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RESUMO 

De Nardi Campos, L. Efeito de emulsão lipídica parenteral composta por 
mistura de triglicérides de cadeia média e óleos de soja, oliva e peixe sobre 
a migração e fagocitose de leucócitos de ratos. [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 108p. 

INTRODUÇÃO: Emulsões lipídicas parenterais (EL) contendo óleo de peixe 

podem modular favoravelmente a resposta inflamatória e manter ou 

promover a resposta imunológica, mas há dados insuficientes sobre seu 

impacto em funções de células da imunidade inata. OBJETIVO: Verificar o 

efeito da administração endovenosa de EL composta por mistura de 

triglicérides de cadeia média e óleos de soja, oliva e peixe sobre a migração 

e fagocitose de leucócitos de ratos, em comparação à EL composta por 

mistura física de triglicérides de cadeia média e cadeia longa - TCM/TCL, 

suplementada ou não com óleo de peixe (OP). MÉTODOS: Ratos (Lewis) 

isogênicos (n=40) foram submetidos à cateterização da veia jugular externa 

para acesso parenteral. Os animais foram randomizados em quatro grupos, 

de acordo com sua infusão endovenosa: grupo SMOF: EL contendo 30% de 

óleo de soja (TCL), 30% de TCM, 25% de óleo de oliva e 15% de OP; grupo 

TCM/TCL: EL contendo TCM e TCL (1:1 v/v); grupo TCM/TCL/OP: EL 

composta por TCM/TCL com adição de OP (8:2 v/v); grupo SF: solução 

fisiológica. Um grupo de animais sem cateterismo venoso também foi 

desenvolvido (CO-NC). No quinto dia de experimento e após injeção de 

carvão coloidal pela veia caudal, amostras de sangue e tecido (fígado, 

pulmão e baço) foram coletadas para análise quimiotática de neutrófilos 

(câmara de Boyden adaptada) e quantificação do número de macrófagos 

fagocitantes do carvão coloidal (imunohistoquímica). Os dados foram 

analisados por ANOVA e pós-teste de Tukey. RESULTADOS: SMOF não 

alterou a quimiotaxia e fagocitose nos leucócitos estudados. TCM/TCL e 

TCM/TCL/OP aumentaram o número de macrófagos fagocitantes do fígado 

e pulmão e somente TCM/TCL/OP apresentou aumento no número de 

macrófagos fagocitantes no baço (p<0,05). CONCLUSÕES: 1) Emulsões 

lipídicas, independente de sua composição, não influenciaram a quimiotaxia 



 

 

de neutrófilos; 2) Emulsão lipídica composta por mistura de triglicérides de 

cadeia média e óleos de soja, oliva e peixe apresentou efeito neutro sobre a 

quimiotaxia, migração espontânea de neutrófilos e recrutamento de 

monócitos no fígado, pulmão e baço; 3) Emulsão lipídica de mistura física de 

triglicérides de cadeia média e cadeia longa estimulou o recrutamento de 

monócitos, com aumento do número de macrófagos fagocitantes no fígado e 

pulmão; 4) Emulsão lipídica de mistura física de triglicérides de cadeia média 

e cadeia longa enriquecida com emulsão lipídica de óleo de peixe, estimulou 

o recrutamento de monócitos, com aumento do número de macrófagos 

fagocitantes no fígado, pulmão e baço. 

 

Descritores: emulsões gordurosas intravenosas/uso terapêutico, óleos de 

peixe, nutrição parenteral, triglicerídeos, quimiotaxia, fagocitose, 

macrófagos. 

 



 

 

Summary 

De Nardi Campos, L. Effect of parenteral lipid emulsion containing mixture of 
medium-chain triglycerides and soybean, olive and fish oils on leukocytes 
migration and phagocytosis in rats. [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 108p. 

RATIONALE: Parenteral lipid emulsions (LE) with fish oil could modulate 

inflammatory response and promote or maintain immunologic response, but 

there are insufficient data about the impact on innate immunity cells 

functions. AIM: To evaluate the effects of endovenous infusion of LE 

containing mixture of medium-chain triglycerides and soybean, olive and fish 

oils on leukocytes migration and phagocytosis in rats, compared to a physical 

mixture of medium and long-chain triglycerides - MCT/LCT LE supplemented 

or not with fish oil (FO). METHOD: Isogenic Lewis rats (n=40) were 

submitted to jugular vein catheterization for parenteral access. The animals 

were randomized in four groups, according to their infusion: group SMOF: LE 

containing 30% of soybean oil (LCT), 30% MCT, 25% olive oil and 15% fish 

oil; group MCT/LCT: LE containing MCT and LCT (1:1 v/v); group 

MCT/LCT/FO: MCT/LCT LE enriched with fish oil based LE (8:2 v/v); group 

SS: saline. A non-surgical control (CO-NS) was also performed. In the 5th 

experimental day and after colloidal carbon injection in tail vein, blood and 

tissue (liver, lung and spleen) samples were collected for chemotaxis assay 

(adapted Boyden chamber) and colloidal carbon phagocyting-macrophages 

quantification (immunohistochemistry). ANOVA and Tukey post test were 

performed. RESULTS: SMOF LE didn’t influence leukocytes chemotaxis and 

phagocytosis. MCT/LCT and MCT/LCT/FO LE increased liver and lung 

resident phagocyting-macrophages number (p<0.05) and only in 

MCT/LCT/FO group, spleen resident phagocyting-macrophages number was 

increased (p<0.05). CONCLUSION: 1) Lipid emulsion, independently of 

composition, has no influence on neutrophils chemotaxis; 2) Lipid emulsion 

with a mixture of medium-chain triglycerides, soybean, olive and fish oils has 

neutral effect on neutrophil chemotaxis, random migration and monocyte 



 

 

recruitment to the liver, lung and spleen; 3) Lipid emulsion with a physical 

mixture of medium and long-chain triglycerides has stimulatory effect on 

monocyte recruitment, with increase of phagocyting-macrophages number in 

liver and lung; 4) Lipid emulsion with a physical mixture of medium and long-

chain triglycerides supplemented with fish oil, has stimulatory effect on 

monocyte recruitment, with increase of phagocyting-macrophages number in 

liver, lung and spleen. 

 

 

Descriptors: Intravenous fat emulsions/therapeutic use, fish oils, parenteral 

nutrition, triglycerides, chemotaxis, phagocytosis, macrophages.  
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1 INTRODUÇÃO 

Em terapia nutricional parenteral, ácidos graxos (AG) são fornecidos 

através de emulsões lipídicas parenterais (EL), que se diferenciam quanto à 

quantidade, tipo e fonte de AG. Além de constituírem fonte energética de alta 

densidade (cerca de 9,0 Kcal/g), atualmente se reconhece que AG, 

fornecidos através de EL, podem influenciar de maneira distinta o sistema 

imune e inflamatório, de acordo com suas características físico-químicas 

(Wanten e Calder, 2007). 

EL podem conter em sua composição triglicérides de cadeia longa 

tipo ômega-3, 6 e 9 e triglicérides de cadeia média. Notadamente AG 

ômega-3 (ω-3) e ômega-6 (ω-6) podem influenciar a resposta imune e 

inflamatória por diferentes vias. Uma delas é através de sua incorporação na 

porção fosfolipídica da membrana de leucócitos, alterando assim sua fluidez, 

estrutura e a função. Outra via corresponde à capacidade dos AG ω-3 e ω-6 

participarem diretamente da resposta imune e inflamatória através da 

produção de mediadores lipídicos inflamatórios, chamados eicosanóides 

(Waitzberg et al, 2006).  

Diferentes combinações e proporções de EL influenciam funções de 

células brancas em estudos experimentais (in vitro e in vivo) e clínicos: como 

fagocitose (Lin et al, 2006; Garnacho-Montero et al, 2002; Wanten et al, 

2001; Cukier et al, 1999; Hinton et al, 1998; Waitzberg et al, 1997), 

quimiotaxia (Buenestado et al, 2006; Wanten et al, 2000; Waitzberg et al, 

1996; Bellinati-Pires et al, 1992), produção de citocinas (Buenestado et al, 
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2006; Yeh et al, 2000; Hinton et al, 1998), proliferação de linfócitos (Lanza-

Jacoby et al, 2001; Moussa et al, 2000) e expressão de moléculas de 

adesão (Lin et al, 2006; Nohé et al, 2002). 

1.1 Impacto das emulsões lipídicas sobre o sistema imune 

As primeiras EL parenterais utilizadas na prática clínica, ainda muito 

utilizadas atualmente, foram obtidas a partir do óleo de soja, rico em 

triglicérides de cadeia longa ômega-6 (TCL ω-6).  

Em estudos experimentais e clínicos, TCL ω-6 foram associados à 

deficiência de funções de linfócitos, neutrófilos e macrófagos (Waitzberg et 

al, 1996; Jensen et al, 1990; Sedman et al, 1990; Hamawy et al, 1985; 

Sobrado et al, 1985; Nordenstrom et al, 1979). TCL ω-6 podem ainda 

aumentar a intensidade da resposta inflamatória em determinadas condições 

clínicas (Wanten e Calder, 2007).  

As alterações descritas parecem não prejudicar a evolução de 

pacientes estáveis recebendo EL parenterais ricas em TCL ω-6, entretanto, 

podem vir a agravar a condição clínica de pacientes com risco de infecção 

ou sepse (Sala-Vila et al, 2007). Dessa maneira, apesar de alguns estudos 

não demonstrarem efeitos prejudiciais do uso de TCL ω-6 no sistema imune 

(Lenssen et al, 1998; Sedman et al, 1991; Gogos et al, 1990; Dionigi et al, 

1985), atualmente busca-se evitar o uso de EL rica em TCL ω-6 em 

pacientes imuno-comprometidos ou em risco de imunossupressão (Campos 

et al, 2002). 

Recente meta-análise comparou os resultados do efeito de diferentes 

EL sobre variáveis imunológicas obtidas em estudos clínicos randomizados 
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e não encontrou efeito benéfico ou deletério associado à nenhuma EL, 

inclusive EL rica em TCL ω-6 (Wirtitsch et al, 2007). No entanto, os autores 

apontam como fator limitante a grande heterogenicidade dos estudos 

selecionados quanto à população analisada, tipo e duração da intervenção 

com EL e das variáveis imunológicas analisadas. Uma análise cuidadosa 

revela ainda que muitos estudos, apesar de bem conduzidos, foram 

excluídos da meta-análise por avaliarem variáveis distintas, sem outros 

estudos para comparação. Desta maneira, poucas variáveis imunológicas 

foram englobadas nesta meta-análise, dentre as quais proteína C reativa, 

interleucina-6, leucotrieno B4, proliferação de linfócitos, células CD 4+, CD 

8+ e “natural killer” (Wirtitsch et al, 2007). 

Apesar desta meta-análise concluir que “não há evidências de que EL 

tenham efeito sobre funções imunes”, a escassez de variáveis que medem 

funções imunológicas nela analisadas, limita significativamente o valor de 

sua conclusão e não elimina o questionamento sobre se o excesso de TCL 

ω-6 poderia potencializar a resposta inflamatória e suprimir a imunológica. 

Esta antiga inquietude motivou o desenvolvimento de EL alternativas 

para nutrição parenteral durante as últimas décadas (Sala-Vila et al, 2007).  

Uma alternativa criada para diminuir a oferta de TCL ω-6 foi o 

desenvolvimento de EL com substituição parcial de óleo de soja pela adição 

de 50% de triglicérides de cadeia média (EL TCM/TCL). A diluição do óleo 

de soja com TCM pode ser por mistura física ou de forma estruturada, 

através da constituição de quilomícrons artificiais contendo tanto TCL ω-6 

com TCM na sua estrutura. O TCM oferece a vantagem de ser rapidamente 
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degradado pela lipoproteína lipase (LPL), fornecendo energia de maneira 

rápida, o que auxilia também na liberação dos AG essenciais para serem 

incorporados às membranas fosfolipídicas das células (Carpentier e 

Hacquebard, 2006).  

EL TCM/TCL em mistura física demonstrou ser segura e bem tolerada 

em terapia nutricional parenteral, no entanto, em estudos in vitro, seu efeito 

sobre funções imunes ainda é controverso (Wanten et al, 2000; Bellinati-

Pires et al, 1993; Bellinati-Pires et al, 1992). 

Outra alternativa clínica para a diminuição da oferta de TCL ω-6, é a 

EL baseada em óleo de oliva, rica em AG monoinsaturado tipo ômega-9 (ω-

9). Em semelhança a TCM, AG ω-9 não participam da síntese de 

eicosanóides e diversos estudos apontam efeito neutro de EL de óleo de 

oliva sobre o sistema imune (Buenestado et al, 2006; Reimund et al, 2004; 

Wanten et al, 2004; Granato et al, 2000). 

Com avanço da imunonutrição parenteral, cujo objetivo é modular 

favoravelmente o sistema imunológico e atenuar a inflamação, surgiram EL 

com óleo de peixe (OP), rico em AG poliinsaturado ω-3, especialmente 

eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA), associados a diversas 

propriedades biológicas. 

Enquanto os efeitos antiinflamatórios do ω-3 estão bem estabelecidos 

na literatura, ainda há poucos dados sobre o impacto destes AG sobre 

funções imunológicas. 

A incorporação de ω-3 nas membranas de células do sistema imune 

pode influenciar sua fluidez, estrutura e função de diversos receptores, 



Introdução 6 
 

 

transportadores, enzimas e canais iônicos a ela associados (Calder e 

Grimble, 2002). Estas alterações podem, indiretamente, modular funções de 

leucócitos. 

 Como exemplo, verificou-se que infusão endovenosa de OP por dois 

dias em pacientes sépticos foi capaz de modificar a membrana de células 

mononucleares, com maior concentração de AG ω-3, e diminuir a produção 

de citocinas pró-inflamatórias em monócitos após estimulação com 

endotoxina (Mayer et al, 2003). 

Em pacientes cirúrgicos, a infusão de OP associada à EL TCM/TCL, 

durante cinco dias no pós-operatório foi capaz de aumentar a concentração 

de EPA e DHA na membrana de eritrócitos e fosfolípides séricos (Senkal et 

al, 2007) e alterar a produção de eicosanóides, com diminuição de 

leucotrienos pró-inflamatórios – LTB4 e aumento de leucotrienos com menor 

potencial inflamatório – LTB5 (Wachtler et al, 1997; Morlion et al, 1996).  

Além disso, infusão parenteral de OP foi associada à menor tempo de 

internação hospitalar em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

apesar de não diminuir a gravidade de complicações no pós-operatório 

(Weiss et al, 2002).  

 Por outro lado, os resultados da literatura não são totalmente 

concordes, pois estudo em pacientes cirúrgicos submetidos a ressecção 

intestinal por câncer, não encontrou efeito imunossupressor do AG ω-3, mas 

sim, um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como fator de 

necrose tumoral e interferon gama (Schauder et al, 2002). 
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 De maneira geral, prefere-se infundir OP parenteral como 

suplementação, associado à outra EL, de forma a se obter uma razão ω-6/ω-

3 entre 4:1 e 2:1, para que os efeitos imunomoduladores sejam observados 

(Mayer et al, 2006). 

Recentemente, uma nova EL que alia os conceitos anteriores, de 

redução de TCL ω-6, através da adição de TCM e óleo de oliva e que 

adiciona AG ω-3 (por OP) em sua composição tornou-se disponível no Brasil 

e Europa. Esta nova EL, denominada SMOF, é composta por mistura de 

óleo de soja (30%), TCM (30%), óleo de oliva (25%) e óleo de peixe (15%) e 

se caracteriza por conter razão ω-3/ω-6 (1:2, 5), considerada ideal para que 

os efeitos imunomoduladores do óleo de peixe sejam observados.  

 Até o presente momento, as observações disponíveis sobre SMOF se 

concentraram em estudar sua segurança, tolerância e eficácia de seu uso 

em voluntários saudáveis (Schlotzer e Kanning, 2004), pacientes de UTI 

(Antébi et al, 2004) e pacientes cirúrgicos (Mertes et al, 2006) e somente um 

estudo verificou seu impacto sobre a produção de eicosanóides (Grimm et 

al, 2006). Nestes estudos, SMOF mostrou-se seguro, bem tolerado para uso 

clínico e com potencial de favorecer a razão de leucotrienos anti e pró-

inflamatórios. 

Ainda são escasso os estudos experimentais e clínicos avaliando o 

impacto desta EL sobre funções imunes, o que motivou o desenvolvimento 

do presente trabalho. 

Vale ressaltar ainda, que a literatura disponível compara SMOF com 

EL rica em óleo de soja (TCL ω-6), descrita na literatura com potencial 
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imunossupressor e não com novos modelos de EL como TCM/TCL, EL rica 

em óleo de oliva ou mesmo de suplementação com EL de óleo de peixe. 

Estes fatos, aliados a observação de TCM/TCL constituir a forma de 

fornecimento de EL parenterais mais freqüente em terapia intensiva em 

nosso meio (Pontes-Arruda et al, 2007), foram considerados no 

desenvolvimento do presente estudo e no planejamento dos grupos 

experimentais.  

1.2 Racional 

Ácidos graxos integrantes de emulsões lipídicas parenterais (EL) 

estimulam ou inibem certas funções imunológicas, na dependência de suas 

características físico-químicas. Assim, a compreensão do impacto de 

diferentes EL sobre funções leucocitárias pode contribuir para o processo de 

seleção da melhor EL a ser prescrita, de acordo com o estado mórbido do 

paciente. Por exemplo, cerca de 25% dos pacientes com nutrição parenteral 

em UTI brasileiras são imunossuprimidos (Pontes-Arruda et al, 2007), o que 

deveria orientar estudos nesta área a fim de se definir a escolha da EL mais 

adequada para esta condição, com efeito imunologicamente neutro ou 

imunoestimulantes. 

Os macrófagos fazem parte do Sistema Mononuclear Fagocitário (ou 

Sistema Reticuloendotelial) e, juntamente com os leucócitos 

polimorfonucleares (PMN), participam da primeira linha de defesa do 

organismo contra infecções. Os macrófagos deste sistema podem ser 

encontrados no fígado, pulmão e baço, e possuem características peculiares 

entre si, resultantes de sua adaptação para proteção específica do órgão em 
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que reside (Abbas et al, 2000). Basicamente, estas células são responsáveis 

pela fagocitose, apresentação de antígeno e liberação de citocinas. Por sua 

vez, os PMN são principalmente representados pelos neutrófilos, 

indispensáveis para defesa do organismo contra infecções bacterianas. A 

migração direta de neutrófilos em direção ao estímulo quimiotático capacita 

estas células à rapidamente localizarem o local de infecção e destruir os 

patógenos invasores (Niggli, 2003). 

O Grupo METANUTRI, do LIM 35 desenvolve há 17 anos pesquisas 

sobre o efeito de diferentes EL parenterais em funções imunológicas. Estudo 

prévio de nosso laboratório apresentou resultado favorável da infusão de EL 

parenteral de óleo de peixe em forma de suplemento sobre funções 

fagocíticas em ratos (Cukier et al, 1999). Nova EL comercialmente 

disponível, composta por mistura de triglicérides de cadeia média e óleos de 

soja, oliva e peixe (SMOF), pode ser uma boa alternativa para substituir as 

EL de gerações anteriores. Neste sentido, o presente estudo pretende, de 

forma pioneira, avaliar experimentalmente a influência de EL SMOF, sobre a 

migração e fagocitose de leucócitos e compará-la com a EL mais utilizada na 

prática clínica brasileira em terapia intensiva - TCM/TCL (Pontes-Arruda et 

al, 2007), suplementada ou não com EL a base de óleo de peixe.  



 

 

Objetivo



Objetivo 11 
 

 

2 OBJETIVO 

Verificar o efeito da administração endovenosa de emulsão lipídica 

parenteral composta por mistura de triglicérides de cadeia média e óleos de 

soja, oliva e peixe sobre a migração de neutrófilos e fagocitose de 

macrófagos residentes de ratos, em relação à emulsão lipídica TCM/TCL 

suplementada ou não com óleo de peixe. 



  

 

Métodos



Métodos 13 
  
 

 

3 MÉTODOS 

3.1 Local de execução das atividades 

As atividades experimentais do presente trabalho foram desenvolvidas 

pelo Grupo de Metabologia e Nutrição em Cirurgia (METANUTRI) do 

Laboratório de Fisiologia e Distúrbios Esfincterianos (LIM 35) da Disciplina 

de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Departamento de Gastroenterologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em 

parceria com a Seção de Sorologia - Divisão de Biologia Médica do Instituto 

Adolfo Lutz, Laboratório de Imunohistoquímica - Divisão de Patologia do 

Instituto Adolfo Lutz, Laboratório de Patologia Molecular da Faculdade de 

Medicina da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) e Consultoria em 

Patologia. 

3.2 Planejamento do experimento 

Ratos Lewis isogênicos foram submetidos a cateterização do sistema 

venoso central para infusão endovenosa por quatro dias. Todos os animais, 

exceto o grupo controle não cirúrgico, receberam infusão endovenosa de 

diferentes emulsões lipídicas parenterais (EL) ou soro fisiológico, dieta via 

oral (sem gordura ou padrão) e água ad libitum.  

No quinto dia de experimento, os animais foram sacrificados para 

retirada de amostras de sangue para análise de atividade quimiotática e de 

tecido do baço, pulmão e fígado para análise da atividade fagocítica dos 

macrófagos residentes. 



Métodos 14 
  
 

 

A figura 1 ilustra o planejamento do experimento desde a fase de 

adaptação até o sacrifício. 

Figura 1 - Esquema ilustrativo da seqüência de procedimentos realizados na 
presente pesquisa 

 

3.3 Tamanho da amostra 

Considerou-se para o cálculo de tamanho da amostra a dispersão 

média obtida através do coeficiente de variação igual ou inferior a 38% e a 

diferença entre a média esperada entre o efeito mínimo e máximo, no valor 

de 32%. Considerando risco α ≤ 5% e risco β ≤ 20%, o tamanho da amostra 

foi de oito (08) animais para cada grupo estudado. 

3.4 Animais 

Foram utilizados 40 ratos isogênicos, da cepa Lewis, machos, adultos, 

com peso entre 220 e 280 gramas, provenientes do Biotério do Centro 

Cirurgia Carvão coloidal

Gaiolas 
metabólicas 
individuais; 

Temperatura 
controlada; 

Ciclos de luz; 
 Dieta oral 

padrão e água 
ad libitum 

5 dias 4 dias 5 horas 

Cateterização da 
veia jugular; 

 Tratamento com 
emulsão 

lipídica/solução 
fisiológica 

endovenosa; 
Dieta oral especial 

Injeção de carvão 
coloidal pela veia 

caudal (1,0 mL/Kg); 
Continuação da 

infusão endovenosa 

Punção cardíaca; 
Coleta de sangue; 
Biópsias de tecidos 

 

Sacrifício Adaptação 
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Multidisciplinar para Investigação Biológica (CEMIB) da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).  

Cinco dias antes dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram 

mantidos em gaiolas metabólicas individuais à temperatura controlada (entre 

20 e 25oC) sob ciclos diuturnos de luz, livre acesso à água e ração (Nuvilab 

CR1, Nuvital Nutrientes S.A., Paraná, Brasil) na forma de “pellets”, para 

adaptação ao ambiente de pesquisa.  

3.5 Grupos experimentais 

Para compor os cinco grupos experimentais, 40 ratos foram 

distribuídos de forma aleatória. Os animais que foram submetidos a 

cateterização do sistema venoso central, receberam infusão endovenosa e 

dieta por via oral, além de água ad libitum. Um grupo de animais não sofreu 

cateterização, para controle da variável estresse (CO-NC), e recebeu 

somente dieta via oral e água. A todos os animais foi oferecida dieta de 

maneira a compensar as calorias administradas como lípides na infusão de 

emulsão lipídica. Os grupos experimentais do presente estudo encontram-se 

resumidos no tabela 1. 
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Tabela 1 - Denominação dos grupos de acordo com o tratamento nutricional 
(oral e parenteral) 

 
 

Grupos Infusão endovenosa Composição da EL Dieta oral 

CO-NC - - AIN-93M 

SF Soro fisiológico 0,9% - AIN-93M 

TCM/TCL Lipovenos® MCT 20%
50% TCM e        

50% TCL 

DIL 

TCM/TCL/OP 
Lipovenos® MCT 20% 

e Omegaven® 10% 

40% TCM,          

40% TCL e         

20% OP 

DIL 

SMOF SMOFlipid® 20% 

30% TCM,          

30% TCL,           

25% OO e          

15% OP 

DIL 

 

Legenda: 
CO – NC = controle não cirúrgico  
SF = solução fisiológica (controle cirúrgico) 
TCM = triglicérides de cadeia média 
TCL = triglicérides de cadeia longa 
OP = óleo de peixe 
OO = óleo de oliva 
Lipovenos® MCT 20%, Omegaven® 10% e SMOFlipid® 20% são 
provenientes de Fresenius-Kabi® Bad – Homburg, Alemanha. 
AIN-93M = Dieta oral padrão (fabricado no Brasil por Rhoster, São 
Paulo, Brasil) 
DIL = Dieta oral isenta de lipídeos (Rhoster, São Paulo, Brasil) 
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3.6 Procedimentos 

3.6.1 Anestesia 

Os animais foram pesados em balança digital (Marte Balanças®), com o 

auxílio de um recipiente apropriado de peso previamente conhecido. 

Utilizando-se seringas de 1,0 mL, realizou-se administração intraperitonial do 

anestésico cloridrato de cetamina - 80 mg/Kg (Ketamin-S(+)® Cristália, 

Brasil), e do analgésico cloridrato de xilazina - 8,0 mg/Kg (Rompun 2%® - 

Bayer, Brasil), conforme indicação do fabricante (General Reference Book 

for sedation and anaesthesia, Bayer - 2004). 

3.6.2 Cateterização do sistema venoso central 

Após a sedação, o animal foi tricotomizado na região ventral do 

pescoço, supraclavicular direita e retroauricular da região dorsal do pescoço, 

utilizando-se álcool iodado a 2% para assepsia. 

Os animais foram submetidos a cateterização da veia jugular direita 

externa, conforme técnica padronizada por Lima-Gonçalves et al (1990) e 

ilustrada na figura 2. Com o animal em decúbito dorsal horizontal, realizou-

se incisão transversa de aproximadamente 1,0 cm na região supraclavicular 

direita. A seguir, o animal foi posicionado em decúbito ventral e com auxílio 

de uma agulha Intracath (Biotecno Produtos Plásticos e Médicos Ltda, São 

Paulo), a partir da borda distal da incisão, tunelizou-se o tecido subcutâneo 

em direção à região dorsal, com exteriorização a 1,0 cm da região 

retroauricular. Pelo interior do Intracath, foi passado cateter de silicone 
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(Ciencor® Brasil), de aproximadamente 1,0 mm de diâmetro e 70,0 mm de 

comprimento, o qual foi tracionado pelo túnel em direção a incisão ventral.  

Foi fixada na região dorsal do animal uma peça intermediária 

representada por uma agulha anatomicamente adequada para ratos e 

soldada a uma pequena peça metálica que possui duas asas laterais do tipo 

“borboleta”. Estas laterais contêm dois orifícios paralelos em cada 

extremidade para fixação ao dorso do animal por meio de dois pontos 

separados, utilizando-se para isto, fio mononylon 3-0 estéril, agulhado e não 

absorvível (Shalon® suturas, Brasil), que atravessa a pele e tecido 

subcutâneo.  

 O animal foi em seguida colocado em decúbito dorsal, procedendo-se 

identificação, dissecção e reparo da veia jugular direita com fio de algodão 

torcido 4-0, estéril, pré-cortado, não absorvível e não agulhado (Polycot® - 

Ethicon, New Jersey, EUA). A veia jugular externa foi então ligada 

distalmente e cateterizada na sua porção proximal pelo tubo de silicone 

posicionado anteriormente, contendo solução fisiológica heparinizada. Em 

seguida, a incisão da pele foi suturada de forma contínua com fio mononylon 

3-0 e desinfetada com álcool iodado 2%. 
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Figura 2 - Cateterização do sistema venoso central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Cateterização finalizada 

A. Identificação e dissecção da veia 
jugular externa direita 

 

E. Peça metálica denominada “borboleta” e 
intermediário de infusão - swível 

B. Introdução do cateter de silicone no 
interior da veia 

C. Fixação da extremidade externa do 
cateter 
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3.7 Infusão de emulsões lipídicas parenterais 

Após a colocação do cateter venoso central, os animais foram levados 

à gaiola metabólica individual, conectando-se a “borboleta” a um 

intermediário de infusão, desenvolvido por pesquisadores de nossa equipe, 

que gira em torno de seu eixo permitindo a livre movimentação do animal, 

denominado swivel (Galizia et al, 2005). Ao swivel conectou-se um cateter 

de polietileno (de aproximadamente 120 mm), ligado a um equipo de infusão 

graduado (Equipo com bureta para Bomba Lifecare® Micro Soluset® 150 x 

60mm dispositivo I.V. - Abbott Laboratórios do Brasil Ltda) contendo a 

emulsão lipídica parenteral (EL) ou solução fisiológica (SF). A oferta de EL 

ou SF foi realizada com auxílio de bomba de infusão peristáltica - LifeCare® 

Micro Soluset® (Abbott Laboratórios do Brasil Ltda). As figuras 3 e 4 

mostram os animais no pós-cirúrgico imediato. 

Todos os ratos permaneceram durante quatro dias sob infusão de SF 

ou EL conforme o grupo experimental. As composições das diferentes dietas 

encontram-se nas tabelas 2 e 3 e das emulsões lipídicas nas tabelas 4 e 5. 
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Figura 3 - Aspecto final do animal após cateterização venosa e conexão à 

bomba de infusão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Animal recebendo infusão endovenosa 
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3.7.1 Grupo CO – NC 

O grupo CO-NC foi desenhado para excluir a influência do estresse 

cirúrgico sobre a quimiotaxia e fagocitose. Os animais que fizeram parte 

desse grupo não sofreram procedimentos cirúrgicos, permanecendo durante 

o período do experimento em gaiolas metabólicas, com livre acesso à dieta 

oral padrão (tabela 2) e água. 

3.7.2 Grupo SF  

Os animais que compõem o grupo SF foram infundidos diariamente 

com 12 mL (0,5 mL/hora) de solução fisiológica por via parenteral, 18 g de 

dieta padrão por via oral (tabela 2) e livre acesso à água.  

3.7.3 Grupo TCM/TCL 

Os animais que compõem o grupo TCM/TCL receberam diariamente 12 

mL (0,5 mL/hora) por via parenteral, EL Lipovenos® MCT 20% contendo 50% 

de óleo de coco (rico em TCM) e 50% de óleo de soja (rico em TCL), 18 g de 

dieta oral isenta de lipídeos (tabelas 3, 4 e 5) e livre acesso à água. 

3.7.4 Grupo TCM/TCL/OP 

Os animais que compõem o grupo TCM/TCL/OP receberam 

diariamente 12 mL (0,5 mL/hora) por via parenteral, uma mistura preparada 

(8:2; v/v) de EL Lipovenos® MCT 20% e EL Omegaven® 10% a base de óleo 

de peixe (OP), com preparação final de 40% de TCM, 40% de TCL e 20% de 

OP, 18 g de dieta oral isenta de lipídeos (tabelas 3, 4 e 5) e livre acesso à 

água. 
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3.7.5 Grupo SMOF 

Os animais que compõem o grupo SMOF receberam diariamente 12mL 

(0,5 mL/hora) por via parenteral, EL SMOFlipid® 20% composta por 30% de 

óleo de soja (TCL), 30% de TCM, 25% de óleo de oliva (OO) e 15% de OP, 

18 g de dieta oral isenta de lipídeos (tabelas 3, 4 e 5) e livre acesso à água. 
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Tabela 2 - Composição da dieta oral padrão (AIN-93M) formulada para ratos 

adultos. Concentração expressa em g/kg de dieta. Segundo 
Reeves et al, 1993 

 

Componentes Quantidades (g) 
Carboidratos  

Amido de Milho 465,692 
Amido de Milho Dextrinizado 155,00 
Sacarose 100,00 
Celulose Microfibra  50,00 

Proteína e Aminoácidos  
Caseína 140,00 
L-Cistina 1,80 

Lipídios  
Óleo de Soja 40,00 

Mistura de Sais  
Mix Salina AIN-93 M 35,00 

Mistura de Vitaminas  
Mix Vitamínico AIN-93 M 10,00 
Bitartarato de Colina 2,50 
Butil hidroquinona terciária 0,008 

 
Total de energia em 1000g 3809,97 Kcal 
% Kcal de proteínas 15,00 
% Kcal carboidratos 75,5 
% Kcal de lipídios 9,5 
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Tabela 3 - Composição da dieta isenta de lipídeos (adaptada de AIN-93M) 

formulada para ratos adultos. Concentração expressa em g/kg 
de dieta. Adaptado de Reeves et al, 1993 

 

Componentes Quantidades (g) 

Carboidratos  
Amido de Milho 505,692 
Amido de Milho Dextrinizado 155,00 
Sacarose 100,00 
Celulose Microfibra  50,00 

Proteína e Aminoácidos  
Caseína 140,00 
L-Cistina 1,80 

Mistura de Sais  
Mix Salina AIN-93 M 35,00 

Mistura de Vitaminas  
Mix Vitamínico AIN-93 M 10,00 
Bitartarato de Colina 2,50 
Butil hidroquinona terciária 0,008 

 
Total de energia em 1000g 3609,97 Kcal 
% Kcal de proteínas 15,7 
% Kcal carboidratos 84,3 
% Kcal de lipídios 0,0 
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Tabela 4 - Composição completa das emulsões lipídicas parenterais 

comercialmente disponíveis 
 

Composição Lipovenos® 
MCT 20% 

Omegaven® 
10% 

SMOFlipid® 
20% 

Energia (Kcal/ mL) 1,95 1,12 2,0 
Óleo 200 100 200 
Fosfatídio de ovo 12 12 12 
Glicerol 25 25 25 
Tocoferol (Vitamina E) 0,1 0,2 0,2 
Água  1000 1000 1000 
Ácidos Graxos (g)    
Capróico (C6:0) 0,3 - 0,2 
Caprílico (C8:0) 60,0 - 32,3 
Cáprico (C10:0) 33,8 - 22,7 
Láurico (C12:0) 0,4 - 0,3 
Mirístico (C14:0) 0,1 4,7 1,9 
Palmítico (C16:0) 13,0 10,6 18,2 
Palmitoléico (C16:1) 0,3 8,6 3,3 
Esteárico (C18:0) 5,2 2,1 5,5 
Oléico (C18:1 ω-9) 24,9 14,3 55,3 
Linoléico (C18:2 ω-6) 52,4 3,3 37,2 
Araquidônico (C20:4 ω-6) - 2,6 1,0 
Estearidônico (C18:4 ω-3)  - 3,8 0,9 
α-linolênico (C18:3 ω-3) 7,5 1,2 4,7 
Eicosapentaenóico (C20:5 ω-3) - 20,6 4,7 
Docosapentaenóico (C22:5 ω-3) - 2,4 0,7 
Docosahexaenóico (C22:6 ω-3) - 15,8 4,4 

Valores fornecidos pelo fabricante (Fresenius-Kabi® Bad – Homburg, 

Alemanha). 
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Tabela 5 - Composição estimada de ácidos graxos das emulsões lipídicas 

parenterais dos grupos da presente pesquisa 
 
Grupo 
Emulsão lipídica 

TCM/TCL 
Lipovenos® 
MCT 20% 

TCM/TCL/OP* 
Lipovenos® 
MCT 20% e 
Omegaven® 

10% 

SMOF 
SMOFlipid® 

20%  

Ácidos graxos (g)    
Capróico (C6:0) 0,3 0,24 0,2 
Caprílico (C8:0) 60,0 48,0 32,3 
Cáprico (C10:0) 33,8 27,04 22,7 
Láurico (C12:0) 0,4 0,32 0,3 
Mirístico (C14:0) 0,1 1,02 1,9 
Palmítico (C16:0) 13,0 12,52 18,2 
Palmitoléico (C16:1) 0,3 1,96 3,3 
Esteárico (C18:0) 5,2 4,58 5,5 
Oléico (C18:1 ω-9) 24,9 22,78 55,3 
Linoléico (C18:2 ω-6) 52,4 42,58 37,2 
Estearidônico (C18:4 ω-3)  - 0,76 0,9 
Araquidônico (C20:4 ω-6) - 0,52 1,0 
α-linolênico (C18:3 ω-3) 7,5 6,24 4,7 
Eicosapentaenóico (C20:5 ω-3) - 4,12 4,7 
Docosapentaenóico (C22:5 ω-3) - 0,48 0,7 
Docosahexaenóico (C22:6 ω-3) - 3,16 4,4 

*Ácidos graxos calculados com base na porcentagem de EL utilizada: 80% 

de Lipovenos® MCT 20% e 20 % de Omegaven® 10%. 
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3.8 Acompanhamento dos animais 

O acompanhamento dos animais foi feito diariamente pelo mesmo 

examinador, ao longo de todo o experimento. Desde o primeiro dia foram 

observadas e registradas, em fichas individualizadas, medidas diárias de 

ingestão alimentar, infusão endovenosa, dejetos (urina e fezes) e de 

eventuais alterações do estado geral do animal. Diariamente, as gaiolas 

metabólicas foram substituídas por outras previamente higienizadas. 

3.8.1 Variação percentual do peso corpóreo 

A variação percentual de peso corpóreo foi calculada pela fórmula 

abaixo, e considerada positiva se ocorreu ganho de peso e negativa se 

houve perda. 

  Variação peso = peso final – peso inicial  x 100 
          peso inicial 
 
 
3.8.2 Infusão parenteral e ingestão alimentar 

A quantidade de EL ou SF infundida para cada rato foi determinada 

diariamente pela bomba de infusão após 24 horas. 

A ingestão alimentar de cada rato foi obtida diariamente pela diferença 

entre peso da dieta ofertada (em gramas) e peso da dieta restante (não 

ingerida) após 24 horas. 

Foram calculadas as quantidades energéticas ingeridas, infundidas e 

totais (ambas). 
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3.8.3 Estado geral dos animais 

As alterações clínicas dos animais foram anotadas e classificadas 

diariamente quanto ao seu estado geral em: 

a) adequado: ausência de alterações clínicas significativas;  

b) não adequado: presença de alterações clínicas gerais como edema 

corpóreo, piloereção, sangramento conjuntival, diminuição de atividade 

motora e outras que por ventura pudessem ocorrer. Os animais 

considerados inadequados foram excluídos do protocolo de estudo. 
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3.9 Marcação de macrófagos por carvão coloidal 

3.9.1 Preparo do carvão coloidal 

O carvão coloidal foi obtido pela dessecação de 50 mL de tinta 

nanquim (Staedler, Alemanha) em estufa a 100ºC. Esta desidratação 

resultou em uma pasta constituída de carvão em aglomerados de partículas 

(20nm) e goma arábica. A goma arábica desta pasta confere a característica 

coloidal da preparação e às partículas de carbono, cor. Ao produto da 

dessecação foi acrescentada solução salina, na concentração 1:3 (Cukier et 

al, 1999). 

3.9.2 Injeção de carvão coloidal 

No 4º dia pós-cirúrgico, após sedação, os animais que compõem os 

diferentes grupos em estudo foram submetidos à injeção pela veia caudal de 

carvão coloidal (1,0 mL/Kg). A figura 5 ilustra procedimento. Após a injeção 

do carvão coloidal, os ratos continuaram com infusão endovenosa por um 

período de cinco horas. Após esse período os animais foram anestesiados e 

sacrificados.  

Figura 5 - Injeção do carvão coloidal pela veia caudal 
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3.9.3 Visualização do carvão coloidal 

Durante o sacrifício foi possível visualizar macroscopicamente a 

incorporação de carvão coloidal pelos diferentes órgãos analisados na 

presente pesquisa. As figuras 6, 7 e 8 mostram o aspecto macroscópico do 

fígado, pulmão e baço, respectivamente, na presença e ausência de carvão 

coloidal e visualização microscópica dos macrófagos hepáticos, alveolares e 

esplênicos. 
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 Figura 6 - As fotos abaixo mostram o fígado em seus aspectos 
macroscópicos sem carvão coloidal (A), com carvão coloidal 
(B) e sua visualização microscópica, em aumento de 400x (C) 
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Figura 7 - As fotos abaixo mostram o pulmão em seus aspectos 
macroscópicos sem carvão coloidal (A), com carvão coloidal 
(B) e sua visualização microscópica, em aumento de 400x (C) 
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Figura 8 - As fotos abaixo mostram o baço em seus aspectos 
macroscópicos sem carvão coloidal (A), com carvão coloidal 
(B) e sua visualização microscópica, em aumento de 400x (C) 
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3.10  Sacrifício 

No quinto dia de experimento (4º P.O.), após o período de cinco horas 

pós-injeção do carvão coloidal, os animais foram anestesiados (conforme 

descrito anteriormente) e sacrificados para coleta de amostra de sangue 

(5,0mL), através de punção cardíaca.  

Em seguida, realizou-se laparotomia mediana para inspeção da 

cavidade abdominal e com auxílio de pinça e tesoura de microcirurgia, 

amostras teciduais de fígado, pulmão e baço foram colhidas e 

imediatamente acondicionadas em solução de formol tamponado a 10%, 

onde permaneceram por até 24 horas antes do início dos procedimentos 

histopatológicos. 
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3.11 Ensaio de migração 

Para avaliação da migração leucocitária, realizou-se ensaio de 

migração quimiotática segundo método de Boyden (1962) adaptado para 

placas com múltiplas câmaras de duplos compartimentos, conforme 

anteriormente utilizado em estudos deste laboratório (Bellinati-Pires et al, 

1992; Waitzberg, 1990). Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

Para obtenção de células polimorfonucleares, amostra de sangue 

(cerca de 5,0 mL) coletada por punção cardíaca, foi colocada em tubo 

heparinizado (BD Vacutainer, Brasil) misturada com 1,0 mL de solução 

Dextran T-500 (Pharmacia Fine Chemicals, Suécia) para separação dos 

leucócitos, e incubada em estufa a 37°C, por 45 minutos. Após separação 

dos eritrócitos, o plasma rico em leucócitos foi cuidadosamente retirado e 

centrifugado por duas vezes (1000 rpm durante 10 minutos) com 10 mL de 

solução balanceada de sais de Hanks (HBSS - Sigma Chemical Company, 

St. Louis, EUA). O botão celular foi re-suspendido em 1,0 mL de meio TC 

199/HEPES (Sigma Chemical Company, St. Louis EUA) e alíquota de 20 μL 

foi retirada, colocada em tubo de vidro contendo 380 μL de ácido acético 

(lise de hemácias) para realização da contagem das células com auxílio de 

Câmara de Neubeuer. Após contagem, a concentração de leucócitos foi 

ajustada para 4x106 células/mL com adição de meio TC 199/HEPES. 

Como fator quimiotático utilizou-se o C5a (componente do sistema 

complemento) obtido de um “pool” de soro fresco de rato, incubado a 10% 

em meio TC199/HEPES com 75 μg/mL de lipopolissacarídeo (LPS) de 
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Escherichia coli 0111: B4 (Sigma Chemical Company, St. Louis, EUA), por 30 

minutos a 37ºC, em banho-maria. 

Nos compartimentos inferiores da câmara de ensaio quimiotático, 

foram colocados 300 μL do meio preparado, contendo fator quimiotático 

(migração estimulada), ou apenas o meio TC199/HEPES para migração 

espontânea. Membranas em éster de celulose, com 13 mm de diâmetro, 

150μm de espessura e poros de 3μm (Ref. SSWP01300, Millipore, Brasil), 

foram utilizadas para separar os compartimentos superiores dos inferiores.  

As suspensões de leucócitos (4x106 células/mL em meio 

TC199/HEPES) foram colocadas nos compartimentos superiores, em 

volumes de 400 μL.  

Após incubação das câmaras por 60 minutos em estufa a 37ºC com 

5% de gás carbônico (NuAire Inc., EUA), as membranas foram removidas da 

placa e seguiu-se procedimento para preparação da lâmina: 

1) Fixação em etanol absoluto por 5 minutos 

2) Lavagem em água destilada por 2 minutos 

3) Coloração com Hematoxilina de Harris por 30 segundos 

4) Fixação da coloração em água destilada por 2 minutos 

5) Fixação da coloração em solução saturada de carbonato de lítio por 10 

minutos 

6) Desidratação progressiva em etanol: 

 - etanol 70% por 10 minutos 

 - etanol 95% por 10 minutos 
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 - etanol butanol (álcool etílico absoluto + álcool butílico 1:1 v/v) por 10 

minutos 

7) Diafanização em xilol absoluto (Merck S.A., Brasil) por 10 minutos 

8) Fixação das membranas entre lâmina e lamínula de vidro com auxílio de 

bálsamo do Canadá (Synth, Ref. B1001.08.BG, Brasil) 

A figura 9 ilustra todo o procedimento do ensaio de quimiotaxia. 

 Para a realização da leitura, utilizou-se objetiva para aumento de 400 

vezes em microscópio comum (Carl Zeiss Vision Inc., Alemanha) e o ajuste 

fino de micrômetro. 

 Pela variação observada no micrômetro, foi medida a distância 

percorrida pelos neutrófilos no interior da membrana de celulose, entre a 

camada superior da mesma (onde as células foram depositadas) e o último 

campo onde se visualizou pelo menos três células. A figura 10 ilustra 

exemplo de três diferentes campos conforme avanço no interior da 

membrana pelo micrômetro. O resultado, expresso em micra, foi dado pela 

média de 10 leituras realizadas para cada membrana. 
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Figura 9 - Etapas do ensaio de quimiotaxia 
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A. Tubo com células do sangue já separadas 

B. Procedimento de montagem da placa para ensaio de quimiotaxia: B.1 – fator 
quimiotático e meio nas câmaras inferiores; B.2 – membranas de éster de celulose 
foram colocadas sob cada câmara e B.3 – colocação do compartimento superior e sob 
ela, as suspensões de leucócitos 

C. Câmara pronta em estufa de CO2 com temperatura 
controlada 

D. Após período de incubação, 
as membranas retiradas, 
fixadas em etanol, coradas em 
Hematoxilina de Harris, 
desidratadas, diafanizadas e 
colocadas em lâminas para 
leitura ao microscópio 
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Figura 10 - Visualização dos campos de leitura para quimiotaxia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Último campo: pode ser observada 
célula deformada devido à migração 
(exemplos com setas). Após este campo 
não se observam mais células, então 
este foi considerado como campo final 
para verificação da distância percorrida 
no micrômetro 

B. Campo intermediário: visualização 
durante a leitura, onde se podem 
observar muitas células 

A. Primeiro campo: camada superior dos 
leucócitos e início da contagem da 
distância percorrida pelo interior da 
membrana 
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3.12 Análise da fagocitose 

Para identificação dos macrófagos residentes totais e fagocitantes do 

carvão coloidal, utilizamos técnica de imunohistoquímica, descrita por 

Santos et al (1999), que passamos a descrever a seguir com o anticorpo 

específico utilizado na presente pesquisa. 

Para montagem dos blocos histológicos em parafina, as amostras 

(fígado, pulmão e baço) coletadas durante o sacrifício e acondicionadas em 

formol tamponado, foram desidratadas em concentrações crescentes de 

etanol (70% até absoluto), passadas em xilol (Merck S.A., Brasil), 

mergulhadas em parafina líquida por duas vezes e finalmente colocadas em 

moldes para inclusão. 

Os blocos de parafina contendo os tecidos da presente pesquisa foram 

refrigerados em freezer a -20ºC para corte (3μm) em micrótomo rotativo 

(Microm HM 325) com navalhas descartáveis (Tissue-Tek Feather 4980 – 

Sakura, A35 low profile microtome blades). As fitas de parafina obtidas pela 

microtomia foram postas cuidadosamente em banho com água morna 

(56ºC), coladas nas lâminas previamente silanizadas e então armazenadas 

em estufa a 60ºC por 6-12 horas para melhor aderência do corte histológico. 

As lâminas utilizadas na reação de imunohistoquímica, foram 

silanizadas, através de banhos de imersão em acetona pura (Merck, 

Alemanha) e organosilano - APTS (3-aminopropil-trietoxisilano, Sigma A-

3648) a 4% (v:v) diluído em acetona pura, secagem em estufa a 100ºC e 

resfriamento à temperatura ambiente.  
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As lâminas prontas contendo os cortes histológicos passaram pelo 

processo de desparafinização antes da reação imunohistoquímica para 

retirada do excesso de parafina da lâmina, através da passagem em xilol e 

álcoois gradualmente hidratados.  

3.12.1 Recuperação antigênica 

Para evitar ligações cruzadas das moléculas de anticorpos com seu 

antígeno específico, procedeu-se o método de recuperação antigênica onde 

as amostras dos tecidos das lâminas foram desnaturadas por calor úmido 

(vaporizador Steamer Black & Decker, China) a cerca de 97ºC com tampão 

citrato (0,01M / pH 6,0) durante 60 minutos. Ao término do tempo de 

recuperação, as lâminas permaneceram na solução por mais 20 minutos à 

temperatura ambiente. 

3.12.2 Imunohistoquímica 

Após os procedimentos de preparo dos cortes histológicos, 

desparafinização e recuperação antigênica, as amostras foram submetidas 

aos procedimentos de imunohistoquímica propriamente ditos. Os tecidos 

foram lavados em água destilada, solução salina tamponada com fosfato 

(tampão PBS - 0,01M; pH 7,4) peróxido de hidrogênio (H2O2 a 3%) para 

bloqueio da peroxidase endógena, novamente PBS e então marcados com o 

anticorpo primário. 

O anticorpo monoclonal anti-macrófago, CD 68 clone ED-1, anti-rato 

(MAB 1435 - Chemicon, EUA) foi diluído a 1:200 em solução de 

soroalbumina bovina -BSA (Sigma Chemical Company, EUA) a 1% em PBS. 
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O BSA tem como objetivo evitar reações espúrias “background” através do 

bloqueio de possíveis ligações inespecíficas entre outras proteínas 

presentes na solução de anticorpos e do tecido em estudo. 

O anticorpo diluído foi aplicado aos cortes histológicos e levado à 

incubação em câmara úmida, em ambiente refrigerado (cerca de 4ºC) 

durante o período noturno, “overnight”. Após este procedimento, foram 

realizadas lavagens em PBS com Tween (Dako tween, Glostrup, 

Dinamarca). Em seguida, seguiu-se uma nova etapa de incubação com o 

anticorpo secundário anti-mouse (BA 200 – Vector Laboratories, EUA) 

diluído a 1:320 em BSA (60 minutos a temperatura ambiente).  

Após o período de incubação para reação do marcador secundário, as 

amostras foram lavadas em banhos de PBS e novamente incubadas durante 

45 minutos com complexo ABC (Avidina-Biotina Peroxidase conjugado, 

“ABC Elite” - PK 6100 – Vector Laboratories, EUA). 

Terminado o período de incubação, as lâminas foram novamente 

lavadas em PBS com Tween e, sobre elas, aplicada a solução reveladora - 

diaminobenzidine - DAB, trisma para DAB (Sigma Chemical Company, EUA) 

e 0,2% de peróxido de hidrogênio. Após esta reação, as lâminas foram 

lavadas em água destilada e contracoradas (levemente) com Hematoxilina 

de Mayer, novamente lavagem com água destilada e água amoniacal. 

Por fim, o material foi levado à desidratação em concentrações 

crescentes de álcoois (50, 80, 95% e absoluto), diafanização em xilol e 

montagem com lamínula, utilizando resina sintética (Permount, SP 15-500 

Fisher Scientific, EUA) para a microscopia.  
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A reação foi acompanhada de controles positivo e negativo, sendo 

este último submetido a todas as etapas do procedimento técnico, 

suprimindo-se entretanto, a aplicação do anticorpo primário (anti-macrófago). 

3.13 Análise semi-automatizada de imagens 

A quantificação do número total de macrófagos fagocitantes do carvão 

coloidal foi realizada por meio da análise semi-automatizada de imagens 

empregando-se protocolo baseado no descrito por de Oliveira et al (2006), 

conforme sumarizado a seguir. 

As lâminas preparadas pelo procedimento de imunohistoquímica 

foram analisadas em microscópio óptico Nikon Microphot-FXA ligado ao 

equipamento de análise de imagem composto de microcomputador IBM-PC-

compatível e o software KS-300 (Carl Zeiss Vision Inc., Alemanha). Em 

aumento de 200x, foram definidas áreas representativas do tecido na qual se 

verificavam o maior número de células que fagocitaram o carvão coloidal. 

Toda a análise, entretanto, foi realizada em campos com aumento de 400x. 

Os campos visualizados ao microscópio eram apresentados pelo software 

KS-300 como imagens de 640x480 pixels, gravadas em arquivos no formato 

TIFF. No total, cinco campos distintos foram definidos para cada lâmina 

analisada e os respectivos arquivos TIFF foram gerados. Assim sendo, ao 

final desta etapa, cada órgão estudado do animal (fígado, pulmão e baço) foi 

representado por cinco arquivos TIFF seqüencialmente identificados pelo 

número do animal e número seqüencial do campo. Um exemplo da imagem 

gerada nesta etapa é apresentado na figura 11.A. 
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Em seguida procedeu-se à seleção automática dos macrófagos com 

carvão coloidal a serem contados. A fim de refinar a seleção automática, 

foram realizados ajustes matemáticos na configuração do software baseados 

nos canais de cores, na densidade média e densidade mínima dos objetos e 

área do objeto preenchido. A partir de cada arquivo TIFF original, gerou-se 

uma nova imagem com a seleção automatizada do número de macrófagos 

contendo carvão coloidal (figura 11.B). 

Ao final da análise automática, o valor da contagem efetuada pelo 

software foi corrigido por meio de intervenção do operador para correção de 

imprecisões, incluindo a contagem de dois ou mais macrófagos como se 

fossem um único (normalmente em função de estreita proximidade entre 

eles), ou quando macrófagos contendo carvão coloidal não foram contados 

devido ao rigor do ajuste matemático empregado. A figura 11.C demonstra 

como o refinamento foi realizado. 

Com base na metodologia descrita, foi calculado o número de 

macrófagos fagocitantes no fígado, pulmão e baço. 
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Figura 11 - Análise de imagens de lâminas marcadas com anticorpo CD 68, 

clone ED-1 para quantificação de macrófagos nos tecidos 
 

    A 

   C 

Legenda: A - Campo de fígado capturado no software de análise de imagem 

KS-300. Os macrófagos que fagocitaram o carvão coloidal apresentam-se corados 

pela cor marrom escura. B – Seleção preliminar (automática) dos elementos da 

análise. C – Intervenção do operador ao final da análise de imagem automática. 

Alguns macrófagos não foram computados, pois não foram incluídos na seleção 

preliminar e também é possível que dois ou mais macrófagos muito próximos sejam 

considerados pelo software como um único elemento. As setas indicam quais 

macrófagos foram contados manualmente, sendo que o número total obtido é 

acrescido ao resultado da contagem realizada pelo software. Procedimento análogo 

permite eliminar elementos erroneamente computados na contagem automática. 

    B 
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3.14 Ética 

Este projeto foi submetido e aprovado pela Comissão Ético-Científica 

do Departamento de Gastroenterologia da FMUSP em cinco de novembro 

de 2004 e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – 

CAPPesq, da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da FMUSP, em 13 

de abril de 2005, sob Protocolo de Pesquisa número 017/05. 

3.15 Análise Estatística 

Utilizou-se para análise estatística dos resultados o programa 

GraphPad Prism 3.00 (Graph Pad Prism Software Inc. San Diego, CA, EUA). 

Todos os dados apresentaram comportamento paramétrico, verificado 

por teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e, desta maneira, foram 

comparados através da análise de variância (ANOVA) para medidas não 

repetidas com pós-teste de Tukey. Os resultados foram representados na 

forma de média e desvio-padrão. 

Adotou-se nível de significância p<0,05. 



  

 

Resultados
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4 RESULTADOS 

4.1 Variáveis Clínicas 

4.1.1 Peso corpóreo 

O peso corpóreo de admissão não apresentou diferença estatística 

significativa entre os grupos (p=0,5458). No entanto, a média de peso final 

do grupo CO-NC foi significativamente maior, em relação aos grupos que 

receberam emulsões lipídicas (p<0,05), mas não em relação ao grupo SF. A 

média do peso corpóreo inicial e final dos animais e sua variação percentual 

durante o período do estudo encontram-se na tabela 6. 

Ao se avaliar a modificação percentual de peso grupo a grupo, 

verificou-se que somente o grupo CO-NC ganhou peso (p=0,001). Demais 

grupos apresentaram perda de peso ao longo do experimento, porém, sem 

diferença estatística significativa entre si (p>0,05). O gráfico 1 mostra a 

porcentagem de alteração de peso corpóreo dos diferentes grupos do 

experimento. 

Os valores de cada animal por grupo experimental encontram-se no 

capítulo Anexo, tabela 11. 
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Tabela 6 - Média e desvio padrão (m± dp) da alteração de peso corpóreo 
dos animais por grupo 

 

Peso corpóreo (m ± dp) 
Grupo 

Inicial (g) Final (g) Alteração (g) % alteração 

CO-NC 252,46 ± 16,230 266,16 ± 20,406* 13,7 ± 5,654 +5,28 ± 2,245# 

SF 259,28 ± 13,140 250,06 ± 10,509 -9,21 ± 6,168 -3,49 ± 2,301 

TCM/TCL 247,23 ± 16,554 237,29 ± 15,462 -9,94 ± 9,086 -3,95 ± 3,705 

TCM/TCL/OP 250,61 ± 12,006 237,46 ± 16,718 -13,15 ± 6,828 -5,32 ± 2,834 

SMOF 250,38 ± 13,334 240,29 ± 17,832 -10,09 ± 7,738 -4,09 ± 3,045 

ANOVA e pós-
teste de Tukey p = 0,5458 p < 0,05* 

- p < 0,001# 

* Grupo CO-NC > TCM/TCL; TCM/TCL/OP e SMOF 

# Grupo CO-NC > demais grupos 
 

Gráfico 1 - Caracterização gráfica da porcentagem de variação do peso 
corpóreo (final – inicial) para todos os grupos experimentais e 
resultados da análise estatística 
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4.1.2 Volume de infusão endovenosa e quantidade de ingestão oral 

Foram considerados aptos para o estudo, animais que receberam 

volume médio de infusão endovenosa acima de 80% da média de volume de 

infusão proposto. Não houve diferença significativa entre os grupos em 

relação ao volume infundido (p=0,6282) e à porcentagem de adequação 

entre o volume prescrito e o infundido (p=0,6274).  

Com relação à quantidade de dieta oral ingerida, o grupo CO-NC 

ingeriu quantidade significativamente maior de ração oral que demais 

grupos. Entre os grupos que foram submetidos a cateterização venosa, não 

houve diferença significativa na ingestão oral (p>0,05).  

Os resultados referentes aos valores de infusão endovenosa, ingestão 

de dieta oral e água dos grupos experimentais encontram-se na tabela 7. 

Os valores de cada animal por grupo experimental encontram-se no 

capítulo Anexo, tabela 12. 
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Tabela 7 - Média e desvio padrão (m± dp) do volume de infusão endovenosa 
e quantidade de ingestão oral por grupo experimental 

 
 

Grupo 
Infusão endovenosa 

        (mL)               % adequação 

Ingestão 

Oral (g)            Água (mL) 

CO-NC - - 23,0 ± 2,661* 24,68 ± 4,117 

SF 11,10 ± 0,654 96,46 ± 5,673 11,63 ± 4,286 20,0 ± 7,20 

TCM/TCL 10,76 ± 0,865 93,55 ± 7,50 11,08 ± 2,355 19,22 ± 5,629 

TCM/TCL/OP 11,17 ± 0,75 97,08 ± 6,508 9,23 ± 3,466 21,56 ± 6,223 

SMOF 11,16 ± 0,555 97,06 ± 4,791 10,17 ± 2,809 19,18 ± 5,174 

ANOVA e pós-
teste de Tukey p = 0,6282 p = 0,6274 p < 0,001* p = 0,2963 

 
* CO-NC > demais grupos 
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4.1.3 Quantidade de energia fornecida 

Os grupos experimentais com infusão lipídica atingiram a 

recomendação de consumo energético para ratos adultos, cerca de 45,5 a 

57 Kcal por dia (COBEA, 1996). O grupo CO-NC apresentou uma ingestão 

oral e total significativamente maior que demais grupos.  

Apesar de haver diferença na quantidade de energia fornecida por 

infusão parenteral nos grupos que receberam emulsão lipídica, não houve 

diferença significativa no total de energia final oferecida aos animais, 

equivalente à soma da infusão endovenosa e oral. A tabela 8 indica a 

quantidade de energia, em Kcal, fornecidas pela infusão endovenosa, pela 

dieta oral e total.  

Os valores de cada animal por grupo experimental encontram-se no 

capítulo Anexo, tabela 13. 
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Tabela 8 - Média e desvio padrão (m± dp) da energia consumida (em Kcal) 
pela infusão endovenosa, ingestão oral e total, por grupo 
experimental 

 
 
Grupo                                               Energia (Kcal) 

                                 Infusão             Ingestão oral            Total  
                             endovenosa 

CO-NC - 87,4 ± 10,11# 87,4 ± 10,11# 

SF - 44,21 ± 16,286 44,21 ± 16,286 

TCM/TCL 20,98 ± 1,687 39,89 ± 8,477 60,88 ± 8,318 

TCM/TCL/OP 19,92 ± 1,338 33,22 ± 12,477 53,14 ± 12,453 

SMOF 22,33 ± 1,109* 36,62 ± 10,114 58,95 ± 10,618 

ANOVA e pós-
teste de Tukey 

p < 0,01* p < 0,001# p < 0,001# 

 
    * SMOF > TCM/TCL/OP 

    # CO-NC > demais grupos 
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4.2 Variáveis imunológicas 

4.2.1 Função quimiotática 

A função quimiotática foi avaliada pela capacidade de migração de 

neutrófilos na presença (quimiotaxia) ou ausência (migração espontânea) de 

fator quimiotático. A média e desvio padrão da migração espontânea e 

quimiotaxia dos animais, de acordo com seu grupo experimental, encontram-

se na tabela 9. 

Os grupos SF (p<0,01), TCM/TCL e TCM/TCL/OP (p<0,001) 

apresentaram maior migração espontânea quando comparados ao grupo 

CO-NC. O grupo SMOF não se diferenciou de CO-NC (p>0,05) e, quando 

comparado aos grupos com infusão de emulsão lipídica, TCM/TCL e 

TCM/TCL/OP, apresentou menor migração espontânea (p<0,01). O gráfico 2 

mostra os resultados da migração espontânea. 

A quimiotaxia de neutrófilos não foi influenciada por emulsões 

lipídicas, pois não se observou diferenças significativas entre os grupos da 

presente pesquisa (p=0,2143), conforme ilustrado no gráfico 3. 

Os valores de cada animal por grupo experimental encontram-se no 

capítulo Anexo, tabela 14. 

 



Resultados 56 
 

 

Tabela 9 - Resultados de migração espontânea e quimiotaxia em média (m), 
desvio-padrão (dp), mediana (med), valor mínimo (min), valor 
máximo (max) e ANOVA com pós-teste de Tukey (valor de p) 
dos diferentes grupos experimentais 

 
 
 Grupo m dp med min max p 

 CO-NC 19,04 6,171 20,35 10 25,5 - 

 SF 32,19 5,03 31,05 25,5 40,2 p < 0,01* 

 TCM/TCL 35,05 4,528 35 27,7 42,2 p < 0,001* 

p < 0,05# 

 TCM/TCL/OP 37,19 8,792 36,7 24 50,5 p < 0,001* 

p < 0,01# 

 SMOF 24,45 6,473 22,55 17,4 34 - 

 CO-NC 89,11 29,102 83,35 56,5 135 ns 

 SF 113,63 35,364 108,1 70,7 172 ns 

 TCM/TCL 100,18 31,428 102,1 54 150 ns 

 TCM/TCL/OP 108,44 14,706 110,05 79 125,2 ns 

 SMOF 83,41 30,159 77,9 48,7 138,5 ns 

 

* SF, TCM/TCL, TCM/TCL/OP > CO-NC 

# TCM/TCL e TCM/TCL/OP > SMOF 

ns: não significativo 
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Gráfico 2 - Caracterização gráfica da migração espontânea para todos os 
grupos experimentais e resultados da análise estatística 
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Gráfico 3 - Caracterização gráfica da quimiotaxia para todos os grupos 

experimentais e resultados da análise estatística 
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4.2.2 Quantificação de macrófagos 

A fagocitose foi avaliada pela quantificação de macrófagos 

fagocitantes, residentes no fígado, pulmão e baço, após incorporação de 

carvão coloidal, procedimento imunohistoquímico e análise semi-

automatizada de imagens. 

O número de macrófagos residentes que fagocitaram o carvão 

coloidal no fígado apresentou-se aumentado, independente do tipo de 

emulsão lipídica ministrada, quando comparado ao grupo que não sofreu 

cateterismo (CO-NC), com p<0,01 em TCM/TCL e TCM/TCL/OP, e p<0,05 

em SMOF. Em relação à SF, a quantidade de macrófagos fagocitantes no 

fígado também esteve elevada nos grupos TCM/TCL (p<0,05) e 

TCM/TCL/OP (p<0,01), mas não em SMOF (p>0,05). Os grupos contendo 

emulsões lipídicas não apresentaram diferenças entre si. Os resultados da 

contagem de macrófagos no fígado encontram-se descritos na tabela 10 e 

podem ser visualizados no gráfico 4.A. 

O número de macrófagos fagocitantes residentes no pulmão 

apresentou-se aumentado por emulsões lipídicas quando comparado ao 

grupo CO-NC, com p<0,01 em TCM/TCL, p<0,001 em TCM/TCL/OP e 

p<0,05 em SMOF. Os grupos TCM/TCL e TCM/TCL/OP, mas não SMOF, 

quando comparados ao grupo SF, apresentaram significativamente maior 

número de macrófagos fagocitantes (p<0,01). Os resultados da contagem de 

macrófagos no pulmão encontram-se descritos na tabela 10 e podem ser 

visualizados no gráfico 4.B. 
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O número de macrófagos fagocitantes residentes no baço 

apresentou-se aumentado somente no grupo TCM/TCL/OP, quando 

comparado aos grupos CO-NC e SF (p<0,05). Demais grupos não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas. Os resultados da 

contagem de macrófagos no baço encontram-se descritos na tabela 10 e 

podem ser visualizados no gráfico 4.C. 

Os valores de cada animal por grupo experimental encontram-se no 

capítulo Anexo, tabela 15. 
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Tabela 10 – Macrófagos fagocitantes do fígado, pulmão e baço em média 
(m), desvio padrão (dp), mediana (med), valor mínimo (min), 
máximo (max) e análise estatística (valor de p) dos diferentes 
grupos experimentais 

 

 Grupo m dp med min max p 

 CO-NC 21,6 2,64 21,5 18,4 25 - 

 SF 23,2 3,342 23,4 18,8 28,6 - 

 TCM/TCL 34,85 11,144 37,5 18 50,8 p < 0,01*   

p < 0,05# 

 TCM/TCL/OP 35,47 9,177 33 24,6 48,6 p < 0,01*   
p < 0,01# 

 SMOF 32,27 2,904 32,3 28,6 37,6 p < 0,05* 

 CO-NC 46,92 8,733 49,4 26,8 54,6 - 

 SF 51,87 11,49 51,2 30 66,2 - 

 TCM/TCL 84,375 16,522 87,5 56,2 102,2 p < 0,01*   

p < 0,01# 

 TCM/TCL/OP 88,22 24,092 87,6 59 123,4 p < 0,001*  

p < 0,01# 

 SMOF 75,07 23,448 76,4 45 152 p< 0,05* 

 CO-NC 129,75 29,795 124,5 91,2 167,4 ns 

 SF 132,72 15,363 131,8 108,6 154,8 ns 

 TCM/TCL 138,07 21,165 129,7 108,8 170,2 ns 

 TCM/TCL/OP 170,35 31,344 173 126,6 210 p < 0,05Ω 

 SMOF 156,82 10,682 152 143,4 175,2 ns 

* TCM/TCL, TCM/TCL/OP, SMOF > CO-NC 
# TCM/TCL, TCM/TCL/OP > SF 
Ω - TCM/TCL/OP > CO-NC, SF 
ns: não significativo 
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Gráfico 4 - Caracterização gráfica da fagocitose por macrófagos residentes 
no fígado (A), pulmão (B) e baço (C) expressa por número de 
macrófagos por campo de microscopia óptica para todos os 
grupos experimentais e resultados da análise estatística 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Do método 

5.1.1 Dos animais 

Ratos conferem vantagens ao serem usados em ensaios 

experimentais por serem animais de fácil manuseio e acompanhamento, 

necessitar de espaço reduzido para alojamento, ter baixo custo e fácil 

adaptação ao ambiente laboratorial (COBEA, 1996). 

Linhagens de ratos isogênicos são obtidas a partir do cruzamento de 

animais consangüíneos por 20 gerações consecutivas, gerando populações 

estáveis e geneticamente homogêneas. A homogeneidade isogênica 

possibilita redução do número de animais por experimento pela maior 

uniformidade dos resultados encontrados (Ferreira et al, 2005; Shaw et al, 

2002). No presente estudo, a escolha de animais isogênicos machos buscou 

ainda evitar alterações hormonais, decorrentes do ciclo menstrual de 

fêmeas, que pudessem interferir nos resultados das variáveis estudadas 

(Johnson e Besselsen, 2002). 

5.1.2 Do acesso venoso 

Para acesso venoso central preferimos a técnica de cateterização da 

jugular externa, muito utilizada em estudos envolvendo emulsões lipídicas 

parenterais (EL) e animais de pequeno porte (Kilian et al, 2006; Li et al, 

2006; Lin et al, 2006; Garnacho-Montero et al, 2002; Lanza-Jacoby et al, 

2001; Yeh et al, 2000).  
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A cateterização da veia jugular com cateter de silicone possibilitou a 

infusão de emulsões lipídicas (EL) com eficiência, reproduzindo experiências 

anteriores de nossa equipe (Bertevello 2002; Campos et al, 2002; Cukier et 

al, 1999; Waitzberg et al, 1996), e o uso de peça giratória intermediária 

(Swivel) desenvolvida artesanalmente pelo Grupo METANUTRI, em parceria 

com a Escola Politécnica da USP, viabilizou a livre-movimentação dos 

animais sem torção do equipo de infusão durante o período pós-operatório 

(Galizia et al, 2005). 

5.1.3 Da infusão endovenosa de lipídeos 

O rato tem excelente tolerância à administração endovenosa de 

grandes volumes de EL. O fornecimento endovenoso de EL por períodos de 

17 a 96 horas, em até 2,3 mL/hora, foi tolerado por ratos, não se observando 

aumento da mortalidade relacionada à quantidade de emulsão injetada (Li et 

al, 2006; Driscoll et al, 2006; Lanza-Jacoby et al, 2001; Waitzberg et al, 

1996).  

No presente estudo, os lipídeos representaram em média 36,5% da 

energia não protéica fornecida diariamente, semelhante à utilizada em outros 

estudos envolvendo ratos (Lanza-Jacoby et al, 2001; Yeh et al, 2000; Cukier 

et al, 1999). Guardadas as devidas proporções entre estudo experimental e 

clínico, a oferta de lipídeos foi em conformidade com a faixa ideal de 

fornecimento de energia lipídica, de 25 a 40% do total das necessidades 

energéticas diárias, segundo a “European Society of Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition” (ESPGHAN) e a “European 
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Society for Clinical Nutrition and Metabolism” (ESPEN), (Koletzko et al, 

2005).  

5.1.4 Dos grupos experimentais 

Na definição dos grupos experimentais optou-se por comparar os 

dados obtidos da infusão de SMOF com EL TCM/TCL, sozinha ou associada 

com OP, e não com outras EL ricas em triglicérides de cadeia longa (TCL), 

óleo de soja, por três razões distintas: 

1) EL ricas em TCL estão associadas à redução de algumas funções 

do sistema imune e, atualmente, preconiza-se evitar seu uso em pacientes 

críticos não estáveis (Sala-Vila et al, 2007; Campos et al, 2002; Jensen et al, 

1990; Sedman et al, 1990; Hamawy et al, 1985; Sobrado et al, 1985; 

Nordenstrom et al, 1979); 

2) Conforme mapeamento multicêntrico, em UTI de hospitais 

brasileiros, a EL TCM/TCL constitui-se a EL mais utilizada na prática clínica 

atual (Pontes-Arruda et al, 2007) e; 

3) SMOF diferencia-se da mistura TCM/TCL/OP principalmente por 

conter óleo de oliva, rico em ácidos graxos monoinsaturados ω-9. Os 

possíveis efeitos observados em SMOF poderiam ser relacionados com 

esses ácidos graxos. 

5.1.5 Do ensaio de quimiotaxia 

O ensaio de migração quimiotática foi efetuado segundo adaptação 

do método de Boyden (1962), anteriormente utilizado em estudos in vivo, in 

vitro e ex vivo em nosso laboratório (Waitzberg et al, 1997; Waitzberg et al, 
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1996; Bellinati-Pires et al, 1992) e também amplamente utilizado por outros 

pesquisadores (Gorjão et al, 2006; Buenestado et al, 2006; Sperling et al, 

1993; Turner et al, 1975). 

Existem diferentes maneiras de se avaliar a quimiotaxia, como o 

número ou porcentagem de células que migraram para o compartimento 

inferior da câmara (Gorjão et al, 2006; Wanten et al, 2000), ou pela distância 

percorrida pelos leucócitos no interior da membrana de celulose, que foi o 

método adotado na presente pesquisa (Buenestado et al, 2006; Bellinati-

Pires et al, 1992). 

O fator quimiotático C5a, pertencente ao sistema complemento, 

utilizado no presente experimento, foi originado de um “pool” de soro fresco 

de ratos e é considerado adequado por provocar aumento da 

permeabilidade vascular, ativar leucócitos e conseqüentemente estimular a 

migração.  

Outros tipos de fatores quimiotáticos também podem ser utilizados, 

como leucotrieno B4 sintético (Sperling et al, 1993), n-formil-metionil-leucil-

fenilalanina - fMLP (Buenestado et al, 2006; Wanten et al, 2000) e zimosan 

(Wanten et al, 2000). Preferimos usar o C5a devido à experiência anterior 

com o uso deste fator quimiotático, em estudos envolvendo emulsões 

lipídicas (Gorjão et al, 2006; Waitzberg et al, 1997; Waitzberg et al, 1996; 

Bellinati-Pires et al, 1992).  
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5.1.6 Ensaio de fagocitose; teste de carvão coloidal, análise 

imunohistoquímica e análise de imagens 

A fagocitose inespecífica, através da resposta imune inata, representa 

a primeira barreira imunológica do organismo para contenção do antígeno e 

pode ser estudada em macrófagos com uso de partículas marcadas ou 

previamente conhecidas. Carvão coloidal, enxofre coloidal marcado com 

Tc99 m, partículas de látex e bactérias opsonizadas (como Escherichia coli), 

são algumas das substâncias utilizadas (Alexis et al, 2006; Lyons et al, 2006; 

Vasconcellos et al, 2005; Petroianu, 2003; Kew et al, 2003; Vollmar et al, 

2002). 

A escolha do carvão coloidal no presente trabalho deu-se pela 

experiência prévia com o método (Cukier et al, 1999), fácil preparo do 

colóide, baixo custo operacional e reprodutibilidade metodológica.  

O carvão coloidal é comumente utilizado em estudos envolvendo 

animais para marcação da fagocitose, por possibilitar a quantificação de 

macrófagos através da incorporação das partículas de carvão (Lyons et al, 

2006; Petroianu 2003; Witmer-Pack et al, 1993; Tuwaijri e Saad, 1986). 

A identificação do carvão coloidal fagocitado poderia ser feita pela 

observação direta do pigmento em corte histológico corado apenas com 

eosina. Contudo, a presença de carvão coloidal em meio extra-celular pode 

dificultar a interpretação correta da leitura. No presente trabalho os 

macrófagos, previamente identificados com marcador imunohistoquímico, 

foram considerados células fagocitantes ao conter partículas de carvão 

coloidal no interior da célula, o que conferiu maior especificidade ao método. 
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A identificação do carvão coloidal intracitoplasmático, por verificação 

simples ao microscópio óptico, ou através de metodologia mais sensível 

como a análise de imagens por “software” específico (utilizado na presente 

pesquisa), fornece dados relativos à fagocitose das partículas. O método 

imunohistoquímico permitiu a análise do número total de macrófagos, por 

campo de microscopia óptica.  

A utilização de “software” para contagem de macrófagos por análise 

semi-automatizada, por dois diferentes observadores, a cego, permitiu uma 

contagem mais refinada e com menor probabilidade de erros relacionados à 

falha visual. Este tipo de análise permitiu ainda, possíveis correções de 

contagem quando necessárias, conforme descrito no capítulo de Métodos 

desta Dissertação, de acordo com de Oliveira et al (2006). 

 Durante a leitura das lâminas dos tecidos coletados, observou-se que 

todos os macrófagos visíveis apresentavam partículas de carvão coloidal em 

seu interior. Assim, a influência das distintas EL sobre a fagocitose de 

macrófagos residentes foi determinada de forma indireta, através da 

quantificação de macrófagos fagocitantes nos órgãos analisados.  
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5.2 Dos Resultados 

5.2.1 Variáveis Clínicas 

Todos os animais sob infusão endovenosa de lipídeos apresentaram 

perda de peso corpóreo de extensão similar, independente da composição 

de emulsão lipídica parenteral (EL) infundida, enquanto o grupo não operado 

ganhou peso. É possível que a perda de peso observada tenha sido em 

decorrência do estresse cirúrgico e presença do cateter venoso central. 

5.2.2 Variáveis imunológicas 

No presente estudo, a utilização de um modelo sem infecção e com 

infusão exclusiva de EL em doses clinicamente aceitáveis, permitiu estudar 

de maneira isolada e fisiológica o efeito de nova EL contendo mistura de 

TCM e óleos de soja, oliva e peixe sobre a migração espontânea e 

estimulada (quimiotaxia) de neutrófilos e fagocitose por macrófagos 

residentes e compará-lo com EL TCM/TCL acrescida ou não de óleo de 

peixe (OP).  

A infusão parenteral da EL SMOF não estimulou a migração 

espontânea em relação aos grupos controles (SF e CO-NC), enquanto que 

animais tratados com EL TCM/TCL isolada ou associada a OP aumentaram 

a migração espontânea em relação ao controle não cirúrgico.  

Estudos anteriores encontraram inibição da quimiotaxia e migração 

espontânea de leucócitos de sangue periférico, associadas à incubação in 

vitro com EL TCM/TCL e EL contendo apenas TCM (Waitzberg et al, 1996; 

Wanten et al, 2000; Bellinati-Pires et al, 1992). No entanto, em estudos 
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experimentais e clínicos ex vivo, com infusão de EL parenteral TCM/TCL, a 

quimiotaxia e migração espontânea de leucócitos periféricos não se alterou 

(Waitzberg et al, 1997 e 1996). 

Desta maneira, com relação à quimiotaxia, os resultados do presente 

estudo estão em concordância com aqueles realizados ex vivo, pois 

independente de sua composição, EL não influenciaram a migração 

estimulada. 

As diferenças da migração espontânea e estimulada de neutrófilos na 

presença de EL TCM/TCL ou TCM encontradas entre estudos in vitro e ex-

vivo podem estar relacionadas com produção de radicais livres. A presença 

de TCM/TCL em culturas de leucócitos polimorfonucleares aumentou o burst 

respiratório e a produção de radicais livres de oxigênio (Buenestado et al, 

2006; Kruimel et al, 2000; Wanten et al, 1999; Belinatti-Pires et al, 1993). 

Ainda in vitro, neutrófilos humanos incubados com TCM/TCL e submetidos à 

ativação com zimosan (fator quimiotático) aumentaram a concentração 

citoplasmática de cálcio 2+, um indicador de estresse oxidativo (Wanten et 

al, 2004; Orrenius et al, 1992). 

O aumento da concentração de radicais livres em culturas celulares 

pode induzir à morte e alteração estrutural do citoesqueleto da célula 

(Bellomo e Mirabelli, 1987) e nos permite especular que diferenças na 

migração leucocitária na presença de TCM/TCL encontradas em estudos in 

vitro e in vivo podem estar relacionadas com dano oxidativo celular. Esta 

hipótese toma importância pois neutrófilos incubados com TCM/TCL e 

também com antioxidante alfa-tocoferol, tiveram menor inibição da 
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capacidade quimiotática do que na ausência desse antioxidante (Wanten et 

al, 2000). 

Existem poucas informações do efeito de óleo de peixe parenteral 

sobre funções do sistema imune e até a presente data não se encontraram 

estudos de sua influência sobre migração leucocitária, o que torna os dados 

desta pesquisa originais. Com base nos resultados obtidos na presente 

pesquisa, podemos sugerir que a presença de óleo de peixe não constitui 

fator de influência sobre a quimiotaxia e migração espontânea de neutrófilos 

de ratos, associada a TCM/TCL e na composição da EL SMOF. 

Na ausência de estudos sobre o efeito de EL parenteral de óleo de 

peixe, ampliamos nossa discussão para estudos que avaliaram o efeito da 

sua suplementação oral em voluntários saudáveis, guardadas as devidas 

proporções entre estudos experimentais e humanos.  

Existem apenas dois estudos que avaliaram o efeito de óleo de peixe 

sobre a migração espontânea e estimulada de neutrófilos e estes utilizaram 

o mesmo método (Boyden) adotado pela presente pesquisa. Sperling et al 

(1993) ofereceram suplementação diária de EPA (ácido eicosapentaenóico) 

e DHA (ácido docosahexaenóico), na proporção 1,8:1 e encontraram inibição 

da atividade quimiotática, enquanto que Gorjão et al (2006), que ofereceram 

suplementação diária de 1:2 de EPA:DHA, encontraram estímulo dessa 

variável imunológica. O aumento da capacidade migratória de neutrófilos 

encontrada por Gorjão foi associado à maior proporção de DHA sobre EPA.  

É possível que os tipos de ácidos graxos da família ômega-3 possam 

ter efeitos distintos sobre a migração de neutrófilos, com efeito inibitório para 
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EPA e estimulatório para DHA. Na presente pesquisa a oferta de EPA e 

DHA nos grupos com óleo de peixe foram respectivamente 1,2:1 no grupo 

TCM/TCL/OP e 1:1 no grupo SMOF. Assim, podemos sugerir que a oferta de 

EPA e DHA em proporções similares resultou em efeito nulo sobre a 

migração de neutrófilos.  

Com relação à fagocitose, na presente pesquisa houve aumento do 

número de macrófagos fagocitantes no fígado e pulmão de ratos sob infusão 

de EL contendo TCM/TCL e OP. Este resultado está de acordo com achados 

reportados em estudo anterior desenvolvido em nosso laboratório em ratos 

Wistar, apesar das diferenças na metodologia (Cukier et al, 1999). Ainda no 

presente estudo encontramos aumento do número de macrófagos no baço e 

aumento do número de macrófagos fagocitantes no fígado e pulmão por 

TCM/TCL sem adição de EL a base de óleo de peixe, agora diferentemente 

do observado nesse estudo anterior (Cukier et al, 1999). 

Os diferentes resultados encontrados entre os estudos podem estar 

associados ao emprego de distinto tratamento nutricional parenteral 

(nutrição parenteral total versus EL exclusiva), cepa de ratos (Wistar  não 

isogênicos versus Lewis isogênicos), tempo de incorporação do carvão 

coloidal (3 horas versus 5 horas) e marcadores imunohistoquímicos (HAM-

56 versus CD-68). 

Em concordância com nossos resultados, Hirschberg et al (1990) 

também encontraram estímulo da fagocitose de partículas de enxofre 

coloidal marcado com tecnécio em macrófagos residentes nos pulmões de 

cobaias, após infusão por 2,5 dias de EL TCM/TCL.  
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De maneira distinta à presente pesquisa, ratos sob infusão de 

TCM/TCL sem adição de OP, aumentaram o número de macrófagos no 

baço. No entanto, não houve diferença na fagocitose de partículas 

(microesferas fluorescentes) dos macrófagos residentes no fígado, pulmão e 

baço (Hinton et al, 1998), com relação à EL TCL. 

Analisando os dados da presente pesquisa em conjunto podemos 

observar que, se a infusão de EL TCM/TCL associada ou não à OP, não 

alterou de maneira fisiológica a migração espontânea e estimulada, por outro 

o aumento da quantidade de macrófagos fagocitantes por ela desencadeado 

pode ter um papel protetor contra infecções. Essa suposição encontra 

suporte no fato que a presença de maior número de macrófagos indica um 

maior recrutamento dessas células sem perda de sua capacidade 

fagocitária, considerando-se a presença de partículas de carvão no interior 

de todos os macrófagos da amostra tecidual. 

O recrutamento de leucócitos pode ser regulado por citocinas, 

quimiocinas e moléculas de adesão (Gregory et al, 2006). AG ômega-3 são 

reconhecidos por suas propriedades antiinflamatórias, e estão associados à 

diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias que, por sua vez, 

podem inibir indiretamente a expressão de moléculas de adesão em 

monócitos e linfócitos (De Caterina et al, 1994).  

No entanto, especificamente na população de macrófagos, após 

suplementação oral com óleo de peixe, observou-se aumento da produção 

de citocinas pró-inflamatórias induzido por LPS, principalmente fator de 

necrose tumoral alfa - TNF-α (Petursdottir e Hardardottir, 2007; Barber et al, 
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2005; Albers et al, 2002; Petursdottir et al, 2002; Blok et al, 1996; 

Hardardottir e Kinsella, 1992).  

O aumento de TNF-α circulante, por sua vez, está associado ao 

aumento do número de macrófagos no baço (Petursdottir e Hardardottir, 

2007; Hinton et al, 1998; Blok et al, 1996) e da expressão de TNF-α por 

essas células (Petursdottir e Hardardottir, 2007). O baço é o órgão mais 

ávido por AG ω-3, conforme observado experimentalmente em 

camundongos (Ton et al, 2005). Nesse mesmo modelo experimental, a 

ingestão oral de OP ocasionou aumento do peso e tamanho do baço, 

atribuído ao acúmulo de macrófagos residentes.  

Considerando-se que na presente pesquisa o número de macrófagos 

fagocitantes no baço aumentou apenas nos animais sob infusão de EL 

TCM/TCL suplementada com OP, podemos sugerir que o maior 

recrutamento desses leucócitos possa estar associado a um possível 

aumento da produção sistêmica e local de TNF-α, induzida pela presença de 

OP. 

A composição de TCM/TCL com OP se distingue de SMOF porque o 

último contém óleo de oliva (25%), rico em ácidos graxos monoinsaturados 

ω-9. 

Ao se comparar EL rica em óleo de oliva com EL TCM/TCL ou 

somente TCL sobre funções de neutrófilos humanos verificou-se que EL com 

AG ω-9 não influenciou a migração leucocitária, expressão de moléculas de 

adesão e produção de citocinas estimuladas por LPS (Buenestado et al, 
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2006), demonstrando assim um efeito potencialmente neutro da EL rica em 

óleo de oliva sobre as variáveis imunológicas avaliadas.  

Os AG ω-3, ω-6 e ω-9 incorporam-se nas membranas celulares com 

afinidades decrescentes na ordem apresentada (Chan et al, 1998). Enquanto 

AG ω-9 não participam da síntese de mediadores lipídicos inflamatórios, os 

eicosanóides, AG ω-6 e ω-3 competem pelas mesmas vias metabólicas para 

a produção e síntese dos eicosanóides (Mayer et al, 2006; Simopoulos, 

2006). Os eicosanóides oriundos do metabolismo de AG ω-6 têm potencial 

inflamatório maior que os do metabolismo do AG ω-3 (Wanten e Calder, 

2007; Yaqoob, 2003), e o equilíbrio da produção destes mediadores sofre 

influência da razão ω-6/ω-3 da membrana. A razão de oferta de AG ω-6:ω-3 

ideal varia entre 1:1 a 4:1, mas depende diretamente da doença de base a 

ser considerada (Simopoulos, 2002).  

Apesar de SMOF possuir razão ω-6/ω-3 ideal para oferta, semelhante 

ao grupo TCM/TCL/OP (2,5:1 e 3:1 respectivamente), pode-se sugerir que a 

maior disponibilidade de ω-9 pode ter influenciado na incorporação de ω-6 e 

ω-3, alterando a razão ω-6/ω-3 de membrana celular ideal para que a 

modulação de funções imunes ocorra. 

Considerando-se que AG ω-9 são associados com efeito neutro sobre 

funções imunes (Sala-Vila et al, 2007; El Seweidy et al, 2005; Garnacho-

Montero et al, 2002; Moussa et al, 2000; Baumann et al, 1999), pode-se 

sugerir que o efeito neutro observado por SMOF esteja relacionado com seu 

conteúdo deste AG.  
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 Finalmente, independente do mecanismo utilizado, o fato de EL de 

óleo de peixe associada à EL TCM/TCL ter exercido efeitos diferentes de EL 

SMOF sobre as funções leucocitárias estudadas, aponta a necessidade de 

se compreender melhor o impacto das duas EL sobre variáveis imunes e 

inflamatórias e sua futura aplicação clínica. Além disso, as evidências 

crescentes, de que AG da família ômega-3 podem influenciar de maneiras 

distintas o sistema imune, na dependência de quantidade de EPA e DHA 

(Gorjão et al, 2006), abrem novas fronteiras para a compreensão do efeito 

desses nutrientes sobre funções imunológicas. O efeito esperado e 

desejado, de aumento, diminuição ou sem interferência na resposta 

imunológica e inflamatória, deve ser visto como principal indicação para a 

escolha clínica mais adequada de cada emulsão lipídica parenteral, de 

acordo com o estado mórbido do paciente. 



 

 

 

Conclusões



 

 

 

6 CONCLUSÕES 

Dadas as condições da presente pesquisa, onde ratos isogênicos 

foram submetidos a cateterismo venoso para infusão de diferentes emulsões 

lipídicas parenterais para avaliação da quimiotaxia, migração espontânea de 

neutrófilos e número de macrófagos fagocitantes de partículas de carvão no 

fígado, pulmão e baço, podemos concluir que: 

 

 1) Emulsões lipídicas, independente de sua composição, não 

influenciaram a quimiotaxia de neutrófilos; 

 

2) Emulsão lipídica composta por mistura de triglicérides de cadeia 

média e óleos de soja, oliva e peixe apresentou efeito neutro sobre a 

quimiotaxia, migração espontânea e recrutamento de monócitos no fígado, 

pulmão e baço. 

 

 3) Emulsão lipídica de mistura física de triglicérides de cadeia média e 

cadeia longa estimulou o recrutamento de monócitos, com aumento do 

número de macrófagos fagocitantes no fígado e pulmão; 

 

 4) Emulsão lipídica de mistura física de triglicérides de cadeia média e 

cadeia longa enriquecida com emulsão lipídica de óleo de peixe, estimulou o 

recrutamento de monócitos, com aumento do número de macrófagos 

fagocitantes no fígado, pulmão e baço.  



  

 

Perspectivas 
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7 PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO 

1) Para explorar mecanismos pelos quais EL modulam o número de 

macrófagos fagocitantes, dentro das condições do presente estudo 

pretende-se em breve: 

Avaliar níveis de citocinas envolvidas no processo de recrutamento de 

macrófagos (com ênfase em TNF-α) do plasma e do tecido do fígado, 

pulmão e baço. 

2) A fim de compreender porque óleo de peixe associado a TCM/TCL alterou 

número de macrófagos fagocitantes e sua presença na EL SMOF não teve o 

mesmo efeito, dentro das condições do presente estudo pretende-se em 

breve: 

Avaliar perfil de AG ω-3 e ω-9 na membrana de monócitos plasmáticos.  

3) A fim de verificar a hipótese de que a presença de AG ω-9 na EL SMOF 

determinou resultados neutros dessa EL sobre o número de macrófagos 

fagocitantes, pretende-se:  

Desenvolver, dentro das mesmas condições metodológicas, um grupo 

exclusivo de EL contendo aproximadamente 80% de óleo de oliva. 

4) A fim de verificar o efeito das EL estudadas sobre a quimiotaxia, migração 

espontânea e fagocitose de leucócitos em modelo animal que represente 

uma condição clínica cuja resposta imune esteja envolvida na sua 

fisiopatologia, pretende-se: 

Reproduzir a metodologia desta pesquisa em modelo animal com agressão 

infecciosa. 



  

 

Anexos
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8 ANEXOS 

 
Resultados gerais de todos os animais para cada grupo experimental. 

Tabela 11 - Peso (g) e alteração corpórea (g e porcentagem). Média de cada 
animal, seguido por média e desvio padrão do grupo 

 
 
 

Grupo       Nº animal                                  Peso 
                                                   Inicial        Final       Alteração (g)    % alteração 

 5 255 270,5 15,5 6,07 
CO-NC 12 263,1 275,7 12,6 4,78 
 19 234,8 243,7 8,9 3,79 
 28 246,2 260,3 14,1 5,72 
 31 274,8 291,3 16,5 5,79 
 36 228,7 231,7 3 0,91 
 42 269,4 287,1 17,7 6,57 
 46 247,7 269 21,3 8,59 
 Média 252,46 266,16 13,70 5,28 
  Desvio pad 16,230 20,406 5,654 2,245 
 4 248,6 251,4 2,8 1,12 
SF 10 241,8 232,9 -8,9 -3,7 
 16 257 250,2 -6,8 -2,6 
 21 265,9 248,8 -17,1 -6,4 
 29 276,5 264,2 -12,3 -4,45 
 34 272,7 262,2 -10,5 -3,85 
 43 266,8 251,9 -14,9 -5,58 
 48 244,9 238,9 -6 -2,45 
 Média 259,28 250,06 -9,21 -3,49 
  Desvio pad 13,140 10,509 6,168 2,301 
 1 222,4 226,4 4 1,8 
TCM/TCL 6 236,8 235,1 -1,7 -0,71 
 15 258,7 258,5 -0,2 -0,08 
 17 256,4 240,8 -15,6 -6,08 
 24 242,8 224,3 -18,5 -7,62 
 37 230 213 -17 -7,4 
 44 266,8 249,4 -17,4 -6,52 
 47 263,9 250,8 -13,1 -4,96 
 Média 247,23 237,29 -9,94 -3,95 
  Desvio pad 16,554 15,462 9,086 3,705 

                                                                                                                                  continua 
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Tabela 11 - Peso (g) e alteração corpórea (g e porcentagem). Média de cada 
animal, seguido por média e desvio padrão do grupo 

 

Grupo       Nº animal                                  Peso 
                                                   Inicial        Final       Alteração (g)    % alteração 

 7 258,7 248 -10,7 -4,13 
TCM/TCL/OP 14 240,7 225,6 -15,1 -6,27 
 20 253,1 238,1 -15 -5,92 
 23 269,2 263,7 -5,5 -2,04 
 35 256,5 253,8 -2,7 -1,05 
 38 235,7 214,7 -21 -8,9 
 41 255,1 232,8 -22,3 -8,74 
 52 235,9 223 -12,9 -5,47 
 Média 250,61 237,46 -13,15 -5,32 
  Desvio pad 12,006 16,718 6,828 2,834 
 3 249,6 231,5 -18,1 -7,25 
SMOF 11 243,5 227,2 -16,3 -6,7 

 18 269,4 275,5 6,1 2,26 
 26 245,2 232,4 -12,8 -5,22 

 32 264,7 252 -12,7 -4,79 
 39 226 217,9 -8,1 -3,58 
 45 251,5 246,3 -5,2 -2,06 
 50 253,1 239,5 -13,6 -5,37 
 Média 250,38 240,29 -10,09 -4,09 
  Desvio pad 13,334 17,832 7,738 3,045 

                                                                                                                                conclusão 
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Tabela 12 - Infusão endovenosa, porcentagem de adequação da infusão, 
ingestão de dieta oral e água. Média de cada animal, seguido 
por média e desvio padrão do grupo 

 
 

Grupo 
 

Nº animal 
 Inf. endov. (mL) % adequação Ração (g) Água (mL) 

 5 - - 25,9 32,5 
CO-NC 12 - - 24,7 26,35 
 19 - - 20,6 20,75 
 28 - - 24,3 25,25 
 31 - - 25 26,2 
 36 - - 17,9 18,675 
 42 - - 22,2 25,025 
 46 - - 23,4 22,7 
 Média - - 23 24,68 
  Desvio Pad - - 2,661 4,177 
 4 11,1 96,5 12,575 12,925 
SF 10 9,925 86,3 11,3 32,275 
 16 11,325 98,5 11,825 12,425 
 21 10,425 90,6 7,4 26,6 
 29 11,85 103 19,5 15,47 
 34 11 95,6 15,125 19,025 
 43 11,775 102,3 9,125 16,225 
 48 11,375 98,9 6,225 25,05 
 Média 11,1 96,46 11,63 20 
  Desvio Pad 0,654 5,673 4,286 7,2 
 1 11,167 97,1 13,8 15,1 
TCM/TCL 6 11,75 102 7,35 30,375 
 15 11,075 96,3 12,425 17,95 
 17 10,5 91,3 7,9 14,05 
 24 9,8 85,2 12,1 21,125 
 37 11,5 100 12,8 15,475 
 44 9,225 80,2 12,025 23,95 
 47 11,075 96,3 10,25 15,75 
 Média 10,76 93,55 11,08 19,22 
  Desvio Pad 0,865 7,500 2,355 5,629 

                                                                                                                                      continua 
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Tabela 12 - Infusão endovenosa, porcentagem de adequação da infusão, 
ingestão de dieta oral e água. Média de cada animal, seguido 
por média e desvio padrão do grupo 

 

Grupo 
 

Nº animal 
 Inf. endov. (mL) % adequação Ração (g) Água (mL) 

 7 11,525 100,2 12,94 28,5 
TCM/TCL/OP 14 11,1 96,5 7,85 20,55 
 20 10,4 90,4 5,325 20,625 
 23 9,975 86,7 13,825 12,275 
 35 11,55 100,4 12,725 24,775 
 38 12,25 106,5 6,75 24,075 
 41 11,75 102 8,85 28,475 
 52 10,8 93,9 5,55 13,175 
 Média 11,17 97,08 9,23 21,56 
  Desvio Pad 0,750 6,508 3,466 6,223 
 3 10,767 93,6 8,325 22,25 
SMOF 11 11,725 102 7,325 14,925 

18 11,125 96,7 13,65 14,35 
26 10,575 92 7,1 28,325 

 32 11,85 103 12,9 18,175 
 39 11,75 102 13,4 22,65 
 45 10,45 90,87 10,55 12,9 
 50 11,075 96,3 8,125 19,85 
 Média 11,16 97,06 10,17 19,18 
  Desvio Pad 0,555 4,791 2,809 5,174 

                                                                                                                                   conclusão 
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Tabela 13 - Ingestão energética proveniente da infusão endovenosa, dieta 
oral e energia total (em Kcal). Média de cada animal, seguido por 
média e desvio padrão do grupo 

 
 

Grupo 
 

Nº animal
 

Energia (Kcal) 

Inf. endovenosa          Dieta oral              TOTAL 

 5 - 98,42 98,42 
CO-NC 12 - 93,86 93,86 
 19 - 78,28 78,28 
 28 - 92,34 92,34 
 31 - 95 95 
 36 - 68,02 68,02 
 42 - 84,36 84,36 
 46 - 88,92 88,92 
 Média - 87,4 87,4 
  Desvio Pad - 10,11 10,11 
 4 - 47,79 47,79 
SF 10 - 42,94 42,94 
 16 - 44,94 44,94 
 21 - 28,12 28,12 
 29 - 74,10 74,10 
 34 - 57,48 57,48 
 43 - 34,68 34,68 
 48 - 23,66 23,66 
 Média - 44,21 44,21 
  Desvio Pad - 16,286 16,286 
 1 21,78 49,68 71,46 
TCM/TCL 6 22,91 26,46 49,37 
 15 21,60 44,73 66,33 
 17 20,48 28,44 48,92 
 24 19,11 43,56 62,67 
 37 22,43 46,08 68,51 
 44 17,99 43,29 61,28 
 47 21,60 36,9 58,50 
 Média 20,98 39,89 60,88 
  Desvio Pad 1,686 8,477 8,318 

                                                                                                                                    continua 
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Tabela 13 – Ingestão energética proveniente da infusão endovenosa, dieta 
oral e energia total (em Kcal). Média de cada animal, seguido por 
média e desvio padrão do grupo 

 
 

Grupo 
 

Nº animal
 

Energia (Kcal) 

Inf. endovenosa          Dieta oral              TOTAL 

 7 20,56 46,58 67,14 
TCM/TCL/OP 14 19,8 28,26 48,06 
 20 18,55 19,17 37,72 
 23 17,79 49,77 67,56 
 35 20,6 45,81 66,41 
 38 21,85 24,3 46,15 
 41 20,96 31,86 52,82 
 52 19,27 19,98 39,25 
 Média 19,92 33,22 53,14 
  Desvio Pad 1,3379 12,477 12,453 
 3 21,53 29,97 51,50 
SMOF 11 23,45 26,37 49,82 
 18 22,25 49,14 71,39 
 26 21,15 25,56 46,71 
 32 23,7 46,44 70,14 
 39 23,5 48,24 71,74 
 45 20,9 37,98 58,88 
 50 22,15 29,25 51,40 
 Média 22,33 36,62 58,95 
  Desvio Pad 1,109 10,114 10,618 

                                                                                                                                conclusão 
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Tabela 14 - Média (m) e desvio padrão (dp) de 10 leituras de cada 
membrana (duas por rato) para os valores de migração 
estimulada (quimiotaxia) e espontânea de cada animal e média 
e desvio padrão de cada grupo 

 
 

Grupo     Nº animal                   Migração (μm) em m ± dp 
                                               Estimulada                        Espontânea 

 5 67,6 ± 7,412 17,6 ± 2,797 
  65,6 ± 9,082 17,6 ± 3,864 
CO-NC 12 63,5 ± 8,515 19,5 ± 3,689 
  49,5 ± 16,575 ND 
 19 ND ND 
  108,5 ± 24,043 10 ± 0,0 
 28 116,6 ± 27,391 10 ± 0,0 
  ND ND 
 31 73 ± 12,953 22 ± 5,869 
  66,5 ± 8,835 26 ± 5,676 
 36 133 ± 19,032 26 ± 4,595 
  137 ± 23,118 25 ± 6,667 
 42 97 ± 28,79 23 ± 5,869 
  ND 19,5 ± 2,838 
 46 68,5 ± 16,675 24,5 ± 4,972 
  57,5 ± 10,341 24,5 ± 4,378 
 Média 84,91 20,4 
  Desvio pad 29,748 5,481 
 4 ND 37,5 ± 9,204 
  172 ± 28,79 ND 
SF 10 109,6 ± 6,022 36,4 ± 8,934 
  101,6 ± 10,532 34 ± 3,399 
 16 111,2 ± 21,648 37 ± 7,888 
  110 ± 31,340 43,5 ± 8,515 
 21 92 ± 11,353 27,5 ± 3,536 
  92 ± 10,853 28,5 ± 8,182 
 29 126,8 ± 8,443 ND 
  126 ± 6,6 ND 
 34 153,2 ± 18,955 33,6 ± 3,864 
  ND 29,6 ± 3,373 
 43 ND 25 ± 12,472 
  78,5 ± 13,134 26 ± 5,164 
 48 77,5 ± 7,546 32 ± 6,325 
  64 ± 9,944 26 ± 4,595 
 Média 108,8 32,05 
  Desvio pad 30,434 5,573 

                  ND = não disponível                                                                                   continua 
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Tabela 14 - Média (m) e desvio padrão (dp) de 10 leituras de cada 
membrana (duas por rato) para os valores de migração 
estimulada (quimiotaxia) e espontânea de cada animal e média 
e desvio padrão de cada grupo 

 

Grupo     Nº animal                    Migração (μm) em m ± dp 
                                               Estimulada                        Espontânea 

 1 80,5 ± 20,062 ND 
  137,5 ± 15,855 ND 
TCM/TCL 6 143 ± 12,293 35,6 ± 5,797 
  111,6 ± 8,934 ND 
 15 120,5 ± 22,907 38,5 ± 3,375 
  70 ± 7,817 32,5 ± 4,249 
 17 ND 42,5 ± 7,169 
  54 ± 10,488 37 ± 5,375 
 24 150 ± 14,142 46,5 ± 17,488 
  ND 38 ± 6,749 
 37 119,5 ± 21,402 30 ± 9,129 
  110 ± 15,635 32,5 ± 21,89 
 44 69 ± 11,738 28,5 ± 4,116 
  73 ± 5,375 27 ± 3,496 
 47 81 ± 13,499 33,5 ± 4,116 

  79,5 ± 5,986 34,5 ± 4,972 
 Média 99,94 35,12 
  Desvio pad 31,204 5,478 
 7 ND 27,5 ± 3,536 
  114,5 ± 21,009 33 ± 4,83 
TCM/TCL/OP 14 122,8 ± 20,725 24 ± 3,771 
  101,4 ± 32,112 ND 
 20 102 ± 16,364 ND 
  114 ± 11,255 48,5 ± 12,03 
 23 132 ± 27,508 46 ± 10,75 
  118,5 ± 18,864 55 ± 15,811 
 35 126,5 ± 18,268 36,5 ± 3,375 
  121 ± 18,827 38 ± 6,325 
 38 ND 33,5 ± 5,798 
  79 ± 11,005 34 ± 5,676 
 41 104 ± 12,649 34,5 ± 5,503 
  106 ± 8,756 40 ± 6,236 
 52 101,5 ± 10,014 39 ± 6,146 
  98,5 ± 5,798 33,5 ± 8,317 
 Média 110,12 37,36 
  Desvio pad 13,881 8,156 

               ND = não disponível                                                                                      continua 
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Tabela 14 - Média (m) e desvio padrão (dp) de 10 leituras de cada 
membrana (duas por rato) para os valores de migração 
estimulada (quimiotaxia) e espontânea de cada animal e média 
e desvio padrão de cada grupo 

 

Grupo     Nº animal                   Migração (μm) em m ± dp 
                                               Estimulada                        Espontânea 

 3 149 ± 39,707 33 ± 6,325 
  128 ± 25,188 20 ± 4,714 
SMOF 11 65,6 ± 27,273 22,4 ± 2,797 
  80 ± 5,27 19,4 ± 5,168 
 18 45 ± 3,333 19,5 ± 5,986 
  52,5 ± 13,994 ND 
 26 77 ± 12,065 37,5 ± 10,341 
  89 ± 19,408 30,5 ± 3,689 
 32 71,4 ± 23,401 20,4 ± 2,951 
  ND 18,4 ± 5,4 
 39 ND 17,6 ± 2,797 
  49,2 ± 8,23 17,2 ± 1,932 
 45 104 ± 14,298 24,5 ± 2,838 
  106 ± 17,448 24 ± 4,595 
 50 100,5 ± 9,846 35 ± 6,236 
  97 ± 8,882 32,5 ± 2,635 
 Média 86,73 24,79 
  Desvio pad 29,992 6,975 

             ND = não disponível                                                                                      conclusão 
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Tabela 15 - Média e desvio padrão de cinco leituras de cada órgão, (fígado, 
pulmão e baço) para quantificação do número de macrófagos 
fagocitantes de cada animal seguido por média e desvio 
padrão de cada grupo 

 

Grupo     Nº animal                      Número de macrófagos 
                                           Fígado                   Pulmão                   Baço 

 5 18,6 ± 1,817 44,2 ± 17,484 167,4 ± 14,029 
CO-NC 12 22 ± 5,292 53,4 ± 14,977 108,8 ± 9,68 
 19 18,4 ± 3,286 54,6 ± 7,197 91,2 ± 13,682 
 28 23,4 ± 5,683 49,6 ± 10,9 110,4 ± 14,588 
 31 25 ± 3,464 48 ± 7,874 138,6 ± 25,036 
 36 19,6 ± 4,561 26,8 ± 3,033 163 ± 21,909 
 42 21 ± 4,301 49,4 ± 6,731 103,8 ± 12,617 
 46 24,8 ± 3,033 82,2 ± 23,36 154,8 ± 14,636 
 Média 21,6 51,03 129,75 
  Desvio pad 2,64 15,295 29,765 
 4 26± 3,742 49,8 ± 8,815 120,6 ± 13,939 
SF 10 24 ± 4,848 30 ± 13 134,2 ± 6,221 
 16 22,8 ± 3,768 53,6 ± 12,482 108,6 ± 9,915 
 21 21,2 ± 1,789 66,2 ± 18,185 136,4 ± 13,088 
 29 19,4 ± 2,881 66,2 ± 8,758 126 ± 8,456 
 34 18,8 ± 6,458 49,2 ± 6,419 129,4 ± 10,479 
 43 24,8 ± 2,168 52,6 ± 7,829 151,8 ± 10,378 
 48 28,6 ± 7,503 47,4 ± 10,31 154,8 ± 11,798 
 Média 23,2 51,88 132,73 
  Desvio pad 3,342 11,489 15,363 
 1 22,8 ± 5,215 66 ± 6,671 129,8 ± 7,662 
 6 50,8 ± 10,208 79,2 ± 24,035 150,8 ± 10,849 
TCM/TCL 15 36,4 ± 3,05 90 ± 15,748 163,4 ± 12,876 
 17 44,6 ± 5,683 101,4 ± 27,135 129,6 ± 10,526 
 24 18 ± 1,225 56,2 ± 13,953 123,6 ± 17,953 
 37 39,8 ± 5,215 95 ± 23,854 128,4 ± 14,328 
 44 38,6 ± 4,561 102,2 ± 10,872 170,2 ± 13,59 
 47 27,8 ± 2,683 85 ± 14,612 108,8 ± 17,341 
 Média 34,85 84,38 138,08 
  Desvio pad 11,144 16,522 21,165 

                                                                                                                                    continua 
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Tabela 15 – Média e desvio padrão de cinco leituras de cada órgão, (fígado, 
pulmão e baço) para quantificação do número de macrófagos 
fagocitantes de cada animal seguido por média e desvio 
padrão de cada grupo 

 
 

Grupo     Nº animal                      Número de macrófagos 
                                           Fígado                   Pulmão                   Baço 

 7 48,6 ± 6,148 93,6 ± 28,387 189,8 ± 19,11 
 14 40 ± 7,874 123,4 ± 35,458 157,2 ± 16,754 
TCM/TCL/OP 20 33,6 ± 7,956 81,6 ± 23,126 130,4 ± 19,243 
 23 47,8 ± 3,564 118,4 ± 18,078 202,8 ± 20,204 
 35 25,8 ± 3,033 65 ± 9,247 210 ± 27,704 
 38 32,4 ± 7,829 96,2 ± 8,585 182,4 ± 16,456 
 41 31 ± 1,414 59 ± 13,874 163,6 ± 14,876 
 52 24,6 ± 3,912 68,6 ± 17,141 126,6 ± 18,783 
 Média 35,48 88,23 170,35 
  Desvio pad 9,177 24,092 31,344 
 3 37,6 ± 4,219 88 ± 7,81 150,4 ± 23,48 
 11 29,4 ± 2,702 61,2 ± 20,462 143,4 ± 21,303 
 18 33,2 ± 5,167 72,4 ± 12,973 175,2 ± 22,565 
 26 30,4 ± 4,393 45 ± 6,633 161 ± 22,55 
 32 32,2 ± 1,304 100 ± 16,882 152 ± 23,548 
SMOF 39 28,6 ± 2,191 45,8 ± 11,904 151,6 ± 8,532 
 45 34,4 ± 4,393 107,8 ± 41,349 152 ± 23,033 
 50 32,4 ± 5,177 80,4 ± 14,206 169 ± 11,158 
 Média 32,28 75,075 156,83 
  Desvio pad 2,904 23,448 10,682 

                                                                                                                         conclusão 
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