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RESUMO 
 
 
Neste estudo investigamos os mecanismos reguladores associados à indução da 
inflamação pulmonar decorrente da /IR intestinal. A hipótese é que mediadores 
inflamatórios gerados no intestino, drenados pelo sistema linfático medeiam as 
repercussões pulmonares observadas na SORA. Grupos de ratos foram 
submetidos à isquemia intestinal por meio da oclusão da artéria mesentérica 
superior (45 min) seguida da reperfusão intestinal por 2h. Grupos de ratos foram 
submetidos à obstrução do fluxo linfático (canulação do dueto torácico linfático, ou 
sua secção) previamente à indução da IIR intestinal. Os dados indicaram que a 
secção do dueto linfático torácico reduziu a atividade pulmonar de MPO (índice 
indireto de presença de neutrófilos), bem como a permeabilidade vascular 
(extravasamento do corante Azul de Evans) pulmonar e intestinal e aumento da 
atividade de LOH intestinal (índice de lesão tecidual). Sistemicamente, a ligação 
do dueto linfático antes da indução de l/R intestinal reduziu os níveis séricos de 
TNF-a, IL- 1<font face=“symbol”>b</font> e elevou aqueles de IL-10, LTB4e TXB2. 
Ainda, observamos que a linfa coletada nesses animais é rica em TNF-a, IL-
1J3,IL-10, LTB4e TXB2. O tratamento dos animais previamente à l/R intestinal 
com o inibidor de síntese de TNF-a, pentoxifilina (PTX), reduziu a atividade de 
MPO pulmonar nos animais submetidos a l/R intestinal com o dueto linfático 
intaeto e a potencializou naqueles onde o dueto torácico linfático foi seccionado. A 
PTX reduziu o aumento de permeabilidade vascular pulmonar e intestinal em 
condições onde dueto linfático torácico foi mantido intacto. Por outro lado em 
animais l/R intestinal com o dueto linfático seccionado, a PTX não causou redução 
adicional da permeabilidade vascular, mas reduziu os níveis séricos de IL-1J3e 
aumentou os de LTB4,enquanto na linfa, o tratamento com PTX aumentou a 
concentração de IL-10 e LTB4 e reduziu a de IL-1J3e TXB2. A inibição não 
seletiva das NOS com o composto L-NAME causou aumento dos níveis séricos de 
TNF-a, os quais foram reduzidos pela secção do dueto linfático. O bloqueio da 
geração do NO nos animais com dueto seccionado não alterou o perfil no soro de 
IL-10, mas elevou a concentração de IL-1J3.Ainda, na linfa dos animais tratados 
com L-NAME, houve aumento de IL-1J3,IL-10, LTB4 e TXB2 e redução de TNF-a. 
Nossos dados ainda revelaram que o pulmão dos animais /IR intestinal gerou 
IL1J3e IL-10 quando o dueto linfático estava intacto, e que sua secção reduziu os 
níveis gerados dessas citocinas. A PTX reduziu a geração de IL113 e aumentou a 
IL-10no pulmão.O L-NAMEaumentou a IL-113e IL-10nos animais com o dueto 
intacto e interrupção do fluxo linfático aumentou os níveis de IL-113.A IIR 
intestinal, em animais com o dueto intacto, aumentou, enquanto na vigência da 
obstrução do fluxo linfático, houve redução da expressão de ICAM-1, Mac-1 e E-
selectina no pulmão. Finalmente, os dados apresentados neste estudo sugerem 
que eventos isquêmicos intestinais seguidos de sua reperfusão, induzem a 
geração de mediadores inflamatórios locais (intestino) os quais uma vez drenados 
pelo sistema linfático mesentérico são transportados pela linfa e atingem o 
pulmão. Nessas condições observa-se inflamação pulmonar e geração adicional 
de mediadores inflamatÓrios os quais são lançadas à circulação e concorrem para 



o desenvolvimento da inflamação sistêmica e eventualmente para a falência 
múltipla dos órgãos.  
 



ABSTRACT 
 
 
In this study we investigated the role of lymphatic system on the mechanisms 
associated to the induction of lung inflammation afier intestinal IIR in rats. The 
hypothesis ofthe study was that upon intestinal IIR, inflarnmatory mediators are 
generated in the intestine and once drained by mesenteric lyrnphatic system 
interfere with the lung homeostasis contributing to lung dysfunction observed in 
ARDS. To these purposes groups of rats were submitted to occlusion of superior 
mesenteric artery (45 min) followed by intestinal reperfusion during 2h when the 
rats were killed. Groups of rats were subjected to thoracic lymphatic duct ligation 
previously to induction of the intestinal I/R. The data showed that the thoracic duct 
ligation significantly reduced the increased pulmonary MPO activity and the 
augrnented vascular perrneability (extravasation of the Evans blue dye) in lung and 
intestine. In addition, thoracic duct ligation increased the intestinal activity of LDH. 
Systemically, the obstruction of lymph flow, leaded to reduction of TNF in serum of 
rats upon intestinal I/R and increased the levels of IL-IO, LTB4 and TXB2. Elevated 
levels ofTNF-o., IL-ll), IL-IO, LTB4 and TXB2 were also found in lymph ofrats upon 
intestinal I/R. The treatment of the animals previously to the intestinal I/R induction 
with inhibitor of TNF-o. synthesis, pentoxyfilline (PTX), reduced the lung MPO 
activity upon lymphatic duct intact that was exacerbated by thoracic duct ligation. 
PfX treatment reduced the increased vascular perrneability of the lung and 
intestine conditions in rats with lymphatic duct intact. On the other hand, when the 
thoracic duct was ligated, the PfX did not cause additional reduction of vascular 
perrneability in both tis sues , but reduced the serum levels of IL-I I) and increased 
those of LTB4. Lymph of rats treated with PfX revealed an increased leveI of IL-I O 
and LTB4 and a reduced leveI of IL-l I) and TXB2. L-NAME treatment increased 
the serum levels of TNF-o., which were reduced by the thoracic lymphatic duct 
ligation. The blockade of NO synthesis in rats with lymphatic duct ligation did not 
modify the IL-10 serum levels, but increased those of IL-I 1).Lymph of rats upon L-
NAME treatment, an increased levei of IL-Il), IL-lO, LTB4 and TXB2 and a 
reduction of TNF-o. levels were detected. Pulmonary tissue of Iymphatic duct intact 
rats afier intestinal I/R were increased the release of IL-I I) and IL-IO whereas the 
thoracic duct ligation reduced the release of these cytokines. PTX treatment 
reduced the levels of IL-I I) and increased the IL-IO in the lung. LNAME treatment 
increased the IL-II) and IL-IO in lung ofintact duct rats but the obstruction of lymph 
flow caused an increase release of IL-I f3levels. Intestinal I/R in intact duct rats, 
increased whereas the thoracic duct ligation reduced the pulmonary expression 
ofICAM-I, Mac-I and Eselectin. In conclusion, our data suggest that intestinal I/R, 
induces the generation of local inflammatory mediators (intestine) which drained by 
the mesenteric lymphatic system are carried by the lymph and reach the lung. ln 
these conditions we observed pulmonary inflammation and additional generation of 
inflammatory mediators and eventually the development of the systemic 
inflammation. Our data support the view that lymphatic system play a role a path 
underlying the spread oflung and gut injury after intestinal IIR.  



Introdução 
 

Choque Hemorrágico Traumático 

 
É causado pela perda de sangue decorrente de grave lesão sangrante. A redução do 

suprimento de sangue para órgãos vitais causa diminuição significativa das suas funções, e 

pode evoluir para a morte. Nos estágios iniciais do choque, o organismo tende a compensar a 

perda de sangue por meio de sua redistribuição. Neste contexto, o fluxo sangüíneo é desviado 

da pele, músculos e do território esplâncnico para o coração, pulmão e cérebro (Greenway et 

al., 1967; Roding et al., 1970; Bayley et al., 1987; Defraigne et al., 1998; Tollens et al., 1998; 

Hossain et al., 1999). O sistema vascular mesentérico é considerado o maior reservatório de 

sangue do organismo e contém cerca de 20 a 40% do seu volume total. Ainda 60% desse 

volume compreende a circulação esplâncnica. Assim, durante o choque hemorrágico, e como 

resultado da redistribuição do fluxo sanguíneo, podem advir quadros de isquemia (Sun et al., 

1998). Indivíduos nestas condições apresentam sudorese fria, taquicardia, hipotensão arterial, 

diminuição da pressão de pulso entre outros sintomas (Gando et al., 1999; Incze, 1999).  

Além do trauma hemorrágico, a redução do fluxo sanguíneo territorial, causada por 

espasmo vascular, hipotensão e compressão vascular é igualmente indutora de isquemia. A 

condição isquêmica também se desenvolve em quadros clínicos como infarto agudo do 

miocárdio, cirurgia cardíaca, acidentes vasculares cerebrais, trombose, embolismo bem como 

transplantes de órgãos (Maxwell & Lip, 1997). 

 

Isquemia e reperfusão (I/R) 

 
O termo isquemia tem origem do grego, "ischaimos" e significa detenção sanguínea 

("iskho" = deter + "haima" = sangue). Conceitualmente, é a deficiência no aporte sanguíneo a 

determinados órgãos ou tecidos. Uma vez instalada causa diversas alterações do metabolismo, 

que resultam na redução de reservas energéticas, acúmulo de metabólitos tóxicos e 

eventualmente necrose tecidual (Sun et al., 1998; Scarabelli et al., 2002). As reservas do 

trifosfato de adenosina são rapidamente exauridas, ocorrendo acúmulo de lactato; o 

metabolismo celular altera tornando as células acidóticas com ativação de diversas proteases 

intracelulares (Hackel et al., 1988).  



É interessante lembrar que manobras cirúrgicas também induzem à isquemia. Entre 

elas a manobra de Pringle é potencialmente indutora de isquemia hepática, pois causa uma 

oclusão temporária do fluxo sanguíneo da artéria hepática e da veia porta.  

Assim, se a isquemia induzida num ato cirúrgico (Manobra de Pringle) é estratégia 

para o controle de lesões graves sangrantes, então o tempo de exposição a esta situação 

constitui relevante tema de investigação. De fato, no caso do fígado, por exemplo, existem 

estudos avaliando a importância de tempo de sua exposição à condição de isquemia (al-

Qattan, 1998). Apesar de diversos estudos, segundo Pachter et al. (1992) “o limite máximo e 

seguro da oclusão do ligamento hepato-duodenal ainda está para ser determinado”.  

Estudos realizados por Hill et al. (1992) mostraram que o músculo esquelético exposto 

a 2-3 horas de isquemia altera a sua permeabilidade vascular. Além disso, este período de 

isquemia causa importante vasoconstrição pulmonar, produção de mediadores inflamatórios e 

diminuição da expressão das moléculas de adesão (Marks et al., 1989; Grace, 1994; Williams 

et al., 1999). Por outro lado, 45 min de isquemia intestinal são suficientes para gerar 

importantes lesões na sua mucosa sem, entretanto, afetar a musculatura lisa adjacente. 

Admite-se que a reversibilidade do processo inflamatório se relaciona diretamente com a 

duração da isquemia, sendo portanto, objetivo terapêutico principal nestas condições, o 

restabelecimento da reperfusão o mais rápido possível (Sthal et al., 1989).  

A reperfusão tecidual é situação onde o suprimento sanguíneo interrompido pela 

isquemia é restaurado. Admite-se que produtos tóxicos gerados durante a isquemia sejam, na 

vigência da reperfusão, removidos e possam, ao ter acesso à circulação, promover importantes 

alterações no estado funcional do organismo. Tais alterações podem culminar em lesões 

teciduais locais e distantes do sítio onde foi desencadeada a isquemia (Berthiaume et al., 

1999). A reperfusão tecidual em indivíduos submetidos à isquemia inicia com manobras que 

privilegiam a ventilação mecânica, administração de corticosteróides, surfactante entre outras 

(Maier & Mendez, 1996; Barbas & Amato, 1998). Células em hipóxia elevam e mantém a 

capacidade de oxidação mesmo com baixa concentração de oxigênio. Além disso, como 

conseqüência da reperfusão ocorre aumento da concentração de oxigênio tecidual, situação 

que acarreta geração de grandes quantidades de radicais livres (McCord, 1985). A despeito da 

relevância dos radicais livres no desencadeamento das lesões teciduais causadas pela I/R 

intestinal, diversos mediadores parecem participar do controle da inflamação local e sistêmica 

interferindo assim com o estado funcional dos leucócitos. Nessa linha de pensamento, a 

infiltração de neutrófilos parece ser evento essencial para o desenvolvimento da lesão tecidual 

(Rubin & Navon, 1993; Grace, 1994). Neutrófilos ativados fixam-se e migram através do 



endotélio causando destruição de tecidos pela liberação de radicais livres, enzimas 

proteolíticas e peroxidase. A ação dos neutrófilos é iniciada e potencializada por diversos 

mediadores, dos quais se destacam as IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, PAF, entre outros (Marchant 

et al., 1995; Ikai et al., 1996; Koike et al., 2000).  

No que tange às lesões teciduais distantes do sítio onde se desenvolve a isquemia relatos 

da década de 60 indicam o desenvolvimento de edema pulmonar como conseqüência da 

reperfusão após a isquemia tecidual (Blaisdell et al., 1966). Nessa linha de pensamento vale 

lembrar que é durante a fase de reperfusão tecidual que alguns indivíduos apresentam 

prognóstico de evolução favorável, em comparação com significativa parcela que desenvolve 

quadro de IMOS. De fato, indivíduos sob isquemia, quando submetidos à reperfusão intestinal 

desenvolvem disfunção pulmonar (Mitsuoka et al., 1999; Koksoy et al., 2001; Kuzu et al., 

2002). Por fim, a despeito de seus efeitos benéficos, a reperfusão tecidual, subseqüente aos 

quadros de isquemia, é importante fator de risco para o desencadeamento de lesões teciduais 

generalizadas, geralmente fatais, onde o pulmão é o principal órgão afetado. 

 

Mediadores inflamatórios e I/R intestinal 

 
A magnitude da inflamação sistêmica durante o quadro de isquemia e reperfusão 

intestinal depende da mobilização de diversos mediadores. Entre eles a IL-1β, TNF-α e IL-6 

(Parrilo et al., 1990; Pinsky et al., 1993; Marchant et al., 1995), eicosanóides (Mangino et al., 

1989) e o PAF (Zhengwu et al., 1999) ocupam lugar de destaque. Existem ainda dados 

indicando a participação da fosfolipase A2 (FLA2) (Koike et al., 2000), endotelina (Anadol et 

al., 1998) e do sistema complemento (Ikai et al., 1996) na indução e manutenção do quadro 

inflamatório. De forma geral, os mediadores inflamatórios causam alterações funcionais no 

local onde a I/R intestinal foi desencadeada e também em sítios distantes como, por exemplo, 

no pulmão, fígado, rim (Rothenbach et al., 1997; Koksoy et al., 2000; Yamagishi et al., 

2002).  

Dentre os efeitos dos mediadores inflamatórios liberados na vigência da inflamação 

sistêmica, destacam-se o aumento da expressão de moléculas de adesão, recrutamento de 

células inflamatórias (neutrófilos, eosinófilos), lesão de células endoteliais, aumento do 

extravasamento plasmático além de hipotensão e redução da reatividade vascular a agentes 

vasoconstritores. Em conjunto essas alterações contribuem para a disfunção funcional de 

diversos órgãos (Malangoni et al., 1990; McGuire et al., 2001). É interessante que o padrão 

de síntese e liberação das citocinas inflamatórias é regulado por complexa rede de mediadores 



com efeitos antinflamatórios (por exemplo, IL-4 e IL-1β). Como conseqüência, o controle 

interno da inflamação pode ser obtido por meio da redução da síntese e/ou dos efeitos dos 

medidores inflamatórios. Nesse contexto na presença de afecções graves, como as observadas 

na inflamação sistêmica, a exacerbação da liberação das citocinas pró-inflamatórias 

associadas à falha dos mecanismos de defesa poderia ser responsável pela lesão microvascular 

e de diversos órgãos. Barnes (2000), discute a existência de mecanismos endógenos 

controladores da inflamação pulmonar que não a desencadeada pela I/R intestinal.  

Com respeito as citocinas, a IL-10, IL-1β, IL-4, os receptores solúveis de TNF-α e a 

IL-1β são potenciais candidatos ao controle endógeno da inflamação sistêmica causada pela 

I/R intestinal (Van Zee et al., 1992; Marchant et al., 1995; Pruit et al., 1996; Friedman et al., 

1997). Além de seus efeitos celulares diretos as citocinas também modulam a resposta 

inflamatória por meio da indução da geração de outros mediadores, tais como o PAF, o NO, 

prostanóides e leucotrienos (Honda et al., 2002). Assim, o controle da inflamação sistêmica 

parece ser decorrente dos efeitos pró e antinflamatórios. Gogos et al. (2000), não observaram 

diferenças significativas nos níveis séricos de IL-1β, IL-6 e TNF-α em pacientes portadores 

de sepsis, que pudessem justificar o índice de mortalidade observado. Estes autores postulam 

que a IL-1β exerce efeito antinflamatório que se relaciona com a gravidade da inflamação 

sistêmica. Além disso, a relação entre os níveis circulantes de IL-1β, IL-10 e os de TNF-α se 

associa a gravidade da sepse e morte dos pacientes. De acordo com os autores esses 

parâmetros podem ser, juntos a outros, indicativos da gravidade da inflamação sistêmica.  

Koksoy et al. (2001), mostraram que animais tratados, previamente à I/R intestinal, 

com anticorpos monoclonais contra o TNF-α desenvolveram menor extravasamento protéico 

e influxo de neutrófilos. Observações semelhantes foram descritas por Yamamoto et al. 

(2001), após administração de inibidor de síntese de TNF-α, o composto FR167653. Além 

disso, Yao et al. (1996), observaram elevados níveis de TNF-α no sistema porta e na 

circulação sistêmica de animais expostos a I/R intestinal. Vale lembrar que na presença de 

receptores solúveis de TNF-α ocorre redução do aumento de permeabilidade vascular e do 

recrutamento de neutrófilos para o pulmão (Sorkine et al., 1995). Gaines et al. (1999) 

mostraram que a administração de receptores solúveis de TNF-α reduz a lesão microvascular 

de animais submetidos a I/R das patas traseiras. Todavia, o recrutamento pulmonar de 

neutrófilos não foi alterado. É notável que existam evidências de que o TNF-α também exerce 

efeito antinflamatório (Liu et al., 1998; Xiaojing et al., 2001), protegendo o pulmão do 

desenvolvimento do edema causado pela I/R intestinal (Borjesson et al., 2000). 



Os eicosanóides e o PAF modulam as alterações locais e sistêmicas decorrentes da I/R 

intestinal. Campbell & Blikslager (2000) observaram que o bloqueio da síntese de 

prostanóides previne a lesão intestinal desencadeada pela I/R intestinal. Wanner et al. (1998), 

demonstraram que a liberação de TNF-α durante a I/R hepática é mediada por prostanóides. 

Turnage et al. (1997), detectaram a liberação de quantidades apreciáveis de TXA2 em pulmão 

isolado de animais submetidos à I/R intestinal. Níveis de PGE2 também estão elevados no 

plasma e no pulmão de animais submetidos a I/R intestinal (Turnage et al., 1997). Vale 

ressaltar que o bloqueio dos receptores do PAF reduz a liberação de TXB2, PGI2 e PGF2α, 

sugerindo a interação dos mediadores lipídicos no choque causado pela I/R intestinal (Filep et 

al., 1991). Aliás, o PAF causando agregação plaquetária, adesão de neutrófilos, aumento de 

permeabilidade vascular, hipotensão arterial, hipertensão pulmonar e ativação endotelial se 

associa à lesão tecidual causada pela I/R (Nagase et al., 1999).  

O óxido nítrico (NO) está envolvido com as alterações locais e sistêmicas decorrentes 

da I/R intestinal. Entretanto, a natureza dual de sua participação ainda é alvo de discussões. 

Waisman et al. (2005) demonstraram que a inalação de NO previne o aumento da infiltração 

de leucócitos no pulmão após I/R intestinal. O NO exerce ação pró-inflamatória (Ialenti et al., 

1992; Miura et al., 1996) e antinflamatória (Kubes & Granger, 1992; Poss et al., 1995; Guidot 

et al., 1995). No contexto de sua ação pró-lesiva, a geração de peroxinitrito, resultante da 

combinação do NO endotelial com superóxidos gerados por neutrófilos, é um dos mais 

relevantes exemplos (Eiserich et al., 1998). Ainda, a prevenção da agregação de plaquetas 

(Radomsky et al., 1990) e de neutrófilos (Kubes et al., 1991) e a capacidade de remover 

radicais livres (Iwata et al., 1998) constituem potenciais mecanismos pelos quais o NO exerce 

seus efeitos protetores na mucosa do trato gastrintestinal após a I/R intestinal (Kim & Kim, 

2001). Terada et al. (1996), observaram efeito pró-inflamatório do NO em modelo de I/R 

intestinal visto que o tratamento dos animais com inibidores de sua síntese (L-NAME) 

apresentaram reduzido influxo de neutrófilos para o pulmão. Ainda, Ward et al. (2000), 

propuseram que durante o período de reperfusão intestinal há declínio da atividade da sintase 

de NO constitutiva em paralelo a um atraso na atividade da sintase de NO indutível. Como 

resultado se observa lesão tecidual e pulmonar. De acordo com esses autores, com o 

transcorrer do período de reperfusão intestinal, a atividade de sintase de NO indutível se eleva 

com conseqüente geração de NO, cujos efeitos se associam mais à promoção da recuperação 

intestinal e pulmonar do que com a sua lesão. Nossos estudos sobre a participação do NO na 

lesão microvascular pulmonar causada pela I/R intestinal em ratos, mostraram que a sintase 

de NO constitutiva é fundamental para a sobrevida do animal. De fato, o seu bloqueio causou 

alta taxa de mortalidade quando os animais foram submetidos à I/R intestinal, portanto, a 



perda do balanço entre as atividades das sintases de NO (cNOS e iNOS) pode ser sugerida 

como uma das causas da disfunção pulmonar (Cavriani et al., 2004). 

 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) 

 

Uma das mais importantes conseqüências sistêmicas da reperfusão tecidual é o 

desenvolvimento de lesão pulmonar aguda levando à SDRA (Blaisdell et al., 1966; Welling, 

1996; Hudson & Steinberg, 1999; van Soeren et al., 2000; Olanders et al., 2002). A SDRA é 

um quadro de insuficiência respiratória aguda, devido à intensa resposta inflamatória 

pulmonar (Galhardo & Martinez, 2003). Dentre as manifestações clínicas relacionadas com a 

lesão pulmonar observada na SDRA incluem-se dispnéia, edema pulmonar não-cardiogênico, 

fibrose pulmonar, alveolite neutrofílica, vasoconstrição pulmonar, diminuição da reatividade 

pulmonar e exsudação de fluídos e aumento da permeabilidade capilar (Welling, 1996; Pelosi 

et al., 2000; Redding, 2001; Desai, 2002). Apesar de o edema pulmonar ser uma das 

principais características, o acúmulo de diferentes tipos celulares pode levar à deposição de 

matriz extracelular e à fibrose. Não existe tratamento específico para a SDRA, e as medidas 

terapêuticas envolvem suporte ventilatório e no tratamento das condições que desencadearam 

o quadro (Galhardo & Martinez, 2003).  

 As células recrutadas para o pulmão, liberam amplo espectro de mediadores 

inflamatórios e de enzimas, que são responsáveis pelo desencadeamento e manutenção da 

inflamação pulmonar (Wheeler et al., 1998; Wagner et al., 2002). Portanto, a interação 

leucócito-endotélio, durante a I/R intestinal, é relevante para o processo inflamatório 

pulmonar se estabelecer (Ware & Matthay, 2000). 

O aumento da expressão de moléculas de adesão leucocitária parece modular o 

acúmulo de neutrófilos pulmonares após a I/R intestinal (Kyriakides et al., 2001; Kuzu et al., 

2002). As famílias das selectinas (E, P e L-selectina), têm papel significativo nas interações 

celulares dos leucócitos e endotélio; expressas na superfície de células endoteliais estão 

envolvidas na adesão inicial de leucócitos ao endotélio. As moléculas de adesão pertencentes 

à família das imunoglobulinas, ICAM-1, ICAM-2 e VCAM-1, se ligam às integrinas, LFA-1, 

Mac-1 e VLA-4. As integrinas expressas na superfície dos leucócitos, são LFA-1, Mac-1 e 

VLA-4 (Panés & Granger, 1999). Assim, a resposta inflamatória pulmonar decorrente da I/R 

intestinal, pode ser regulada pela ativação da expressão das moléculas de adesão 

leucócito/endotélio. Hu et al. (2005) confirmaram que a ICAM-1 tem papel importante na 



injúria pulmonar causada pela I/R intestinal. Terada et al. (1997) observaram que moléculas 

de adesão do tipo ICAM-1 e P-selectina medeiam a adesão de neutrófilos ao endotélio 

pulmonar. Por outro lado, Carden et al. (1993) demonstraram que a neutralização de P-

selectina, pelo pré-tratamento com anticorpos, preveniu a lesão pulmonar decorrente da I/R 

intestinal, mas não o recrutamento de neutrófilos para o pulmão.  

Muito embora os neutrófilos modulem a lesão tecidual decorrente da I/R intestinal, 

estudos também implicam a participação dos mastócitos nesses eventos. Os mastócitos 

revestem o trato gastrointestinal e respiratório, podendo ser encontrados no epitélio 

brônquico, submucosas e nas proximidades dos vasos sanguíneos. Quando estimulados, 

liberam um amplo espectro de mediadores com atividade pró-inflamatória, como histamina, 

serotonina, PAF, citocinas, leucotrienos e prostaglandinas (Woolcock et al., 1988; Galli, 

1990; Predalier, 1993; Kubes & Gaboury, 1996; Metcalfe et al., 1997; Dib et al., 2002). Os 

mastócitos são células que atuam no sistema imunológico e exercem papel importante na 

modulação da resposta inflamatória (Theoharides et al., 2004; Galli et al., 2005). Goldman et 

al. (1992), sugeriram que os mastócitos estão envolvidos com o recrutamento de neutrófilos 

para o pulmão após I/R na pata posterior de camundongos. Esses autores verificaram 

atenuação do infiltrado neutrofílico para o pulmão em camundongos depletados de 

mastócitos. Por outro lado Andoh et al. (1999), mostraram que a lesão intestinal na I/R resulta 

da ativação dos mastócitos, sem contudo haver envolvimento de neutrófilos. Kanwar & Kubes 

(1994) sugeriram que a desgranulação de mastócitos intestinais aumenta a infiltração de 

neutrófilos, e se relaciona com a injúria causada pela isquemia/reperfusão intestinal. Boros et 

al. (1999), mostraram que a desgranulação prévia de mastócitos no intestino, com composto 

48/80, tem efeito protetor sobre o desencadeamento da lesão intestinal causada pela I/R 

intestinal. Vale lembrar que existem estudos indicando que estas células contribuem para as 

alterações de permeabilidade vascular da mucosa, mas não para a lesão tecidual observada na 

I/R intestinal (Szabó et al., 1997; Kimura et al., 1998). Assim, parece que existe complexa 

interação funcional de neutrófilos com mastócitos a qual pode ser importante para modular a 

lesão intestinal causada pela isquemia/reperfusão.  

Os macrófagos também parecem participar dos mecanismos indutores da injúria 

pulmonar causada pela I/R intestinal (Borjesson et al., 2000). Estas células estão presentes em 

grande quantidade no tecido pulmonar e quando estimuladas liberam expressiva quantidade 

de mediadores inflamatórios (Dhalen et al., 1983; Salvemini et al., 1992; Poulter et al., 1994; 

Mukundan et al., 2001). Assim, é provável que os macrófagos participem da manutenção da 

homeostasia pulmonar. É interessante que Souza et al. (2000), de forma semelhante aos 



nossos estudos, observaram que não há alteração significativa do número destas células no 

LBA de animais submetidos a 45 min de isquemia mesentérica seguida de 60 min de 

reperfusão intestinal. Entretanto, LaNoue et al. (1998), demonstraram que macrófagos obtidos 

de LBA de ratos expostos à I/R intestinal, liberam TXA2, PGE2, enzimas lisossômicas e fator 

coagulante indicando que a I/R intestinal altera o estado funcional dessas células no pulmão.  

 
 
Sistema linfático e I/R intestinal  

 O sistema linfático é uma rede organizada composta de tecidos linfóides 

interrelacionados que funcionam como via de transporte de fluidos/linfa. Seus componentes 

principais são:  1. células dendríticas, macrófagos e linfócitos;  2. vasos (presentes em espaços 

intercelulares e perivasculares);  3. fluídos (tecidual e linfático). 

 Pode ser dividido em dois compartimentos: periférico (presentes em espaços 

intersticiais) e central (cisterna chili e ducto torácico). Podemos destacar que, pele, intestino e 

pulmão constituem os órgãos mais irrigados pelo sistema linfático (Olszewski, 2003).  

 Para que a homeostasia dos fluidos internos seja obtida, o plasma presente no espaço 

intersticial necessita ser drenado e transportado novamente para o sistema circulatório 

(Swartz, 2001). Nesse contexto, o material drenado é potencial fonte de agressão ao 

organismo, visto a possibilidade de conter microorganismos. Entretanto, precedendo o retorno 

da linfa ao sistema circulatório encontram-se interpostos os linfonodos que constituem eficaz 

sistema de filtração de maneira que o seu conteúdo, ao ser transportado para o compartimento 

sanguíneo, seja o mais isento possível de partículas nocivas. Os linfonodos são estruturas 

amplamente distribuídas pelo organismo e o sistema gastrintestinal não é exceção.  

 A linfa entra nos linfonodos através dos diversos vasos linfáticos aferentes. Dentro do 

linfonodo a linfa é percolada em um complexo sistema de canais e trabéculas efluindo em um 

ou dois vasos eferentes. Estes se encaminham ao ducto linfático, que se conecta à veia cava e 

esta por sua vez desemboca no átrio direito, ganhando acesso à circulação sistêmica (Swartz, 

2001).  

 O processo de filtração desenvolvido nos linfonodos tem sua base na ação do sistema 

reticular endotelial no qual os macrófagos exercem ação fagocitária significativa (Schmid-

Schönbein, 1990). Desta forma a linfa percolada no interior dos linfonodos é depurada. Vale 

ressaltar que os linfonodos constituem também o local onde se inicia a resposta imune 

específica (Adair & Guyton, 1985). Como conseqüência, estas estruturas são relevantes para 

os mecanismos indutores da imunidade celular e humoral (Kreimeier, 2000). 



 Alguns estudos consideram que a disfunção pulmonar, e a IMOS são conseqüentes aos 

efeitos dos mediadores inflamatórios derivados do trato gastrintestinal drenados pelo sistema 

linfático mesentérico. Nesse contexto o sistema linfático adquire importância adicional 

(Deitch, 2001).  

Deitch et al. (2006), mostraram que após o choque hemorrágico, fatores tóxicos 

presentes na linfa, proveniente do intestino, são responsáveis pelas lesões pulmonares e 

contribuem para a geração da inflamação sistêmica. A concepção é que os mediadores 

inflamatórios são transportados pelo sistema linfático mesentérico atingindo o ducto torácico; 

deste, são transportados pela veia subclávia, chegando ao átrio direito cardíaco. É notável que 

o pulmão é o primeiro órgão a receber os produtos transportados pela linfa. Nessa linha de 

pensamento justifica-se o pulmão ser o primeiro órgão afetado em eventos traumáticos. 

Portanto, o sistema linfático e o balanço hídrico passam a ter relevância adicional no controle 

dos processos inflamatórios sistêmicos.  

 A circulação do trato gastrintestinal é mantida por três ramos vasculares provenientes 

da aorta. Desta forma, a artéria celíaca nutre o estômago, a artéria mesentérica superior o 

intestino delgado, porções proximais do cólon e do pâncreas, por fim, a artéria mesentérica 

inferior irriga o colón distal (Matheson et al., 2000). Diversos estímulos alteram os 

mecanismos reguladores da microcirculação gastrintestinal, contribuindo para o 

desenvolvimento de doenças gástricas ou afetando a funcionalidade de órgãos durante a I/R 

intestinal (Matheson et al., 2000). O choque séptico, o hemorrágico, o cardiogênico, e a 

hipertensão portal são potenciais candidatos à indução de distúrbios no controle do fluxo 

sanguíneo intestinal (Vallet et al., 1994; Hinshaw, 1996; Beishuizen et al., 1998; Fruchterman 

et al., 1998). De forma geral, quando os distúrbios se instalam se desenvolve um quadro de 

inflamação sistêmica com conseqüente redução do fluxo sanguíneo intestinal (Mainous et al., 

1995; Nieuwenhuijzen et al., 1996; Watkins et al., 1996). Um dado interessante é que no 

choque hemorrágico, seguido de ressuscitação, mesmo quando a performance cardíaca e a 

pressão arterial se encontram em níveis adequados, observa-se significativa redução do fluxo 

microvascular intestinal (Flynn et al., 1992; Watkins et al., 1996; Fruchterman et al., 1998; 

Smail et al., 1998). Nesse contexto, observa-se vasoconstrição e hipoperfusão tecidual 

resultando em quadros de isquemia intestinal (Mayers & Johnson, 1998) e potencialmente de 

indução da SDRA (Hao et al., 1997). 

 No contexto do sistema gastrintestinal como modulador da inflamação, Davidson et al. 

(2004), sugeriram que a linfa, mas não o plasma, coletada de ratos submetidos ao choque 

hemorrágico é capaz de ativar neutrófilos e células endoteliais. A injúria endotelial e os 

neutrófilos ativados, devido a fatores gerados durante o período de choque, foram suficientes 



para esses autores mostrarem que somente a isquemia intestinal é suficiente para induzir a 

produção de atividade biológica na linfa após o choque hemorrágico.  

Estudos conduzidos por diversos autores que sugerem relevante participação de fatores 

presentes na linfa, os quais modulam o recrutamento de neutrófilos, inclusive a partir da 

ativação de células endoteliais, do aumento da expressão de moléculas de adesão como a 

ICAM-1 (Deitch et al., 1994; Deitch et al., 2003; Deitch et al., 2006).  

Entretanto, estímulos nocivos ao sistema circulatório causariam perda da barreira 

intestinal. Dessa forma, o fenômeno de translocação bacteriana adquire relevância adicional. 

De fato a translocação bacteriana contribui para a inflamação sistêmica, disseminação 

bacteriana e suas toxinas (Baker et al., 1988; Calvano et al., 1994; Jiang et al., 1995; Wang et 

al., 1998). Por outro lado, mesmo na ausência de concentração de bactérias circulantes 

suficientes para causar inflamação sistêmica, existem estudos indicando níveis apreciáveis de 

citocinas inflamatórias circulantes (Moore et al., 1991; Deitch et al., 1994; Grotz et al., 1999). 

Estudos revelam que o TNF-α e a IL-6 são detectados na circulação portal e sistêmica em 

modelos de choque hemorrágico e de endotoxemia os quais não estão relacionados com a 

presença de bactérias circulantes (Deitch et al., 1994). Resultados similares foram observados 

por Mainous et al. (1995). Em contraste também existem estudos indicando que o trato 

gastrintestinal não é fonte geradora de citocinas pró-inflamatórias. Koo et al. (1999), 

demonstraram que níveis de citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1β e IL-6) não estão alterados 

na circulação portal e sistêmica em modelo experimental de sepsis. 

 É interessante que a secção do ducto linfático mesentérico de ratos expostos a choque 

hemorrágico reduz significativamente a infiltração de neutrófilos para o pulmão (Caruso et 

al., 2003). Estudos indicam que a microcirculação mesentérica exerce relevante efeito sobre a 

inflamação sistêmica e por extensão no estado funcional de neutrófilos (Deitch et al., 1994; 

Shenkar et al., 1994; Welborn et al., 2000).  



Conclusões 
 

Em condições onde o ducto linfático está intacto, a I/R intestinal: 

 

1.  Causa inflamação pulmonar caracterizada pela migração de neutrófilos e pelo aumento de 

proteínas plasmáticas extravasadas no pulmão e no intestino; Ainda, determina lesão tecidual 

intestinal, evidenciada pela redução da sua atividade de lactato desidrogenase; 

 

2.  Induz aumento da expressão pulmonar de E-selectina, ICAM-1 e Mac-1; 

 

3.  Acarreta elevação dos níveis séricos de TNF-α, IL-1β, IL-10, LTB4; 

 

4.  Em animais tratados com PTX, reduz as lesões pulmonares e intestinais decorrentes da I/R 

intestinal; 

 

5.  Após tratamento dos animais com L-NAME, mostramos que a falta de NO gerou 

exacerbada repercussões pulmonares e intestinais; 

 

6.  Após o tratamento dos animais com L-NAME, reduziu os níveis sistêmicos de IL-1β e de    

IL-10; 

 

7.  Em ratos tratados com PTX, aumentou os níveis de IL-1β e diminuiu os de IL-10 

sistemicamente; 

 

8.  Em ratos tratados com PTX, levou à redução de IL-1β e IL-10; 

 

9.  Na ausência de NO (tratamento com L-NAME), causou aumento de IL-1β e IL-10 no soro 

dos animais;  

 

 

 

 

 

 



 

Na vigência da obstrução do fluxo do ducto linfático torácico a I/R intestinal induz: 

 

10. Redução das repercussões pulmonares (recrutamento de neutrófilos e extravasamento 

protéico) e intestinais (extravasamento de proteínas plasmáticas e lesão tecidual);  

 

11.  Sistemicamente, uma significativa diminuição dos níveis no soro de TNF-α, IL-1β, e 

aumento de IL-10, LTB4 e TXB2; 

 

12.  Na presença de tratamento com PTX, redução dos níveis séricos de IL-1β e aumento de 

LTB4;  

 

13.  A redução da geração de IL-1β e LTB4 e aumentados níveis séricos de IL-10 quando do 

tratamento dos ratos com L-NAME;  

 

14.  Redução dos níveis de IL-1β e IL-10 em sobrenadante de explante pulmonar;  

 

15.  Redução dos níveis de IL-1β em sobrenadante de explante pulmonar após o tratamento 

com PTX; 

 

16.  Elevação dos títulos de IL-1β e IL-10 após o tratamento dos animais com L-NAME; 

 

17.  Redução do aumento da expressão pulmonar de E-selectina, ICAM-1 e Mac-1; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A análise da linfa coletada do ducto linfático torácico em animais submetidos a I/R 

intestinal revelou: 

 

18.  Quantidades apreciáveis de a TNF-α, IL-1β, IL-10, LTB4 e TXB2; 

 

19.  Diminuição dos níveis de TNF-α e aumento de IL-1β, IL-10, LTB4 e TXB2 na vigência 

do tratamento com L-NAME; 

 

20.  Que o tratamento com PTX, causou redução de IL-1β e aumento dos títulos de IL-10; 

 

 

 

Em síntese: 

Os dados obtidos neste estudo nos permitem concluir que a I/R intestinal gera 

mediadores inflamatórios os quais são transportados aos pulmões pelo ducto linfático 

torácico. Ao atingirem os pulmões, induzem a geração adicional de mediadores 

inflamatórios que contribuem para a inflamação sistêmica e potencialmente para a 

falência múltipla dos órgãos e sistemas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 1. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento do sistema linfático. 
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Resumo 2. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento da interrupção do fluxo linfático. 
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Resumo 3. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento do sistema linfático após interferência farmacológica. 
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Resumo 4. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento da interrupção do fluxo linfático após interferência 

farmacológica. 
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Resumo 5. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento do sistema linfático após interferência farmacológica. 
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Resumo 6. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento da interrupção do fluxo linfático após interferência 

farmacológica. 
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Resumo 7. Participação dos mediadores inflamatórios na inflamação pulmonar causada pela 

I/R intestinal. Envolvimento do sistema linfático após interferência farmacológica. 
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Resumo 8. Participação de E-selectina, ICAM-1 e Mac-1 na inflamação pulmonar causada 

pela I/R intestinal. Envolvimento do sistema linfático. 
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