Resposta hemodinâmica após uso de corticoide na sepse experimental
Hemodynamic changes following corticoid treatment in experimental sepsis

Sérgio Luiz Rocha¹
Anna Carolina Botti de Oliveira²
Déborah Fernandes Bega²
Guilherme Roberto Zammar ²
Talita Recheleto Strano³
Trabalho realizado no laboratório de Técnica Operatória da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná.
1- Professor orientador do Programa de Bolsa de Iniciação Científica da PUCPR e Doutor em Clínica
Cirúrgica pela UFPR.
2- Estudantes do 10.º período de Medicina da PUCPR.
3- Estudante do 8.º período de Medicina da PUCPR.

Resumo
OBJETIVO: Apesar dos recentes avanços em suporte de vida, pouco se tem alcançado em termos de
alteração na mortalidade relacionada à sepse. Uma alternativa terapêutica é o uso de corticoides,
porém com resultados contraditórios na prática clínica. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a
frequência respiratória (FR), pressão arterial média (PAM), fluxo sanguíneo hepático e renal e
dosagem fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), em animais sépticos tratados com dexametasona.
MÉTODOS: Trinta ratos Wistar foram submetidos à ligadura e punção do ceco (LPC) e divididos em:
grupo controle (GC) (n = 10); grupo dexametasona 1 (GD1) tratado com dexametasona 4mg/ kg (n
= 9); grupo dexametasona 2 (GD2) tratado com dexametasona 0,5mg/kg (n= 10). Após 15 horas, foi
injetado a dexametasona no GD1 e GD2 e, a seguir, todos os animais foram submetidos à
cateterização da artéria femoral para avaliação da PAM, seguida de laparotomia para verificação de
fluxo hepático e renal através de fluxômetro a laser. Na sequência, amostras sanguíneas foram
coletadas para dosagem de TNF-α. No final do experimento foi realizada a retirada de órgãos e
análise histopatológica dos pulmões, fígado e rins. Para a comparação dos grupos em relação às
variáveis do estudo foi usado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística.
RESULTADOS: Nos dois grupos tratados com dexametasona, o fluxo renal aumentou significativamente, com aumento maior no GD1. Quanto à FR, houve queda no GD1. Ocorreu diminuição do
fluxo hepático, além de um aumento da PAM em ambos os grupos que receberam dexametasona,
mas sem diferença significativa quando comparadas entre si. Com relação às alterações
inflamatórias, houve diminuição significativa do TNF-α no GD2.
CONCLUSÃO: Ratos submetidos à sepse por 15 horas através da LPC apresentam aumento significativo do fluxo sanguíneo renal com uso de corticoide, e redução significativa do TNF-α com a
dose de 0,5mg/kg de dexametasona.
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INTRODUÇÃO
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Sepse grave é uma condição comum, dispendiosa e frequentemente fatal[1]. O quadro séptico é
caracterizado pela presença de três processos distintos, porém concomitantes, sendo eles: a
infecção, as alterações hemodinâmicas e a resposta inflamatória local e generalizada[2].
Mesmo com a grande quantidade de investigação sobre sepse e dos recentes avanços tecnológicos
no diagnóstico, pouco se tem alcançado em termos de alteração na mortalidade relacionada à
sepse[3].
O uso de corticoide no tratamento da sepse permanece controverso. Discute-se atualmente algumas
questões a respeito do momento correto de introduzir tal terapia, bem como qual seria o corticoide
ideal, juntamente com sua dose efetiva para o tratamento da sepse. Portanto, a necessidade de se
obter mais esclarecimentos a respeito da ação dos corticoides em estados sépticos, é a proposta
deste estudo experimental.
Coloca-se como hipótese que o tratamento com corticoide em animais com sepse, induzida pela
ligadura e punção do ceco, levará a modificações hemodinâmicas e inflamatórias com melhor
entendimento dos seus efeitos nesta condição.

MÉTODOS
O estudo foi realizado no laboratório de Técnica Operatória da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, utilizando animais fornecidos pelo biotério, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética
de Uso de Animais (CEUA).
Trinta ratos Wistar foram submetidos à ligadura e punção do ceco (LPC) e divididos em: grupo
controle (GC) (n = 10); grupo dexametasona 1 (GD1) tratado com dexametasona 4mg/kg (n = 10);
grupo dexametasona 2 (GD2) tratado com dexametasona 0,5mg/ kg (n= 10). Após 15 horas de LPC,
foi injetado a dexametasona no GD1 e GD2 e, a seguir, todos os animais foram submetidos à
cateterização da artéria femoral para avaliação da PAM, seguida de laparotomia para verificação de
fluxo sanguineo hepático e renal através de fluxômetro a laser. Na sequência, amostras sanguíneas
foram coletadas para dosagem de TNF-α.
Para a comparação dos grupos em relação às variáveis do estudo, foi usado o teste não-paramétrico
de Kruskal-Wallis. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística.

RESULTADOS
Os experimentos foram realizados nos trinta ratos na mesma sequência ocorrendo um óbito no
grupo tratado com 4mg/kg de dexametasona (GD1). As frequências respiratórias (Fr), os
parâmetros hemodinâmicos e o marcador inflamatório avaliados nos grupos estão demonstrados
na Tabela 1, com o valor de suas medianas.

Tabela 1. Parâmetros e marcador inflamatório

Fr 1 (RPM)

GC
N = 10
55

GD1
N=9
48

GD2
N = 10
60

Fr 2 (RPM)

69

66

71

PAM (mm/Hg)
FH
(ml/min/100g)
FR*
(ml/min/100g)

43

52

45

35

23

24

21

42†

26

Variáveis
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TNF*
0,71
0,83
0,61‡
GC, grupo controle; GD1, grupo dexametasona
4mg/kg; GD2, grupo dexametasona 0,5mg/kg;
Fr1, freqüência respiratória dos animais sem
sepse; Fr2, freqüência respiratória após 15h de
ligadura e punção de ceco; RPM, respirações por
min; PAM, pressão arterial média; FH, fluxo
sanguíneo hepático; FR, fluxo sanguíneo renal;
TNF, fator de necrose tumoral alfa.
*p<0,05 comparando os grupos entre si.
†p<0,05 comparando com GC e com GD2.
‡p<0,05 comparando com GD1.

Comparando os grupos entre si as frequências respiratórias dos animais sépticos (Fr2), diminuiu
no grupo que recebeu 4mg/kg de corticóide (GD1). Já o grupo que recebeu a menor dose de
corticoide (GD2) teve um acréscimo no valor de suas Fr2. Estas alterações não tiveram significado
estatístico.
O valor da pressão arterial média (PAM) encontrado nos grupos que receberam corticoterapia foi
maior do que no grupo controle. No GD1 esse aumento foi de 20% e no GD2 foi de apenas 6%.
Quando os grupos foram comparados entre si, o valor de p foi igual a 0,679, não tendo significado
estatístico.
Ocorreu um decréscimo no fluxo sanguíneo hepático (FH) dos animais tratados com dexametasona
quando comparados aos animais que não receberam tal terapia após LPC. Esta alteração não teve
significância estatística (p>0.05).
Verificou-se acréscimo de 100% no GD1 e de 26% no GD2 no fluxo sanguíneo renal (FR) em relação
ao grupo controle, com diferença significativa (p=0,013), quando comparados entre si. A figura 1 é a
representação gráfica de suas variáveis.

Figura 1 – Gráfico com as variáveis do fluxo renal.

A análise do marcador inflamatório, fator de necrose tumoral alfa (TNF), apresentou comportamentos diferentes de acordo com a dose de corticoide. No grupo D1 ocorreu aumento significativo do marcador e, no grupo tratado com menor dose de corticoide (GD2), ocorreu diminuição,
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também significativa, deste marcador. A comparação entre os três grupos gerou um p=0,029, portanto significativo. Essas alterações, bem como suas variáveis, estão demonstradas na fig. 2.

Figura 2. Gráfico com as variáveis do TNF.

DISCUSSÃO
A corticoterapia passou a ser reconsiderada na sepse após recente evidência de disfunção adrenal
durante a mesma, juntamente com 14 REVISTA DO MÉDICO RESIDENTE - VOL. 13 - N.1:80
JAN/MAR 2011 um melhor entendimento sobre o mecanismo e ação dos glicocorticoides[4], sendo
objeto de pesquisa de muitos autores. Sabe-se que a dexametasona diminui a formação de óxido
nítrico[5-9], um potente vasodilatador presente nos pacientes sépticos e o provável causador da
hipoperfusão de órgãos importantes, como fígado e rins. A dexametasona exerce efeitos benéficos
sobre a falência circulatória e disfunção múltiplas de órgãos, causada pela sepse[10], além de
influenciar os principais mediadores da resposta inflamatória[11].
A taquipneia é colocada como um dos critérios diagnósticos no quadro de sepse [12], por isso a FR
foi verificada. A mensuração desse parâmetro foi realizada, primeiramente, nos animais sadios e,
em um segundo momento, após 15 horas de LPC, nos animais sépticos. Houve um aumento da FR
em todos os grupos, não tendo significância estatística, mas corroborando o método como indutor
de sepse.
O choque séptico geralmente resulta em uma dramática queda da resistência vascular periférica,
disfunção cardíaca e uma generalizada má distribuição do fluxo sanguíneo[13], contribuindo para
queda da PAM e hipoperfusão tecidual.
Modelos experimentais demonstraram que a dexametasona foi efetiva pra reverter a
hipotensão[14] e diminuir o efeito vasopressor[15]. Em outro estudo, que também utilizou animais
com sepse, concluiu-se que a dexametasona não só inibiu como também atrasou significativamente
a queda da PAM[16]. Nosso modelo atestou um aumento da PAM nos grupos tratados com
corticoide, provavelmente pelo efeito da dexametasona em inibir seletivamente o óxido nítrico, um
potente vasodilatador[5-9]. Esse aumento não foi estatisticamente significativo.
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Há evidências de que o aumento de mediadores pró-inflamatórios e óxido nítrico podem comandar
diretamente a destruição hepatocelular, representada pela liberação de enzimas hepáticas,
incluindo as aminotransferases [17]. Por isso, estudos experimentais avaliam o dano hepatocelular
com a dosagem destas enzimas. Em ratos sépticos tratados com dexametasona, ocorreu redução
significativa dos níveis séricos dessas aminotransferases[18], revelando a atenuação do dano
hepático causado pela sepse[10]. Em nosso experimento, foi investigado se essa atenuação, assim
como diminuição da produção de óxido nítrico, era capaz de melhorar o fluxo hepático nos animais
que desenvolveram sepse.
Tarim et al. demonstrou que, por mecanismos ainda não esclarecidos, a dexametasona alterou as
contrações provocadas pela adrenalina, tanto na artéria hepática como na veia porta, em ratos
sépticos[19]. Talvez essa alteração não seja suficiente para melhorar o fluxo hepático, como
observado em nosso modelo, o qual demonstrou redução do fluxo nos animais que receberam
corticoterapia, não havendo significado estatístico.
A falência renal aguda, na vigência de sepse, tem como principal fator de sua patogênese a hipotensão sistêmica, causando hipoperfusão e redução da filtração glomerular[20]. Sabe-se que a
terapia com dexametasona aumenta o fluxo sanguíneo aórtico[14,15], talvez repercutindo no fluxo
renal.
A melhora da disfunção renal causada pela sepse foi obtida em estudo de Leach et al.[10]. A
dexametasona também protegeu a disfunção renal, melhorou o equilíbrio hidroeletrolítico e
atenuou a acidose metabólica provocada pela sepse, em outro modelo experimental. Esse mesmo
estudo sugeriu que a mesma dose possa aumentar o fluxo sanguíneo renal, bem como sua pressão
de perfusão[16]. A pressão de perfusão renal não foi mensurada em nosso modelo, porém, como
previsto pelo estudo referido anteriormente, verificamos alteração no fluxo renal. Ocorreu um
aumento significativo (p= 0,013) no valor das medianas do fluxo renal nos grupos tratados com
dexametasona e esse aumento chegou a ser o dobro no GD1, quando comparado ao grupo controle.
O TNF-α ocupa um papel importante na patogênese da sepse[21-23], justificado pela presença de
TNF-α em animais e homens sépticos[24-26]. A administração de TNF-α em animais induziu
hipotensão, aumento da permeabilidade vascular e falência múltipla de órgãos[27,28], efeitos
similares aos observados em casos de sepse em humanos.
A nível celular, os glicocorticoides têm sua ação mediada por inibição da produção de citocinas com
atividades pró-inflamatórias, dentre elas o TNF-α[29-31]. Estudos experimentais obtiveram
inibição[32] e redução[18] significativa do TNF-α sérico dos animais, resultado compatível com o
observado em nosso modelo, o qual encontrou redução significativa da TNF-α no GD2.

CONCLUSÃO
Concluímos que a dexametasona levou a modificações hemodinâmicas e inflamatórias nos animais
sépticos. As alterações ocorridas com a FR, PAM e fluxo hepático não tiveram significado estatístico.
Já as alterações do fluxo renal e do TNF-α tiveram significância estatística, ocorrendo aumento no
fluxo sanguíneo renal dos dois grupos que receberam corticoterapia. Com relação ao mediador
inflamatório, houve redução no grupo que recebeu a menor dosagem de dexametasona.

Abstract
BACKGROUND - Despite recent technological advances, little has been achieved in terms of changes
in mortality related to sepsis. Details about the steroids in sepsis need to be clarified and verified.
The objective of this paper was to evaluate the hemodynamic changes, such as respiratory rate
(RR), mean arterial pressure (MAP), liver blood flow, renal flow and inflammatory changes, such as
tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in septic rats treated with dexamethasone.
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METHODS - Thirty Wistar rats underwent cecal ligation and puncture and divided into control
group (CG) (n = 10), experimental group treated with dexamethasone 4 mg / kg (GD1) (n = 9) and
experimental group treated with dexamethasone 0.5 mg / kg (GD2) (n = 10). After 15 hours all
animals were subjected to femoral artery catheterization for evaluation of MAP, followed by laparotomy to check liver and renal flow. As a result, blood samples were collected, in which TNF-α was
measured. For comparison of groups regarding the variables of the study the nonparametric test
Kruskal-Wallis was used. P values <0.05 indicated statistical significance.
RESULTS - In both groups treated with dexamethasone renal flow increased significantly. We observed decrease in renal and hepatic blood flow, and increased MAP in both groups who received
dexamethasone, but these changes had no significant statistical difference. Concerning inflammation, it decreased significantly in GD2.
CONCLUSION - The study suggests that dexamethasone was responsible for de inflammatory and
hemodynamic changes found in septic animal.
KEYWORDS: Sepsis; Adrenal Cortex Hormones; Dexamethasone.
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