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RESUMO 

 

 

Garla PC. Repercussão do uso parenteral prévio de emulsão lipídica de óleo de 
peixe sob a resposta inflamatória sistêmica e sobrevida em modelo 
experimental de pancreatite aguda [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
Introdução: A infusão parenteral de emulsão lipídica (EL) de óleo de peixe 
(OP), rica em ácidos graxos ômega-3 (AG n-3), está associada à diminuição do 
perfil de mediadores pró-inflamatórios em estudos experimentais e clínicos. AG 
n-3 se incorporam em poucas horas em membranas celulares e geralmente 
são administrados após a agressão inflamatória. A pancreatite aguda (PA) 
experimental é modelo de inflamação, local e sistêmico, bem estabelecido. 
Objetivo: O presente estudo avaliou o efeito da infusão parenteral de EL de OP 
por curto período, antes da indução de PA, sobre a modulação da resposta 
inflamatória sistêmica e sobrevida. Métodos: Após cateterização do sistema 
venoso central, ratos isogênicos Lewis receberam infusão parenteral de EL de 
óleo de peixe ou solução salina durante 48 horas, quando então foram 
submetidos à pancreatite aguda, pela injeção retrógrada de 0,5 mL de solução 
de taurocolato de sódio a 3% no duto pancreático. Após indução de PA, nos 
períodos de 2, 12 e 24 horas, os animais foram sacrificados para coleta de 
amostras de sangue e de tecidos para dosagem de marcadores inflamatórios e 
histopatológicos. Paralelamente, 20 animais de cada grupo foram observados 
até sete dias após indução de PA, para avaliação de sobrevida. Resultados: O 
tratamento com EL de óleo de peixe foi associado com diminuição de citocinas 
pró-inflamatórias IL-1β (p=0,0006) e IL-6 (p=0,05), diminuição de IL-4 (p= 
0,0019) e tendência no aumento de anti-inflamatória IL-10 (p= 0,06), após 24 
horas de PA; e com aumento da expressão pulmonar e hepática de proteínas 
de choque térmico HSP 90, 2 e 12 horas após PA, respectivamente. Após 
infusão de EL de óleo de peixe, não foram encontrados efeitos sobre os níveis 
de malonaldeído no fígado e na histopatologia do pâncreas, no período de 2 e 
12 horas pós pancreatite aguda; e na taxa de sobrevida, em relação aos 
demais grupos (p>0,05). Conclusão: Nossos resultados sugerem que a infusão 
parenteral de EL de OP 48 horas antes da indução de pancreatite aguda 
experimental parece influenciar favoravelmente a produção de citocinas 
inflamatórias e HSP90 hepática e pulmonar, sem impactar sobre a 
histopatologia da lesão pancreática e a taxa de sobrevida.  
 
Descritores: Ácidos graxos ômega-3/farmacologia; Óleos de peixe; Citocinas; 
Pancreatite necrosante aguda; Ratos; Nutrição parenteral. 
 



 

 

SUMMARY 

 

 

Garla PC. Impact of prior use of parenteral fish oil lipid emulsion in thesystemic 
inflammatory response and survival in an experimental model of 
acutepancreatitis [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo"; 2015. 
 
The parenteral infusion of fish oil (FO) lipid emulsion (LE), rich in omega-3 fatty 
acids (n-3 FA), is associated with the decrease of pro-inflammatory mediators 
profile in experimental and clinical studies. N-3 FA are incorporated in a few 
hours in cell membranes and are generally administered after the inflammatory 
injury. The experimental acute pancreatitis (AP) is an inflammation, local and 
systemic well-established model. This study evaluated the effect of parenteral 
infusion of fish oil LE for a short period before AP induction, on the modulation 
of systemic inflammatory response and survival. For this, after the central 
venous catheterization Lewis rats received parenteral infusion of fish oil LE or 
saline solution for 48 hours, when they were induced to acute pancreatitis by 
retrograde injection of 0.5 mL of sodium taurocholate at 3% in pancreatic duct. 
After AP induction, in periods of two, 12 and 24 hours, the animals were 
sacrificed to collect blood samples and tissues for measurement of 
inflammatory markers and histopathological. In parallel, 20 animals in each 
group were observed up to 7 days after induction of AP, for survival analysis. 
The treatment with fish oil LE was associated with decreased of pro-
inflammatory cytokines IL-1β (p = 0.0006) and IL-6 (p = 0.05), reduction of IL-4 
(p = 0.0019) and upward trend of anti-inflammatory IL-10 (p = 0.06) after 24 
hours of AP; and increased pulmonary and hepatic expression of heat shock 
proteins HSP 90 two and 12 hours after AP, respectively. After infusion of fish 
oil LE, there were no effects on malondialdehyde levels in the liver and the 
pancreas histopathology in the periods of 2 and 12 hours after acute 
pancreatitis; and survival rate, compared to the other groups (p> 0.05). Our 
results suggest that parenteral infusion of FOLE 48 hours before the induction 
of experimental acute pancreatitis appears to favorably influence the production 
of inflammatory cytokines; hepatic and pulmonary HSP90, without impacting on 
the histopathology of pancreatic injury and the survival rate. 
 
Descriptors: Fatty acids omega-3/pharmacology; Fish oils; Cytokines; 
Pancreatitis acute necrotizing; Rats; Parenteral nutrition. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Farmaconutrição: Nutrientes com capacidade de modular a resposta 
imunológica  

 

Ao se considerar a estreita relação entre nutrição, imunidade e 

inflamação, o emprego de nutrientes com funções que ultrapassam a de 

substratos macro e micronutrientes tem sido frequente na prática clínica. 

Nutrientes específicos são enfeixados no termo farmaconutrição e fazem parte 

da intervenção nutricional que explora a atividade de alguns nutrientes em 

atenuar a inflamação e modular o sistema imune1. Na prática clínica, o uso 

combinado de terapia nutricional parenteral e farmaconutrientes apontam 

novas possibilidades de intervenção nutricional para o paciente cirúrgico e 

crítico, que pode contribuir para modificar o estado nutricional, modular 

favoravelmente às respostas imunológica e inflamatória, e diminuir 

complicações infecciosas e tempo de internação hospitalar e em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI)1,2.  

 

 

1.2  Ácidos graxos ômega-3  

 

Dentre os nutrientes capazes de modular a resposta imunológica e 

inflamatória incluem-se os ácidos graxos ômega-3 (AG n-3), em especial os 

ácidos eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA)1,2. AG n-3 

participam diretamente da resposta do sistema imune ao se incorporarem em 

fosfolípides de membranas celulares e competirem como substrato alternativo 

a ácidos graxos ômega-6 (AG n-6), na síntese de mediadores inflamatórios da 

família dos eicosanóides, e como interruptores da inflamação, denominados 

resolvinas3,4. Particularmente, eicosanoides originados de EPA, como 

prostaglandina E3 (PGE3), leucotrieno B5 (LTB5) e tromboxano 3 (TBX3) têm 

potencial inflamatório significativamente menor que aqueles sintetizados a 

partir de ácido araquidônico (AA) proveniente de AG n-6, que incluem 
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prostaglandina E2 (PGE2), leucotrieno B4 (LTB4) e tromboxano 2 (TBX2)3,4. 

Em mediadores do metabolismo de AG n-3, apresentam efeito com menor 

potencial inflamatório que os provenientes de AG n-61-4. 

Além da capacidade de AG n-3 em competirem com AG n-6 pela 

produção de eicosanoides e resolvinas, outros mecanismos moduladores de 

funções imunológicas são também atribuídos aos n-34. Entre eles, encontra-se 

a modulação de vias de sinalização intracelular que conduzem à ativação de 

um ou mais fatores de transcrição. Nesse contexto, o fator de transcrição 

nuclear kappa-B (NF-κB) tem especial destaque, por participar da transcrição 

de mediadores inflamatórios como cicloxigenase 2 (COX-2), e favorecer a 

expressão de genes pró-inflamatórios como, por exemplo, fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas (IL) 1β e 65,6,7. A este respeito, 

experimentos in vitro verificaram que células estimuladas com endotoxinas 

(LPS) e posteriormente tratadas com EPA e DHA foram capazes de reduzir 

significativamente a ativação de NF- кB no citoplasma de monócitos 

humanos8,9,10.    

Adicionalmente, ácidos graxos ômega-3 são capazes de modificar a 

composição da membrana das células do sistema imunológico e afetar a 

estrutura de microdomínios de membrana funcionais relacionados ao início e 

propagação de eventos de sinalização celular, conhecidos como lipid rafts 

(4),(5),(6). Vários receptores imunológicos são encontrados nos lipid rafts e a 

integridade desses domínios de membrana é fundamental para que a 

sinalização via receptores ocorra5,6.  

Graças às suas propriedades anti-inflamatórias, hoje se reconhece que 

AG n-3 podem prevenir ou retardar o desenvolvimento de doenças 

inflamatórias e atenuarem os processos inflamatórios já em curso, contribuindo 

para seu tratamento. Em terapia nutricional, fórmulas enterais e parenterais 

disponíveis para uso clínico são adicionadas de AG n-3 com o intuito de 

modular a resposta imune. Atualmente, maior atenção tem sido dada ao fato de 

que a administração por via parenteral resulta na incorporação mais precoce 

destes ácidos graxos, em especial EPA e DHA, em membranas celulares do 

que sua administração por via enteral11. É possível, portanto, que a via 
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parenteral possa ser uma boa ferramenta para se alcançar modulação da 

resposta imunológica por AG n-3 em curto período de infusão12. 

 

 

1.3  Emulsão Lipídica de Óleo de Peixe   

 

Emulsão lipídica (EL), a base de óleo de peixe (OP), é rica fonte de AG n-

3, especialmente EPA e DHA, e encontra-se disponível na prática clínica para 

infusão endovenosa. A infusão parenteral de EL de OP em pacientes sépticos 

por 48 horas foi capaz de modificar a composição lipídica da membrana de 

leucócitos mononucleares, com maior concentração de EPA e DHA, e diminuir 

a produção sérica de citocinas pró-inflamatórias13.  

Em pacientes cirúrgicos, a suplementação parenteral de EL de OP parece 

preservar funções imunológicas e modular favoravelmente a produção pós-

operatória de mediadores inflamatórios14-18. Esses benefícios imunológicos 

foram acompanhados com menor tempo de internação hospitalar e em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e menores taxas de infecções pós-

operatórias quando comparado a infusão parenteral de EL convencional de óleo 

de soja17,18.  

Metanálise de 21 estudos clínicos aleatórios controlados encontrou que a 

infusão parenteral com EL de OP no pós-operatório de cirurgia digestiva eletiva 

reduz significativamente a taxa de infecções, disfunção hepática e tempo de 

internação, porém sem influenciar a mortalidade19.    

Em pacientes cirúrgicos internados em UTI, a infusão de nutrição 

parenteral (NP) suplementada com EL de OP foi associada a menor tempo de 

internação na Unidade intensiva, apesar de não diminuir a ocorrência de 

complicações no pós-operatório20. Metanálise publicada por Manzanares e 

colaboradores em 2014, verificou que o uso de EL de OP, em pacientes críticos 

ventilados, foi associado a tendência de redução do tempo de ventilação 

mecânica (VM) e mortalidade (p>0,05), porém sem diminuir complicações 

infecciosas21.  

A este respeito, o efeito da nutrição parenteral, suplementada com EL de 

OP em pacientes críticos sob ventilação mecânica, tem sido recentemente 
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explorada. Em ensaio aleatório controlado, a suplementação de diferentes 

fontes de EL em NP foi estudada em 451 pacientes críticos em VM. 

Comparada com EL à base de óleo de soja e de triglicérides de cadeia média 

(TCM), a EL de OP apresentou significativamente menor tempo de ventilação 

mecânica e de internação na UTI22.  

Em contrapartida, os resultados da literatura não são totalmente 

concordes sobre benefícios clínicos da infusão de EL de OP em determinados 

subgrupos de pacientes. Estudo em pacientes cirúrgicos submetidos à 

ressecção intestinal por câncer, não encontrou efeito imunomodulador com a 

suplementação de OP na NP, na dose 0,2g/Kg/dia por 5 dias no pós-

operatório, mas sim aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF-α e interferon gama (IFN-γ)23. Com metanálise em pacientes críticos com 

sepse e trauma grave, a nutrição parenteral suplementada com OP não foi 

correlacionada com redução do tempo de internação na UTI e com incidência 

de infecções24.  

 

 

1.4  Pancreatite Aguda 

 

A pancreatite aguda (PA) é inflamação aguda do pâncreas em resposta a 

agressões de origem multifatorial, como organismos vivos, processos 

metabólicos, tóxicos e alterações obstrutivas25. Em sua apresentação clínica, a 

PA pode evoluir de quadro leve, caracterizado por edema pancreático, até 

quadros graves com extensa necrose, disfunção múltipla de órgãos e morte. A 

evolução e o quadro clínico estão diretamente relacionados à extensão da 

lesão pancreática e à intensidade da resposta inflamatória26,27. A PA leve 

ocorre em 80 a 90% dos casos e apresenta mortalidade inferior a 1%. Cerca de 

10 a 15% dos casos evoluem de forma grave com mortalidade que pode atingir 

até 20%26. 

A resposta inflamatória na PA se caracteriza por processo sistêmico com 

liberação de mediadores inflamatórios, como TNF-α, interleucinas (IL) 1, 6 e 8, 

entre outros. Esses mediadores inflamatórios, na apresentação grave da 

doença, estão associados à ocorrência de insuficiência respiratória, 
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instabilidade hemodinâmica, alteração da permeabilidade vascular e 

insuficiência renal. Em conjunto, esses distúrbios da homeostase compõem a 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e, como resultado final, 

podem proceder em falência de múltiplos órgãos27,28.  

A lesão tecidual na PA se inicia na célula acinar pela ativação do fator de 

transcrição nuclear Kappa B (NF-kB) e, posteriormente, pela liberação de 

mediadores inflamatórios. Sabe-se que a lesão da célula acinar é responsável 

pelo recrutamento de neutrófilos e macrófagos circulantes, e pela ativação da 

cascata inflamatória27-30. 

Imediatamente após início da lesão do tecido pancreático, inicia-se a 

resposta inflamatória sistêmica, com aumento de mediadores pró-inflamatórios 

como IL-1, 2, 6, 8, TNF-α e PGE2, que é seguida pela liberação de mediadores 

anti-inflamatórios, como IL-10, com a finalidade de contrarregular o processo 

inflamatório. No entanto, o desequilíbrio entre a produção de citocinas, com 

prevalência de citocinas pró em relação a anti-inflamatórias é frequente em 

pancreatite. Tal fato estabelece o grau da resposta sistêmica29,30. Já foi 

demonstrada a relação direta entre mediadores inflamatórios e a gravidade da 

doença; destarte a dosagem de níveis séricos de mediadores inflamatórios 

pode ser utilizada como fator prognóstico na PA28,29,30. 

A pancreatite pós-operatória (PPO) é resultado indesejável dos avanços 

da cirurgia moderna. A PPO é classicamente descrita após cirurgia das vias 

biliares, mas também pode ocorrer após procedimentos ao redor do pâncreas, 

apontando para uma possível causa traumática31,32,33,34. Ocorre ainda como 

complicação de procedimentos realizados a distância, como nas correções de 

hérnias inguinais, cirurgias cardíacas ou de cabeça e pescoço34. 

A gravidade do quadro da PPO é de fácil entendimento, pois ao trauma 

cirúrgico já ocorrido vem somar-se o trauma metabólico adicional, com suas 

graves consequências. Não há como estabelecer a frequência exata da PPO, 

pois muitas vezes, seu diagnóstico passa despercebido no pós-operatório 

complicado, ou é reconhecido apenas através da autópsia35,36,37. 

PA aumenta as demandas nutricionais, ao desencadear resposta 

inflamatória local e sistêmica, que pode resultar em hipermetabolismo e 
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hipercatabolismo acentuados. Neste sentido, a terapia nutricional adequada e 

precoce faz parte do tratamento da PA38. 

Entre as medidas nutricionais estão a manutenção de jejum oral, 

alimentação por sonda enteral, localizada principalmente na porção jejunal do 

intestino, ou terapia nutricional parenteral38,39. Associado a essas condutas, 

nutrientes com potencial anti-inflamatório e imunológico têm sido considerados 

com intuito de minimizar a resposta inflamatória sistêmica da PA, o que inclui o 

uso de ácidos graxos ômega-3. 

 

 

1.5  Influência de EL de OP na Pancreatite Aguda  

 

Estudos clínicos e experimentais têm mostrado efeito positivo da infusão 

parenteral de EL de OP, como fonte de AG n-3, em PA40-46. 

Experimentalmente, observou-se a redução de produtos da peroxidação 

lipídica, como tiobarbitúricos (TBARS) e aumento de níveis teciduais de 

enzimas antioxidantes como glutationa peroxidase (GSH-PX), superóxido 

dismutase (SOD) em lesão de tecido pancreático40. Após a infusão endovenosa 

de apenas 18 mL (1mL/hora) de EL de OP, ratos submetidos à PA grave 

apresentaram redução significativa da gravidade histopatológica do pâncreas41. 

Seis horas após a indução de PA grave, ratos receberam NP contendo 

0,2g/Kg/dia de EL de OP durante dois dias. Os animais apresentaram aumento 

sérico de IL-10 após 24 horas do início da infusão e melhora das funções renal 

(avaliada pelo volume urinário) e cardiorrespiratória (avaliada por níveis de 

PO2), porém sem alteração significativa da infiltração de leucócitos pulmonares 

e da mortalidade42.   

Estudo clínico aleatório avaliou o efeito da infusão parenteral de EL de 

OP, na dose de 0,2 g/Kg/dia por catorze dias em quarenta e cinco pacientes 

com PA grave. No 14º dia observou-se melhora dos níveis de linfócitos CD4+, 

razão CD4+/CD8+ e C3, em relação ao grupo controle com tratamento padrão. 

Os níveis de proteínas C reativa (PCR) e a pontuação de gravidade pelo 

escore APACHE II nos 7⁰ e 14⁰ dias no grupo OP foram menores, quando 

comparados ao grupo controle. No desfecho clínico, o tempo de balanço 
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hídrico negativo foi menor no grupo tratado com AG n-3 (3,55 ± 0,86 dias) 

versus o grupo controle (4,61 ± 1,12 dias). Além disso, o início da terapia 

nutricional enteral, prática desejável nesses pacientes, foi significativamente 

mais precoce no grupo ômega-3 (3,86 ± 1,17 dias) em comparação com o 

grupo controle (5,30 ± 1,61 dias). No entanto, o tempo de permanência em UTI 

e mortalidade não apresentou diferença significativa entre os dois grupos. Os 

autores concluíram que a infusão de EL de OP em pacientes com PA grave 

pode modular favoravelmente a resposta inflamatória e imunológica, com 

consequente melhora do desfecho clínico, configurando potencial terapêutico 

para o tratamento da PA na forma grave43.  

O benefício da infusão parenteral de EL de OP, no desfecho clínico, 

recebe apoio nos achados de outro ensaio clínico aleatório e duplo-cego 

envolvendo quarenta pacientes com PA, publicado por Wang e colaboradores 

em 2.00844. Nesse estudo, os doentes receberam por cinco dias a dose de 0,15 

a 0,2 g/kg/dia de OP contido em uma solução de NP, em relação à NP 

contendo somente EL à base de óleo de soja. Os autores observaram nos 

doentes com OP o aumento dos níveis plasmáticos de EPA, diminuição 

significativa de PCR, melhora da taxa de oxigenação e redução de dias com 

terapia de substituição renal contínua. Com base nesses achados, autores 

concluíram que a NP suplementada com EL de OP reduziu a intensidade da 

resposta inflamatória e que esses efeitos se correlacionaram com aumento 

plasmático de EPA e a diminuição de citocinas pró-inflamatórias em PA 

grave44.  

Outros pesquisadores buscaram minimizar a Síndrome da Resposta 

Inflamatória Sistêmica (SIRS) na fase inicial da pancreatite aguda grave com 

infusão de OP. Assim, 60 pacientes foram aleatoriamente divididos para 

receber sete dias de infusão de NP padrão à base de óleo de soja (30) ou NP 

contendo EL de soja e suplementada com 0,2g/Kg/dia de OP. O grupo 

suplementado com OP apresentou menor pontuação do escore de gravidade 

APACHE-II a partir do quarto dia de infusão, menor tempo de reidratação (5,1 

vs 8,4 dias) e melhor razão plasmática de IL-10/TNF-α45.  

Parte desses ensaios clínicos foi incluída na recente metanálise publicada 

por Lei e colegas46 no ano de 2015. A compilação de oito estudos aleatórios 
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controlados em pacientes com PA grave mostrou que a suplementação com 

ácidos graxos ômega-3, por via enteral e parenteral por cinco dias ou até duas 

semanas, foi efetiva na redução de complicações infecciosas, menor tempo de 

internação hospitalar comparado com nutrição convencional. No subgrupo de 

pacientes em uso exclusivo de nutrição parenteral, a suplementação com 

ômega-3 foi capaz de reduzir significativamente a mortalidade. Os Estes 

achados foram reforçados pela metanálise recentemente publicada por Jafari, 

que estudou o efeito da suplementação parenteral de farmaconutrientes, como 

ácidos graxos ômega-3 e glutamina, em pacientes graves com pancreatite 

aguda47.  

Diante desses achados, torna-se importante destacar que as evidências 

experimentais e clínicas são favoráveis ao uso de EL de OP como parte da 

terapia nutricional, usada como fonte de suplementação em pacientes sob 

vigência da NP. No entanto, não temos conhecimento de estudos clínicos que 

avaliaram benefícios da infusão intravenosa exclusiva de EL de OP na 

pancreatite aguda. Em conjunto, poucos estudos investigaram o efeito prévio 

de ácidos graxos ômega-3 na progressão da pancreatite aguda, considerando 

a suplementação deste nutriente anterior à agressão pancreática.  

Adiciona-se que Sharif e seus colaboradores estudaram 

experimentalmente a suplementação oral de ácidos graxos ômega-3 quando 

ministrados anteriormente à indução de pancreatite. Os autores observaram a 

diminuição de macrófagos infiltrados no pâncreas e do “burst” respiratório de 

leucócitos pulmonares em animais que receberam, por gavagem, dieta oral 

enriquecida com 5 mg/kg de ácidos graxos ômega-3 por duas semanas 

anteriores a indução de PA edematosa, em comparação com animais que 

receberam tratamento nutricional semelhante, mas com adição de ácidos 

graxos ômega-6 e animais controle com salina. Esses dados sugerem 

atenuação da intensidade resposta inflamatória sistêmica pela suplementação 

oral de ácidos graxos ômega-3 quando ministrados anteriormente à indução de 

pancreatite (48).  
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2  RACIONAL E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

Modular favoravelmente a resposta inflamatória sistêmica após estresse 

traumático pode contribuir para prevenir ou atenuar complicações clínico-

cirúrgicas1-4. Nesse sentido, aplicação de terapia nutricional com nutrientes 

capazes de modular funções imunológicas e inflamatórias torna-se de grande 

interesse. Ácidos graxos ômega-3, contidos em EL de OP, fazem parte desse 

grupo de nutrientes e seu uso está associado à manutenção ou melhora de 

funções imunológicas e modulação favorável de marcadores inflamatórios na 

PA40-47.  

A PA experimental é obtida por técnica bem definida e reproduzível. Sua 

prática tem sido amplamente explorada em diversos estudos49,50,51, inclusive 

por nossa equipe de pesquisadores52,53,54,55. A PA foi escolhida no presente 

projeto como modelo indutor de grave estresse inflamatório local e sistêmico. 

A pancreatite aguda pós-cirúrgica pode acontecer em até 10% dos 

doentes submetidos a trauma de grande porte, que incluem complexas 

intervenções cirúrgicas do aparelho digestivo, longos períodos de isquemia 

pancreática por ocasião de extensas cirurgias cardiovasculares e by-pass 

cardiopulmonar31,32,33. Procedimentos que envolvem a manipulação e infusão 

de contraste no ducto pancreático e biliar comum como 

colangiopancreatografia retrógrada (ERCP) também podem ocasionar 

pancreatite aguda com incidência que varia entre 5 e 40% dos pacientes35-37,56. 

Uma vez instalada, a PA pode contribuir para o aumento de taxas de 

morbidade e mortalidade e sua gravidade tem relação com o grau da lesão 

pancreática e intensidade da resposta inflamatória sistêmica28-30,57.  

Por serem intervenções eletivas, essas operações e procedimentos 

endoscópicos permitem o preparo prévio dos pacientes, condicionando à 

resposta metabólica, com o intuído de evitar complicações pós-intervenção. O 

uso de EL de OP com seus potenciais efeitos anti-inflamatórios poderia 

minimizar a inflamação da PA40-47. 
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Neste sentido, o presente estudo pretende, de forma pioneira, avaliar 

experimentalmente a repercussão da infusão parenteral prévia de EL de OP 

puro na resposta inflamatória sistêmica e sobrevida em modelo de inflamação 

aguda representado por PA induzida por taurocolato de sódio a 3%. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar a repercussão do uso parenteral prévio de emulsão lipídica de 

óleo de peixe puro sobre modulação da resposta inflamatória sistêmica e 

sobrevida em modelo inflamatório representado por pancreatite aguda em 

ratos. 

 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

 Verificar o efeito da infusão parenteral prévia de EL de OP na 

cinética de biomarcadores da resposta inflamatória sistêmica, em 

três diferentes tempos (2, 12 e 24 horas), após indução de PA 

experimental. 

 Avaliar o efeito da infusão parenteral prévia de EL de OP na 

sobrevida de animais submetidos à PA por até sete dias. 
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4  MÉTODOS  

 

 

4.1  Local 

 

O protocolo experimental foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição e 

Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo (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 o 

Laboratório de Investigação Médica 37 (LIM 37) da Disciplina de Transplante e 

Cirurgia do Fígado, Laboratório de Emergências Clínicas (LIM 51), 

Departamento de Anatomia Patológica da FMUSP e Laboratório de Imunologia 

da Faculdade de Medicina da Universidade de Southampton no Reino Unido.  

 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo e todos os procedimentos envolvidos em seu protocolo 

foram aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq protocolo 

nº 0266/09, Anexo A).  

O estudo contou com o apoio financeiro de auxílio pesquisa da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp, Processo nº 

2011/02071-7; bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior (BEPE), Processo nº 

2013/25796-2 e bolsa Mestrado, Processo nº 2012/13691-9; fornecimento de 

frascos de emulsão lipídica de óleo de peixe (Omegaven® 10%) pela 

Fresenius-Kabi do Brasil; doação por comodato de 10 bombas de infusão 

volumétrica pela Baxter Hospitalar Ltda; e manipulação de bolsas parenterais 

específicas para o estudo pela Farmoterápica – Pharmacia Artesanal Ltda.  
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4.3  Delineamento Experimental  

 

O presente estudo foi conduzido em duas fases distintas: 

Fase 1- Com o objetivo de avaliar a repercussão do uso parenteral prévio 

de EL de OP rico em AG n-3 sobre biomarcadores da resposta inflamatória 

sistêmica em modelo de PA, após adaptação, animais de experimentação 

foram submetidos à cateterização venosa central, infusão intravenosa de 

solução salina fisiológica a 0,9% ou EL de OP, indução de modelo de PA por 

infusão de ácido taurocólico a 3% e sacrifício por punção cardíaca em períodos 

crescentes de tempo (2, 12 e 24 horas após indução de PA), com coleta de 

amostras de sangue e tecidos.  

Fase 2 - Com o objetivo de identificar o efeito da infusão parenteral prévia 

de EL de OP na sobrevida de ratos submetidos à PA, após adaptação ao 

ambiente, animais foram submetidos à cateterização venosa central e infusão 

parenteral de solução salina 0,9% ou EL de OP, indução de modelo de PA por 

infusão de ácido taurocólico a 3% e observação por até sete dias. No sétimo 

dia, os animais que sobreviveram foram sacrificados por punção cardíaca, 

conforme métodos assegurados pelo comitê de ética. As Fases 1 e 2 estão 

ilustradas na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do delineamento experimental das 
fases 1 e 2 do estudo: 
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4.4  Prodedimentos gerais 

 

4.4.1 Período de adaptação 

 

Cinco dias anteriores ao início das atividades intervencionistas, os 

animais foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais, em temperatura 

controlada (20 e 25°C), com livre acesso à água e ração oral padrão Nutrilav 

(Quimtia®, Jundiaí - Brasil), para adaptação ao ambiente de pesquisa. 

 

 

4.4.2 Animais de experimentação 

 

Foram estudados ratos isogênicos da linhagem Lewis (n = 132), machos e 

com peso médio de 350 gramas, provenientes do Biotério do Centro 

Multidisciplinar para Investigação Biológica (CEMIB) da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). As normas de proteção e cuidados aos animais de 

experimentação foram seguidas no início do projeto de pesquisa, segundo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), de acordo com 

Resolução nº 032/2006, seguido de normas do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da FMUSP. 

 

 

4.4.3 Cateterização do Sistema Venoso Central (CVC) 

 

Todos os animais foram submetidos à cateterização do CVC. Previamente 

aos procedimentos cirúrgicos, os animais foram pesados em balança digital 

(Marte Balanças®) com auxílio de recipiente próprio.  Após obtenção do peso, 

foi calculado dose de anestésico cloridrato de cetamina 80 mg/Kg (Ketamin-

S(+)® Cristália, Brasil) e cloridrato de xilazina- 8,0 mg/Kg (Rompun 2% ® - 

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

sedation and anaesthesia, Bayer – 2004). A administração do preparado 

anestésico foi realizada com utilização de seringa de 1,0 mL na região 

intraperitonial dos animais. Sob efeito anestésico, estes foram tricotomizados, 

http://www.ppg.uem.br/Docs/ceea/Resolu%E7%E3o%20n%BA%20032-2006-CEP.pdf
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com auxílio de lâmina, no local determinado para cada procedimento cirúrgico. 

Assepsia do local foi realizada com álcool iodado a 2%. A cateterização da veia 

jugular direita externa foi realizada conforme técnica padronizada por Lima-

Gonçalves e colaboradores em 199058. 

 

 

4.4.3.1 Descrição da técnica de cateterização venosa central 

 

Com o animal em decúbito dorsal horizontal em campos estéreis realizou-

se incisão transversa com aproximadamente 1,0 cm de extensão na região 

supraventricular direita. Posicionou-se o animal em decúbito ventral e com 

auxílio de 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, passou-se cateter de silicone (Ciencor® Brasil), de 

aproximadamente 1,0 mm de diâmetro e 70,0 mm de comprimento, que foi 

tracionado pelo túnel em direção incisão central. Fixou-se na região dorsal do 

animal uma peça metálica intermediária, composta por agulha anatomicamente 

adequada para ratos pela soldagem de duas asas laterais do tipo “borboleta”. 

As laterais continham dois orifícios paralelos em cada extremidade que 

possibilitaram a fixação da peça intermediária no dorso do animal por meio de 

dois pontos separados com fio mononylon 3-0 estéril, agulhado e não 

absorvível (Shalon® suturas, Brasil) que, por sua vez, atravessaram pele e 

tecido subcutâneo. Em seguida, o animal foi colocado em decúbito dorsal para 

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

algodão torcido 4-0, estéril, pré-cortado, não absorvível e não agulhado 

(Polycot® - Ethicon, New Jersey, EUA). A veia jugular externa foi ligada 

diretamente e cateterizada na sua porção proximal pelo tubo de silicone que foi 

posicionado anteriormente, contendo solução fisiológica heparinizada (Figura 

2). A incisão da pele foi suturada de forma contínua com fio mononylon 3-0 e 

desinfetada com álcool iodado 2%58.  
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Figura 2 – Representação ilustrativa das quatro principais fases do 
procedimento cirúrgico de cateterização venosa central (CVC) em ratos58: 
 

 

4.4.4 Infusão parenteral  

 

Imediatamente após cateterização venosa central, os animais foram 

distribuídos em gaiolas metabólicas individuas, conectando-se a “borboleta” a 

um intermediário de infusão capaz de girar em torno de seu eixo e, dessa 

forma, permitir a livre movimentação do animal, denominado swível59. Ao 

swível foi conectado um cateter de polietileno, de aproximadamente 120 mm, 

ligado a equipo de infusão graduado (Equipo para bomba Colleague® - Baxter 

Hospitalar Ltda) que continha a solução a ser ministrada.  

No pós-operatório imediato da CVC, todos os animais receberam infusão 

(0,25 mL/h) de solução salina 0,9% durante 24 horas, permanecendo em jejum 

oral e água ad libitum. Após este período, os animais foram aleatoriamente 

divididos em três grupos: 1) grupo solução salina (SS), que permaneceu sob 

infusão de solução salina fisiológica 0,9% por mais 48 horas; 2) grupo óleo de 

peixe (OP), que passou a receber infusão de EL de OP por 48 horas e 3) grupo 

sem infusão (SI), que não foi contemplado com infusão intravenosa, conforme 

ilustrado no Quadro 1 na seção de resultados. Todos os grupos de animais 

permaneceram com livre acesso à ração oral padrão e água ad libitum. A 

composição de EL de OP (Omegaven® 10% - Fresenius-Kabi® Bad – 

Homburg, Alemanha) encontra-se descrita na Tabela 1. 

As soluções infundidas foram encaminhadas em bolsas individuais de 

infusão, previamente preparadas pela empresa Farmacêutica de Manipulação 

Identificação e 
dissecação da veia 

jugular externa direita 

Introdução do cateter de 
silicone no interior da veia 

Fixação da extremidade 
externa  

do cateter 
 

Cateterização venosa 
finalizada 

 



26 

Famoterápica (São Paulo, Brasil). Padronizou-se o volume total de infusão 

diária de 6 mL por animal. Para isso, as bolsas de infusão do grupo salina (SS) 

foram preparadas pela adição de 6 mL de solução fisiológica a 0,9%, enquanto 

as do grupo experimental de óleo de peixe (OP) foram preparadas pela adição 

de 0,4g/Kg de peso corpóreo de EL de OP (1mL – emulsão lipídica 

Omegaven® 10%) acrescidos de solução salina 0,9% em quantidade suficiente 

(5 mL) para atingir-se o volume final total de 6 mL.  

Procedeu-se troca das bolsas parenterais em intervalos de 12 horas, para 

viabilizar adequada estabilidade físico-química e microbiológica da EL de OP, 

conforme orientação da equipe farmacêutica responsável pela produção das 

bolsas de infusão intravenosa. O acompanhamento pós-operatório foi feito 

diariamente ao longo de todo experimento para registro do volume de infusão 

intravenosa, peso corpóreo e eventuais alterações do estado geral do animal 

em fichas individualizadas. Animais com prejuízo da infusão parenteral pela 

retirada e/ou perda do swível ou do equipo de infusão, foram excluídos do 

estudo. 

 

Tabela 1 - Composição da emulsão lipídica de óleo de peixe Omegaven® 10% 
- Fresenius-Kabi 

Componente Quantidade 

Energia (Kcal/ mL) 1,12 

Óleo (mL) 100 

Fosfatídio de ovo (mL) 12 

Glicerol (mL) 25 

Tocoferol (Vitamina E) (mL) 0,2 

Água (mL) 1000 

Ácidos Graxos (g) Quantidade 

Mirístico (C14:0) 4,7 

Palmítico (C16:0) 10,6 

Palmitoleico (C16:1) 8,6 

Esteárico (C18:0) 2,1 

Oleico (C18:1 ω-9) 14,3 

Linoleico (C18:2 ω-6) 3,3 

Araquidônico (C20:4 ω-6) 2,3 

Estearidônico (C18:4 ω-3) 3,8 

α-linolênico (C18:3 ω-3) 1,2 

Eicosapentaenoico (C20:5 ω-3) 20,6 

Docosapentaenoico (C22:5 ω-3) 2,4 

Docosaexaenoico (C22:6 ω-3) 15,8 

Valores fornecidos pelo fabricante (Fresenius-Kabi® Bad – Homburg, Alemanha) 
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4.4.5 Indução de Pancreatite Aguda  

 

Previamente ao procedimento de indução da PA, foi realizada anestesia 

dos animais com administração intraperitonial de cloridrato de cetamina 80 mg / 

Kg (Ketamin-S(+)® Cristália, Brasil) e cloridrato de xilazina- 8,0mg/Kg (Rompun 

2% ® - Bayer, Brasil), conforme indicação do fabricante (General Reference 

Book for sedation and anaesthesia, Bayer – 2004) e após tricotomia abdominal 

e antissepsia com polivinil-pirrolidona-iodo em campos estéreis. 

Procedeu-se abertura da cavidade abdominal, por incisão mediana infra-

xifoídia de aproximadamente 1,0 cm e exteriorização do arco duodenal e 

pâncreas, identificação e oclusão do duto biliar ao nível do hilo hepático com 

pinça tipo bulldog, punção da porção contramesentérica do duodeno com 

agulha 25 x 7 e cateterização do ducto biliar com cateter polietileno. 

Posteriormente, induziu-se PA foi por meio de injeção retrógrada de solução de 

taurocolato de sódio a 3% (Taurocholic acid, sodium salt, Sigma-Chemical 

Company™, St. Louis, U.S.A) no duto pancreático, na dose de 0,5 mL/animal, 

com tempo médio de infusão de 60 segundos. Finalmente, procedeu-se o 

fechamento da punção duodenal com ponto em x, com nylon 6-0, e fechamento 

por planos da parede abdominal, com nylon 5-060. A Figura 3 ilustra o aspecto 

pancreático após indução de PA. Após finalizado o procedimento, os animais 

foram retornados às gaiolas metabólicas individuais e permaneceram com livre 

acesso à água e ração oral padrão, até o momento do sacrifício. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 3 – Aspecto do arco duodenal e do pâncreas após a indução da 
pancreatite, com presença de hiperemia e edema do tecido pancreático, o duto 
biliar cateterizado e ocluído junto ao hilo hepático e o arco duodenal 
reparado60. 
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4.5  Procedimentos específicos da Fase 1 

 

Em intervalos crescentes de 2, 12 e 24 horas da indução PA, animais 

foram induzidos à eutanásia, após anestesia intraperitonial com 80 mg/Kg de 

cloridrato de cetamina (Ketamin-S(+)® Cristália, Brasil) e 8,0 mg/Kg de 

cloridrato de xilazina- (Rompun 2% ® - Bayer, Brasil) e coleta de amostras de 

sangue por punção cardíaca. Seguida à eutanásia, procedeu-se incisão 

abdominal, para coleta de líquido ascítico e de amostras de fígado, pulmão e 

pâncreas. As amostras sanguíneas foram utilizadas para dosagem dos níveis 

séricos de citocinas, amilase e da concentração de ácidos graxos EPA e DHA; 

amostras de líquido ascítico foram utilizadas para dosagem de TNF-α; 

enquanto que as amostras teciduais foram utilizadas para avaliação 

histopatológica (pâncreas), expressão de proteínas de choque térmico 70 e 90 

(fígado e pulmão), concentração de eicosanoides (pulmão) e para análise dos 

níveis de malonaldeído (fígado). 

 

 

4.5.1 Citocinas Séricas 

 

Os níveis séricos de IL-1 , 2, 4, 6, 10, INF-γ e TNF-α foram determinados 

em 500 µL de soro por imunoensaio com microesferas do tipo multiplex, com 

uso de kit disponível comercialmente para ratos (RECYTMAG- 65K-07, 

Genesis Ltda) em analisador Luminex (Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA), de 

acordo com as instruções do fabricante descritas no anexo B (61). A análise foi 

executada nos períodos de 2, 12 e 24 horas após indução de pancreatite 

aguda. 

 

 

4.5.2 Amilase sérica 

 

Amilase sanguínea foi quantificada por método enzimático colorimétrico, 

com emprego do kit MAK009 (SIGMA-ALDREICH®), conforme recomendações 



29 

 

do fabricante. A análise foi realizada no período de 2 horas após indução de 

pancreatite aguda62. 

 

 

4.5.3 TNF-α no líquido ascítico  

 

A quantidade de TNF-α em líquido ascítico foi determinada pelo método 

de imunoensaio (ELISA), através da utilização do kit RT TNF ALPHA ELISA 

KIT (Life Tecnologies), conforme recomendações do fabricante. A análise foi 

realizada no período de 2 horas após indução de pancreatite aguda63. 

 

 

4.5.4 Proteínas de Choque Térmico (HSP) 70 e 90  

 

Aproximadamente 100 mg de tecido pulmonar e 50 mg do tecido hepático 

foram pulverizados em nitrogênio líquido. O material foi homogeneizado em 

tampão de lise RIPA (100 mM de Tris-HCl pH 7.5, 1% de desoxicolato de 

sódio, 1% de NP40, 150 mM de NaCl, 0.1% SDS) acrescido de inibidores de 

proteases (1 mg/mL pepstatina A, 100 mM PMSF). Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas a 14000 g por 10 minutos a 4oC. O sobrenadante foi 

coletado e a concentração de proteínas foi quantificada pelo método de 

Bradford (Bio-Rad). As amostras de proteínas foram acrescidas de tampão de 

amostra (2% SDS, 60 mM Tris pH 6.8, 5% de mercaptoetanol, e 0,01% de azul 

de bromofenol) e submetidas à eletroforese em um sistema SDS-PAGE, gel 

10% de poliacrilamida (1.5 M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 10% de 

persulfato de amonia e TEMED). Após a eletroforese, as proteínas foram 

transferidas para membrana de nitrocelulose (Bio-Rad) em aparelho semi-dry 

transfer (Bio-Rad). As membranas foram incubadas em solução de bloqueio 

5% de leite desnatado em tampão TBST (50 mM de tampão Tris, pH 8,0, 100 

mM NaCl, 1% Tween 20) por 1 hora a temperatura ambiente. Em seguida, 

foram lavadas em TBST e incubadas com o anticorpo primário contra as 

proteínas de interesse (Santa Cruz, Biotecnology) overnight a 4 ºC. 

Posteriormente, as membranas foram incubadas em solução contendo 



30 

anticorpo secundário conjugado à peroxidase (1:1000) (Santa Cruz, 

Biotecnology) e expostas ao sistema de detecção Super Signal (Pierce)64. A 

expressão da proteína foi comparada por densitometria de gel, utilizando-se o 

programa de domínio público “Image J”, criado por Wayne Rasband do 

National Institutes of Mental Health, NIH, USA. A análise foi realizada nos 

períodos de 2, 12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda. 

 

 

4.5.5 Análise de peroxidação lipídica 

 

A determinação da concentração de Malondialdeído (MDA) foi utilizada 

para determinar a taxa de peroxidação lipídica. Fragmentos de 100 mg do 

tecido hepático foram pulverizados em nitrogênio líquido e homogeneizados em 

1 mL de KCl 1,15%. O material permaneceu sob agitação a 4°C, durante 1 

hora. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10000 rpm por 20 

minutos a 4°C, coletando-se o sobrenadante. Para a reação, adicionou-se a 

100 µl de amostra, 100 µl SDS (duodecil sulfato de sódio) a 8,1%, 750 µl de 

ácido acético a 20%, e 750 µl de ácido tiobarbitúrico (TBA) a 0,8%. A mistura 

foi aquecida a 95 °C por 40 minutos. A solução foi centrifugada e medida sua 

absorbância a 532 nm65. A análise foi realizada nos períodos de 2 e 12 horas 

após indução de pancreatite aguda. 

 

 

4.5.6 Determinação de Ácidos Graxos ômega-3 EPA e DHA  

 

Os lipídios foram extraídos da amostra de plasma com clorofórmio: 

metanol (2: 1) e os fosfolípides foram isolados por cromatografia de camada 

fina com a utilização de uma mistura de hexano: éter etílico: ácido acético (90: 

30: 1), utilizando o método de Folch et al (66). Os ésteres metílicos de ácidos 

graxos foram preparados por meio de incubação com 140 g / L de trifluoreto de 

boro e metanol a 80 ºC por 60 min. Posteriormente ao processo de extração, 

os ésteres metílicos de ácidos graxos foram secos e separados por 

cromatografia em fase gasosa de alta resolução, utilizando-se um cromatógrafo 
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a gás (Shimadzu, 2010) com detector de ionização em chama (FID), equipado 

com uma coluna Omegawax  250 (Supelco). As condições de operação da 

coluna corresponderam à temperatura inicial de 180ºC (1 minuto) e 

posteriormente de 270ºC (5 minutos), com tempo total da corrida de 36 

minutos. Os ácidos graxos foram quantificados por padronização externa, 

utilizando seus padrões de referência, para obtenção da curva de calibração. A 

análise foi realizada nos períodos de 2 horas após indução de pancreatite 

aguda. 

 

 

4.5.7 Histopatologia Pancreática 

 

Fragmentos do tecido pancreático foram retirados e fixados em aldeído 

fórmico a 10%. Em seguida, foram incluídos em parafina, cortados em 

espessura de 5 µm, corados através da técnica de hematoxilina- eosina e 

observados por microscopia ótica. A avaliação do tecido pancreático foi 

realizada através da utilização da classificação do processo inflamatório 

pancreático proposto por Schmidt e colaboradores, disponível no Anexo C67, 

analisando as variáveis: edema, necrose acinar, hemorragia, necrose 

gordurosa, inflamação e infiltrado perivascular. A graduação do processo 

inflamatório foi realizada através da atribuição de pontos para cada uma das 

variáveis descritas e, posteriormente, analisada e comparada entre os 

diferentes grupos estudados. A análise histopatológica foi realizada no 

Departamento de Anatomia Patológica da FMUSP por patologista 

especializado em histologia pancreática, sendo que o mesmo não possuía 

conhecimento dos grupos estudados. A análise foi realizada nos períodos de 2 

e 12 horas, após indução de pancreatite aguda. 

 

 

4.5.8 Análise de Medidores Lipídicos Pulmonares  

 

Amostras de pulmão foram lavadas com PBS e congeladas em nitrogênio 

líquido a -80°C. O material foi transportado para o Departamento de Pesquisa 



32 

em Imunologia da Universidade de Southampton - Reino Unido contemplando 

todas as normas e exigências para importação de produtos destinados à 

pesquisa científica - RDC nº 1 de 22/01/08 – ANVISA, realizado pela empresa 

World Courier. Para análise de mediadores lipídicos prostaglandina E2 (PGE2), 

leucotrieno B4 (LTB4), tromboxano B2 (TXB2) e lipoxina A4 (LPA4), 100 mcg 

de tecido pulmonar foram submetidos ao protocolo proposto por Shirai68 com 

algumas adaptações. As amostras teciduais foram adicionadas de 0,8 ml de 

NaCl 0,9% gelado e homogeneizadas com auxílio de equipamento Untraturrax. 

Em seguida, as amostras foram adicionadas de 1 mL de solução NaOH 0,5 M 

em metanol e 500 uL de amostra e foi procedida homogeneização com uso de 

vórtex, por 15 segundos. Em seguida, as amostras foram avaliadas pelo 

método de ELISA, conforme a orientação do fabricante descrita nos kits PGE2 

(AB133021), LTB4 (ADI0900 068), TB2 (ABIN 1154890) e LPA4 (K96T)57. A 

análise foi realizada nos períodos de 12 e 24 horas após indução de 

pancreatite aguda. 

 

 

4.6  Procedimentos específicos da Fase 2 

 

Após indução de PA, os vinte ratos de cada grupo foram mantidos vivos 

por até sete dias, com livre acesso à ração oral padrão e água ad libitum. Os 

animais foram observados individualmente em intervalos de 8 horas para 

registro de observações clínicas e do tempo de morte. Aqueles animais que 

sobreviveram até o 7º dia pós-PA foram sacrificados por aprofundamento de 

anestésico, com injeção intraperitonial com 80 mg/Kg de cloridrato de cetamina 

(Ketamin-S(+)® Cristália, Brasil) e 8,0mg/Kg de cloridrato de xilazina- (Rompun 

2% ® - Bayer, Brasil).  

 

 

4.7  Análise Estatística 

 

Para a análise estatística dos dados, adotou-se limite de confiança de 5% 

para todos os testes realizados. Dados de biomarcadores inflamatórios, 
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histológicos, de concentrações de EPA e DHA e de estresse oxidativo, foram 

comparados entre os grupos salina e sem infusão (controle) utilizando-se 

análise de variância (ANOVA), em conformidade com a normalidade e teste 

Kruskal-Wallis. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo t de Student 

com correção de Bonferroni69,70. A mortalidade dos animais foi avaliada por 

gráfico Kaplan-Meier71. As análises estatísticas foram realizadas com SPSS 

18,0 para Windows (SPSS, Chicago, IL, EUA) com participação do estaticista 

João Ítalo França. 
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5  RESULTADOS  

 

 

5.1  Considerações gerais 

 

Devido a dificuldades técnicas encontradas durante o desenvolvimento da 

pesquisa, ocorreram alterações no cronograma de análises previstas no início 

do estudo. Por tal fato, não foram completados a cinética completa (2, 12 e 24 

horas) nas variáveis de MDA e da histologia pancreática.  

Para facilitar a redação dos resultados da Fase 1, optou-se por 

acrescentar os números 2, 12 e 24 horas na frente da sigla de cada grupo, a 

fim de identificar os animais que foram sacrificados 2, 12 e 24 horas após 

indução de PA, respectivamente, conforme mostra o quadro 1. Os números 

não foram utilizados para representar os animais da Fase 2, pois estes não 

foram intencionalmente sacrificados até o sétimo dia de observação.  

Alguns resultados que não apresentaram diferença significativa não foram 

ilustrados nesta dissertação.  

 
Quadro 1 – Nomenclatura dos grupos experimentais que compuseram a Fase 
1 do estudo.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Legenda: CVC (Cateterização venosa central), IV (intravenosa) 

Grupo Salina (SS2): submetido à CVC, com infusão IV de solução salina por 48 horas e 
indução de PA. Sacrifício 2 horas após PA.  
Grupo Experimental (OP2): submetido à CVC, com infusão IV de EL de OP por 48 horas e 
indução de PA. Sacrifício 2 horas após PA.  
Grupo sem infusão (SI2): submetido à CVC, sem infusão IV por 48 horas e indução de PA. 
Sacrifício 2 horas após PA.  
 

Grupo Salina (SS12): submetido à CVC, com infusão IV de solução salina por 48 horas e 
indução de PA. Sacrifício 12 horas após PA.  
Grupo Experimental (OP12): submetido à CVC, com infusão IV de EL de OP por 48 horas 
e indução de PA. Sacrifício 12 horas após PA.  
Grupo sem infusão (SI12): submetido à CVC, sem IV por 48 horas e indução de PA. 
Sacrifício 12 horas após PA.  
 
Grupo Salina (SS24): submetido à CVC, com infusão IV de solução salina por 48 horas e 
indução de PA. Sacrifício 24 horas após PA.  
Grupo Experimental (OP24): submetido à CVC, com infusão IV de EL de OP por 48 horas 
e indução de PA. Sacrifício 24 horas após PA.  
Grupo sem infusão (SI24): submetido à CVC, sem infusão IV por 48 horas e indução de 
PA. Sacrifício 24 horas após PA.  
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5.2  Dados gerais 

 

De acordo com os registros diários de evolução clínica, não foram 

encontradas alterações dignas de nota durante o período de experimentação. 

Observou-se perda de peso média de 8,16 ± 17,61 gramas entre os períodos 

antes e 72 horas após infusão parenteral. Como se pode observar na Figura 4, 

o grupo OP apresentou aparente perda de peso corpóreo, quando comparado 

aos outros grupos experimentais, porém sem significância estatística em nível 

de 5% (Kruskall-Wallis,  peso = 0,16).  

 

Tabela 2 – Peso corpóreo (g) de ratos Lewis antes e após a infusão parenteral 
de diferentes soluções.  
 

Peso (g) Grupo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor¹ P-valor² 

Antes 

SS 284,00 264,00 345,00 274,00 302,00 

0,5874 0,3537 OP 272,00 246,00 342,00 270,00 290,00 

SI 299,00 238,00 325,00 273,50 310,50 

Após 

SS 275,00 250,00 350,00 267,00 308,00 

--- 0,1570 OP 268,00 200,00 305,00 255,00 284,00 

SI 285,00 243,00 325,00 271,50 298,00 

Legenda – SS: solução salina; OP: óleo de peixe; SI: sem infusão; 
1
ANOVA; 

2
Kruskal-Wallis 

 

 
Figura 4 – Variação de peso corpóreo (g) de ratos Lewis antes e após a 
infusão parenteral de diferentes soluções.  
Legenda – SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão 



39 

 

5.3  Resultados da Fase 1 

 

5.3.1 Citocinas 

 

IL1-β 

A análise intergrupos dos períodos isolados de 2, 12 e 24 horas após 

indução de PA não encontrou diferenças significativas nas concentrações 

séricas de IL1-β entre os grupos SS, OP e SI (p > 0,05; Figura 5). O estudo 

intragrupo da cinética dos tempos de 2, 12 e 24 horas após indução de PA 

encontrou maiores concentrações séricas de IL1-β nos animais do grupo OP12, 

em relação aos animais dos grupos OP2 (valor de p= 0,01) e OP24 (p= 

0,0006), conforme mostra a Figura 6. 

 

 

 

Figura 5 - Níveis séricos (pg/ml) de IL-1β de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 12 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda – SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão. 
Kruskal-Wallis (SS vs OP vs SI; p>0,05) 
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Figura 6 – Cinética dos níveis séricos (pg/ml) de IL-1β de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda – SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; 
Kruskal-Wallis

  #
 OP2 vs OP12 (p= 0,01) e * OP12 vs OP24 (p = 0,0006) 

 

 

IL-2 

A análise intergrupos dos períodos isolados de 2 e 24 horas após indução 

de PA não encontrou diferenças significativas nas concentrações séricas de IL-

2 entre os grupos SS, OP e SI (p > 0,05; Figura 7). No entanto, 12 horas após 

indução de PA encontraram-se maiores concentrações séricas de IL-2 no 

grupo OP, comparado ao grupo SI (p = 0,01; Figura 7). O estudo intragrupo da 

cinética de 2,12 e 24 horas após indução de PA encontrou maiores 

concentrações séricas de IL-2 nos animais do grupo SI24, em relação aos 

animais dos grupos SI12 (p = 0,0017), conforme mostra a Figura 8.   
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Figura 7 - Níveis séricos (pg/ml) de IL-2 de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 12 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis * OP12 vs SI12, (p= 0,01) 

 

 

Figura 8 – Cinética dos níveis séricos (pg/ml) de IL-2 de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis * SI12 vs SI24, (p= 0,0017) 
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IL-4 

A análise intergrupos dos períodos isolados de 2, 12 e 24 horas após 

indução de PA não encontrou diferenças significativas nas concentrações 

séricas de IL-4 entre os grupos SS, OP e SI (p > 0,05). O estudo intragrupo da 

cinética de 2, 12 e 24 horas após indução de PA encontrou menores 

concentrações séricas de IL-4 nos animais do grupo OP24, em relação aos 

animais do grupo OP12 (p= 0,0019), conforme mostra a Figura 9.   

 

 

Figura 9 – Cinética dos níveis séricos (pg/ml) de IL-4 de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis * OP12 vs OP24, (p= 0,0019) 
 

 

IL-6 

A análise intergrupos dos períodos isolados de 2, 12 e 24 horas após 

indução de PA não encontrou diferenças significativas nos níveis séricos de IL-

6 entre os grupos SS, OP e SI (p > 0,05). O estudo intragrupo da cinética de 

2,12 e 24 horas após indução de PA encontrou maiores concentrações séricas 

de IL-6 no grupo OP12, em relação aos grupos OP2 (p = 0,005) e OP24 (p = 

0,05), conforme mostra a Figura 10.   
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Figura 10 - Cinética dos níveis séricos (pg/ml) de IL-6 de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis

 #
 OP2 vs OP12 (p= 0,005) e *OP12 vs OP24 (p = 0,05) 

 

 

IL-10 

A análise intergrupos dos períodos isolados de 2 e 24 horas após indução 

de PA, não encontrou diferenças significativas das concentrações séricas de 

IL-10 entre os grupos SS, OP e SI (p > 0,05; Figura 11). No entanto, 12 horas 

após indução de PA, animais do grupo OP apresentaram menores 

concentrações séricas de IL-10, quando comparado àqueles do grupo SI (p = 

0,002; Figura 11). O estudo intragrupo da cinética de 2, 12 e 24 horas após 

indução de PA encontrou diminuição ao longo do tempo das concentrações 

séricas de IL-10 nos animais do grupo SS (SS2 vs SS12, p = 0,002; SS12 vs 

SS24, p = 0,008); menores concentrações séricas dessa citocina nos animais 

do grupo OP12, em relação àqueles do grupo OP2 (p = 0,01); e nos animais do 

grupo SI24, em relação àqueles do grupo SI12 (p = 0,007), conforme mostra a 

Figura 12. Houve tendência de maiores concentrações séricas de IL-10 nos 

animais do grupo OP24 em relação àqueles do grupo OP12 (p = 0,06; Figura 

12).   
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Figura 11 - Níveis séricos (pg/ml) de IL-10 de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 12 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis *OP12 vs SI12 (p= 0,002) 
 

 

Figura 12 – Cinética dos níveis séricos (pg/ml) de IL-10 de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis

 #
SS2 vs SS12 (p= 0,002) e OP2 vs OP12 (p= 0,01); *SS12 vs SS24 (p= 0,008), OP12 vs 

OP24 (p=0,06) e SI12 vs SI24 (p = 0,007) 
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IFN-γ 

A análise intergrupos do período isolado de 2 horas após indução de PA, 

não houve diferença significativa das concentrações séricas de IFN-γ entre os 

animais dos grupos SS, OP e SI. Não foi possível realizar o estudo intragrupo 

da cinética de IFN- γ, devido às baixas concentrações dessa citocina 

encontradas nos tempos de 12 e 24 horas, que inviabilizaram sua dosagem 

pelo método Luminex. 

 

TNF-α: 

A análise intergrupos do período isolado de 2 horas após indução de PA, 

animais do grupo SS apresentaram maiores concentrações séricas de TNF-α, 

em relação àqueles do ao grupo SI (p = 0,03; Figura 13). No entanto, nos 

tempos isolados de 12 e 24 horas após indução de PA, não houve diferenças 

significativas das concentrações séricas dessa citocina entre os grupos SS, OP 

e SI (p > 0,05). O estudo intragrupo da cinética de 2, 12 e 24 horas após 

indução de PA encontrou maiores concentrações séricas de TNF-α nos animais 

do grupo SS24, em relação àqueles do grupo SS12 (p = 0,03); encontrou ainda 

aumento das concentrações séricas dessa citocina ao longo do tempo nos 

animais do grupo SI (SI2 vs SI12, p = 0,001; SI12 vs SI24; p = 0,005), conforme 

mostra a Figura 14.  

 
Figura 13 - Níveis séricos (pg/ml) de TNF-α de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis *SS2 vs SI2 (p = 0,03) 
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Figura 14 – Cinética dos níveis séricos (pg/ml) de IL-10 de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis

 #
SS12 vs SS24 (p=0,03), SI2 vs SI12 (p= 0,001) e *SI12 vs SI24 (p = 0,005) 

 

IL-6/IL-10: 

A cinética de 2, 12 e 24 horas após indução de PA da razão IL-6/IL-10 foi 

estudada intragrupo. Encontrou-se aumento dessa razão entre os períodos de 

12 e 24 horas nos animais dos grupos SS (SS 12 vs SS 24, p = 0,044) e SI (SI 

12 vs SI 24, p = 0,049), mas não nos animais do grupo OP (p > 0,05 para todos 

os períodos estudados), conforme mostra a Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Relação (pg/ml) de IL-6/IL-10 na cinética de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2, 
12 e 24 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis 

#
SS12 vs SS24 (p=0,044), SI12 vs SI24 (p= 0,049) 
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5.3.2 TNF-α no líquido ascítico 

 

A análise de TNF-α no líquido ascítico no período de 2 horas após a 

indução de PA não mostrou diferenças significativas entre os grupos SS, OP e 

SI (p > 0,05). Nos períodos de 12 e 24 horas após PA não houve a produção 

de líquido ascítico na grande maioria dos animais e, portanto, não foram 

realizadas coletas de líquido ascítico para a análise de suas concentrações de 

TNF-α nesses períodos. Dados não ilustrados. 

 

 

5.3.3 Amilase sérica 

 

A análise dos níveis de amilase sérica feita após 2 horas da indução de 

PA não revelou alterações significativas desse marcador, entre os grupos SS, 

OP e SI (p > 0,05; Figura 16). 

 
Figura 16 - Níveis (U/L) de amilase sérica de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis (SS vs OP vs SI; p>0,05) 
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5.3.4 HSP 70 e 90 Pulmonar e Hepática 

 

Análise intergrupos dos períodos isolados de 2, 12 e 24 horas após indução de 

PA 

 

Os dados das concentrações de HSP 70 e HSP 90 nos tecidos pulmonar e 

hepático em animais sacrificados no período de 2 horas pós-PA são obtidos nas 

Tabelas 3. No tecido pulmonar, observou-se maior expressão de HSP 90 no 

grupo OP, comparado ao grupo SI (p = 0,015; Tabela 3) e não foram 

encontradas alterações na expressão de HSP 70 (p > 0,05; Tabela 3). No 

tecido hepático, observou-se menor expressão de HSP 70 nos animais do 

grupo OP, comparado ao grupo SI (p= 0,007; Tabela 3). A expressão de HSP 

90 no tecido hepático não foi detectada nesse período, para que pudesse ser 

avaliada.  

No tecido pulmonar de ratos sacrificados 12 horas após indução de PA 

não houve diferença significativa na expressão de HSP70 e HSP90 (p > 0,05; 

Tabela 4); no tecido hepático, observou-se maior expressão de HSP 90 no 

grupo OP, comparado aos grupos SS (p = 0,04) e SI (p = 0,03) e não houve 

diferença da expressão de HSP 70 (p > 0,05) nesse período, conforme 

descreve a Tabela 4. 

Nos animais sacrificados 24 horas após indução de PA não foram 

encontradas diferenças significativas de HSP70 e 90 em fragmentos do tecido 

pulmonar (p > 0,05; Tabela 5); no tecido hepático, encontrou-se maior 

expressão de HSP90 no grupo SI, comparado com o grupo SS (p= 0,028; 

Tabela 5).  

 

Análise intragrupo da cinética de 2, 12 e 24 horas após indução de PA 

 

No tecido pulmonar, o estudo intragrupo da cinética de 2, 12 e 24 horas 

após indução de PA mostrou comportamento similar de HSP70 nos grupos SS, 

OP e SI, a saber: maiores expressões dessa proteína no período de 2 horas, 

em comparação ao período de 12 horas, e maiores expressões dessa proteína 

no período de 24 horas, em relação aos períodos de 2 e 12 horas (p < 0,05; 
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Tabela 6; Figura 17); a expressão de HSP90 nesse tecido foi similar nos 

grupos SS e OP, com maiores expressões dessa proteína no período de 2 

horas, em comparação aos períodos de 12 e 24 horas, e maiores expressões 

dessa proteína no período de 24 horas, em comparação ao período de 12 

horas (p < 0,05; Tabela 6; Figura 18). Não foram encontradas diferenças 

significativas no estudo cinético da expressão de HSP90 no pulmão dos 

animais do grupo SI (p > 0,05; Tabela 6; Figura 18).  

No tecido hepático, o estudo intragrupo da cinética de 2, 12 e 24 horas 

após indução de PA mostrou comportamento similar da expressão de HSP70 

nos grupos SS, e SI, a saber: maiores expressões dessa proteína no período 

de 2 horas, em comparação aos períodos de 12 e 24 horas, e no período de 24 

horas, em comparação ao período de 12 horas (p < 0,05; Tabela 6; Figura 19). 

Animais do grupo OP, apresentaram aumento da expressão de HSP70 no 

fígado nos tempos de duas e 24 horas após indução de PA quando 

comparados com o tempo de 12 horas (p < 0,05; Tabela 6; Figura 19). A 

expressão de HSP90 no tecido hepático aumentou ao longo dos períodos 

estudados nos grupos SS, OP e SI (p < 0,05; Tabela 6; Figura 20). 

 

Tabela 3 - Expressão (unidades arbitrárias - U.A) de HSP 70 e HSP90 em 
fragmentos de tecido pulmonar e hepático de ratos Lewis que receberam 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 2 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 

Variável Grupo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

HSP70 

Pulmão 

SS2 15615447 7901083 29438518 14285740 20267619 

0,408 OP2 17622265 9779740 27175033 10363953 24266326 

SI2 12956058 6409619 28148033 10096912 16820669 
        

HSP90 

Pulmão 

SS2 16654811 11612619 31128861 15125912 24525217 

0,015* OP2 20362497 12879205 32510326 18819154 21141690 

SI2 8037912 5916426 27779912 7573083 12943462 
        

HSP70 

Fígado 

SS2 27154796 18379004 51941539 22116953 32188418 

0,007* OP2 16609054 13160196 44690660 14973761 24666246 

SI2 34420660 25734175 46585539 30578261 41040332 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP90 
no pulmão; ANOVA *OP2 vs SI2 (p= 0,015) e HSP70 no fígado *OP2 vs SI2 (p= 0,007) 
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Tabela 4 - Expressão (unidades arbitrárias - U.A) de HSP 70 e HSP90 em 
fragmentos de tecido pulmonar e hepático de ratos Lewis que receberam 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 12 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 

Variável Grupo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-Valor 

HSP70 

Pulmão 

SS12 7848,53 5112,70 11792,06 6816,65 9901,53 

0,6859 OP12 8748,43 4440,48 13884,31 6750,01 13568,63 

SI12 7219,03 5074,28 12319,36 5854,35 10299,50 
        

HSP90 

Pulmão 

SS12 8078,94 5127,87 11036,06 6391,99 9511,06 

0,8833 OP12 8578,11 4922,16 15906,13 6465,86 11824,74 

SI12 8745,23 4278,87 13088,48 5670,23 10699,65 
        

HSP70 

Fígado 

SS12 7496,70 5214,70 11807,53 6614,11 9658,06 

0,0730 OP12 11680,43 7387,94 16402,05 10301,66 13670,51 

SI12 9875,41 3917,58 12444,36 7099,11 11308,06 
        

HSP90 

Fígado 

SS12 10013,70 6978,11 12492,89 7395,65 10262,65 0,0350* 

OP12 13082,31 8771,06 15329,89 10157,39 14111,37 
0,0422* 

SI12 8670,70 1834,21 12370,41 5527,41 11236,82 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP90 
no fígado; ANOVA *OP12 vs SS12 (p= 0,03) e *OP12 vs SI12 (p= 0,04) 
 

Tabela 5 - Expressão (unidades arbitrárias - U.A) de HSP 70 e HSP90 em 
fragmentos de tecido pulmonar e hepático de ratos Lewis que receberam 
infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 24 horas após 
indução de pancreatite aguda experimental 

Variável Grupo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil 
P- 

valor 

HSP70 

Pulmão 

SS24 24064,33 18553,74 34310,76 21086,52 27653,86 

0,1030 OP24 26892,86 13973,74 42429,69 19258,80 33092,33 

SI24 33718,04 26817,93 40908,40 28039,18 37862,98 
       

 

HSP90 

Pulmão 

SS24 14030,86 4820,91 35574,32 11408,98 28005,49  

OP24 11919,03 9707,62 25449,72 10217,42 12570,88 0,2432 

SI24 9094,45 6197,57 26016,03 7174,33 12214,12  
       

 

HSP70 

Fígado 

SS24 24495,10 20199,86 31198,40 20696,13 24938,48  

OP24 27771,10 19816,93 39538,76 26860,05 32297,42 0,0962 

SI24 20685,96 12562,74 35371,52 14078,93 21386,57  
       

 

HSP90 

Fígado 

SS24 19507,40 16357,15 34854,88 17368,44 25290,60  

OP24 28634,69 23792,40 39020,47 26482,87 30591,31 0,0280* 

SI24 33760,69 26817,93 40908,40 30857,29 37946,54  

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP90 
no fígado; ANOVA *SS24 vs SI24 (p= 0,0280) 
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Tabela 6 – Cinética de 2, 12 e 24 horas da expressão (unidades arbitrárias - 
U.A) de HSP 70 e HSP90 em fragmentos de tecido pulmonar e hepático de 
ratos Lewis que receberam infusão parenteral de diferentes soluções  

 
Grupo 

Temp
o 

Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

HSP70 

Pulmão 

OP 

2h 17622,27 9779,74 27175,03 11021,06 23288,44 

0,0026* 12h 8748,43 4440,48 13884,31 6750,01 13568,63 

24h 26892,86 13973,74 42429,69 19258,80 33092,33 

SS 

2h 15615,45 7901,08 29438,52 14285,74 20267,62 

0,0003* 12h 7848,53 5112,70 11792,06 6816,65 9901,53 

24h 24064,33 18553,74 34310,76 21086,52 27653,86 

SI 

2h 12956,06 6409,62 28148,03 10296,88 16299,15 

0,0005* 12h 7219,03 5074,28 12319,36 6081,46 9525,72 

24h 33718,04 26817,93 40908,40 29448,23 36837,41 

HSP70 

Fígado 

OP 

2h 16609,05 13160,20 44690,66 14973,76 24666,25 

0,0010* 12h 11680,43 7387,94 16402,05 10301,66 13670,51 

24h 27771,10 19816,93 39538,76 26860,05 32297,42 

SS 

2h 27154,80 18379,00 51941,54 22459,29 32101,18 

0,0002* 12h 7496,70 5214,70 11807,53 6614,11 9658,06 

24h 24495,10 20199,86 31198,40 20696,13 24938,48 

SI 

2h 34420,66 25734,18 46585,54 30578,26 41040,33 

0,0002* 12h 9875,41 3917,58 12444,36 7099,11 11308,06 

24h 20685,96 12562,74 35371,52 15600,31 21341,79 
         

HSP90 

Pulmão 

OP 

2h 5510,61 12879,21 32510,33 18819,15 21141,69 

0,0028* 12h 4095,80 4922,16 15906,13 6465,86 11824,74 

24h 5517,31 9707,62 25449,72 10217,42 12570,88 

SS 

2h 6769,48 11612,62 31128,86 15125,91 24525,22 

0,0022* 12h 2063,63 5127,87 11036,06 6391,99 9511,06 

24h 11956,85 4820,91 35574,32 11408,98 28005,49 

SI 

2h 7275,97 5916,43 27779,91 7573,08 12943,46 

0,6050* 12h 3078,47 4278,87 13088,48 5809,17 10268,59 

24h 7215,08 6197,57 26016,03 7850,98 12574,54 

HSP90 

Fígado 

OP 

2h - - - - - 

0,0025* 12h 2581,74 8771,06 15329,89 10157,39 14111,37 

24h 4740,00 26989,10 39020,47 28634,69 31944,69 

SS 

2h - - - - - 

0,0002* 12h 1887,06 6978,11 12492,89 7395,65 10262,65 

24h 7252,86 16357,15 34854,88 17368,44 25290,60 

SI 

2h - - - - - 

0,0004* 12h 3600,88 1834,21 12370,41 5527,41 11236,82 

24h 4749,89 26817,93 38030,10 29448,23 36837,41 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP70 
e 90 no pulmão; ANOVA **SS, **OP, **SI; HSP70 e 90 no fígado **SS, **OP, SI. O símbolo “**” 
refere-se significância estatística (p<0,05) em todos os grupos. 
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Figura 17 – Cinética de 2, 12 e 24 horas da expressão (unidades arbitrárias - 
U.A) de HSP 70 em fragmentos de tecido pulmonar de ratos Lewis que 
receberam infusão parenteral de diferentes soluções.  
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP70 
e 90 no pulmão; ANOVA **SS, **OP, **SI; HSP70 e 90 no fígado **SS, **OP, SI. O símbolo “**” 
refere-se significância estatística (p<0,05) em todos os grupos.  

 

 

Figura 18 – Cinética de 2, 12 e 24 horas da expressão (unidades arbitrárias - 
U.A) de HSP 90 em fragmentos de tecido pulmonar de ratos Lewis que 
receberam infusão parenteral de diferentes soluções.  
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP90 
no pulmão; ANOVA **SS2 vs SS12 vs SS24; **OP2 vs OP12 vs OP24. O símbolo “**” refere-se 
significância estatística (p<0,05) em todos os grupos. 
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Figura 19 – Cinética de 2, 12 e 24 horas da expressão (unidades arbitrárias - 
U.A) de HSP 70 em fragmentos de tecido hepático de ratos Lewis que 
receberam infusão parenteral de diferentes soluções.  
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; HSP70 
no fígado; ANOVA **SS2 vs SS12 vs SS24; **OP2 vs OP12 vs OP24; **SI2 vs SI12 vs SI24. O 
símbolo “**” refere-se significância estatística (p<0,05) em todos os grupos. 

 

 
Figura 20 – Cinética de 12 e 24 horas da expressão (unidades arbitrárias - 
U.A) de HSP 90 em fragmentos de tecido hepático de ratos Lewis que 
receberam infusão parenteral de diferentes soluções.  
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; 
HSP90 no fígado; ANOVA **SS12 vs SS24; **OP12 vs OP24. O símbolo “**” refere-se 
significância estatística (p<0,05) em todos os grupos.  

 

 



54 

5.3.5 Determinação de MDA 

 

Os grupos de animais sacrificados 2 horas após indução de PA não 

apresentaram alterações da concentração de MDA no tecido hepático.  Em 

animais sacrificados 12 horas após indução de PA, encontrou-se a tendência (p 

= 0,07) para maiores concentrações de MDA no tecido hepático de animais do 

grupo OP, em relação aos grupos SS e SI (Figura 21), sem significância 

estatística em nível de 5%. O estudo intragrupo da cinética dos tempos de 2 e 

12 horas encontrou menores concentrações hepáticas de MDA no período de 

12 horas após indução de PA nos animais dos grupos SS (SS2 vs SS12; p = 

0,0445) e SI (SI2 vs SI12; p = 0,0067), mas não nos animais do grupo OP (OP2 

vs OP12; p = 1,000), conforme os dados descritos na Tabela 7.  

 

 
Figura 21 - Níveis (µM/mg tecido) de MDA no tecido hepático de ratos Lewis 
que receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e foram sacrificados 
12 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis (SS12 vs OP12 vs SI12; p>0,05) 
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Tabela 7 – Cinética dos tempos de 2 e 12 horas dos níveis (µM/mg tecido) de 
MDA em fragmento hepático de ratos Lewis que receberam infusão parenteral 
de diferentes soluções  

Grupo Tempo Média Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

SS 
2h 3,06 2,44 4,60 2,56 3,10 

0,0445* 
12h 2,37 1,60 3,80 1,93 2,63 

        

OP 
2h 

12h 

2,96 

3,03 

2,30 

1,30 

3,70 

4,50 

2,62 

2,10 

3,23 

4,15 
1,0000 

        

SI 
2h 3,54 2,41 4,90 3,10 4,12 

0,0067* 
12h 1,98 1,30 4,60 1,48 1,83 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis *SS2 vs SS12 (p= 0,04) e SI2 vs SI12 (p=0,0067) 

 

 

5.3.6 Determinação de EPA e DHA 

 

A determinação da concentração plasmática de ácidos graxos ômega-3 

EPA (20:5 n-3) e DHA (22:6 n-3) no período de 2 horas após a indução de 

pancreatite mostrou aumento da concentração de DHA nos grupos OP e SS 

comparado com o grupo SI (p < 0,05), conforme ilustrado na figura 22. Não 

houve alteração significativa na concentração de EPA no tempo de 2 horas 

após indução PA em nenhum dos grupos estudados (SS, OP e SI). 

 

 
Figura 22 – Concentração de ácido graxo ômega-3 DHA (22:6 n-3) no plasma 
de ratos Lewis que receberam a infusão parenteral de diferentes soluções e 
foram sacrificados 2 horas após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; ANOVA 
*SS2 vs SSI2 e OP2 vs SI2 (p< 0,05) 
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5.3.7 Histologia do Pâncreas  

 

As variáveis edema, necrose acinar, hemorragia, necrose gordurosa, 

inflamação e infiltrado perivascular foram avaliadas em conjunto e 

separadamente. Animais sacrificados nos tempos isolados de 2 e 12 horas 

após indução de PA não apresentaram alterações histopatológicas no tecido 

pancreático, em nenhum dos grupos estudados (SS, OP e SI; Tabelas 8 e 9). O 

estudo intragrupo da cinética dos tempos de 2 e 12 horas encontrou maiores 

escores de edema e necrose gordurosa no tecido pancreático dos animais do 

grupo SS respectivamente (SS2 vs SS12, p= 0,0278; SS2 vs SS12; p= 0,0002), 

mas não em animais do grupo OP (p > 0,05), conforme descrevem os dados da 

Tabela 10 e mostram as Figuras 23 e 24.  

 

Tabela 8 – Resultados das variáveis histológicas de tecido pancreático de ratos 
Lewis que receberam infusão parenteral de diferentes soluções e foram 
sacrificados 2 horas após indução de pancreatite aguda experimental 

Variável Grupo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

Edema 

SS2 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
0,128 

 
OP2 2,00 0,50 2,00 1,50 2,00 

SI2 1,75 0,50 2,50 1,50 2,00 
        

Necrose 
Acinar 

SS2 2,50 0,50 3,50 2,00 3,25 

0,546 OP2 3,25 0,00 4,00 2,50 3,50 

SI2 2,50 0,00 4,00 1,50 3,50 
        

Infiltrado 
Inflamatório 

SS2 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50 

0,144 OP2 1,50 0,50 2,00 0,50 1,50 

SI2 0,50 0,00 2,00 0,50 1,50 
        

Hemorragia 

SS2 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 

0,361 OP2 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 

SI2 0,25 0,00 0,50 0,00 0,50 
        

Necrose 
Gordurosa 

SS2 0,00 0,00 1,00 0,00 0,25 

0,679 OP2 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 

SI2 0,25 0,00 1,00 0,00 0,50 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-

Wallis (SS vs OP vs SI; p> 0,05)  
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Tabela 9 – Resultados das variáveis histológicas de tecido pancreático de ratos 
Lewis que receberam infusão parenteral de diferentes soluções e foram 
sacrificados 12 horas após indução de pancreatite aguda experimental 

Variável Grupo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

Edema 

SS12 2,00 1,50 2,50 1,50 2,50 

0,2271 OP12 1,50 0,50 2,50 1,50 2,00 

SI12 1,50 1,00 3,00 1,50 1,50 
        

Necrose 
Acinar 

SS12 3,50 0,50 4,00 3,00 4,00 

0,3347 OP12 3,50 0,00 3,50 0,75 3,50 

SI12 3,00 1,50 4,00 3,00 3,50 
        

Infiltrado 
Inflamatório 

SS12 0,50 0,00 1,50 0,50 1,50 

0,7975 OP12 1,00 0,00 1,50 0,75 1,25 

SI12 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50 
        

Hemorragia 

SS12 0,00 0,00 1,50 0,00 0,50 

0,2681 OP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SI12 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
        

Necrose 
Gordurosa 

SS12 1,00 0,50 2,50 0,50 1,50 

0,7666 OP12 0,50 0,00 3,00 0,00 2,00 

SI12 1,00 0,00 2,00 0,00 1,50 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem 
infusão; Kruskal-Wallis (SS vs OP vs SI; p> 0,05)  

 

Tabela 10 – Cinética de 2 e 12 horas das variáveis histológicas de tecido 
pancreático de ratos Lewis que receberam infusão parenteral de diferentes 
soluções e foram sacrificados após indução de pancreatite aguda experimental 

Variável Grupo Tempo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

Edema 

SS 
2h 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

0,0278* 
12h 2,00 1,50 2,50 1,50 2,50 

OP 2h 2,00 0,50 2,00 1,63 2,00 0,5339 

SI 

12h 1,50 0,50 2,50 1,50 2,00 

0,4504 12h 1,50 1,00 3,00 1,50 1,50 

12h 1,50 0,50 2,50 1,50 2,00 

         

Necrose 

Acinar 

SS 
2h 2,50 0,50 3,50 2,00 3,25 

0,1316 
12h 3,50 0,50 4,00 3,00 4,00 

OP 2h 3,25 0,00 4,00 2,50 3,50 0,6417 

SI 
12h 3,50 0,00 3,50 0,75 3,50 

0,1353 
12h 3,00 1,50 4,00 3,00 3,50 

         

continua 
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conclusão 

Variável Grupo Tempo Mediana Mínimo Máximo 1º Quartil 3º Quartil P-valor 

Infiltrado 
Inflamatório 

SS 
2h 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50 

0,9062 
12h 0,50 0,00 1,50 0,50 1,50 

OP 2h 1,50 0,50 2,00 0,63 1,50 0,3303 

SI 

12h 1,00 0,00 1,50 0,75 1,25 

1,0000 12h 0,50 0,50 2,00 0,50 0,50 

12h 1,00 0,00 1,50 0,75 1,25 

         

Hemorragia 

SS 
2h 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 

0,8059 
12h 0,00 0,00 1,50 0,00 0,50 

OP 2h 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,2565 

SI 

12h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,3601 2h 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Necrose 

Gordurosa 

SS 
2h 0,00 0,00 1,00 0,00 0,25 

0,0086* 
12h 1,00 0,50 2,50 0,50 1,50 

OP 2h 0,00 0,00 1,00 0,00 0,38 0,1539 

SI 
12h 0,50 0,00 3,00 0,00 2,00 

0,1222 
12h 1,00 0,00 2,00 0,00 1,50 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis *SS2 vs SS12 (edema; p= 0,0278); *SS2 vs SS12 (necrose; p= 0,0086)  

 

 
Figura 23 – Cinética dos tempos de 2 e 12 horas do escore (expansão focal e 
difusa) de edema da histologia de tecido pancreático de ratos Lewis que 
receberam a infusão parenteral de diferentes soluções após indução de 
pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal 
Wallis *SS2 vs SS12 (edema; p= 0,0278) 
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Figura 24 – Cinética dos tempos de 2 e 12 horas do escore (focos) de necrose 
gordurosa da histologia de tecido pancreático de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções após indução de pancreatite aguda 
experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-
Wallis *SS2 vs SS12 (necrose; p= 0,0086)  

 

 

5.3.8 Medidores Lipídicos  

 

No tecido pulmonar, a análise intergrupos dos tempos isolados de 12 e 24 

horas após indução de PA não mostrou diferença significativa da expressão de 

medidores lipídicos entre os animais dos grupos SS, OP e SI (p > 0,05). O 

estudo intragrupo da cinética entre os tempos de 12 e 24 horas após indução 

de PA encontrou em todos os grupos estudados (SS, OP e SI) uma menor 

expressão de LTB4 (p < 0,05; Figura 25), maior expressão de PGE2 (p < 0,05; 

Figura 26) e ausência de alterações das concentrações de TXB2 e LXA4 (P > 

0,05; Figuras 27 e 28, respectivamente), no tempo de 24 horas após indução 

de PA.  
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Figura 25 – Cinética dos tempos de 12 e 24 horas da concentração (PMNs) de 
leucotrieno - LTB4 no tecido pulmonar de ratos Lewis que receberam a infusão 
parenteral de diferentes soluções após indução de pancreatite aguda 
experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; ANOVA 
*SS12 vs SS24; *OP12 vs OP24; *SI12 vs SI24 (p<0,05)  

 

 
Figura 26 –Cinética dos tempos de 12 e 24 horas da concentração (PMNs) de 
PGE2 no tecido pulmonar de ratos Lewis que receberam a infusão parenteral 
de diferentes soluções após indução de pancreatite aguda experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; ANOVA 
*SS12 vs SS24; *OP12 vs OP24; *SI12 vs SI24 (p<0,05)  
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Figura 27 –Cinética dos tempos de 12 e 24 horas da concentração (PMNs) de 
tromboxano – TXB2 no tecido pulmonar de ratos Lewis que receberam a 
infusão parenteral de diferentes soluções após indução de pancreatite aguda 
experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; ANOVA 
(SS vs OP vs SI; p> 0,05) 

 

 
Figura 28 – Cinética dos tempos de 12 e 24 horas da concentração (PMNs) de 
lipoxina – LPX4 no tecido pulmonar de ratos Lewis que receberam a infusão 
parenteral de diferentes soluções após indução de pancreatite aguda 
experimental 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; ANOVA 
(SS vs OP vs SI; p> 0,05) 
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5.4  Resultados da Fase 2  

 

5.4.1 Sobrevida 

 

A relação do tempo de morte entre os grupos SS, OP e SI está 

representada na tabela 11. Não houve alteração significativa no tempo de 

sobrevida entre os grupos SS, OP e SI durante o período de observação de 

sete dias, conforme ilustrado no Gráfico 1. 

 

Tabela 11 – Relação (mediana) do tempo de evento de morte de ratos Lewis 
que receberam infusão parenteral de diferentes soluções e foram observados 
até sete dias após indução de pancreatite aguda experimental 

Grupos Mediana do tempo de morte 

SS         24 – 48 h 

OP 30 – 42 h 

SI 24 – 48 h 

Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de 
peixe; SI: Grupo sem infusão; Kruskal-Wallis (SS vs OP 
vs SI; p> 0,05) 

 

Gráfico 1 – Sobrevida (tempo) de ratos Lewis que receberam a infusão 
parenteral de diferentes soluções, foram submetidos à indução de pancreatite 
aguda experimental e mantidos sob observação por período de sete dias após 
pancreatite. 

 
Legenda - SS: Grupo solução salina; OP: Grupo óleo de peixe; SI: Grupo sem infusão; Kaplan 
Meyer (SS vs OP vs SI; p>0,05) 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Estudos experimentais e clínicos têm mostrado o efeito favorável da 

suplementação de EL rica em ácidos graxos ômega-3 no tratamento da 

pancreatite aguda40-47, no entanto persistem lacunas no conhecimento do 

comportamento de marcadores inflamatórios perante esta modalidade de 

tratamento. Em ratos, sob infusão parenteral de emulsão lipídica de óleo de 

peixe, rica em ômega-3, e posteriormente induzidos à pancreatite aguda, 

estudamos a sobrevida e cinética de marcadores da resposta inflamatória 

sistêmica.  

Neste cenário, a presente investigação atendeu a vertente 

contemporânea do uso de EL de OP como agente imunomodulador adjuvante 

e independente da indicação de terapia nutricional parenteral, capaz de 

disponibilizar ácidos graxos ômega-3 em curto espaço de tempo. Igualmente, 

nosso protocolo de estudo pretendeu contribuir com a informação inédita do 

efeito da infusão intravenosa de EL de OP para atingir concentrações 

plasmáticas e teciduais adequadas de ômega-3 previamente ao trauma 

inflamatório (PA).    

A pancreatite aguda pode se apresentar como distúrbio leve e 

autolimitado ou sob a forma de doença mais grave e de evolução 

potencialmente fatal34,72,73, alvo esta de cuidados médicos intensivos. Existem 

diversos modelos experimentais, invasivos e não-invasivos, para induzir PA49-

51. Em nosso estudo, optamos pelo modelo de infusão retrógrada de 

taurocolato de sódio a 3% no duto pancreático, reconhecido por bem 

representar a fisiopatologia da PA e desenvolver resposta inflamatória 

sistêmica grave e mensurável52-55. Sua eficiência foi comprovada por elevados 

níveis da amilase sérica, marcador de gravidade da lesão pancreática 

experimental, e por alterações histopatológicas pancreáticas, caracterizadas 

por edema, necrose, infiltrado inflamatório e hemorragia, presentemente 

identificados 2 horas após a indução de PA.  
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Inflamação faz parte do processo fisiológico de resposta do hospedeiro 

frente à lesão e infecção, e pode se manifestar por produção diferenciada de 

moléculas inflamatórias, como citocinas anti e pró-inflamatórias, eicosanoides, 

moléculas de adesão, entre outras3,4,27-30.  

Níveis séricos elevados de IL-6 foram correlacionados com pior escore de 

gravidade (Ranson e APACHE II) e maior tempo de permanência em Unidade 

de Terapia Intensiva em pacientes com pancreatite aguda grave73,74. Das 

citocinas pró-inflamatórias produzidas na resposta inicial à pancreatite aguda, 

acredita-se que, em particular, TNF-α e IL-1β, primariamente induzidas pela IL-

6 e 8, sejam importantes na promoção da lesão tecidual local e na falência de 

órgãos28-30,34, 73-77.  

Nos achados experimentais de Frossard et al78, a gravidade da 

pancreatite foi correlacionada diretamente com aumento dos níveis plasmáticos 

de TNF-α e IL-1β. Na presente investigação, duas horas após a indução de PA 

não houve diferença significativa na dosagem sérica de IL-1β entre os 

diferentes grupos. O comportamento da cinética do TNF-α, nos grupos salina e 

sem infusão chamou nossa atenção. No período observacional inicial (duas 

horas), a dosagem de TNF-α foi significativamente maior em animais com 

pancreatite sob infusão intravenosa de solução salina, quando comparado ao 

grupo sem infusão intravenosa (SI). Doze horas pós- PA, o aumento desta 

citocina não foi identificado, no entanto, ao considerarmos a resposta cinética 

(2, 12 e 24 horas) após indução da PA em cada grupo, pudemos identificar o 

aumento significativo dos níveis de TNF-α nos grupos salina (SS) e sem 

infusão (SI) aos comparamos a progressão do período de 12 horas para 24 

horas pós trauma.  

A investigação cinética de citocinas inflamatórias no curso da pancreatite 

experimental também foi explorada por pesquisadores do LIM 37 HC-FMUSP. 

Em ratos submetidos à PA por injeção de taurocolato a 4% no duto bilio-

pancreático sem tratamento, Meyer e colegas52 observaram a cinética da 

resposta pró-inflamatória considerando os tempos de 2, 12, 24 horas e de 

quinze dias. Ao contrário de nossos achados, os autores encontraram aumento 

significativo dos níveis séricos de TNF-α, IL-6 e IL-10 já no período de 2 horas 

após indução da doença e ausência de expressões significativas destas 
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citocinas nos períodos tardios de 24 horas e quinze dias pós-indução da lesão 

pancreática. Possivelmente, a maior dose de taurocolato utilizada por esses 

pesquisadores contribuiu para modulação mais precoce da resposta 

inflamatória à PA que aquela observada em nossa investigação. Nesse estudo, 

os autores sugerem que possa haver diferentes tempos de síntese e regulação 

de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-α durante o curso da pancreatite 

experimental. A este respeito, os autores (52) apontaram o expressivo aumento 

sérico de IL-6 no período de 12 horas pós PA como possível mediador da 

redução dos níveis de TNF-α após 24 horas da progressão da doença.  

 Em relação ao efeito cinético de EL de OP sobre concentrações 

sistêmicas de citocinas, encontrou-se, no presente estudo, diminuição 

significativa de interleucinas inflamatórias IL1-β e 6, redução de IL-4 e uma 

forte tendência no aumento sérico da citocina anti-inflamatória IL-10 (p=0,06), 

no período de 24h pós-indução de PA. Somado a estes resultados, 

encontramos aumento dos níveis séricos de TNF-α nos grupos salina e sem 

infusão, o qual não foi identificado no grupo OP. Esses achados sugerem que a 

infusão parenteral de EL de OP, anterior à indução experimental de 

pancreatite, pode modular favoravelmente a resposta inflamatória após 24 

horas da lesão pancreática.   

Nossas considerações são reforçadas pelo comportamento da razão IL-

6/IL-10, nos três tempos pós-indução de PA (2, 12 e 24 horas). Observamos 

que os grupos de ratos infundidos com solução salina (SS) e, sem infusão (SI) 

apresentaram significativo aumento da razão IL-6/IL-10, que não aconteceu no 

grupo de animais infundidos com a EL rica em ômega-3.  Este resultado torna-

se de relevante interesse científico, uma vez que, a resposta inflamatória ao 

trauma agudo é caracterizada pela síntese precoce da IL-1β e TNF-α, 

consideradas as principais responsáveis pela produção em cascata de outras 

citocinas como a IL-6, conhecida atualmente como uma das principais 

interleucinas responsáveis pela resposta inflamatória de fase aguda28-30,34,73-77. 

Nossos resultados, embora experimentais, concordam com os obtidos em 

estudos clínicos que avaliaram o efeito da prescrição parenteral de EL de OP 

na resposta inflamatória sistêmica da PA. Estudo aleatório duplo-cego, em 

pacientes com PA grave, a suplementação, por cinco dias de 0,15 a 0,2 
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g/kg/dia de óleo de peixe em solução de nutrição parenteral (NP) se associou à 

redução da resposta inflamatória expressa por menores níveis séricos de IL-

644. Esses achados foram correlacionados com aumento do ácido graxo EPA 

no plasma e com a melhora do desfecho clínico dos pacientes, avaliados 

através da melhor taxa de oxigenação e diminuição de dias com terapia de 

substituição renal contínua44.   

Chamou nossa atenção que o grupo OP se diferenciou dos outros grupos 

ao apresentar a modulação favorável da resposta citocínica após 24 horas de 

indução da PA, enquanto nos períodos estudados precocemente (2 e 12 

horas), as alterações do perfil sérico de citocinas não foram diferentes das 

encontradas em animais sob infusão de solução salina, exceto em relação a 

concentração de IL-2, que no período de 12 horas foi maior expresso no grupo 

OP12 em relação ao SI12, no entanto este achado não é encontrado no 

período de 24 horas pós-PA. Esta observação nos permite considerar a 

existência de vantagem tardia da infusão de OP na modulação da resposta de 

citocinas pró-inflamatórias. 

Ainda no período de observação mais tardio da resposta inflamatória, a 

tendência de aumento da concentração de IL-10 observada no grupo OP24 

quando comparada com o grupo OP12 (p=0,06), tem valor para futuros ensaios 

experimentais, para compreender seu papel na cinética inflamatória em 

resposta ao trauma agudo da pancreatite. O aumento sérico da interleucina 10 

foi previamente correlacionada com a diminuição da gravidade em modelos 

experimentais de pancreatite aguda30,74-77. No entanto, a afirmação destes 

achados é ainda controversa. Em estudo clínico aleatório duplo-cego, a dose 

única de solução recombinante de IL-10 suplementada em pacientes induzidos 

a pancreatite por ERCP, não apresentou efeito protetor em reduzir a incidência 

e a gravidade da doença79.     

 A modulação favorável da resposta inflamatória sistêmica pode ser 

mediada pela expressão de proteínas de choque térmico, conhecidas como 

heat shock protein (HSP). Em sua maioria, as HSPs exercem efeito protetor 

contra o dano celular e sua expressão pode ser induzida por estresses 

fisiológicos que incluem alta temperatura, radicais livres, endotoxinas, infecção, 

inflamação aguda e autoimunidade80-86.  
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Em nossos resultados, todos os grupos experimentais apresentaram a 

diminuição significativa da expressão de HSP 70 no tecido pulmonar e hepático 

no período de 12 horas, o que contribui para sugerirmos o período de 12 horas 

pós-indução de pancreatite como importante período da resposta ao estresse 

em nosso modelo de estudo. A indução de HSP 70 em modelos experimentais 

de sepse e pancreatite aguda foi previamente correlacionada com a redução de 

marcadores de inflamação, com menores níveis plasmáticos de IL1-β, 6 e TNF-

α (87-91). Nesse sentido, em nosso estudo a expressão HSP 70 não foi sensível 

às diminuições de IL-1β e 6 e manutenção dos níveis de TNF-alfa observadas 

no período de 24 horas pós-PA nos animais tratados com EL de OP, já que 

todos os grupos experimentais tiveram aumento significativo similar da 

expressão de HSP 70 no tecido pulmonar e hepático no período tardio de 24 

horas comparado com o tempo anterior de 12 horas.  

Contudo, ao avaliarmos nossos grupos separadamente, por tempo e tipo 

de infusão, encontramos que a expressão inicial de HSP 70 no fígado foi 

significativamente menor no grupo infundido com OP, comparado ao grupo 

sem infusão. De forma interessante, no período consecutivo (12 horas), o 

grupo OP apresentou uma tendência no aumento da proteína 70 em relação 

aos grupos SS12 e SI12.  

A indução precoce da expressão de HSP 70 vem sendo alvo terapêutico 

em pancreatite aguda experimental. HSP 70 foi induzida, em ratos, por meio de 

lavagem peritoneal com solução salina a 42° graus durante o período de 30 

minutos, seguida por indução de lesão pancreática por injeção intraperitoneal 

de ceruleína91. Seis horas após a indução da PA, os autores observaram 

aumento da expressão de HSP70 no tecido pancreático, correlacionado com 

menores níveis séricos de amilase, IL-6, TNF-α e significativa redução de 

escore de gravidade histopatológica do pâncreas. Entretanto, clinicamente, a 

investigação de HSP 70 na patôgenese da PA ainda foi pouco evidenciada.  

A determinação tecidual de HSP 90 foi estudada por pesquisadores do 

LIM 51 do HC-FMUSP. Em seus achados, o aumento da expressão tecidual de 

HSP70 e 90 no período de 24 horas após a indução de PA a 2,5% foram 

relacionados à redução significativa da infiltração de neutrófilos no pulmão de 

ratos (92). Em nossa investigação, a expressão de HSP 90 pulmonar e hepática 



70 

também foi estudada. No tecido pulmonar, duas horas pós PA, encontramos 

aumento significativo da HSP 90 no grupo OP em relação ao grupo sem 

infusão. Este resultado não foi persistente nos tempos consecutivos de 12 e 24 

horas. No fígado, o aumento significativo da proteína HSP 90 aconteceu no 

período de 12 horas no grupo infundido com OP12, quando comparado aos 

grupos SS12 e SI12. Todavia, no período de 24 horas, apenas o grupo sem 

infusão mostrou o aumento significativo de HSP 90 hepática, quando 

comparada ao grupo sob solução salina, conforme apresentado na Tabela 5. 

Em concordância com HSP 70, na clínica, a expressão de HSP 90 na PA é 

pouco explorada.  

A progressão da pancreatite aguda está associada com a intensidade da 

resposta inflamatória sistêmica. Em particular, a lesão pulmonar é complicação 

grave da progressão da PA e seu desenvolvimento e evolução incluem a 

participação das enzimas ciclo-oxigenase 2 (COX-2) e lipo-oxigenase92-94. É 

sabido que após a ativação inflamatória, dependendo da composição lipídica 

da membrana celular, diferentes ácidos graxos são sintetizados através da 

atividade de enzimas fosfolipases e competem pela metabolização das vias 

ciclo-oxigenase e lipo-oxigenase resultando na produção de prostaglandinas e 

leucotrienos da série par e ímpar. Em particular, prostaglandina da série par 

(PGE2), tem demonstrado papel importante no controle da fase aguda da 

resposta inflamatória sistêmica3-6. Na pancreatite aguda, a inibição da produção 

de PGE2, mostrou redução da intensidade da resposta inflamatória sistêmica e 

da gravidade da doença54,93,94. 

Em nossa pesquisa, identificamos aumento significativo de metabólito da 

enzima COX-2, a prostaglandina E2 (PGE2) no tecido pulmonar em todos os 

grupos estudados no período 24 horas pós-indução de PA, comparado ao 

período de 12 horas.  Outro metabólito da COX-2, o tromboxano E2 (TXB2) 

não se alterou nos mesmos tempos de investigação, enquanto o metabólito da 

enzima lipooxigenase 15, conhecido como leucotrieno LTB4, diminuiu 

significativamente entre os períodos de 12 e 24 horas, em todos os grupos de 

nossa investigação. Chama a atenção que os ácidos graxos ômega-3 

disponibilizados por EL de OP, particularmente EPA, estão associados à 

inibição desses mediadores, o que parece não ter ocorrido na presente 
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pesquisa. No entanto, a interpretação destes resultados está prejudicada, 

parcialmente, por não termos analisado a concentração dos eicosanoides 

pulmonares no período precoce da indução de PA, representado pelo tempo de 

2 horas.  

Em semelhança com nosso estudo, Killian et al (41) observaram que, 

independente do aumento tecidual das enzimas antioxidantes glutationa 

peroxidase e superóxido dismutase, não houve diferenças significativas na 

concentração de prostaglandinas e leucotrienos pancreáticos entre ratos 

submetidos à PA e que receberam infusão parenteral de salina ou EL 

enriquecida com diferentes fontes de ácidos graxos, como n-6, n-9 e n-3. Os 

autores sugerem que o estudo de outras classes de prostaglandinas e 

leucotrienos é necessário para compreender o papel da suplementação de 

ômega-3 na PA experimental41.    

A infusão parenteral EL de OP em pacientes cirúrgicos nos períodos pré, 

peri e pós-operatório parece diminuir significativamente os níveis de citocinas 

inflamatórias e síntese de eicosanoides derivados do ácido araquidônico (AG 

ômega-6)15-19,95-97. Esses efeitos têm sido relacionados aos benefícios no 

desfecho clínico do doente. Paradoxalmente, em nossa pesquisa, não houve 

associação de modulação favorável de citocinas pró-inflamatórias com redução 

de eicosanoides derivados do ácido araquidônico (AA). 

A concentração plasmática e tecidual de ácidos graxos ômega-3, EPA e 

DHA, e de ácido araquidônico foram investigados em nosso estudo. No plasma 

de ratos sacrificados 2 horas após a indução de pancreatite, encontramos 

aumento significativo da concentração de DHA nos grupos OP e SS. Em 

fragmentos pulmonares, encontramos maior presença de EPA e da razão 

EPA/AA, também nos grupos SS e OP. O aumento de EPA e DHA no grupo SS 

pode ser parcialmente explicado pelo fato de a ração oral padrão Quintia®, 

gratuitamente fornecida pela FMUSP e que foi ofertada em todo o período de 

nosso estudo, ser enriquecida com 0,19% de ácidos graxos ômega-3.    

A presença de infiltrado inflamatório no pâncreas faz parte da avaliação 

histopatológica na pancreatite aguda experimental, conforme estabelecido pelo 

critério de Schmidt67. Apesar da expressiva atividade de citocinas inflamatórias, 

especialmente no período de 12 horas pós-PA em todos os grupos, não 
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verificamos diferença significativa na manifestação inflamatória pancreática. 

Necrose e edema também são parâmetros utilizados para a avaliação 

histopatológica da pancreatite aguda. Em nossas análises, identificamos o 

aumento significativo de focos de necrose gordurosa e edema no grupo 

infundido com solução salina ao compararmos o intervalo cinético entre 2 e 12 

horas pós PA do grupo.  

Killian e colaboradores41 estudaram a suplementação da NP com 

diferentes emulsões lipídicas em ratos induzidos a pancreatite aguda grave por 

ceruleína. 24 horas após a indução, os animais foram sacrificados e a 

histologia pancreática analisada conforme critério estabelecido por Schmidt (67). 

Os animais tratados com EL de OP apresentaram redução significativa no 

escore total de gravidade histopatológica, quando comparado com grupos que 

receberam EL enriquecida com ácidos graxos ômega-6 e 9, embora não se 

encontrou alterações em necrose, infiltrado inflamatório e edema 

pancreáticos41. De forma diversa, em nosso estudo, os benefícios da histologia 

pancreática não foram associados ao tratamento com EL de OP. Porém, o fator 

limitante na interpretação de nossos resultados foi a ausência de análise 

histológica pancreática no período de 24 horas, já que a modulação do 

processo inflamatório por infusão de OP ocorreu neste período após indução 

de PA. 

O estresse oxidativo também tem importância na patogênese da 

pancreatite aguda experimental e sua intensidade pode estar diretamente 

relacionada à gravidade da doença98. Tem sido também considerado um 

fenômeno precoce no curso da PA experimental, caracterizado pelo aumento 

de espécies reativas de oxigênio, produtos de peroxidação lipídica e pela 

redução de enzimas antioxidantes teciduais99,100. Malonaldeído (MDA), 

frequentemente medido como substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) é um dos produtos finais da peroxidação lipídica99,100 e, em nosso 

estudo, a determinação de sua concentração foi analisada em fragmentos do 

tecido hepático nos períodos de 2 e 12 horas pós indução de PA.  

Nossos achados não mostraram diferença significativa entre os grupos 

dos níveis hepáticos de MDA nos tempos de 2 e 12 horas. A análise cinética 

entre os dois períodos avaliados revelou que os grupos SS e SI tiveram 
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menores níveis de MDA no tempo de 12 horas, quando comparados com o 

período anterior de 2 horas. Não foi encontrada redução significativa na 

cinética dos níveis de MDA no grupo que recebeu infusão de OP.  

Ácidos graxos ômega-3 são potencialmente associados ao estresse 

oxidativo, e por isso as EL que os contêm, como as de OP, conferem altas 

doses de vitamina E, conhecida por seu potencial antioxidante. Apesar dessa 

constatação, a resposta da suplementação de ômega-3 sobre a peroxidação 

lipídica tem sido contraditória em ensaios clínicos e experimentais. A 

suplementação de EPA e DHA pode resultar em menor resposta do estresse 

oxidativo,100-106 ou sua administração pode alterar favoravelmente a 

composição lipídica da membrana sem influenciar na síntese de peróxidos 

lipídicos plasmáticos e teciduais41,104-105. Não obstante, a suplementação de 

ômega-3 mostrou-se atuar de forma diferente em alguns estudos e aumentou 

significativamente a taxa de peroxidação lipídica. A este respeito, Piche e 

colegas107 reportaram aumento plasmático dos níveis de MDA, marcador de 

estresse oxidativo, em adultos saudáveis suplementados com óleo de fígado 

de bacalhau, rico em ácidos graxos ômega-3.  

Na PA experimental, estudos são concordes com nossos achados em não 

evidenciar potencial efeito da EL de OP na redução de produtos de 

peroxidação lipídica. Em ratos induzidos a PA grave, aumento significativo de 

enzimas antioxidantes glutationa peroxidase e superóxido dismutase no tecido 

pancreático após infusão intravenosa de EL de OP não foi correlacionado 

significativamente com a redução tecidual de TBARS41.    

Cabe ressaltar que o tempo de observação da resposta oxidativa pode ter 

limitado a conclusão de nossos achados. Ao se retratar a resposta citocínica, o 

grupo OP no período de 12 horas pós-PA, representou maior o pico do quadro 

inflamatório no curso da PA induzida por taurocolato a 3%. Este dado se 

correlaciona às análises pulmonar e hepática da expressão de HSP 70 e 90, 

nas quais as proteínas de estresse agudo, conhecidas por conferir proteção 

tecidual a lesão, se encontraram reduzidas no tempo de 12 horas, comparado 

com os outros dois períodos do nosso estudo. Com base nestas observações, 

acredita-se que a dosagem dos níveis de MDA em período tardio da indução 
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de pancreatite poderiam apresentar-se diferentemente expressas dos tempos 

de 2 e 12 horas. 

O tempo de sobrevida após a iniciação da pancreatite aguda é fator 

dependente da intensidade e gravidade da doença. A mortalidade geral 

encontrada por nós foi de aproximadamente 40%. Estudo realizado 

previamente no LIM 37 HC-FMUSP mostrou que ratos induzidos a pancreatite 

por taurocolato a 2,5% sem tratamento têm 35% de mortalidade até sete dias 

após indução do insulto pancreático54.  

Até onde sabemos, não existem informações sobre a redução de 

mortalidade com a suplementação parenteral de OP na pancreatite aguda 

experimental. Em nosso estudo não foi encontrada alteração significativa da 

sobrevida entre seus diferentes grupos, mas, de forma não significativa, o 

grupo suplementado com OP apresentou maior mediana de tempo de 

sobrevida (30 - 42 horas vs 24 - 48h em SS e 30 - 36 h para SI). Considerando-

se que o efeito modulador de citocinas por EL de OP foi tardio (24 horas após 

PA), é possível que a mediana de sobrevida desse grupo tenha se favorecido 

pela menor mortalidade de animais a partir desse período (24 horas). No 

entanto, nossa análise estatística não conseguiu confirmar essa hipótese.  

Em conjunto, nossos dados sugerem que o uso parenteral isolado da EL 

de OP prévio ao insulto da pancreatite aguda pode modular favoravelmente a 

cinética da resposta inflamatória sistêmica, com redução sérica de citocinas 

pró-inflamatórias e aumento da expressão tecidual de HSP 70 e 90, sem 

influenciar a síntese de eicosanoides pulmonares, modificação histopatológica 

e sobrevida. É possível, que a avaliação cinética com intervalos mais 

prolongados possa identificar com melhor nitidez o efeito da infusão pura de EL 

de OP no curso da patogênese da pancreatite aguda experimental. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Dada as condições da presente pesquisa, onde ratos foram previamente 

submetidos a infusão parenteral de EL de OP puro por 48 horas antes de 

indução de pancreatite aguda e  avaliados na progressão cinética dos tempos 

de 2, 12 e 24 horas, podemos concluir que: 

 

1. A indução de pancreatite aguda, sem infusão parenteral prévia, reduz 

manifestação sérica de marcador anti-inflamatório IL-10 e aumenta 

interleucinas inflamatórias (IL-2 e TNF-α) sem repercussão na 

histolologia pancreática.  

 

2. A infusão parenteral de salina prévia à indução de pancreatite aguda 

reduz manifestação sérica de marcador anti-inflamatório IL-10 e 

aumenta níveis de  TNF-α; com repercussão histológica pancreática. 

 

3. A infusão parenteral de óleo de peixe reduz produção sérica de 

interleucinas potencialmente inflamatórias IL-1β e IL-6, mas sem 

repercussão na histopatológica pancreática. 

 

4. Ocorreu alteração da resposta cinética de HSP 70 e 90 nos tecidos 

pulmonar e hepático, independente da infusão ou não de salina ou de 

óleo de peixe. 

 
5. A infusão parenteral de solução salina fisiológica e ou de emulsão 

lipídica de óleo de peixe não modifica a mortalidade neste modelo de 

pancreatite aguda experimental.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANEXOS 



81 

 

8  ANEXOS 

 

 

8.1  ANEXO A – Aprovação CAPPesq 
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8.2  ANEXO B – Protocolo utilizado para análise da concentração sérica 
 de citocinas por plataforma Luminex 
 

Noventa poços com filtro foram pré-umedecidos com tampão de lavagem 

e a solução foi aspirada dos poços usando sucção a vácuo (Millipore 

Corporation, Billerica, MA). Microesferas revestidas com anticorpos 

monoclonais específicos para as diferentes citocinas avaliadas foram 

adicionadas aos poços. Amostras e padrões (variando de 0,13 a 2.000 pg / mL 

para cada análise) foram pipetados nos poços e incubados over night a 4oC. 

Os poços foram lavados e aspirados e uma mistura de anticorpos biotinilados 

secundários foi adicionada. Após a incubação por 1 hora, estreptavidina 

conjugada à proteína fluorescente, R-ficoeritrina (estreptavidina-RPE), foi 

adicionada às microesferas e incubadas por 30 minutos. Após a lavagem para 

remoção dos reagentes não aderidos foi adicionada, aos poços com as 

microesferas (mínimo de 100 por análise), uma solução tampão sheath fluid 

(Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA) para serem analisadas no analisador de 

microesferas (Luminex 100™, Luminex®, MiraiBio, Alameda, CA). As 

concentrações das amostras desconhecidas (antígenos nas amostras de FG) 

foram estimadas a partir da curva padrão, utilizando o Bio-Plex Manager 

Software (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Os níveis das citocinas foram 

expressos como quantidade total por sítio (pg / sítio). 
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8.3  ANEXO C – Critério de Schmidt 

 
EDEMA Pont

os 

Ausente 0 
expansão focal dos septos interlobares 0,5 
Expansão difusa dos septos interlobares 1 
1+ expansão focal dos septos interlobulares 1,5 
1+ expansão difusa dos septos interlobulares 2 
2+ expansão focal dos septos interacinares 2,5 
2+ expansão difusa dos septos interacinares 3 
3+ expansão focal dos espaços intercelulares 3,5 
3+ expansão difusa dos espaços intercelulares 4 
  
NECROSE ACINAR  
Ausente 0 
Ocorrência focal de 1-4 células necróticas/CGA 0,5 
Ocorrência difusa de 1-4 células necróticas/CGA 1 
1+ ocorrência focal de 5-10 células necróticas/CGA 1,5 
Ocorrência difusa de 5-10 células necróticas /CGA 2 
2+ ocorrência focal de 11-16 células necróticas /CGA 2,5 
Ocorrência difusa de 11-16 células necróticas /CGA 3 
3+ ocorrência focal de + de 16 células necróticas /CGA 3,5 
> de 16 células necróticas /CGA 4 
  
HEMORRAGIA  
Ausente 0 
1 foco 0,5 
2 focos 1 
3 focos 1,5 
4 focos 2 
5 focos 2,5 
6 focos 3 
7 focos 3,5 
8 ou mais focos 4 
  
NECROSE GORDUROSA  
Ausente 0 
1 foco 0,5 
2 focos 1 
3 focos 1,5 
4 focos 2 
5 focos 2,5 
6 focos 3 
7 focos 3,5 
8 ou mais focos 4 
  
INFLAMAÇÃO E INFILTRADO PERIVASCULAR  
0-1 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 0 
2-5 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 0,5 
6-10 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 1 
11-15 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 1,5 
16-20 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 2 
21-25 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 2,5 
26-30 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 3 
>30 leucócitos/CGA ou microabscessos focais 3,5 
>35 leucócitos/CGA ou microabscessos confluentes 4 
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10.2  APÊNDICE B - apresentação nacional e internacional do estudo 

 

Congresso Americano: Apresentação de dois pôsteres no congresso da 

Sociedade Americana de Nutrição Clínica e Metabólica - ASPEN, realizado em 
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Poster 1) "Impact of prior use of parenteral omega-3 fatty acids and glutamine 

isolated and combined on survival in an experimental model of acute 
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Pôster 2) "Impact of prior use of parenteral omega-3 fatty acids and glutamine 

isolated and combined in inflammatory response in an experimental model of 

Acute Pancreatitis”  



 

Congresso Brasileiro: Apresentação oral de destaque científico do trabalho 

“Efeito da infusão parenteral combinada de ácidos graxos ômega-3 e glutamina 

sobre sobrevida e estresse oxidativo em pancreatite aguda, estudo 

experimental”.   
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Pôster 2): Unexpected results of prior infusion of parenteral fish oil lipid 
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