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INTRODUÇÃO 
 

A obstrução intestinal mecânica representa uma condição de urgência, 

necessitando diagnóstico precoce e terapêutica adequada, em virtude do seu elevado 

grau de morbidade e de mortalidade. Nos EUA, ocorrem 30.000 mortes por ano em 

decorrência de abdome agudo obstrutivo[1]. No Brasil, segundo pesquisa no 

DataSUS[2], ocorreram cerca de 4.000 óbitos em 2013 por abdome agudo, apesar de 

considerer estes registros como subestimados.  

De todas internações hospitalares por abdome agudo, cerca de 20% são em 

virtude de causas obstrutivas[3], podendo acometer tanto o intestino delgado quanto 

os colons. As causas mais comuns são diversos fatores extrínsecos, como aderências 

hérnias, carcinomatose, volvo e endometriose, ou por fatores intrínsecos, como 

tumores, estenoses, intussuscepção, doenças inflamatórias, entre outros[4]. 

As aderências pós-operatórias (56%) seguidas pelas hérnias (20%) 

representam as principais causas de obstrução do intestino delgado. Nos colons, as 

neoplasias constituem 60% e as torções (Volvos) 20% das causas, ambas podendo 

apresentar-se em caráter agudo e com oclusão luminal completa ou parcial[4]. 

Uma vez instalada a oclusão, o aporte sanguíneo do intestino pode ser 

afetado, tanto por pinçamento ou torção dos vasos, como pelo aumento da pressão 

intra-luminal e edema, comprimindo os vasos da submucosa e acometendo o retorno 

venoso, causando assim um quadro de congestão[5]. Quando o suprimento 

sanguíneo não foi comprometido, a obstrução é considerada simples, com menor risco 

de complicações, porém, quando há isquemia associada o risco de translocação 

bacteriana e perfuração aumenta, chegando a uma incidência de 15% de necrose 

intestinal[6]. 

A alça intestinal proximal ao segmento obstruído começa a dilatar-se, 

iniciando um regime de aumento na secreção de fluídos pela mucosa, assim como 

importante alteração na motilidade, constituindo assim as principais alterações 

fisiopatológicas[7]. 

O acúmulo de líquidos associado a sua estase favorece a proliferação 

bacteriana, com consequente fermentação e aumento do volume de gases, resultando 

inicialmente em aumento do aporte arterial, ativação de neutrófilos e macrófagos, com 

liberação de citocinas, óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio[8]. 
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Em estudo experimental, Nellgard e Cassuto [8] demonstraram que animais 

com obstrução intestinal apresentam maior secreção de fluídos para o lúmen, 

enquanto animais sem obstrução apresentam maior absorção, sendo este um fator 

determinante para desencadear processo inflamatório local e perda maciça de 

volume, podendo desencadear a resposta inflamatória sistêmica. 

A presença de lesão do epitélio intestinal com liberação de mediadores 

inflamatórios sistêmicos e quebra da barreira mucosa com translocação comprovada 

de Escherichia coli foi demonstrada por Generoso e cols [9] em modelo de obstrução 

intestinal em ratos. 

O trato gastro-intestinal é colonizado por mais de 1000 espécies de bactérias, 

divididas em anaeróbios obrigatórios (95%) como o Clostridium sp e Bacteroides sp, 

entre outros, e anaeróbios facultativos (5%) representados principalmente por 

Escherichia coli e Klebsiella sp[10].  

Sua presença no lúmen tem papel importante na diferenciação do epitélio, 

produção de enzimas que ajudam a digestão e principalmente atuando em uma 

resposta inflamatória balanceada, que modula processos imunológicos e impede a 

proliferação e instalação de bactérias patogênicas[11]. 

A translocação bacteriana é estabelecida quando bactérias presentes no 

intestino ou seus metabólitos atingem a corrente sanguínea, sendo considerada um 

importante desencadeante para sepse, dependendo de, pelo menos, um de três 

fatores: 1) alterações na flora intestinal normal, com diminuição dos microorganismos 

não patógenos; 2) quebra da barreira mucosa; 3) deficiência imunológica do 

paciente[12]. 

Mesmo em condições de normalidade, a translocação bacteriana para 

linfonodos ocorreu em 15% de uma série de pacientes submetidos a cirurgia 

abdominal. Na maioria dos casos, não houve repercussões infecciosas, porém, 

quando analisado o grupo de pacientes que apresentavam cultura positive, o risco de 

sepse foi de 45% contra 19% versus aqueles com cultura negativa[13].  

A mucosa intestinal constitui a primeira linha de defesa, sendo repleta de 

mucina e peptídeos anti-microbianos. As bactérias que vencem essa barreira são 

sinalizadas por receptores do tipo Toll-like e fagocitadas por macrófagos da 

submucosa[11]. Em situações de isquemia e reperfusão, a liberação de radicais livres 
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e fatores pró-inflamatórios altera a microcirculação, aumentado a permeabilidade da 

mucosa[14].  

A isquemia promove acidose da mucosa enteral, levando a alteração de sua 

citoarquitetura e facilitando a passagem de bactérias para o sistema linfático, onde 

atingem os linfonodos por duas vias: a transcelular, que é a passagem através dos 

enterócitos, utilizando canais e bombas de membrana específicas; e, a paracelular, 

com passagem pela junção dos enterócitos, comprometida em processos 

inflamatórios e estímulos de microorganismos[15, 16]. 

Após ultrapassarem a barreira da submucosa, as bactérias ou suas toxinas 

atingem a circulação sistêmica através da circulação venosa portal ou pelos vasos 

linfáticos mesenteriais, desencadeando resposta inflamatória [17].  

O conceito de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) foi definido 

em 1991, após consenso do American College of Chest Physicians e Society of Critical 

Care Medicine, com o objetivo de padronizar as definições de sepse, sepse grave, 

choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos[18], sendo atualizado em 2016, 

excluindo-se a definição de sepse grave[19]. A SIRS constitui a resposta clínica do 

organismo a um insulto inespecífico, seja ele puramente inflamatório ou infeccioso, 

sendo caracterizada pela presença de pelo menos dois de quatro critérios pré-

estabelecidos[18]. 

O organismo quando insultado por um agente infeccioso, ou na vigência de 

um processo inflamatório como queimadura, trauma, pancreatite, doenças auto-

imunes e procedimentos cirúrgicos, promove liberação de citocinas pró-inflamatórias 

diversas, que possuem efeito direto na microcirculação, sendo responsáveis por parte 

importante do dano tecidual, mesmo quando o estímulo ou agente que iniciou o 

quadro é contido[20]. 

Após o insulto inicial, o objetivo do organismo é alcançar a homeostasia, 

reduzindo assim a produção de citocinas pró-inflamatórias e iniciando a produção de 

antagonistas. Porém, quando o fator que gerou a agressão não é interrompido, os 

mediadores liberados para controle do quadro assumem papel maléfico, ativando 

cascatas inflamatórias e o sistema retículo-endotelial, lesando a microcirculação e 

conduzindo a disfunção de órgãos[20]. 

Um dos primeiros mediadores pró-inflamatórios descrito na década de 70 foi 

o fator de necrose tumoral tipo alfa (TNF-α), identificado como mediador do choque 
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endotóxico, com relação direta com a transcrição de fatores sinalizadores da cascata 

inflamatória, como interleucinas (IL), óxido nítrico, fator de ativação plaquetária, 

sistema complemento, entre outros[21, 22]. 

A expressão do TNF-α depende da ativação de receptores tipo Toll like, que 

sinalizam a degradação da proteína inibidora de κappaB (I-κB), ativando assim o Fator 

Nuclear κappaB (NF-κB), que adentra o núcleo celular e sinaliza a própria síntese e a 

expressão de outras citocinas pró-inflamatórias[23]. 

O TNF-α também estimula a liberação de outros citocinas, como IL-1β, IL-6, 

IL-1β e Interferon-gama (IFN-). A IL-1 β é responsável por febre, sonolência e 

hipotensão[24] e a IL-6 aumenta as proteínas de fase aguda hepática e aumenta a 

reabsorção óssea[25]. Desencadeada a resposta sistêmica, a integração entre 

leucócitos e endotélio resulta em aumento da permeabilidade, com consequente 

incremento na atividade destas células no tecido inflamado e edema local, tendo como 

consequência a liberação de metabólitos do ácido aracdônico, óxido nítrico e espécies 

reativas de oxigênio.[26].  

Os metabólitos do ácido aracdônico resultantes das vias da lipoxigenase e 

ciclooxigenase possuem importante efeito na circulação, causando diminuição da 

resistência vascular com consequente hipotensão e choque[26]. A hipotensão e 

choque presentes nos quadros de SIRS são decorrentes também da produção 

exacerbada de óxido nítrico (NO) a nível vascular causando vasodilatação refratária 

a vasopressors e a nível de miocárdio causando disfunção ventricular[27]. 

A lesão endotelial também possui papel importante na relação entre 

inflamação e coagulação. A expressão aumentada de TNF-α sinaliza a produção de 

trombina, que promove coagulação e tem ação como mediador pró-inflamatório. A 

ação do TNF-α e IL-1β inibe a fibrinólise, gerando trombose da microcirculação e 

subsequente disfunção orgânica[28]. 

Uma vez desencadeada a SIRS, o organismo inicia vias de sinalização para 

controlá-la, sintetizando antagonistas de receptores de TNF-α e IL-1β, citocinas anti-

inflamatórias como IL-4 e IL-10 que diminuem a produção de TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-

8. O balanço entre mediadores pró e anti-inflamatórios determina o prognóstico do 

paciente acometido. A mortalidade estimada é de 7% na ausência de infecção e de 

cerca de 46% no choque séptico[29]. 
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Várias estratégias foram estudadas e testadas na tentativa de controlar os 

danos orgânicos na SIRS, como controlar o fator que desencadeou a síndrome, 

restabelecer a homeostase e minimizar as consequências[18]. Interromper o fator que 

desencadeou a síndrome, apesar de fundamental pode ser de extrema dificuldade 

devido a diversidade dos insultos e seu grau de irreversibilidade. Com o dano à 

microcirculação com consequente vasodilatação, o restabelecimento da homeostase 

depende invariavelmente da restituição do volume intravascular e resistência vascular 

periférica[18]. A reposição volêmica com uso de  soluções cristalóides, como o Ringer 

lactato, requer a infusão de grandes volumes devido seu extravasamento para o 

interstício, o que aumenta os danos à microcirculação e ao processo inflamatório[30].  

Devido aos maus resultados com o emprego dos cristalóides, na década de 

80 outras opções de soluções foram testadas, como a solução salina hipertônica (SH), 

com resultados promissores, como no estudo de Velasco e colaboradores[31] que 

demonstraram restabelecimento dos parâmetros hemodinâmicos com uso de SH de 

NaCl 7,5% em quantidade relativa a 10% do volume sangrado em modelo 

experimental de choque hemorrágico severo (4ml/Kg x 40 ml/Kg). 

Estudos subsequentes demonstraram os benefícios da SH, como a 

necessidade de infusão de volumes menores para atingir a homeostasia em modelo 

de sepse[32] assim como expressão de fatores de transcrição presentes na resposta 

inflamatória, como o NF-kB e a quinase regulada por sinal extracelular tipo 1 (ERK-1), 

que se encontram diminuídos quando SH foi empregada[33]. 

A utilização da SH em obstrução intestinal e isquemia em ratos, com 

ressecção do segmento acometido após 24 horas demonstrou presença de 

translocação bacteriana em 86% dos linfonodos mesenteriais, assim como 57% de 

hemocultura positiva. A SH de NaCl a 7,5% levou à menor expressão de moléculas 

de adesão, assim como menor translocação bacteriana e mortalidade[34, 35]. 

Embora estudos experimentais tenham demonstrado benefícios da SH, ainda 

há controvérsias nos estudos em humanos. Por um lado, dois ensaios clínicos 

realizados em pacientes traumatizados [36, 37] que receberam infusão de SH no pré-

hospitalar não revelaram significância estatística em relação a sobrevida e 

mortalidade, diminuindo interesse em sua utilização. Por outro lado, Haren e 

colaboradores[38] infundiram SH em pacientes com choque séptico e observaram 

melhora do tônus vascular e contratilidade do miocárdio.  
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No modelo experimental de obstrução intestinal e isquemia, Rasslan e cols 

[39] associaram a Pentoxifilina à SH e demonstraram redução na atividade 

inflamatória e estresse oxidativo. Assim como a Pentoxifilina, a N-acetilcisteína (NAC) 

tem papel na redução das espécies reativas de oxigênio, sendo uma derivação do 

aminoácido cisteína, capaz de restabelecer os níveis intracelulares de glutationa, com 

seu emprego bem estabelecido na intoxicação por acetaminofeno (paracetamol) e na 

doença pulmonar obstrutiva crônica[40]. 

A NAC é capaz de modular a expressão de genes que sintetizam citocinas 

pró-inflamatórias, suprimir o NF-κB responsável pela ativação dessas citocinas, além 

de regular a transcrição de ciclooxigenase tipo 2 (COX-2), enzima produtora de 

prostaglandinas e outros fatores que atuam na SIRS[41]. 

Em estudo recente, Wang[42] e colaboradores demonstraram após indução 

de SIRS em ratos que a aplicação precoce e repetida de NAC durante 36 horas 

reduziu a atividade de NF-kB e protegeu contra apoptose das células dendríticas 

pulmonares, diminuindo disfunção e lesões pulmonares, com consequente redução 

de mortalidade.  

Da mesma forma, Gül[43] e colaboradores comprovaram diminuição dos 

níveis de TNF-α e aumento na concentração eritrocitária de glutationa. Csontos[44, 

45] e colaboradores avaliaram a NAC em pacientes vítimas de queimadura superior a 

20% da superfície corpórea, demonstrando seus benefícios pela diminuição da 

necessidade de drogas vasopressoras, dos níveis de interleucinas e da expressão de 

marcadores de superfície de leucócitos. Steckert[46] e colaboradores descreveram 

revisão da associação de NAC com estatinas e vitaminas no tratamento de pacientes 

com sepse do sistema nervoso, com resultados positivos na diminuição do estresse 

oxidativo. 

 
  



7 

 

 

OBJETIVO 
 

Avaliar o efeito da N-acetilcisteína associada ao Ringer lactato ou à solução 

salina hipertônica na resposta inflamatória, histologia e translocação bacteriana em 

modelo experimental de obstrução e isquemia intestinal. 
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MÉTODOS 
 

Esta pesquisa foi realizada seguindo os princípios internacionais da 

experimentação em animais[47] e a Lei 11.794/ 2008 para o cuidado, manipulação e 

utilização de animais de laboratório, sendo iniciada após aprovação pela Comissão 

de Pesquisa do Departamento de Cirurgia e pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, número 429/13. 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiopatologia Cirúrgica, 

LIM-62, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

Foram utilizados ratos machos, linhagem Wistar, provenientes do Biotério da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com peso aproximado de 250 

a 300 g. Os animais foram mantidos no biotério nas fases pré e pós-experimental, com 

livre acesso à ração e água, em ambiente controlado para temperatura, umidade e 

exposição à luz artificial, com ciclos de claro e escuro de 12 horas.  

O cálculo do tamanho da amostra baseou-se na fórmula que permite o cálculo 

do tamanho da amostra, além do poder estatístico do estudo: Diferença Padrão = 

Diferença Estimada / Desvio Padrão. Assim, com os dados de IL-6 do estudo prévio 

[39] feito no laboratório, obtém-se 1,43/0,63= 2,27; este valor foi colocado no 

nomograma[48], obtendo-se o tamanho da amostra de acordo com o poder estatístico 

do estudo(90%). Para este cálculo, seriam 10 animais por grupo. Portanto, decidiu-se 

por alocar 10 animais por grupo e 5 animais que foram submetidos a anestesia e 

sacrificados para coleta de amostras, para servirem como grupo Referência. 

 

Constituição dos grupos 
 

Foram constituídos quatro grupos experimentais, com 10 animais em cada, 

além do grupo de referência: 

1. OI – Submetidos a obstrução e isquemia intestinal e enterectomia com 

anastomose intestinal, sem reanimação volêmica;  

2. RL – Submetidos a obstrução e isquemia intestinal, reanimação volêmica 

com Ringer lactato (32ml/kg, i.v., em 10 minutos) e enterectomia com anastomose 

intestinal;  
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3. RLNAC – Submetidos a obstrução e isquemia intestinal, reanimação 

volêmica com Ringer lactato associado a NAC (32ml/kg + 150 mg/kg i.v. em 10 

minutos) e enterectomia com anastomose intestinal;  

4. SHNAC – Submetidos a obstrução e isquemia intestinal, reanimação 

volêmica com solução salina hipertônica a 7,5% associado com NAC (4ml/kg + 150 

mg/kg i.v., em 10 minutos) e enterectomia com anastomose intestinal. 

 

Grupo Referência (n=5):  Animais anestesiados, submetidos a coleta de 

materiais para cultura e histologia e sacrificados por exsanguinação.  

 

Procedimento anestésico e analgesia  
 

Os animais receberam uma associação anestésica de cetamina e xilazina 

intramuscular em membro posterior direito, na dose de 60mg/kg e 10mg/kg, 

respectivamente.  Considerou-se o animal em plano anestésico cirúrgico quando não 

havia reflexo de retirada à preensão digital da pata posterior contra-lateral à da 

anestesia. Quando apresentavam superficialização do plano anestésico, foi realizada 

complementação com metade da dose inicial. Para analgesia pós-operatória, foi 

utilizado 5mg/kg de Tramadol, via intramuscular, a cada 8 horas.  

 

Modelo experimental de obstrução e isquemia intestinal 
 

O modelo de obstrução intestinal foi descrito por Mulvihill e colaboradores em 

1988[49], sendo o acréscimo da isquemia por ligadura dos vasos proposto por Zanoni 

e colaboradores em 2009[34].  A técnica operatória prevê incisão mediana no abdome 

do animal, com identificação do ceco e íleo terminal, com ligadura subseqüente da 

alça de delgado a 1,5 cm da válvula íleo cecal e dos vasos mesenteriais que irrigam 

segmento entre 7 e 10 cm até o ponto da ligadura (Figura 1). 
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Figura 1. Fotografia mostrando íleo terminal, ceco e o suprimento vascular do mesentério (à equerda) 

e Fotografia mostrando ligadura dos vasos do mesentério e da extremidade do íleo (seta azul, à 

direita). 

 

A parede abdominal foi fechada com fio de Nylon 3.0 e o animal encaminhado 

ao biotério para plena recuperação. Permaneceu por 6 horas, de acordo com estudo 

inicial[50] com livre acesso a água. Após este período, foi submetido a nova anestesia, 

abertura da cavidade abdominal e ressecção do segmento obstruído, anastomose 

término-terminal com fio de Polipropileno 6.0 das extremidades ileais, sendo então 

randomizados em quatro grupos (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Fotografias mostrando segmento intestinal isquêmico, com alça distendida a montante (seta 

azul, à esquerda), mostrando segmento comprometido ressecado (seta azul, ao centro) e mostrando 

anastomose de intestino Delgado (seta azul à direita). 

 

Após a enterectomia com anastomose e reanimação volêmica, os animais 

foram encaminhados novamente ao biotério, com livre acesso a água e comida, 

permanecendo por 24 horas. 
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Eutanásia e descarte de animais 
 

Após as 24 h do tratamento, a eutanásia foi realizada por exanguinação, sob 

anestesia, após a coleta dos tecidos. O descarte das carcaças, devidamente 

acondicionadas em sacos de cor branca leitosa, etiquetados, foi realizado conforme 

orientado na Cartilha de Orientação para Descarte de Resíduo no Sistema FMUSP-

HC. 

 

Gasometria e lactato arteriais, leucograma e granulócitos 
 

As avaliações de leucometria e granulócitos foram realizadas por coleta de 

0,01 mililitros de sangue da ponta da cauda do animal, analisados em aparelho 

automático Mindray BC-2800Vet (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 

China). 

As avaliações de gasometria e de lactato arteriais foram realizadas no 

momento da reoperação e 24 horas após reanimação, por coleta de 0,1 mililitros de 

sangue coletados da artéria carótida direita no momento da reoperação, e por punção 

direta da aorta no momento da eutanásia, sendo analisados em aparelho automático 

Radiometer ABL 555 (Radiometer Medical, Copenhagen, Denmark). 

 

IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ em rins e pulmões  
 

Para a análise de citocinas, os tecidos dos rins e pulmões foram 

homogeneizados numa solução contendo 10 mM de Tris-HCl, 1 mM de EDTA, 1% de 

Triton X-100 e 2 mM de PMSF (fluoreto de fenilmetilsulfonilo - Sigma). Para cada 

amostra foi adicionado 1 ul / ml de coquetel inibidor de protease (Sigma) seguido de 

centrifugação a 11.000 g durante 10 minutos a 4 ° C. Os sobrenadantes foram 

recolhidos para a detecção dos níveis de IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ nos 

homogeneizados, determinados por ELISA de sanduíche utilizando reagentes 

fornecidos por R & D Systems (Minneapolis, MN, EUA).  

Os ensaios foram realizados em acordo às instruções do fabricante. As 

placas foram primeiramente recobertas com os anticorpos e acondicionadas em 

câmara úmida por 18 horas a 4oC, incubadas com as amostras e recombinantes por 
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2 h/TA e, em seguida, foram lavadas em PBST (Solução salina fosfato tamponada 

com Tween 20). Anticorpos biotinilados anti IL-1, IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ 

foram adicionados às placas (100 μL/poço) e realizada nova incubação de 2 h/TA. 

Outras três lavagens em PBST foram feitas e adicionados 100 μL/poço do conjugado 

estreptoavidina-peroxidase.  

As placas foram novamente incubadas por 30 min/TA e em seguida, outro 

ciclo de três lavagens foi realizado e a reação revelada pela adição de 100 μL/poço 

do substrato contendo o cromógeno TMB (3,3’,5,5’ tetramethylbenzidine - 

eBioscense). A reação foi bloqueada com ácido sulfúrico solução 0,2 M e as placas 

lidas a 450 nm num leitor de ELISA automático (Molecular Devices Spectramax- LLC, 

CA, EUA). As amostras foram quantificadas por diluições seriadas por comparação 

com curvas padrão de citocinas recombinantes purificadas e os valores expressos 

como a média de amostras individuais em pg / mL. 

 

Ensaios microbiológicos em linfonodos mesenterias e outros tecidos 
 

Amostras dos linfonodos mesenteriais, fígado, baço e pulmões foram obtidas 

dos animais, 24 horas após a realização da enterectomia e reanimação. Estes tecidos 

foram macerados e homogeneizados em solução salina fisiológica 0,9% estéril. As 

amostras foram semeadas em meio de cultura Mac Conkey (MC) (Difco) e incubadas 

por 24 a 48 horas a 37ºC. As colônias de E. coli foram identificadas e contadas 

manualmente, sendo expressas em unidades formadoras de colônias (UFC) por 

grama de tecido. 

A translocação bacteriana foi caracterizada por cultura bacteriana positiva no 

complexo linfonodal mesentérico, e concomitante presença de bactérias nas amostras 

de pulmão, fígado ou baço. 

 

Avaliação histológica de rins e de pulmões 
 

Fragmentos do pulmão e rim foram fixados em formalina tamponada a 10% 

por até 48 horas e incluídos em parafina conforme rotina do laboratório de 

histopatologia. Foram realizados cortes histológicos a partir dos blocos, medindo de 4 

a 5 micrômetros, montados em lâminas de vidro e submetidos à coloração de 
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hematoxilina e eosina. Os cortes foram digitalizados utilizando o Scanner Panoramic 

Scan Flash 250, 3D Histech, Budapest, Hungria. As imagens foram analisadas por 1 

patologista em dois momentos distintos de maneira cega utilizando para tanto o 

software de visualização Panoramic Viewer versão 4.5 (3D Histech, Budapest, 

Hungria). 

Foi realizada análise semiquantitativa atribuindo "scores" conforme a 

intensidade das alterações observadas em cada variável. Os escores variaram de 0 a 

4 sendo: 0 – ausente, 1 – leve, 2 – moderado, 3 – intenso e 4 – muito intenso. Os 

parâmetros avaliados no pulmão foram: Edema / Espessamento Septal, Infiltrado 

inflamatório, Congestão e Ruptura Alveolar. No rim foram avaliados Infiltrado 

Inflamatório, Congestão, Edema e Hemorragia. 

 

Análise estatística 
 

Os dados estão expressos em média±erro padrão da média ou mediana 

(intervalo interquartis). Os grupos foram comparados pela Análise de Variância (One 

Way ANOVA) ou Kruskal-Wallis conforme o padrão de normalidade e complementado 

pelos testes post-hoc Student-Newman-Keuls ou Dunn, respectivamente. Foi utilizado 

GraphPad Prism versão 6.0 (GraphPad Software, EUA). Adotou-se o nível de 

significância de 0,05 para rejeição da hipótese de nulidade 
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RESULTADOS 
 

Gasometria e lactato arteriais, leucograma e granulócitos 
 

A gasometria coletada 6 horas após a obstrução intestinal e isquemia e antes 

da reanimação volêmica (Momento 1) foi semelhante entre os grupos e todos os 

animais foram agrupados e considerados como valores controle único. A gasometria 

coletada 24 horas após a enterectomia com anastomose e reanimação (Momento 2) 

foram comparados entre os grupos (Tabela 1). 

Na avaliação do pH, o grupo OI no Momento 2 apresentou valor menor/maior 

comparado ao Momento1. No Momento 2, os grupos RL, RLNAC e SHNAC 

apresentaram valores menores comparados ao grupo OI.  

Quando comparadas as dosagens de bicarbonato 6 horas após a obstrução 

intestinal e isquemia (Momento 1) e 24 horas após a enterectomia e reanimação 

(Momento 2) individualmente em cada grupo, houve aumento dos valores, significante 

entre o Momento 1 e os grupos OI (p>0,05) e RLNAC (p<0,05). 

Valores do excesso de base obtidos na coleta de 6 horas após obstrução 

intestinal e isquemia (Momento 1) comparados aos diferentes grupos no Momento 2 

apresentaram diferença estatisticamente significante entre esse momento e os grupos 

OI (p<0,05) e RLNAC (p<0,05), além do grupo OI vs RL (p<0,05). 

Os valores de lactato aumentaram em todos os grupos no Momento 2 em 

relação ao Momento 1, com diferença estatisticamente significante nos grupos RL 

(p<0,05), RLNAC (p<0,05) e SHNAC (p<0,05). 

 

Tabela 1 - Valores de gasometria arterial coletadas 6 horas após obstrução intestinal 

e isquemia (Momento 1) e 24 horas após enterectomia e reanimação (Momento 2).  

  
Momento 1  

  

Momento 2 

  OI RL RLNAC SHNAC 

pH 7,3 (7,3-7,4) 7,4 (7,4-7,5)* 7,3 (7,3-7,4)¶ 7,3 (7,3-7,4)¶ 7,3 (7,3-7,4)¶ 

Bicarbonato 19,5 (17-23) 24,9 (24-27)* 20,9 (16-24) 25,5 (23-26)* 21,9 (20-27) 

Excesso de  Base  -4,6 (-7,2--2,1) 1,6 (1,1-2,1)* -3,5 (-8--1,8)¶ -0,2 (-1,6-0,9)* -4,3 (-6,2-0,5) 

Lactato 0,8 (0,6-0,9) 1,6 (1,2-1,7) 2,1 (1,4-3,7)* 1,6 (1,4-2,1)* 1,7 (1,1-3,9)* 

 
 

Valores expressos em mediana (intervalo interquartis). * p<0,05 vs Momento 1; ¶ p<0,05 vs OI. 
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Leucograma 

 

A contagem total dos leucócitos totais e granulócitos foi analisada em todos 

os animais antes do procedimento cirúrgico inicial (Inicial), 6 horas após obstrução e 

isquemia intestinal (Momento 1) e isoladamente em cada grupo 24 horas após a 

realização de enterectomia com anastomose e reanimação (Momento 2). 

Não houve diferença estatística quando comparados valores de leucócitos 

totais nos diferentes momentos e entre os grupos. Entretanto, na avaliação dos 

granulócitos, houve aumento da contagem, com diferença estatisticamente 

significante entre o momento Inicial e o Momento 1 (p<0,05), além do Momento 2 nos 

grupos RL (p<0,05), RLNAC (p>0,05) e SHNAC (p<0,05). 

 

Tabela 2 - Valores de leucócitos e granulócitos, expressos em mediana e intervalos 

inter-quartis, coletados antes da realização da primeira cirurgia (Inicial), 6 horas após 

obstrução e isquemia intestinal (Momento 1) e 24 horas após enterectomia e 

reanimação (Momento 2).  

 

  
  

Inicial 
  

Momento 1 
  

Momento 2 

OI RL RLNAC SHNAC 

Leucócitos 13,7 (12-16) 15,7 (12-18) 13,5 (13-18) 14,7 (12-18) 15,8 (12-24) 14,1 (11-21) 

Granulócitos 4,4 (3,9-5,5) 10 (8,5-14)* 6,9 (5,7-11) 7,9 (6,2-10)* 6,6 (5-11)* 7,6 (5,4-13)* 

 
Valores expressos em mediana (intervalo interquartis). * p<0,05 vs Inicial. 

 
 

IL-1, IL-6, IL-10, TNF- e IFN- nos rins 
 

Foram analisadas os níveis de expressão protéica de IL-1, IL-6, IL-10, TNF-

 e IFN- obtidos em tecido renal coletado no momento da eutanásia, sendo 

comparados e analisados estatisticamente. 

Os níveis de IL-1 foram significativamente menores nos três grupos 

submetidos a terapêutica (RL, RLNAC e SHNAC) quando comparados ao grupo OI 

(p<0,05), com o grupo RLNAC tendo níveis significativamente menores quando 

comparado ao grupo RL.  
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Os níveis de IL-6, IL-10, TNF- e IFN- seguiram o mesmo padrão, com 

valores significativamente menores nos grupos submetidos a tratamento quando 

comparados ao grupo OI, porém sem diferença na comparação entre os compostos 

infundidos. 

 

IL-1, IL-6, IL-10, TNF- e IFN- nos pulmões 
 

Os níveis de expressão protéica de IL-1, IL-6, IL-10, TNF- e IFN- obtidos 

em tecido pulmonar coletado no momento da eutanásia foram analisados e 

comparados para análise estatística. 

As dosagens de IL-1 e IL-6 foram menores com significância estatística no 

grupo RLNAC quando comparado ao OI, sem diferença entre os demais. Valores de 

IL-10 foram menores com significância estatística na comparação dos grupos 

submetidos a tratamento com o grupo OI, porém sem diferença entre os três. 

Valores de TNF- foram semelhantes do ponto de vista estatístico dos grupos 

submetidos a terapêutica com o grupo OI, tendo o grupo SHNAC apresentado valores 

significantemente maiores em relação ao RL e RLNAC. Dosagens de IFN- não 

apresentaram diferença com significância em nenhuma comparação entre os grupos. 
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Figura 3 - Dosagem da citocina IL-1, IL-6, IL-10, TNF- e INF- no tecido renal no 

momento da eutanásia dos grupos submetidos a tratamento comparados ao grupo 

sem terapêutica (OI). 

 
 

 

Figura 4 -  Dosagem da citocina IL-1, IL-6, IL-10, TNF-, INF- no tecido pulmonar 

no momento da eutanásia dos grupos submetidos a tratamento comparados ao grupo 

sem terapêutica (OI). 
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Ensaios microbiológicos em linfonodos mesenteriais e outros tecidos 
 

No momento da eutanásia dos animais, 24 horas após a enterectomia com 

anastomose e reanimação, foram realizadas culturas de linfonodos mesenteriais, 

baço, fígado e pulmões, para avaliação de translocação bacteriana. Os resultados 

foram analisados em unidades formadoras de colônias por grama de tecido (UFC/g). 

O grupo Referência apresentou culturas negativas em todos os tecidos. As 

análises estatísticas não demonstraram significância na comparação das culturas 

entre os grupos por cada órgão analisado. Foram consideradas culturas positivas 

quaisquer valores encontrados de unidades formadoras de colônias.  

 

Tabela 3 - Contagem de UFC/g nos diferentes tecidos coletados no momento da 

eutanásia. 

  Referência OI RL RLNAC SHNAC 

Linfonodos 0 1613±501 4012±1285 1605±508 1135±443 

Baço 0 361±212 1641±1008 394±316 510±450 

Fígado 0 136±79 820±503 997±530 191±105 

Pulmões 0 916±612 1331±1073 655±365 1346±1138 

 
Valores expressos em media e erro-padrão. 

 

A translocação bacteriana com possível disseminação sistêmica foi 

considerada quando a cultura foi positiva nos linfonodos e em um ou mais dos outros 

órgãos avaliados.  

Apenas o grupo Referência não apresentou translocação bacteriana, 

enquanto o grupo OI teve acometimento de linfonodos e outro órgão em todos os 

casos. Os demais grupos não apresentaram diferença, com oito animais em cada 

grupo tendo acometimento de outro tecido além do linfonodo. 
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Tabela4 - Número absoluto de animais com culturas positivas em linfonodo e outro 

tecido. 

 Cultura positiva  Referência OI RL RLNAC SHNAC 

Sim 0 8 8 7 8 

Não 5 0 1 3 1 

 
 

Avaliação histológica de rins  
 

Após eutanásia e coleta, os rins foram cortados histologicamente e corados 

pela técnica de hematoxilina-eosina, sendo avaliados quanto ao grau de edema, 

inflamação e congestão. 

Todas as alterações avaliadas foram graduadas de 0 a 4, sendo 0 a ausência 

da alteração e 4 o grau mais intenso. As medianas de todos animais de cada grupo 

foram analisadas estatisticamente. 

 

Tabela 5 - Grade das alterações histológicas renais no momento da eutanásia. 

 Referência RL RLNAC SHNAC 

Edema 1 (0,5-1,5) 1 (1-2) 2 (1-2) 1 (1-2) 

Inflamação 1 (1-1) 1,5 (1-2) 1 (1-1,15) 1 (0,75-1)# 

Congestão 1 (1-1,5) 2 (1,8-2) 1 (1-2) 1 (1-1,3)# 

 

Valores expressos em mediana (intervalo interquartis). # p<0,05 vs RL. 

 

O grau de edema não teve diferença significante entre os grupos. Os graus 

de inflamação e congestão foram significativamente menores no grupo SHNAC 

quando comparados ao grupo RL. 
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Avaliação histológica de pulmões 
 

Após cortados em lâminas e corados pela técnica de hematoxilina- eosina, os 

pulmões foram avaliados em relação à edema e espessamento septal, inflamação, 

congestão e ruptura alveolar. 

Os quatro itens avaliados foram graduados de 0 a 4, sendo 0 a ausência da 

alteração citada, e 4 o grau máximo. Os valores obtidos em cada item de cada animal 

foram agrupados para análise estatística. 

 

Tabela 6 - Grau das alterações histológicas pulmonares no momento da eutanásia. 

 Referência RL RLNAC SHNAC 

Edema /Espessamento Septal 1 (1-2) 1 (1-2) 2 (0-2) 0 (0-1) 

Inflamação 1 (1-2) 2,5 (2-3) 3 (3-4)* 1 (1-1,3)#,$ 

Congestão 1 (1-2) 2 (1-2) 2 (2-2,3) 1 (1-1)$ 

Ruptura Alveolar 0 (0-0,5) 1 (0-1,3) 1,5 (0,75-2) 0 (0-1) 

 
Valores expressos em mediana (intervalo interquartis). * p<0,05 vs Referência; # p<0,05 vs RL; $ 

p<0,05 vs RLNAC. 

 

Em relação ao grau de edema, os grupos não tiveram diferença estatística 

quando comparados, porém, quando a avaliação deu-se em relação ao grau de 

inflamação, o grupo RLNAC teve diferença significante quando comparados ao 

Referência (p<0,05), e o grupo SHNAC quando comparado aos grupos RL e RLNAC 

(p<0,05). 

O grau de congestão foi significantemente menor no grupo SHNAC quando 

comparado ao RLNAC (p<0,05), não tendo o grau de ruptura alveolar diferença entre 

os grupos. 
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DISCUSSÃO 
 

A avaliação de inflamação nos tecidos renal e pulmonar por meio de dosagem 

de citocinas demonstrou resultados positivos com emprego de reanimação volêmica, 

principalmente quando associada a N-acetilcisteína, independente do fluído avaliado. 

Os valores de IL-1 e IL-6 encontrados nos pulmões no momento da 

eutanásia foram menores nos grupos submetidos a terapêutica quando comparados 

ao grupo de lesão máxima, com p<0,05 para o grupo RLNAC. O mesmo 

comportamento em relação a reanimação foi observado em relação aos níveis de INF-

 e IL-10, com significância para o segundo. 

Estudo em nosso laboratório realizado por Saad e colaboradores[51] 

demonstrou redução nos níveis de IL-6 e IL-10 em tecido pulmonar de ratos 

submetidos a choque hemorrágico quando submetidos a reanimação com Ringer 

Lactato, porém sem diferença estatística em sua associação ou não com NAC. 

Rasslan e colaboradores[39] encontraram em modelo semelhante já citado de 

obstrução e isquemia intestinal, níveis reduzidos de Il-1, IL-6 e IL-10 em tecido 

pulmonar com emprego de SH associada a Pentoxifilina, infundidos 24 horas após 

indução da lesão. 

O emprego da NAC como terapia para reduzir espécies reativas de oxigênio 

é amplamente conhecido, além de seu papel considerado profilático, como 

demonstraram Mani e colaboradores[52] em sua infusão prévia a indução de choque 

hemorrágico em porcos, com redução dos níveis pulmonares de marcadores de 

estresse oxidativo. 
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Em modelo de isquemia intestinal por clampeamento dos vasos mesentéricos 

de ratos por uma hora, Yang e colaboradores[53] demonstraram redução nos níveis 

de TNF- em tecido pulmonar com emprego de solução salina hipertônica. 

No presente estudo os níveis de TNF- nos pulmões foi discretamente menor 

nos grupos RL e RLNAC em relação ao grupo OI, sem diferença estatística, porém 

maiores no grupo SHNAC com diferença significante em relação aos outros dois 

grupos com intervenção. 

Ao analisar a diferença entre os dois estudos, o tempo de isquemia de apenas 

uma hora, versus 6 horas pode ter influência direta no incremento dos níveis de TNF-

. Em estudo passado na área da oncologia, Delneste e colaboradores[54] 

demonstraram a capacidade da NAC em aumentar os níveis de expressão de TNF- 

por linfócitos T de sangue periférico. 

Outro fato que justifica o aumento deste marcador em tecido pulmonar foi 

comprovado por Petroni e colaboradores[55] em estudo experimental com infusão de 

LPS em ratos, que tiveram piora dos marcadores inflamatórios e no escore de lesões 

histológicas neste órgão quando infundida SH 90 minutos após a injúria em 

comparação com sua utilização com 15 minutos. 

A expressão das citosinas pró e antiinflamatórias no tecido renal no momento 

da eutanásia seguiu um padrão, de ser significantemente maior no grupo sem 

terapêutica, tendendo a ser menor nos grupos com emprego da NAC associada ao 

RL, com significância para IL-1 e IL-6. Ergin e colaboradores[56] atingiram resultados 

semelhantes em modelo de endotoxemia em ratos, demonstrando redução nos níveis 

de TNF- e IL-6 nos rins em relação ao grupo sem terapêutica, comparados ao 

emprego de NAC associada a solução colóide, com significância na redução dos 

níveis de ácido hialurônico e óxido nítrico. 
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Em estudo com infusão de LPS, Hsu e colaboradores[57] demonstraram 

diminuição nos níveis de uréia e creatinina, além de redução nos níveis séricos de IL-

6, IL-10 e TNF- após administração de NAC, corroborando para sua atividade de 

proteção renal pela elevação dos níveis intracelulares de Glutationa. 

Apesar de não significante, os níveis de IL-6, IL-10 e TNF- foram superiores 

no tecido renal do grupo SHNAC em relação ao RLNAC, e o inverso em relação aos 

níveis de IFN-. 

A contagem dos granulócitos apresentou o mesmo comportamento em todos 

os grupos. Houve elevação 6 horas após isquemia e obstrução intestinal em relação 

ao momento inicial, e queda 24 horas após enterectomia e anastomose, variando com 

a reanimação utilizada ou não, denotando a indução de resposta inflamatória do 

modelo, e sua diminuição após a terapêutica cirúrgica. Entretanto, não se observa 

efeito protetor da NAC 

Antes de estabelecer o intervalo de 6 horas de obstrução e isquemia intestinal, 

seguida de ressecção do segmento necrosado e coleta de sangue e tecidos 24 horas 

após, realizamos um estudo para estabelecimento do intervalo de tempo mais 

adequado para obter translocação bacteriana com sobrevida que permitisse os 

estudos de resposta inflamatória[50]. O período de 6 horas em regime de obstrução 

intestinal associada a isquemia pela ligadura dos vasos ileais mostrou-se eficaz em 

induzir translocação bacteriana e baixa mortalidade. Outros autores Kapan[58] e 

Sen[59] desenvolveram experimentos em que mantiveram os animais em regime de 

obstrução intestinal por 24 horas, entretanto, não associavam a isquemia mesentérica 

como no presente modelo. 

Resultados de gasometria arterial obtidos após o período de isquemia e 

obstrução intestinal apresentaram variabilidade importante, prejudicando a análise, 
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tendo como grupo com melhores resultados o grupo OI, gerando dúvidas em relação 

ao melhor momento para coleta da segunda amostra, que neste caso foi coletada na 

ocasião da eutanásia. Shih[60] e colaboradores demonstraram melhora dos valores 

de gasometria arterial obtidos em modelo animal de sepse pela infusão de LPS, após 

utilização de reanimação com SH em dois momentos, sendo o primeiro precoce, 3 

horas após a indução da lesão, e o segundo 9 horas após. 

A cultura de linfonodos mesenteriais (LNM) é um método direto de detecção 

da translocação bacteriana, sendo obtido através de linfonodos excisados do 

mesentério do íleo terminal e cultivados. Quando há crescimento de colônias,  

informações como a espécie bacteriana envolvida e a sensibilidade antimicrobiana 

são obtidas, porém, quando negativa, pode subestimar a real incidência de 

translocação[61].  
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CONCLUSÕES 
 

A N-acetilcisteína associada ao RL em modelo animal de obstrução e 

isquemia intestinal promoveu diminuição de processo inflamatório em rins e pulmões, 

sem modificar a translocação bacteriana nem as alterações histológicas.  

A associação com a SH não resultou em melhora da resposta inflamatória, 

nem da translocação bacteriana, entretanto, promoveu menor grau de lesão 

histológica no pulmão. 
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