in pulmonary emphysema without
arterial blood gases changes. Right ventricle and interventricular septum did
not show significant macroscopic alterations until six months after
emphysema induction. The right ventricle area presented enlargement 120
days post-induction of the pulmonary emphysema. The left ventricle
presented significant cavity area decrease 90 days post-induction of the
pulmonary emphysema, followed by slight wall thickening.
Conclusions: The adopted experimental model was efficient to
morphologically induce the pulmonary emphysema, although, without arterial
blood gases changes alterations. The pulmonary emphysema presence did
not provoke morphological changes in the right ventricle wall and
interventricular septum. The alveolar destruction induced left ventricular
hypertrophy and enlargement of the right ventricle, probably secondary to the
first one.
Keywords:
Disease models, animal.
Rats,
Wistar.
Pulmonary
emphysema/chemically induced. Pulmonary emphysema/physiopathology.
Heart ventricle/anatomy & histology.

