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Jacintho TM. Efeitos de diferentes emulsões lipídicas sobre a expressão de 
moléculas de superfície envolvidas no processo de apresentação de antígenos 
em células mononucleares humanas in vitro [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2004. 98p. 

Resumo 

Moléculas HLA-DR e co-estimulatórias tem papel central na função 

imune de leucócitos. Diferentes emulsões lipídicas (EL) podem alterar funções 

imunes de leucócitos.  

Para avaliar os efeitos de diferentes EL sobre a expressão de moléculas 

HLA-DR, CD80 e CD86 presentes na superfície de monócitos/macrófagos 

(MO/M∅) e CD28 e CD152 presentes na superfície de linfócitos T auxiliares 

(L∅ CD4) humanos, células mononucleares do sangue periférico de voluntários 

saudáveis (n=10) foram separadas com uso de Ficoll Hypaque (d=1,007) e 

incubadas por 48 horas (MO/M∅) e 72 horas (L∅) em meio RPMI 1640 

acrescidas ou não (controle negativo) de diferentes EL comerciais ou misturas 

experimentais na concentração de 1mg/mL. 

De acordo com o tipo da emulsão lipídica adicionada ao meio de cultura, 

as células foram divididas em seis grupos experimentais: a) Controle negativo –  

células mononucleares cultivadas sem o acréscimo de EL b) TCLn-6 – células 

mononucleares cultivadas com EL a base de óleo de soja rica em ácidos graxos 

poliinsaturados tipo n-6 (AGPI n-6), c) TCLn-6/TCLn-3 – células mononucleares 

cultivadas com mistura experimental contendo 80% da EL a base de óleo de 

soja e 20% de EL a base de óleo de peixe rica em AGPI tipo n-3, d) TCM/TCLn-



6 – células mononucleares cultivadas com EL composta por 50% óleo de coco, 

rico em triglicérides de cadeia média e 50% de óleo de soja, e) TCM/TCLn-3 – 

células mononucleares cultivadas com mistura experimental contendo 80% de 

EL  composta por 50% óleo de coco e 50% de óleo de soja e 20% de EL a base 

de óleo de peixe, f) SMOF – células mononucleares cultivadas com a nova EL 

contendo 30% de óleo de soja, 30% de triglicérides de cadeia média, 25% de 

óleo de oliva e 15% de óleo de peixe.  

As células mononucleares foram ativadas pelo uso de 10µg/mL de 

fitohemaglutinina. A expressão das moléculas de superfície foi analisada por 

citometria de fluxo.  

A porcentagem de fluorescência, que indica o número de células 

expressando as moléculas em estudo e a intensidade de fluorescência, que 

indica de forma indireta o número de moléculas expressas por células, foram 

medidas. Os resultados obtidos foram submetidos à teste estatístico Friedman e 

pós-teste Student-Newman-Keuls, adotando-se nível de significância de p<0,05.  

Devido às diferenças na expressão basal dos doadores, os resultados de 

intensidade de fluorescência foram transformados em porcentagem relativa ao 

controle basal (Basal=100).  

Nos grupos TCLn-6, TCLn-6/TCLn-3, TCM/TCLn-6, TCM/TCLn-3 e 

SMOF, a intensidade de fluorescência de moléculas HLA-DR expressas na 

superfície de monócitos/macrófagos diminuiu (medianas = 87,6; 84,0; 81,0; 85,0 

e 80,0 respectivamente) em relação ao controle negativo (CN) (mediana=100,0) 



p=0,01. Todos os grupos tratados com EL aumentaram o número de linfócitos T 

auxiliares expressando moléculas CD28 (medianas = 90,9; 90,4; 91,5; 92,6 e 

90,1 respectivamente) em relação ao CN (mediana=82,8) p=0,001 e também o 

número de moléculas CD152 expressas por células na superfície de linfócitos T 

auxiliares (medianas = 120,6; 108,8; 127,7; 114,6 e 121,3 respectivamente) em 

relação ao CN (mediana=100,0),  p=0,03. Não foram encontradas diferenças 

estatísticas na expressão de moléculas CD80 e CD86 na superfície de 

monócitos/macrófagos cultivados com diferentes EL. Ainda não foram 

encontradas diferenças no número de linfócitos T auxiliares expressando 

CD152. Finalmente a expressão por células de moléculas CD28 na superfície 

de linfócitos T auxiliares também não mostrou alteração significante com as 

diferentes emulsões lipídicas.  

Conclusão: Emulsões lipídicas parenterais in vitro, diminuem a expressão 

de moléculas HLA-DR na superfície de monócitos/macrófagos e aumentam a 

expressão de moléculas CD28 e CD152 na superfície de linfócitos T auxiliares 

humanos. Estas alterações podem ser um dos mecanismos pelos quais as EL 

modulam funções de células imunes.   

Descritores: Nutrição parenteral, ácidos graxos, leucócitos mononucleares, 

apresentação de antígeno, in vitro. 



Jacintho TM. Effects of different lipid emulsions on surface molecules 
expression involved in antigen presentation process on human mononuclear 
cells in vitro [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2004. 98p. 

Abstract 

HLA-DR and co-stimulatory molecules play a central role on leucocytes 

immune function. Different lipid emulsions (LE) may change leucocytes immune 

function. It is of interest to study the effect of different LE on HLA-DR and co-

stimulatory molecules expression.  

To access the effect of LE on the HLA-DR, CD80 and CD86 expression 

on monocytes/macrophages (MO/MØ) surface and CD28 and CD152 

(CD80/CD86 co-stimulatory molecules receptor) expression on human T helper 

lymphocytes (LØ CD4) surface we obtained mononuclear cells from peripheral 

blood of healthy volunteers (n=10) by using ficoll hypaque (d=1.077).  

The cells were cultured for 48 hours (MOMØ) and 72 hours (LØ CD4) and 

incubated with RPMI 1640 medium without (negative control) or added with 

1mg/mL of commercial or experimental mixtures of five LE.  

Groups: a) NC – negative control without LE, b) LCTn-6 – n-6 

polyunsaturated fatty acids (PUFA) rich LE ( soybean oil), c) LCTFO – 80% of 

LCT and 20% of n-3 PUFA rich LE (FO) (fish oil), d) MCT/LCT - LE containing 

50% of medium chain triglycerides and 50% of n-6 PUFA rich LE, e) 

MCT/LCTFO – 80% of MCT/LCT LE and 20% of FO LE and f) SMOF - a new 



LE containing 30% of soybean oil, 30% of medium chain triglycerides, 25% of 

olive oil and 15% of fish oil.  

Mononuclear cells were activated by using 10µg/mL of 

phytohemagglutinin. Surface molecules expression was measured by flow 

cytometry. Percentage and intensity of fluorescence were recorded and the data 

were submitted to Friedman statistical test and Student-Newman-Keuls post test 

(p<0,05). Due the differences in basal expression between donors, prior to 

statistical tests, data from intensity of fluorescence were transformed of 

percentage relative of basal expression (where basal=100).  

All LE groups LCT, LCTFO, MCT/LCT, MCT/LCTFO and SMOF 

decreased HLA-DR intensity of fluorescence on monocytes/macrophages 

(mean= 87.6, 84.0, 81.0, 85.0, and 80.0 respectively) in relation to negative 

control (NC) (mean=100.0) cultured without LE (p=0,01). All LE groups 

increased the percentage of lymphocytes expressing CD28 (means=90.9, 90.4, 

91.5, 92.6 and 90.1 respectively) in relation to control (mean=82.8) p=0,001 and 

CD152 intensity of fluorescence on lymphocytes cultured with all different LE 

(mean=120,6; 108,8; 127,7; 114,6 and 121,3 respectively) in relation to NC 

(mean=100,0), p=0,03. No significant differences were found on CD80 and 

CD86 expression on monocytes/macrophages surface, CD28 intensity of 

fluorescence and the percentage of lymphocytes expressing CD152 on 

lymphocytes cultured with the different studied LE. 



Conclusion: In vitro parenteral LE decreased HLA-DR expression on 

human monocytes/macrophages surface and increase co-stimulatory molecules 

receptor expression on human lymphocytes surface. These changes could be 

one of the mechanisms of LE modulation of immune cells functions. 

Keywords: Parenteral nutrition, Fatty acids, mononuclear leukocytes, antigen 

presenting, in vitro. 
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1.1 Considerações sobre o sistema imune - processo de apresentação de 

antígenos 

O sistema imunológico (SI) é responsável por reações que culminam na 

defesa do nosso organismo. O ponto chave para o desencadeamento de uma 

resposta imunológica (RI) adequada é o processo de apresentação de 

antígenos.  

O processo de apresentação de antígeno inicia-se pela fagocitose de um 

antígeno, que é processado por monócitos/macrófagos e outras células 

apresentadoras de antígenos (“Antigen presenting cells” APC). Este antígeno, 

associado a moléculas do complexo principal de histocompatibilidade classe II 

(“Major Histocompatibility Complex class II = MHC II), é expresso na superfície 

celular, para ser reconhecido pelos linfócitos T auxiliares, por meio do receptor 

de células T (“T Cell Receptor” = TCR) (Applenan et al, 2003; Granucci et al, 

2003). 

No entanto, para ativar os linfócitos T auxiliares não basta apenas a 

associação da molécula MHC II com o TCR. Para se ter uma ativação efetiva 

da resposta imune, é preciso um segundo sinal deflagrado pela associação de 

moléculas co-estimulatórias presentes na superfície de APC, com seus 

receptores linfocitários (Fleischer et al, 1996; Perrin et al, 1997; Greenfield et al, 

1998; Grose et al, 2001,). Sem este sinal, o sistema imune não é ativado 
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eficientemente, podendo desenvolver um estado de tolerância imunológica ou 

resultando em morte celular (Slavik et al, 1999). 

Moléculas B7-1 e B7-2 (CD80 e CD86) são co-estimuladoras potentes, 

expressas na superfície de monócitos/macrófagos e outras APC, que interagem 

com os receptores CD28 e seu homólogo CD152 (CTLA-4), presentes na 

superfície de linfócitos T CD4 (auxiliares) e CD8 (citotóxicos) (Robey et al, 

1995; Vanderborre et al, 1999; Maccoy et al, 1999; Sanson et al, 2000; Omari et 

al, 2001). 

A interação entre as moléculas CD80/CD86 com o receptor CD28 

desencadeia sinais no interior dos linfócitos que promovem a ativação de 

fatores de transcrição, como por exemplo, NFkB (fator nuclear kappa B) (Zhou 

et al, 2002). Uma vez ativado, o NFkB migra para o núcleo, onde ativa genes de 

citocinas pró-inflamatórias como a IL-2, IL-4, interferon gama (INF-γ), fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) e fator estimulador de colônia de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF) (Unanue et al, 1989; Robey et al, 1995; Fleischer et al, 

1996; Genç et al, 1997; De Franco et al, 1998; Walunas et al, 1998; McCoy, 

1999; Vanderborre et al, 1999). Quando liberadas essas citocinas 

desencadeiam diferentes efeitos sobre outros elementos do sistema 

imunológico, incluindo aumento de proliferação de algumas populações 

leucocitárias, alteração na permeabilidade endotelial e as quimiotáticas, 

atraindo células do sistema imunológico para o local da infecção. A combinação 

desses efeitos corresponde à inflamação (Philpott et al, 2004). 
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Atuando em conjunto com os mecanismos de ativação da resposta 

imune, existem mecanismos regulatórios que impedem que a ativação seja 

exagerada. Esses mecanismos incluem a produção de citocinas anti-

inflamatórias como IL-4 e IL-10 e também a expressão de proteínas de 

superfície como, por exemplo, a molécula CD152. Após ativação dos Linfócitos 

T auxiliares, as moléculas CD152 passam a ser expressas na superfície destas 

células, competindo com as moléculas CD28 pela ligação com CD80/CD86. A 

interação entre moléculas CD80/CD86 com o ligante CD152 limita a ativação de 

linfócitos T auxiliares, impedindo o desenvolvimento de uma resposta imune 

exarcebada (Unanue et al, 1989; Robey et al, 1995 Fleischer et al, 1996; Genç 

et al, 1997; De Franco et al, 1998; Walunas et al, 1998; McCoy, 1999; 

Vanderborre et al, 1999). 

1.2 Considerações sobre as emulsões lipídicas 

Emulsões lipídicas são utilizadas como fontes de ácidos graxos essenciais e 

energia em pacientes que fazem uso de nutrição parenteral (MacFie, 1999). 

Elas são constituídas por triglicérides envoltos por camadas estabilizadoras de 

fosfatídeos de ovo que seguem, após infusão endovenosa, via metabólica 

semelhante à de quilomícrons resultantes da digestão e absorção da gordura 

ingerida por via oral (Calder et al, 2002). 

Os triglicérides ofertados pelas emulsões lipídicas podem ser compostos por 

diferentes tipos de ácidos graxos que, após infusão endovenosa, podem ser 
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incorporados por membranas celulares de células do sistema imunológico, 

alterar sua fluidez e influenciar suas funções (Martin-peña et al, 2002; 

Waitzberg et al, 2002). 

1.3 Implicações imunológicas das emulsões lipídicas 

Emulsões lipídicas disponíveis para uso parenteral, têm sido composta em 

geral, por triglicérides contendo ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa 

(AGPI) ou mistura física destes associados a triglicérides compostos por ácidos 

graxos saturados de cadeia média (AGSCM). As referidas emulsões lipídicas 

podem alterar funções de células imunoefetoras, provavelmente pela 

incorporação de AGPI na membrana celular, com modificação de suas 

características funcionais, estruturais e participação na síntese de eicosanóides 

(Carpentier et al, 1997; Lotierzo et al, 1998; Waitzberg et al, 2002). 

Atualmente, existe uma tendência em evitar o uso de emulsão lipídica 

parenteral rica em AGPI tipo n-6 em pacientes imuno-comprometidos ou em 

risco de imunossupressão (Campos et al, 2002). Isso porque, 

experimentalmente e em estudos clínicos, AGPI tipo n-6 podem inibir certas 

funções de linfócitos, neutrófilos e macrófagos, prejudicar funções do sistema 

reticuloendotelial e diminuir o clareamento plasmático de lípides (Nordenstrom 

et al, 1979; Hamawy et al, 1985; Sobrado et al, 1985; Jensen et al, 1990; 

Sedman et al, 1990; Waitzberg et al, 1992; Cukier et al, 1999).  
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Ácidos graxos poliinsaturados tipo n-6 podem ainda aumentar a intensidade 

da resposta inflamatória em determinadas condições clínicas conforme 

exemplificado por estudo em pacientes com sepse, que mostrou aumento da 

secreção de citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8, durante a 

oferta de EL rica em AGPI n-6 (Mayer et al, 2003). 

As alterações descritas parecem não prejudicar a evolução de pacientes 

estáveis recebendo emulsão lipídica parenteral rica em AGPI tipo n-6, 

entretanto, poderiam agravar a condição clínica de pacientes com 

comprometimento da resposta imunológica (Freeman et al, 1990; Waitzberg et 

al, 1997). Neste sentido, existe a preocupação clínica em ter disponível 

emulsão lipídica com efeito imunológico neutro ou com menor impacto nas 

respostas imune e inflamatória. 

Emulsões lipídicas contendo 50% de ácidos graxos saturados de cadeia  

média (AGSCM) e 50% de AGPI tipo n-6, passaram a ser empregadas 

alternativamente em doentes críticos com nutrição parenteral. Seu perfil 

bioquímico e menor quantidade de AGPI n-6, podem oferecer algumas 

vantagens para pacientes com comprometimento da resposta imune (Ulrich et 

al, 1996; Bach et al, 1998). 

Experimentalmente, emulsão lipídica contendo AGSCM inibiu quimiotaxia e 

atividades bactericidas de células polimorfonucleares (Waitzberg et al, 1994; 

Waitzberg et al, 1996). Em estudos in vitro, a mesma emulsão lipídica diminuiu 
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quimiotaxia, capacidade bactericida, fagocitose, produção de peróxidos de 

hidrogênio, explosão respiratória e expressão de integrinas β2, de células 

polimorfonucleares de doadores saudáveis (Bellinati-Pires et al, 1992; Bellinati-

Pires et al, 1993; Heine et al, 1999; Wanten et al, 1999; Wanten et al, 2000). 

Apesar das evidências experimentais mostrarem que o uso de emulsão 

lipídica composta por mistura física de AGSCM e AGPI tipo n-6 (1:1) altera 

funções de células polimorfonucleares, esta emulsão lipídica parece não 

modular funções linfocitárias e produção de citocinas envolvidas no processo 

inflamatório (Gogos et al, 1990; Sedman et al, 1991; Gogos et al, 1994; Gelas et 

al, 1998). 

Está disponível entre nós, para uso clínico parenteral, uma emulsão lipídica 

à base de óleo de peixe, rica em ácidos graxos poliinsaturados tipo n-3. A 

suplementação com AGPI tipo n-3 pode ter efeito benéfico durante o estágio 

inicial de sepse, doenças inflamatórias, como artrite e doenças inflamatórias 

intestinais, além de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias séricas e 

teciduais, como IL-1, IL-6, IL-8, IL-12 e TNF-α (Pomposelli et al, 1990; Barton et 

al, 1991; Muakkassa et al, 1991; Ikehata et al,1992; Pscheidl et al, 1992; 

Cooper et al, 1993; Grimminger et al, 1993; Johnson et al, 1993; Koch et al, 

1993; Van der Heide et al, 1993; Daly et al, 1995; Gennari et al, 1995; Inui et al, 

1996a; 1996b; Alexander, 1998; Hayashi et al, 1998; Tashiro et al, 1998; 

Bertevello et al, 2003;Campos et al, 2002; Campos et al, 2003; Mayer et al, 

2003;). Dessa maneira, o uso de emulsão lipídica a base de óleo de peixe para 
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uso clínico, poderia representar uma alternativa para auxiliar o tratamento de 

pacientes em condições inflamatórias exageradas (Carpentier et al, 2000; 

Calder et al, 2002;).  

Entendendo que a alimentação oferece diferentes ácidos graxos oriundos de 

várias fontes nutricionais, foi recentemente desenvolvida na Europa, uma nova 

emulsão lipídica para uso parenteral contendo 30% de óleo de soja (rico em 

AGPI tipo n-6), 30% de triglicérides de cadeia média, 25% de óleo de oliva (rico 

em AGMI tipo n-9) e 15% de óleo de peixe (rico em AGPI tipo n-3). Existe ainda 

pouca experiência clínica com a nova emulsão lipídica e poucos relatos de sua 

influência sobre o sistema imunológico. 

1.4 Racional do estudo 

Os ácidos graxos exercem efeitos moduladores sobre funções da resposta 

imunológica. Em estudo experimental, monócitos do sangue periférico humano 

tratados com ácidos graxos poliinsaturados tipo  n-3 (AGPI n-3), tiveram menor 

capacidade de apresentar antígenos. Esse achado foi associado a uma menor 

expressão de moléculas do MHC classe II na superfície dessas células. 

(Hughes et al, 2000) 

Em estudos de cultura de células mononucleares anteriormente 

desenvolvidos em nosso laboratório (LIM-35), (Torrinhas et al, 2003) a 

incubação com emulsão lipídica à base de óleo de peixe, não alterou a 
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expressão de moléculas apresentadoras de antígenos HLA-DR (MHC classe II) 

na superfície de monócitos/macrófagos humanos não ativados ou previamente 

ativados com Interferon-gama (INF-γ). No entanto, quando o agente ativador 

(INF-γ) foi adicionado juntamente com a emulsão lipídica à base de óleo de 

peixe, houve uma menor expressão de moléculas HLA-DR, sugerindo que essa 

emulsão lipídica impediu a ativação dos monócitos/macrófagos. (Torrinhas et al, 

2003) 

Para que ocorra uma efetiva ativação da resposta imune celular, é 

necessário o primeiro sinal, promovido pela apresentação de antígeno, a 

interação de moléculas co-estimulatórias com seus receptores, e a produção de 

citocinas que comandarão a resposta imunológica (Sandstrom et al, 2003; 

Buono et al, 2004). Alterações em qualquer uma dessas vias de sinalização 

podem modificar funções específicas da resposta imunológica, tornando-a mais 

ou menos eficiente (Appleman et al, 2003). Considerando-se que emulsões 

lipídicas podem influenciar todas as três etapas descritas, seu papel na 

modulação da resposta imunológica poderia ter repercussões clínicas, 

particularmente em pacientes críticos sob nutrição parenteral e uso de emulsão 

lipídica. 

Até o presente momento, não existem estudos avaliando os efeitos de 

emulsões lipídicas sobre a expressão de moléculas co-estimulatórias em 

monócitos/macrófagos e seus receptores linfocitários. Deste modo, é interesse 

da presente pesquisa avaliar os efeitos de diferentes emulsões lipídicas para 
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uso parenteral, sobre a expressão de moléculas envolvidas no processo de 

apresentação de antígenos presentes na superfície de monócitos/macrófagos e 

linfócitos humanos. 
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2.1. Objetivos  

Avaliar os efeitos in vitro de diferentes emulsões lipídicas parenterais com 

composições diferentes de ácidos graxos sobre a expressão de moléculas 

envolvidas no processo de apresentação de antígenos do tipo CD28 e CD152, 

presentes na superfície de linfócitos T auxiliares e moléculas HLA-DR, CD80 e 

CD86 presentes na superfície de monócitos/macrófagos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Protocolo experimental 

Para avaliar a influência de emulsões lipídicas parenterais sobre a 

expressão de moléculas envolvidas no processo de apresentação de antígenos, 

células mononucleares do sangue periférico de doadores voluntários saudáveis 

(n=10) foram cultivadas com diferentes emulsões lipídicas em quantidades e 

tempos pré-determinados. As células foram marcadas com anticorpos 

monoclonais específicos para estudar a expressão das moléculas de superfície 

CD28/CD152 em linfócitos T auxiliares e moléculas HLA-DR (MHC classe II), 

CD80 e CD86 em monócitos/macrófagos por citometria de fluxo. 
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3.2 Aspectos éticos 

O protocolo da presente pesquisa, bem como o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, apresentados e aprovados pelo Departamento de 

Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

foram aprovados em 11 de junho de 2003 pela Comissão de Ética da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP (anexo 1).  

Os doadores foram esclarecidos sobre o protocolo de pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 2). 
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3.3 Obtenção de células mononucleares 

Amostras de sangue periférico (40 mL) foram obtidas de doadores 

voluntários saudáveis do sexo masculino (n=10), com idade entre 20 e 40 anos, 

com tubos para coleta a vácuo (Beckton & Dickson) heparinizados. Os 

doadores foram selecionados após análise das informações colhidas pelo 

preenchimento de ficha de inclusão (anexo 3). Foram inclusos no projeto 

apenas os doadores com respostas negativas para todas as perguntas nela 

presentes.  

Em fluxo laminar, as amostras de sangue foram diluídas em solução 

fisiológica (Baxter) na proporção de 1:1 e a solução foi adicionada sobre 

gradiente de Ficoll Hypaque (Histopaque 1077, Sigma - EUA), na proporção de 

3:1. As amostras foram centrifugadas na velocidade de 1500 rpm, a 12°C e 

durante 20 minutos. 

As nuvens de células mononucleares obtidas foram coletadas com pipetas 

Pasteur e centrifugadas três vezes em meio RPMI 1640 (Gibco-EUA) contendo 

2mmol/L de L-glutamina, 25mM/L de solução de Hepes, 0,07mM/L de 

gentamicina e 1x105 U/L de penicilina (RPMI simples), na velocidade de 1200 

rpm e durante 10 minutos a 4ºC. Após a última lavagem, as células foram 

ressuspendidas em meio RPMI simples acrescido de 10% de soro fetal bovino 

inativado por calor (RPMI completo 10%). 
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As células obtidas pela separação por gradiente de Ficoll Hypaque, foram 

submetidas a teste de viabilidade pela exclusão de azul Tripan (“Tripan Blue”, 

Sigma-EUA) (Hughes et al, 1997). Foram colocadas em cultura, amostras com 

viabilidade celular superior a 95%. 

3.4 Emulsões Lipídicas  

Foram utilizadas diferentes emulsões lipídicas fornecidas pela Fresenius-

Kabi® Brasil, que estão descritas abaixo e suas respectivas composições 

encontram-se na tabela 1. 

• Lipovenos® LCT 20% (Fresenius-Kabi®, Bad-Homburg - Germany) – 

Emulsão lipídica à base de óleo de soja, rica em ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa tipo n-6 (AGPI n-6). 

• Lipovenos® MCT 20% (Fresenius-Kabi®, Bad-Homburg - Germany) - 

Emulsão lipídica à base de mistura de óleo de côco e óleo de soja, 

contendo 50% de triglicérides de cadeia média (TCM) e 50% de AGPI n-

6 (TCM/TCL n-6) - 1:1 vol./vol. 

• Omegaven® 10% (Fresenius-Kabi®, Bad-Homburg - Germany) - 

Emulsão lipídica à base de óleo de peixe, rica em ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa tipo n-3 (AGPI n-3). 
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• SMOF® 20% (Fresenius-Kabi®, Bad-Homburg - Germany) - Emulsão 

lipídica contendo mistura de 30% de óleo de soja, 30% de triglicérides de 

cadeia média, 15% de óleo de peixe e 25% de óleo de oliva. 
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TABELA 1: COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DAS EMULSÕES 

LIPÍDICAS DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE PARA USO CLÍNICO 

UTILIZADAS NO PRESENTE ESTUDO.  

* Valores expressos em g/L para emulsões lipídicas 20%. 
** Valores expressos em g/L para emulsões lipídicas 10%. 

 

 

 

Composição 
Lipovenos® 

LCT 20%* 
Lipovenos® 
MCT 20%* 

Omegaven® 
10%** 

SMOF® 
20% * 

Óleo 200 200 100 200 
Fosfatidio de ovo 12 12 12 12 
Glicerol 25 25 25 25 
Tocoferol (Vitamina E) 0,1 0,1 0,2 0,1 
Água  1000 1000 1000 1000 
Äcidos Graxos     
Capróico (C6:0) - 0,35 - 0,35 
Caprílico (C8:0) - 60,0 - 37 
Cáprico (C10:0) - 33,8 - 17 
Láurico (C12:0) - 0,43 - 0,5 
Mirístico (C14:0) 0,19 0,13 4,7 0,06 
Palmítico (C16:0) 23,5 13,0 10,6 17,3 
Palmitinoléico (C16:1) - 0,27 8,6 2,82 
Esteárico (C18:0) 8,02 5,2 2,1 5,587 
Oléico (C18:1 w-9) 46,9 24,9 14,3 55 
Linoléico (C18:2 w-6) 104,1 52,4 3,3 41 
Octadecatetraenoico (C18:4 w-3) -  3,8  
Araquidônico (C20:4 w-6) - 0,43 2,6 0,76 
alfa-linolênico (C18:3 w-3) 13,47 7,5 1,2 - 
Eicosapentaenóico (C20:5w-3) - - 20,6 3 
Docosapentaenóico (C22:5w-3) - - 2,4 0,747 
Docosahexaenóico (C22:6w-3) - - 15,8 4 
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3.5 Grupos experimentais 

 De acordo com o tipo de emulsão lipídica adicionada ao meio de cultura, 

as células foram divididas em seis grupos experimentais, conforme descrito 

abaixo: 

Controle Negativo: Cultivo sem emulsão lipídica 

TCLn-6: Cultivo com emulsão lipídica Lipovenos® LCT 20% 

TCLn-6/TCLn-3: Cultivo com mistura experimental contendo 80% de emulsão 

lipídica Lipovenos® LCT 20% enriquecida com 20% de emulsão lipídica 

Omegaven® 10%. 

TCM/TCLn-6: Cultivo com emulsão lipídica Lipovenos® TCM 20%. 

TCM/TCLn-3: Cultivo com mistura experimental contendo 80% de emulsão 

lipídica Lipovenos® TCM 20% enriquecida com 20% de emulsão lipídica 

Omegaven® 10%. 

SMOF: Cultivo com emulsão lipídica SMOF® 20%. 
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3.6 Cultura para estudar a expressão das moléculas HLA-DR, CD80 e CD86 

na superfície de monócitos/macrófagos humanos 

Em placas de cultura de 24 poços (Costar-EUA), 2x106 células 

mononucleares com viabilidade superior a 95% foram incubadas por 48 horas, 

em atmosfera úmida, com 5% de CO2 a 37ºC, em 2 ml de meio de cultura RPMI 

1640 (Gibco-EUA) acrescido de 10% de soro fetal bovino (Gibco-EUA) inativado 

pelo calor, 2mmol/L de L-glutamina, 25mM/L de solução de Hepes, 0,07mM/L 

de gentamicina, 1x105 U/L de penicilina. Tendo em vista que moléculas CD80 

presentes na superfície de monócitos/macrófagos são expressas somente em 

células ativadas, as culturas foram realizadas na presença de 10µg/ml de 

fitohemaglutinina (“Phytohemagglutinin” = PHA) (Sigma-EUA) e das diferentes 

emulsões lipídicas compondo-se os seis grupos experimentais em estudo, 

acrescidas na concentração de 1mg/ml, conforme esquematizado na figura 1. 
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3.7 Cultura para estudar a expressão das moléculas CD28 e CD152 na 

superfície de linfócitos T auxiliares humanos 

Em placas de cultura de 24 poços (Costar-EUA), 2x106 células 

mononucleares com viabilidade superior a 95% foram incubadas por 72 horas, 

em atmosfera úmida, com 5% de CO2 a 37ºC, em 2 ml de meio de cultura RPMI 

1640 (Gibco-EUA) acrescido de 10% de soro fetal bovino (Gibco-EUA) inativado 

pelo calor, 2mmol/L de L-glutamina, 25mM/L de solução de Hepes, 0,07mM/L 

de gentamicina, 1x105 U/L de penicilina. Tendo em vista que moléculas CD152 

presentes na superfície de linfócitos T auxiliares são expressas somente em 

células ativadas, as culturas foram realizadas na presença de 10µg/ml de 

fitohemaglutinina (“Phytohemagglutinin” = PHA) (Sigma-EUA) e das diferentes 

emulsões lipídicas compondo-se os seis grupos experimentais em estudo, 

acrescidas na concentração de 1mg/ml, conforme esquematizado na figura 1. 
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FIGURA 01: Esquema da placa de cultura utilizada para estudar os efeitos 

de diferentes emulsões lipídicas sobre a expressão de moléculas envolvidas 

no processo de apresentação de antígenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupos experimentais e disposição na placa de cultura 

Poço 01= Controle Negativo (CN) - Células mononucleares cultivadas sem 

acréscimo de emulsão lipídica e ativadas por PHA (10µg/ml). 

Poço 02= Controle Negativo (CN) - Células mononucleares cultivadas sem 

acréscimo de emulsão lipídica e ativadas por PHA (10µg/ml). 

Poço 03= TCLn-6 - Células mononucleares cultivadas com acréscimo de 

emulsão lipídica Lipovenos® LCT 20% (1mg/mL) e ativadas por PHA (10µg/ml). 

Poço 04= TCLn-6/TCLn-3 - Células mononucleares cultivadas com acréscimo 

de emulsão lipídica experimental contendo 80% de EL Lipovenos® LCT 20% 

enriquecida com 20% de emulsão lipídica Omegaven® 10% (1mg/mL) e 

ativadas por PHA (10µg/ml). 
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Poço 05= TCM/TCLn-6 - Células mononucleares cultivadas com acréscimo de 

emulsão lipídica Lipovenos® MCT 20% (1mg/mL) e ativadas por PHA 

(10µg/ml). 

Poço 06= TCM/TCLn-3 - Células mononucleares cultivadas com acréscimo de 

emulsão lipídica experimental contendo 80% de emulsão lipídica Lipovenos® 

MCT 20% enriquecida com 20% de EL Omegaven® 10% (1mg/mL) e ativadas 

por PHA (10µg/ml).  

Poço 07= SMOF - Células mononucleares cultivadas com acréscimo de 

emulsão lipídica SMOF® 20% (1mg/mL) e ativadas por PHA (10µg/ml). 

OBS: As diferentes emulsões lipídicas em estudo foram testadas no mesmo 
doador, para cada experimento (n=10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25

3.8 Recuperação dos monócitos/macrófagos da placa de cultura e 

imunofenotipagem 

Após 48 horas de cultura, as células foram transferidas para tubos de 

citometria de fluxo (Becton & Dickinson-EUA), previamente identificados. Em 

seguida, foram acrescidos 900µL de EDTA em cada poço da placa de cultura 

que permaneceu reagindo durante 15 minutos em câmara fria, para descolar os 

monócitos/macrófagos aderidos ao fundo da placa.  

As células mononucleares colhidas foram lavadas com solução salina 

tamponada com fosfato (“Phosphate buttered saline” = PBS) duas vezes sendo 

centrifugadas (centrífuga Epeendorf 5804R-Alemanha) durante 10 minutos, à 

velocidade de 1200 rpm e temperatura de 4ºC. Uma alíquota de cada tubo foi 

submetida a teste de viabilidade pela exclusão de azul Tripan (“Tripan Blue”, 

Sigma-EUA) (Hughes et al, 2000). Foram consideradas viáveis para o estudo 

apenas amostras com viabilidade celular superior a 80%. 

Após verificar a viabilidade, 1x106 células mononucleares por mL, foram 

submetidas a imunofenotipagem direta, feita pela adição de anticorpos 

monoclonais específicos para moléculas de superfície de 

monócitos/macrófagos (anexo 4), permanecendo em reação durante 15 

minutos, no escuro, e em temperatura ambiente. Em seguida, as células foram 

lavadas uma vez com PBS sendo centrifugadas, durante 10 minutos, 
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temperatura de 4º C e velocidade de 1200 rpm e fixadas em paraformol aldeído 

2%, para posterior análise em citometria de fluxo. 

3.9 Recuperação dos linfócitos da placa de cultura e imunofenotipagem  

Após 72 horas de cultura, as células mononucleares foram transferidas para 

tubos de citometria de fluxo (Becton & Dickinson-EUA), previamente 

identificados.  

As células mononucleares colhidas foram lavadas com solução salina 

tamponada com fosfato (“Phosphate buttered saline” = PBS) duas vezes sendo 

centrifugadas (centrífuga Epeendorf 5804R-Alemanha), durante 10 minutos, à 

velocidade de 1200 rpm e temperatura de 4ºC. Uma alíquota de cada tubo foi 

submetida a teste de viabilidade pela exclusão de azul Tripan (“Tripan Blue”, 

Sigma-EUA) (Hughes et al, 2000). Foram consideradas viáveis para estudo 

apenas amostras com viabilidade celular superior a 80%. 

Após verificar a viabilidade celular, 1x106 células mononucleares por mL, 

foram submetidas a imunofenotipagem direta, feita pela adição de anticorpos 

monoclonais específicos para moléculas de superfície de linfócitos (anexo 4). 

As amostras celulares permaneceram reagindo por 15 minutos no escuro sob 

temperatura ambiente. Em seguida, as células foram lavadas uma vez com 

PBS sendo centrifugadas, durante 10 minutos, na temperatura de 4º C e 
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velocidade de 1200 rpm e fixadas em paraformol aldeído 2%, para posterior 

análise em citometria de fluxo. 

3.10 Leitura por citometria de fluxo da fluorescência dos marcadores de 

moléculas CD28 e CD152, presentes na superfície de linfócitos T auxiliares 

e moléculas HLA-DR, CD80 e CD86, presentes na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos  

O citômetro de fluxo (FACSCALIBUR, Becton & Dickson-EUA) da Seção 

de Citometria de Fluxo da Divisão de Laboratório Central do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi calibrado 

diariamente, com o programa FACSCOMP nele instalado, utilizando-se esferas 

de calibração (CalibrateTM 3, Becton & Dickson-EUA). Seu feixe de laser de 

488nm foi utilizado para excitar simultaneamente os fluorocromos (FITC, PE, 

Cy-Chrome e APC) dos anticorpos monoclonais utilizados na presente 

pesquisa.  

A incidência de feixe de luz do citômetro no ângulo de 90° em cada célula 

das amostras forneceu, de acordo com a refração de seus raios, os parâmetros 

morfológicos das células referentes a seu tamanho e complexidade interna. O 

programa Cell Quest, instalado no aparelho, recebeu os referidos dados e os 

representou em gráficos, distribuindo dessa maneira, as células em diferentes 

populações.  
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Devido à permanência das amostras celulares em cultura na presença de 

mitógeno (PHA), tornou-se inviável a discriminação das diferentes populações 

de células mononucleares apenas por seus parâmetros morfológicos, havendo 

a necessidade de se empregar marcadores específicos para 

monócitos/macrófagos e linfócitos.  

Desta forma,. para analisar a expressão das moléculas HLA-DR, CD80 e 

CD86 na superfície de monócitos/macrófagos humanos, foi determinada uma 

janela com a utilização de anticorpo monoclonal anti CD14 conforme 

demonstrado na figura 02. 

 

Figura 02 – Janela feita para isolar a população de monócitos/macrófagos 

humanos, positivos para o anticorpo monoclonal anti-CD14 (R1), cultivados 

durante 48 horas, ativados com PHA e estimulados com diferentes emulsões 

lipídicas. A expressão das moléculas HLA-DR, CD80 e CD86 foi analisada na 

população delimitada em R1. 
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Da mesma forma, para analisar a expressão das moléculas CD28 e 

CD152 presentes na superfície de linfócito T auxiliares, foi determinada uma 

janela com a utilização de anticorpos monoclonais anti-CD3 e anti-CD4 (anexo 

04), conforme demonstrado na figura 03 

  

Figura 03 – Janela feita para isolar a população de linfócitos T auxiliares 

humanos, positivos para os anticorpos monoclonais anti-CD3 e anti-CD4 (R2), 

cultivados durante 72 horas, ativados com PHA e estimulados com diferentes 

emulsões lipídicas. A expressão das moléculas CD28 e CD152 foi analisada na 

população delimitada em R2. 

A leitura da porcentagem de fluorescência que determina a porcentagem 

de monócitos/macrófagos e linfócitos humanos exprimindo as moléculas de 

superfície em estudo e a intensidade de fluorescência dessas moléculas, que 

determina de forma indireta, a quantidade de moléculas expressas por célula na 

população foram analisadas em dez mil eventos de cada amostra. 
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Para o controle de ligações inespecíficas dos anticorpos monoclonais, 

foram utilizados controles isotípicos (anexo 04).  

3.11 Análise Estatística 

Considerando as diferenças na expressão das amostras em estudo entre os 

distintos doadores, os dados referentes à intensidade de fluorescência foram 

convertidos em porcentagem relativa à expressão basal (onde basal = 100). Os 

dados obtidos da intensidade de fluorescência, após conversão e porcentagem 

de fluorescência, foram submetidos à análise estatística por teste de Friedman 

e pós-teste de Student Newman Keuls, sendo consideradas diferenças 

significantes aquelas que apresentaram p≤0,05. 
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4.1 Efeito da incubação de linfócitos T auxiliares com diferentes emulsões 

lipídicas 

4.1.1 Expressão de moléculas CD28 na superfície de linfócitos T auxiliares 

humanos - Porcentagem de Fluorescência. 

O número percentual de linfócitos T auxiliares (CD4+) expressando 

CD28 aumentou na presença de todas as emulsões lipídicas parenterais e 

misturas experimentais em estudo (TCL n-6, TCL n-6/TCL n-3, TCM/TCLn-6, 

TCM/TCL n-3 e SMOF), em relação ao grupo controle sem acréscimo das 

emulsões lipídicas (EL) (p=0,001). Os resultados obtidos pelo efeito das 

diferentes emulsões lipídicas sobre o número percentual de linfócitos humanos 

exprimindo moléculas CD28 estão na tabela 02 e figura 04. 
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Porcentagem de Fluorescência CD28 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 82,8 90,9* 90,4* 91,5* 92,6* 90,1* 

25%-75% 81,3-88,6 81-94,1 83,3-92,5 85,1-94,4 82,3-95,6 85,6-94,7 

Tabela 02 – Número percentual de linfócitos T auxiliares humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD28 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). *EL vs CN p<0,05 (Teste de 

Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 04 – Número percentual de linfócitos T auxiliares humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD28 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). *EL vs CN p<0,05 (Teste de 

Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 

* * * * *

N
úm

er
o 

%
 d

e 
lin

fó
ci

to
s 

T 
au

xi
lia

re
s 

ex
pr

im
in

do
 

m
ol

éc
ul

as
 C

D
28

 



 

 

34

4.1.2 Expressão de moléculas CD28 na superfície de linfócitos T auxiliares 

humanos - Intensidade de Fluorescência. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas na expressão por célula de 

moléculas CD28 na superfície de linfócitos T auxiliares humanos incubados na 

presença das diferentes emulsões lipídicas (EL) em estudo (TCL n-6, TCL n-

6/TCL n-3, TCM/TCLn-6, TCM/TCL n-3 e SMOF), em relação ao controle e 

entre os grupos experimentais (p=0,450). Os resultados obtidos pelo efeito das 

diferentes EL sobre a expressão por célula de moléculas CD28 estão na Tabela 

03 e figura 05. 
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Intensidade de Fluorescência CD28 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 100 91,5 97,3 94,9 96,9 95,2 

25%-75% 100-100 85,9-102,2 92,2-101,4 89,1-101,3 92,9-103,8 89,1-99

Tabela 03 – Expressão por célula de moléculas CD28 na superfície de linfócitos 

T auxiliares humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferenças não significantes - EL 

vs CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). 

n=10. 
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Figura 05 – Expressão por célula de moléculas CD28 na superfície de linfócitos 

T auxiliares humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferenças não significantes - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.1.3 Expressão de moléculas CD152 na superfície de linfócitos T 

auxiliares humanos - Porcentagem de Fluorescência 

Não foram encontradas diferenças estatísticas no número percentual de 

linfócitos T auxiliares incubados com diferentes emulsões lipídicas (EL) em 

estudo (TCL n-6, TCL n-6/TCL n-3, TCM/TCLn-6, TCM/TCL n-3 e SMOF) 

exprimindo moléculas CD152, em relação ao controle e entre os experimentais 

(p=0,608). Os resultados obtidos pelo efeito das diferentes EL sobre o número 

percentual de linfócitos T auxiliares exprimindo moléculas CD152 estão na 

tabela 04 e figura 06. 
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Porcentagem de Fluorescência CD152 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 54,4 52,9 55,4 61,3 61,3 54,4 

25%-75% 50,4-77,6 46,1-70,2 49,7-67,3 50,1-76,2 53,5-75,3 48,3-76,9 

Tabela 04 - Número percentual de linfócitos T auxiliares humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD152 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 06 - Número percentual de linfócitos T auxiliares humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD152 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.1.4 Expressão de moléculas CD152 na superfície de linfócitos T 

auxiliares humanos - Intensidade de Fluorescência. 

A expressão por célula de moléculas CD152 expressas na superfície de 

linfócitos T auxiliares humanos aumentou em todos os grupos tratados com as 

diferentes emulsões lipídicas (EL) (TCL n-6, TCL n-6/TCL n-3, TCM/TCLn-6, 

TCM/TCL n-3 e LMOP), em relação ao controle não tratado com EL (p=0,03). 

Os resultados obtidos pelo efeito das diferentes EL sobre a expressão por 

célula de moléculas CD152 estão na tabela 05 e figura 07. 
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Intensidade de Fluorescência CD152 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 MCT MCT/TCLn-3 LMOP 
Mediana 100 120,6* 108,8* 127,7* 114,6* 121,3* 

25%-75% 100-100 111,8-153 104,8-140,2 110,2-149,7 109,8-124,6 112,7-135,6 

Tabela 05 - Expressão por célula de moléculas CD152 na superfície de 

linfócitos T auxiliares humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). *EL vs CN p<0,05 (Teste de 

Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 07 - Expressão por célula de moléculas CD152 na superfície de 

linfócitos T auxiliares humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). *EL vs CN p<0,05 (Teste de 

Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.2 Efeitos de diferentes EL sobre a expressão de moléculas de superfície 

em monócitos/macrófagos humanos 

4.2.1 Expressão de moléculas HLA-DR na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos - Porcentagem de Fluorescência.  

A porcentagem de monócitos/macrófagos expressando HLA-DR não se 

alterou nos grupos tratados com as diferentes emulsões lipídicas (EL) em 

relação ao grupo controle sem acréscimo de EL (p=0,413). Os resultados 

obtidos pelo efeito das diferentes EL sobre o número percentual de 

monócitos/macrófagos humanos exprimindo moléculas HLA-DR estão na tabela 

6 e figura 08. 
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Porcentagem de Fluorescência HLA-DR 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 98,7 99,1 99,2 98,3 98,1 99,4 

25%-75% 95,2-99,8 95,2-99,9 94,6-99,8 93,4-99,8 93,1-99,9 91,9-99,9

Tabela 06 - Número percentual de monócitos/macrófagos humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas HLA-DR (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 08 - Número percentual de monócitos/macrófagos humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas HLA-DR (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.2.2 Expressão de moléculas HLA-DR na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos - Intensidade de Fluorescência. 

A expressão de moléculas HLA-DR na superfície de 

monócitos/macrófagos diminuiu em todos os grupos tratados com emulsão 

lipídica em relação ao grupo controle (CN) sem acréscimo de emulsões lipídicas 

(EL) (p=0,01). Os resultados obtidos pelo efeito das diferentes emulsões 

lipídicas sobre a expressão por célula de moléculas HLA-DR estão na tabela 07 

e figura 09. 
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Intensidade de Fluorescência HLA-DR 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 

25%-75% 

100 

100-100 

87,6* 

80,8-92,3 

84* 

74,2-90,5 

81* 

79,5-96 

85* 

77,3-95,8 

80* 

74,1-94,3 

Tabela 07 - Expressão por célula de moléculas HLA-DR na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). *EL vs CN p<0,05 (Teste de 

Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 09 - Expressão por célula de moléculas HLA-DR na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). *EL vs CN p<0,05 (Teste de 

Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.2.3 Expressão de moléculas CD80 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos - Porcentagem de Fluorescência. 

As diferentes emulsões lipídicas (EL) estudas não alteraram o número de 

monócitos/macrófagos expressando moléculas CD80 (p>0,05). Os resultados 

obtidos pelo efeito das diferentes EL sobre o número percentual de 

monócitos/macrófagos humanos exprimindo moléculas CD80 estão na tabela 8 

e figura 10.  
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Porcentagem de Fluorescência CD80 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 

25%-75% 

62,6 

35,5-76 

67,7 

34,1-76,1

75 

36,1-81 

57,2 

27-66,9 

62,5 

25,2-78,4 

63,8 

29,3-71,7

Tabela 08 - Número percentual de monócitos/macrófagos humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD80 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 10 - Número percentual de monócitos/macrófagos humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD80 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.2.4 Expressão de moléculas CD80 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos - Intensidade de Fluorescência.  

As diferentes emulsões lipídicas (EL) em estudo não alteraram a 

expressão por célula de moléculas CD80 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos (p=0,661). Os resultados obtidos pelo efeito 

das diferentes EL sobre a expressão por célula de moléculas CD80 estão na 

tabela 09 e figura 11.  
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Intensidade de Fluorescência CD80 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 

25%-75% 

100 

100-100 

103,2 

90,5-119,6

88,3 

79,3-94,3 

97,2 

84,9-115,6 

103,5 

78,1-119,6 

89 

83,3-114,5

Tabela 09 - Expressão por célula de moléculas CD80 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante 

(Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 11 - Expressão por célula de moléculas CD80 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante 

(Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.2.5 Expressão de moléculas CD86 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos - Porcentagem de Fluorescência. 

As diferentes emulsões lipídicas parenterais (EL) em estudo não alteraram 

o número percentual de células exprimindo moléculas CD86 (p=0,162). Os 

resultados obtidos pelo efeito das diferentes EL sobre o número percentual de 

monócitos/macrófagos humanos exprimindo moléculas CD86 estão na tabela 

10 e figura 12. 
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Porcentagem de Fluorescência CD86 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 

25%-75% 

84,2 

80-98,4 

82,8 

68,8-96,3

85,6 

69,6-94,1 

83 

80,8-95,2 

81,3 

72,6-94,7 

81,6 

72,5-97,7

Tabela 10 - Número percentual de monócitos/macrófagos humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD86 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 12 - Número percentual de monócitos/macrófagos humanos cultivados 

com diferentes emulsões lipídicas exprimindo moléculas CD86 (Dados 

expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante - EL vs 

CN p>0,05 (Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.2.6 Expressão de moléculas CD86 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos - Intensidade de Fluorescência. 

As diferentes emulsões lipídicas (EL) não alteraram a expressão por 

células de moléculas CD86 expressas na superfície de monócitos/macrófagos 

humanos (p=0,939). Os resultados obtidos pelo efeito das diferentes EL sobre a 

expressão por células de moléculas CD86 estão na tabela 11 e Figura 13.  
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Intensidade de Fluorescência CD86 

Grupos CN TCLn-6 TCLn-6/TCLn-3 TCM/TCLn-6 TCM/TCLn-3 SMOF 
Mediana 

25%-75% 

100 

100-100 

94,2 

92,8-118

96,9 

66,3-112,5 

94,9 

80,2-126,7 

91,3 

79,2-127 

88,6 

77,9-126,9

Tabela 11 - Expressão por célula de moléculas CD86 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante 

(Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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Figura 13 - Expressão por célula de moléculas CD86 na superfície de 

monócitos/macrófagos humanos cultivados com diferentes emulsões lipídicas 

(Dados expressos em mediana e 25-75 percentis). Diferença não significante 

(Teste de Friedman e pós-teste de Student Newman Keuls). n=10. 
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4.3 Resumo dos resultados 

No sentido de facilitar a compreensão, os resultados estão resumidos 

nas tabela 12 e 13 

Tabela 12– Resumo dos resultados encontrados do efeito das diferentes 

emulsões lipídicas parenterais sobre a expressão de moléculas de superfície de 

linfócitos T auxiliares humanos 

Moléculas 

CD28 CD152 

Grupos Porcentagem Intensidade Porcentagem Intensidade 

TCLn-6  NA NA  

TCLn-6/TCLn-3  NA NA  

TCM  NA NA  

TCM/TCLn-3  NA NA  

SMOF  NA NA  

        EL vs CN (p>0,05 – teste de Friedman e pós-teste de Student Newman 

Keuls – n=10) 

  NA – Não alterou 
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Tabela 13– Resumo dos resultados preliminares do efeito das diferentes 

emulsões lipídicas parenterais sobre a expressão de moléculas de superfície de 

monócitos/macrófagos humanos 

Moléculas 

HLA-DR CD80 CD86 

Grupos Porcentagem Intensidade Porcentagem Intensidade Porcentagem Intensidade 

TCLn-6 NA  NA NA NA NA 

TCLn-6/TCLn-3 NA  NA NA NA NA 

TCM NA  NA NA NA NA 

TCM/TCLn-3 NA  NA NA NA NA 

SMOF NA  NA NA NA NA 

     EL vs CN (p>0,05 – teste de Friedman e pós-teste de Student Newman 

Keuls – n=10) 

NA – Não alterou
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Discussão 

Os ácidos graxos (AG) desempenham papel estrutural na constituição de 

membranas biológicas. Mudanças na composição de AG da membrana 

fosfolipídica, inclusive de células do sistema imunológico (SI), podem influenciar 

suas funções, produção de mediadores inflamatórios, e alterar a fluidez da 

membrana, levando a alterações na função e expressão de moléculas de 

superfície. (Escudero et al, 1998; Sasaki et al 1999; Granato et al, 2000; Visioli 

et al, 2000; De Pablo et al, 2002; Kew et al, 2004; Yaqoob et al, 2004)  

Nas condições da presente pesquisa, observou-se que todas as emulsões 

lipídicas (EL) estudadas, independente da composição de AG, alteraram a 

expressão de moléculas de superfície. No entanto, foi possível observar que 

esse efeito modulatório desempenhado pelas EL foi diferente de acordo com o 

tipo de leucócito. Houve um aumento do número percentual de linfócitos T 

auxiliares expressando moléculas CD28 e da expressão por célula de 

moléculas CD152. Por outro lado, na população de monócitos/macrófagos 

(MO/MØ) houve uma diminuição da expressão por célula de moléculas HLA-

DR. 

Até o presente momento, não existem relatos na literatura sobre o efeito 

de EL sobre a expressão de moléculas CD28, CD152 e de suas ligantes co-

estimulatórias CD80 e CD86. Alguns estudos avaliaram os efeitos de AG livres 

isolados sobre a expressão de moléculas de superfície (Hughes et al, 1997 e 
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2000; Sampson et al, 2001; Reissig et al, 2003;). No entanto, na prática clínica 

emprega-se EL contendo vários tipos de AG na forma de triglicérides, com 

predominância distinta de alguns AG. Os estudos anteriores apontam a 

originalidade do presente estudo, mas tornam difícil a interpretação e discussão 

de nossos resultados. 

Nos últimos anos, o grupo METANUTRI – LIM35 da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo tem estudado o efeito in vitro de 

distintas EL sobre a expressão de moléculas de superfície com funções imunes. 

Em trabalhos preliminares, EL à base de óleo de peixe não alterou a expressão 

de moléculas apresentadoras de antígenos HLA-DR em culturas de 

monócitos/macrófagos humanos não ativados ou previamente ativados com 

interferon-gama (INF-gama). No entanto, quando o agente ativador (INF-gama) 

foi adicionado juntamente com a EL à base de óleo de peixe, houve uma menor 

expressão de moléculas HLA-DR, sugerindo que essa EL impediu a ativação 

dos monócitos/macrófagos. (Torrinhas et al, 2003).  

Ainda em cultura de macrófagos humanos, ácidos graxos poliinsaturados 

tipo n-3 (AGPI n-3) livres inibiram a expressão de moléculas apresentadoras de 

antígenos HLA-DR e HLA-DP, moléculas de adesão ICAM-1 (Hughes et al, 

1997 e 2000; Mayer et al, 2003). A menor expressão dessas moléculas foi 

relacionada pelos autores com a menor capacidade de apresentar antígenos 

por esses leucócitos e menor produção de citocinas pró-inflamatórias. (Hughes 

et al, 1997 e 2000; Mayer et al, 2003).  
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Ácidos graxos poliinsaturados n-3 demonstraram ter efeito 

imunossupressor sobre células com funções imunes (Kew et al, 2004; Hughes 

et al, 2000 e 1997). Entretanto, na presente pesquisa, os linfócitos T auxiliares 

cultivados com EL enriquecida com 20% de EL rica em AGPI n-3 (TCLn-

6/TCLn-3 e TCM/TCLn-3) aumentou a expressão de moléculas de superfície 

CD28 e CD152.  

Guardando as devidas diferenças entre estudos clínicos e experimentais, 

permitimo-nos cortejar nossos resultados in vitro com pesquisas clínicas. Sabe-

se que monócitos/macrófagos ligam-se por moléculas de superfície tipo HLA-

DR e moléculas co-estimulatórias a linfócitos (Appleman et al, 2003). Estes se 

ativam e passam a produzir, entre outras moléculas, citocinas pró-inflamatórias 

(Hope et al, 2004; Rangachari, 2004). Este processo foi observado por 

Schauder et al (2002) em estudo clínico, onde após estresse cirúrgico, 

ofereceram a pacientes nutrição parenteral (NP) contendo mistura de 80% de 

EL à base de óleo de soja (rica em AGPI n-6) e 20% de EL à base de óleo de 

peixe (rica em AGPI n-3). Ocorreu aumento da produção de IL-2, INF-gama, 

TNF-alfa e expressão de receptor para IL2 (IL-2R) por células mononucleares 

(Schauder et al, 2002). Os autores concluíram que a mistura de EL contendo 

20% de EL à base de óleo de peixe, igual a utilizada na presente pesquisa não 

é imunossupressora e tem efeito pró-inflamatório. (Schauder et al, 2002)  

No entanto, existem controvérsias a este respeito porque, em outro estudo 

clínico, pacientes em pós-operatório recebendo NP com EL à base de óleo de 
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peixe, rica em AGPI n-3, apresentaram efeito antiinflamatório com diminuição 

de IL-6 sérica e HLA-DR na superfície de células mononucleares (Weiss et al, 

2002), contrastando com o trabalho de Schauder et al (2002). Os modelos de 

estudo adotados nos trabalhos de Weiss e Schauder são parecidos: todos os 

pacientes receberam NP após trauma cirúrgico e a população celular estudada 

foi a mesma, entretanto, Weiss et al (2002) suplementaram seus pacientes com 

EL a base de óleo de peixe (10%) pura, enquanto Schauder et al (2002) 

utilizaram uma mistura de apenas 20% desta EL e 80% de EL rica em AGPI n-

6.  

Diferenças na metodologia dos estudos podem ser decisivas ao conduzir 

os resultados das pesquisas para direções diferentes, o que poderia explicar os 

resultados controversos encontrados na literatura e que dificultam a 

interpretação de nossos achados. Isso pode ser observado também em estudos 

in vitro e in vivo. 

 Em estudos in vitro, a adição de EL à base de óleo de soja, rica em AGPI 

n-6 em cultura de células mononucleares humanas ativadas, inibe a 

proliferação linfocitária e a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-2, IL-1, 

TNF-alfa) (Granato et al, 2000; Wanten et al, 2000).  

Entretanto, em estudos in vivo, EL à base de óleo de soja, rica em AGPI n-

6 está associada à maior produção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa, IL-
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1β, IL-6 e IL-8), tromboxano B2 e B3. (Szeinberg et al, 1986; Calder 1990; 

Hayashi et al, 1998; McCann et al, 2000; Mayer et al, 2003). 

Mesmo em estudos in vivo podem ocorrer diferenças se os AG são 

ofertados por via oral ou endovenosa. Em 1999, Sasaki et al encontraram em 

camundongos isogênicos C57BL/6, alimentados com dieta oral suplementada 

com AGPI n-3 maior expressão de moléculas CD28 na superfície de linfócitos 

T, ao mesmo tempo em que a expressão de moléculas CD4 e CD8 diminuiu. Os 

autores atribuíram esses achados à alteração da fluidez da membrana 

promovida pela incorporação de AGPI.  

Esta observação faz com que nossa discussão deixe de ser conduzida no 

sentido de tentar confrontar nossos resultados com os distintos efeitos 

exercidos pelos AGPI n-3 e n-6 sobre células com funções imunes e voltamos 

nossa atenção para as alterações nas funções da membrana celular pela 

possível modificação no seu perfil lipídico.   

O aumento de AGPI confere maior fluidez à membrana, principalmente se 

esta for comparada com membranas ricas em ácidos graxos saturados e 

monoinsaturados (Calder et al, 1994). A maior fluidez causada pelos AGPI pode 

alterar funções de membrana, em especial, expressão de moléculas de 

superfície (Sasaki et al, 1999). Na mesma linha de argumentação poderíamos 

explicar na presente pesquisa, o aumento da expressão das moléculas CD28 e 

CD152 na superfície de linfócitos T auxiliares suplementados com diferentes EL 
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(contendo quantidade superior a 50% de AGPI) devido à maior facilidade destas 

moléculas atravessarem a membrana celular.  

As diferentes populações de células mononucleares estudadas (linfócitos 

T auxiliares e monócitos/macrófagos) desempenham funções distintas no 

organismo. Para manter suas capacidades funcionais, ambas impõem uma 

dinâmica na membrana fosfolipídica, alterando sua composição lipídica, que 

pode ser determinada pelo estágio de ativação celular. Isto pode ser 

exemplificado experimentalmente em timócitos de coelhos onde, após 

estimulação por mitógenos, a membrana fosfolipídica trocou ácidos graxos 

saturados e monoinsaturados por ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) (Rode 

et al, 1982).  

Após estímulo in vivo com Mycobacterium calmette guerin, células do timo 

de coelhos também aumentaram a incorporação de AGPI na membrana 

fosfolipídica (Ferber et al, 1975). De acordo com essas observações, pode-se 

concluir que células ativadas por mitógenos parecem aumentar sua afinidade 

por AGPI.  

O aumento da afinidade por AGPI de células imunológicas ativadas parece 

ser devido ao maior “turnover” de AG. Em cultura de linfócitos, os AG podem 

ser esterificados pela ação de enzimas do tipo aciltransferases. A enzima acil-

CoA: lisofosfatidilcolina O-aciltransferase tem maior atividade em linfócitos 

ativados e demonstra maior afinidade por AGPI (Rode et al, 1982; Yamashita et 
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al, 1997). Esta enzima transfere o ácido graxo livre para os fosfolipídios que são 

incorporados na membrana (Rode et al, 1982; Yamashita et al, 1997).  

Na presente pesquisa, culturas de leucócitos mononucleares humanos 

foram acrescidas de PHA (para que ocorresse ativação celular), e de EL ricas 

em AGPI. Cabe levantar a hipótese que os linfócitos T auxiliares ativados teriam 

aumentado sua afinidade por AGPI e sua posterior incorporação na membrana 

fosfolipídica, aumentando sua fluidez e conferindo maior facilidade para as 

moléculas CD28 e CD152 atravessarem a membrana. 

O aumento da expressão de moléculas CD152 na superfície de linfócitos T 

auxiliares, poderia ter ocorrido em resposta à expressão aumentada de 

moléculas CD28. Em resposta à ativação linfocitária, moléculas CD152 são 

expressas, com o objetivo de impedir a ativação exagerada de LØ, competindo 

com CD28 pela ligação às moléculas co-estimulatórias (CD80/CD86) 

(Vandenborre et al, 1999; Sansom, 2000). Este é um mecanismo de defesa que 

impede o desenvolvimento de uma resposta exacerbada, mantendo a 

homeostase.  

De forma similar aos linfócitos, os monócitos/macrófagos ativados com 

INF- gama, também aumentam a incorporação de AGPI tipo n-6, conferindo 

maior fluidez à membrana o que resulta, eventualmente, em maior expressão 

das moléculas de superfície de monócitos/macrófagos (Furlong et al, 1992). No 

entanto, na presente pesquisa, o número de moléculas apresentadoras de 
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antígenos HLA-DR diminuiu em monócitos/macrófagos, enquanto que a 

expressão das moléculas co-estimulatórias de monócitos/macrófagos não foi 

alterada. Uma explicação possível prende-se que, na mesma cultura, 

encontram-se as duas populações celulares estudadas (linfócitos T auxiliares e 

monócitos/macrófagos) ao lado de outras células brancas que não foram objeto 

de estudo da presente pesquisa. Isso poderia limitar a oferta de AGPI por tipo 

celular e por sua afinidade pelos AG. 

Apesar da preferência por AGPI de monócitos/macrófagos, devemos 

considerar que a quantidade de AGPI na cultura, mesmo superior em relação 

aos outros tipos de AG, ainda é limitada. Pode-se especular que os AGPI 

disponíveis foram utilizados preferencialmente pela população de linfócitos, em 

resposta ao estímulo proliferativo oferecido pela adição de PHA na cultura. 

Dessa maneira, com restrição de AGPI, os monócitos/macrófagos 

obrigatoriamente metabolizariam os demais AG, saturados ou monoinsaturados 

disponíveis na cultura, provenientes das EL. As características físico-químicas 

destes AG levariam à produção de membranas fosfolipídicas com menor fluidez 

(Calder et al, 1994).  

Em camundongos B/W com lupus, a expressão de moléculas de adesão e 

co-estimulatórias está aumentada (Muthukumar et al, 2004). Entretanto, dieta 

oral enriquecida com óleo de peixe (rico em AGPI n-3) ou simples restrição 

alimentar em 40%, evita o aumento destas moléculas mesmo quando a dieta é 

enriquecida com óleo de milho (rico em AGPI n-6) (Muthukumar et al, 2004). 
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Esta observação sugere que expressão dessas moléculas pode sofrer 

influência da menor oferta de AGPI na dieta.   

Na presente investigação, as moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86 

tiveram sua expressão preservada em relação ao grupo controle sem EL. 

Comparadas com as moléculas HLA-DR, as moléculas CD80 e CD86 são 

estruturalmente menos complexas e compostas por cadeia simples (Ikemizu et 

al, 2000; Kwok et al, 2002). É possível que a diminuição da fluidez das 

membranas de monócitos/macrófagos provocada pela menor disponibilidade de 

AGPI na cultura, não tenha sido suficiente para prejudicar a expressão dessas 

moléculas menores. 

De modo geral, as alterações na expressão de moléculas de superfície 

encontradas neste estudo, podem influenciar as funções de linfócitos T 

auxiliares e monócitos/macrófagos, o que poderia repercutir na resposta 

imunológica. 

A menor expressão de moléculas HLA-DR na superfície de 

monócitos/macrófagos tratados com diferentes EL ricas em AGPI, poderia 

prejudicar a apresentação de antígenos. Em monócitos/macrófagos humanos 

ativados Hughes et al (2000) verificaram que os AGPI diminuíram a capacidade 

de apresentação de antígenos associada à menor expressão de moléculas 

HLA-DR e HLA-DP.  Este efeito dos AGPI poderia resultar em menor ativação 

de linfócitos T auxiliares e conseqüentemente de outras células com funções 
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imunes. No entanto, associado ao estímulo promovido pela apresentação de 

antígenos, o sinal co-estimulatório é necessário para promover a efetiva 

ativação de linfócitos T auxiliares e, conseqüentemente da resposta imune 

(Shahinian et al, 1993; Linsley et al, 1994; Lenschow et al,1996; Chambers et 

al, 1999).  

Considerando-se que o sinal co-estimulatório é promovido pela interação 

de moléculas CD80 e CD86, presentes na superfície de monócitos/macrófagos, 

com o receptor linfocitário CD28 (Shahinian et al, 1993; Linsley et al, 1994; 

Lanschow et al,1996; Chambers et al, 1999;), os resultados da presente 

pesquisa apontam que a função co-estimulatória de monócitos/macrófagos, 

após tratamento com diferentes EL, pode estar preservada. Além disso, a maior 

expressão de moléculas CD28, sugere que linfócitos T auxiliares apresentam 

maior capacidade de ativação após tratamento com EL rica em AGPI. Deste 

modo, podemos sugerir que mesmo com um possível prejuízo na apresentação 

de antígenos por monócitos/macrófagos, a ativação de linfócitos T auxiliares 

não é prejudicada. Da mesma forma, a regulação da amplificação da ativação 

dos linfócitos T auxiliares é mantida, tendo em vista a ocorrência de um 

aumento concomitante das moléculas CD152.   

Tomadas em conjunto, as alterações na expressão das moléculas de 

superfície de células mononucleares tratadas com diferentes EL, se 

confirmadas por estudos clínicos, provavelmente não representam prejuízos 

para a ativação de linfócitos T auxiliares e, conseqüentemente, da resposta 
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imune. É importante ressaltar que durante o processo de apresentação de 

antígenos para linfócitos T auxiliares, outros tipos celulares como células 

dendríticas, neutrófilos e linfócitos B, que não foram estudados, são capazes de 

executar esta função (Al-Daccak et al, 2004). Dessa forma, torna-se difícil a 

compreensão do impacto que nossos achados in vitro teriam efetivamente para 

a resposta imune.  

Além disso, se considerarmos que a oferta de AG durante a infusão 

parenteral é contínua, a disponibilidade dos diferentes AG pode ser aproveitada 

pelos diferentes tipos celulares de forma uniforme. Nessas condições, seguindo 

a linha de pensamento da incorporação de AG e com base em nossos 

resultados, podemos sugerir a possibilidade de haver uma amplificação da 

resposta imunológica in vivo.  

A suplementação contínua de EL rica em AGPI garantiria maior 

disponibilidade de AGPI para monócitos/macrófagos. Neste caso, com maior 

incorporação destes AG, a expressão de moléculas HLA-DR e co-estimulatórias 

poderiam ser preservadas ou ainda aumentadas, resultando em maior 

apresentação de antígeno e sinal co-estimulatório. As capacidades de 

apresentação de antígeno e de co-estimulação de linfócitos T auxiliares maiores 

ou preservadas, associada à maior expressão de moléculas CD28, resultaria na 

amplificação da resposta imune.  
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Esta observação pode explicar os resultados encontrados na literatura, 

onde a suplementação com EL rica em AGPI, está associada à maior produção 

de citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa, IL-1β, IL-6 e IL-8), eicosanóides, além 

de aumentar a capacidade fagocítica de monócitos e macrófagos em humanos 

e animais. (Szeinberg et al, 1986; Calder 1990; Hayashi et al, 1998; McCann et 

al, 2000; Mayer et al, 2003) 

A hipótese apresentada para discussão dos dados coletados necessitaria 

ser explorada por meio da condução de novas pesquisas que avaliem a 

incorporação de AGPI nas membranas de diferentes populações de leucócitos 

no modelo de cultura presentemente estudado e a correlacionem com a 

expressão de moléculas de superfície.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

6.0 Conclusões 
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Conclusões 

Nas condições da presente pesquisa em que células mononucleares 

humanas foram cultivadas com diferentes emulsões lipídicas parenterais pode-

se concluir que:  

 Emulsões lipídicas parenterais exercem influências distintas sobre a 

expressão de moléculas de superfície, de acordo com o tipo de leucócito 

mononuclear e a molécula estudada.  

 Emulsões lipídicas parenterais, independente da composição de 

ácidos graxos, aumentam a expressão de moléculas receptoras de sinais 

co-estimulatórios na superfície de linfócitos T auxiliares humanos ativados. 

 Emulsões lipídicas parenterais, independente da composição de 

ácidos graxos, diminuem a expressão de moléculas apresentadoras de 

antígenos (HLA-DR) na superfície de monócitos/macrófagos humanos 

ativados.  
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Anexo 01 – Aprovação d o protocolo de pesquisa e do 

termo de consentimento livre e esclarecido pela 
Comissão de Ética da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina da USP. 
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Hospital das Clínicas 

Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Caixa Postal, 8091 – São Paulo – Brasil 

 

DIRETORIA CLÍNICA 

 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

 

APROVAÇÃO 

 
A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 

sessão de 11.06.03, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 332/03, intitulado: “Efeitos de 

diferentes emulsões lipídicas sobre a expressão de moléculas envolvidas no processo de 

apresentação de antígenos na superfície de células mononucleares humanas in vitro” 

apresentado pelo Departamento de GASTROENTEROLOGIA, bem como o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 
Pesquisador(a) Responsável: Prof. Dr. Dan Linetzky Waitzberg 

Pesquisador(a) Executante: Sr. Thiago Manzoni Jacintho 

 

 

CAPPesq, 11 de Junho de 2003 

 

 

Prof. Dr. EUClIDES AYRES de CASTILHO 
Presidente da Cimissão de Ética para Análise 

De Projetos de Pesquisa 
 
Observações: Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar à CAPPesq os relatórios parciais e finais sobre 

a pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10.10.1996, inciso IX.2, letra “c”) 
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Anexo 02 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Hospital das Clínicas 
Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Caixa Postal, 8091 – São Paulo – Brasil 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1. Nome do paciente.......................................................................................... 

Documento de identidade Nº............................................................Sexo M  F  

Data de nascimento....../......./........ 

Endereço: ..............................................Nº............................Apto: ....................... 

Bairro: .......................................................Cidade: ................................................ 

CEP: ............................. Telefone: DDD(..........) ................................................... 

 

2. Responsável Legal ........................................................................................ 

Natureza (Grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................... 

Documento de Identidade: .............................................................. Sexo M  F  

Data de nascimento: ......../......./....... 

Endereço: ..................................................Nº..........................Apto: ..................... 

Bairro: .......................................................Cidade: ................................................ 

CEP: ..............................Telefone: DDD (.........) ................................................... 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. Título do protocolo de Pesquisa: 

Efeitos de diferentes emulsões lipídicas sobre a expressão de moléculas de 

superfície envolvidas no processo de apresentação de antígenos em células 

mononucleares humanas in vitro. 
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Pesquisador: Thiago Manzoni Jacintho 

Cargo/Função: Biólogo  

Inscrição no Conselho Regional Nº: 

Unidade do HCFMUSP: LIM35 

 

2. Avaliação do risco da pesquisa: 

Sem Risco                               Risco Mínino                               Risco Médio  

Risco Baixo                             Risco Maior  
(Probabilidade que o indivíduo sofra dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 

3. Duração da pesquisa: 12 meses 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 

SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa 

 

Uma pessoa que não se alimenta corretamente pode desenvolver um 

problema de saúde chamado desnutrição. Isso ocorre porque os alimentos 

possuem nutrientes que são elementos importantes para manter o nosso corpo 

saudável e nos fornecer energia. 

 

Infelizmente, a desnutrição faz parte da realidade brasileira e é um 

problema grave dentro dos nossos hospitais, pois quando uma pessoa está 

doente precisa ainda mais de nutrientes e energia que os alimentos oferecem 

para recuperar a saúde. 

 

Um dos tratamentos para combater esse problema é chamado “Terapia 

Nutricional Parenteral”. Consiste em oferecer ao doente todos os nutrientes que 

ele necessita para que se recupere da desnutrição e consiga combater a 
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doença. Esses nutrientes são ofertados na forma líquida, pela veia, e vão agir 

diretamente nas células de todo o organismo, principalmente nas células 

sanguíneas. 

 

Diversos trabalhos na literatura demonstraram que as dietas ofertadas na 

Terapia Nutricional Parenteral podem alterar algumas funções do sistema 

imunológico deste modo, nosso objetivo é verificar os efeitos moduladores de 

diferentes emulsões lipídicas sobre a expressão de moléculas envolvidas no 

processo de apresentação de antígenos em células mononuclares humanas. 

 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação 

dos procedimentos, que são experimentais  

 

Serão coletados a vácuo, 100mL de sangue para utilizar na obtenção de 

células mononucleares, a fim de incubá-las por 48 e 72 horas, com diferentes 

emulsões lipídicas em estufa, em atmosfera úmida, temperatura ambiente de 

37º C e 5% de CO2. Passadas 48 e 72 horas, as células serão marcadas com 

anticorpos monoclonais específicos para monócitos/macrófagos (CD14, CD80, 

CD86 e HLA-DR) e linfócitos (CD3, CD4, CD28 e CD152) e analisadas por 

citometria de fluxo. 

 

3. Desconfortos e riscos esperados 

 

Não haverão desconfortos além dos esperados em uma coleta de sangue. 

 

4. Benefícios que poderão ser obtidos 

 

Com a conclusão desta pesquisa, poderemos compreender os efeitos das 

emulsões lipídicas sobre o sistema imunológico, o que dará parâmetros para 
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um tratamento mais eficaz e seguro para pacientes hospitalizados com o 

sistema imune comprometido.  

 

5. Procedimentos alternativos que podem ser vantajosos para o indivíduo 

 

Não há. 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 

GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNADO: 

 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar 

de participar do estudo, sem que isto traga prejuízos à continuidade da 

assistência. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4. Disponibilidade de assistência do HCFMUSP, por eventuais danos à 

saúde, decorrente da pesquisa. 

5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrente da 

pesquisa. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTEROCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 

ADVERSAS. 

 

Laboratório de Fisiologia e Distúrbios Esfincterianos (Equipe 

METANUTRI) LIM 35 – Telefones 3062-0841/3066-7459.  
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VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

VII – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que foi explicado, consinto em participar do presente protocolo de 

pesquisa. 

 

São Paulo,.........de............................de 20........ 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal     

 

 

_______________________ 

Assinatura do pesquisador 

(Carimbo ou nome legível) 
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Anexo 03 – Ficha de Inclusão 
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Ficha de inclusão 
 
Questionário de inclusão 

 

I. Identificação: ______________________________________   Data:__/__/__ 

 

Doador nº ________. 

Sexo ____________. 

Idade____________. 

 

II. Questionário: 

1) Ingeriu bebida alcoólica nas últimas 24 horas? 

 Sim   Não 

2) É tabagista? 

 Sim   Não 

3) Pratica esportes regularmente? 

 Sim   Não 

Se positivo, é esportista? 

 Sim   Não 

4) Faz uso de algum medicamento regularmente? 

 Sim   Não 

5) Teve alguma doença nas últimas três semanas? 

 Sim   Não 

6) Ingeriu algum medicamento nas últimas 24 horas? 

 Sim   Não 

7) É usuário de drogas? 

 Sim   Não 

 
OBS: Todas as respostas devem ser negativas. 
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Anexo 04 – Relação dos anticorpos monoclonais e 
controles isotípicos 
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Relação dos anticorpos monoclonais e controles isotípicos que serão 

utilizados no projeto 

Antic 
orpos 

Isotipico Fluorocromo Função 
 

Anti CD80 
IgG1 FITC Reconhece receptor B7-1 em 

monócitos/macrófagos 

Anti CD86 
IgG2b,k PE  Reconhece receptor B7-2 em 

monócitos/macrófagos 
Anti HLA-
DR 

IgG2a,k Cy-Chrome Reconhecer moléculas MHC classe II 

Anti CD14 IgG2a APC Reconhecer glicoproteína expressa em 
monócitos/macrófagos 

Anti CD28 IgG1 FITC Reconhece receptor CD28 em 
linfócitos. 

Anti CD152 IgG2a PE Reconhece receptor CTLA-4 em 
linfócitos 

Anti CD3 IgG1,k Cy-Chrome Reconhece complexo de sinalização 
do TCR. 

Anti CD4 IgG1,k APC Reconhece receptor CD4 presentes 
somente em linfócitos CD4+. 

IgG1  FITC Controle isotipico para anti CD80 
IgG2b,k  PE Controle isotipico para anti CD86 
IgG2a,k  Cy-Chrome Controle isotipico para anti HLA-DR 
IgG2a  APC Controle isotipico para anti CD14 
IgG1  FITC Controle isotipico para anti CD28 
IgG2a,k  PE Controle isotipico para anti CD152 
IgG1,k  Cy-Chrome Controle isotipico para anti CD3 
IgG1,k  APC Controle isotipico para anti CD4 
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