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"Concepts that have proven useful in ordering things easily achieve such authority 

over us that we forget their earthly origins and accept them as unalterable givens. 

Thus they come to be stamped as "necessities of thought," "a priori givens," etc. 

The path of scientific progress is often made impassable for a long time by such 

errors. Therefore it is by no means an idle game if we become practiced in 

analyzing long-held commonplace concepts and showing the circumstances on 

which their justification and usefulness depend, and how they have grown up, 

individually, out of the givens of experience. Thus their excessive authority will be 

broken. They will be removed if they cannot be properly legitimated, corrected if 

their correlation with given things be far too superfluous, or replaced if a new 

system can be established that we prefer for whatever reason.” 

 

Albert Einstein, 1916 
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Resumo 
 

 
Figueira ERR. Efeito da solução salina hipertônica nas lesões resultantes da 
isquemia/reperfusão hepática : estudo experimental em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 
 
Introdução: A lesão de isquemia/reperfusão do fígado é caracterizada pelo agravamento da 
lesão isquêmica hepatocelular quando o órgão é revascularizado, podendo originar, nos 
casos mais graves, uma reação inflamatória sistêmica com lesão de órgãos à distância. O 
controle desse fenômeno é importante no transplante de fígado, nas cirurgias de ressecção 
hepática e no choque hemorrágico. A administração de soluções salinas hipertônicas têm se 
mostrado eficaz no tratamento do choque hemorrágico, pois melhora as alterações 
hemodinâmicas e, possivelmente, apresenta uma ação antiinflamatória. Neste trabalho foram 
avaliados os efeitos locais e sistêmicos da administração da solução salina hipertônica na 
lesão de isquemia/reperfusão hepática em ratos. Métodos: Enquanto 14 ratos Wistar 
machos, dos 56 utilizados no estudo, compuseram o grupo controle, grupo C; os demais, que 
foram submetidos à uma hora de isquemia hepática e 4 horas de reperfusão, compuseram 
outros grupos de 14 animais: o grupo ST, animais que não receberam tratamento; o grupo 
SSF, animais que receberam 34 mL/kg de NaCl 0,9%, por via endovenosa, 15 minutos antes 
da reperfusão; o grupo SSH, animais que receberam 4 mL/kg de NaCl 7,5%, 15 minutos 
antes da reperfusão. Após 4 horas de reperfusão, os materiais foram coletados para análise. 
Foram realizadas as dosagens das transaminases AST e ALT, a avaliação das funções 
oxidativas e fosforilativas mitocondriais, a dosagem das interleucinas IL-6 e IL-10, as análises 
teciduais pulmonares e a análise histológica do fígado isquêmico e não isquêmico. 
Resultados: Quando comparado aos grupos ST e SSF, o grupo SSH apresentou elevação 
dos níveis de AST e ALT significantemente menores; preservação da função mitocondrial 
tanto dos lobos isquêmicos, como dos não isquêmicos, significantemente melhor; elevação 
dos níveis de IL-6 e IL-10 sem significância estatística; aumento da permeabilidade vascular 
pulmonar significantemente menor; e elevação da atividade da mieloperoxidase pulmonar 
sem significância estatística. Em relação à análise histológica da lesão de 
isquemia/reperfusão hepática, o escore da lesão do grupo SSH foi significantemente menor 
que o da lesão do grupo C; entretanto, quando comparados os três grupos submetidos à 
isquemia hepática – ST, SSH e SSF – não se observaram diferenças significantes 
estatisticamente. Conclusão: A administração da solução salina hipertônica a 7,5% na 
isquemia/reperfusão hepática normotérmica melhorou as lesões hepáticas locais e as lesões 
à distância, principalmente pulmonares. 
 
  



 

Summary 
 

 

Figueira ERR. Effect of hypertonic saline solution during ischemia/reperfusion injury in rat liver 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007.  

  

Introduction: During liver ischemia, the drop in mitochondrial energy production leads to 
cellular damage, which is aggravated during restoration of blood supply. Besides local hepatic 
injury, the ischemia/reperfusion process can trigger a systemic inflammatory syndrome 
producing remote organ damage. To control these alterations in clinical conditions like liver 
transplantation, liver resections and hypovolemic shock, is crucial to achieve proper patient 
management. Aim: To evaluate the effect of the sodium chloride hypertonic solution on 
prevention of local and systemic injury during partial liver ischemia/reperfusion. Methods: 
Animals underwent partial warm liver ischemia/reperfusion. Fity six Wistar male rats were 
randomly allocated into four groups. Fourteen animals were submitted to sham operation and 
allocated to C group; 42, submitted to one hour of liver ischemia followed by 4 hours of 
reperfusion, were allocated in three additional groups: ST group, 14 animals that received no 
treatment; SSF group, 14 animals that received NaCl 0.9%, 34 mL/kg, intravenously; SSH 
group, animals that received NaCl 7.5%, 4 mL/kg, intravenously. Blood and tissue samples 
were collected four hours after reperfusion, when animals were killed.  Blood samples were 
collected to determinate AST, ALT, IL-6 and IL-10 levels. Liver and pulmonary tissues were 
assembled for liver histology and for liver mitochondrial phosphorylation, pulmonary vascular 
permeability and myeloperoxidase analyzes. Results: Hypertonic saline solution showed 
beneficial effects in the treatment of liver ischemia/reperfusion injury. SSH group presented 
elevation of AST and ALT plasma levels significantly lower than ST and SSF groups. A 
significant reduction on mitochondrial dysfunction was observed in SSH group compared with 
ST and SSH groups. Elevation in serum IL-6 and IL-10 was similar among ST, SSF and SSH 
groups. Pulmonary vascular permeability was significantly lower in group SSH compared with 
ST and SSF groups. No differences in myeloperoxidase activity were observed among these 
three groups. Histological score for liver ischemia/reperfusion injury was significantly lower in 
SSH group compared to ST group, however no differences were observed between SSH and 
SSF groups. Conclusion: Administration of hypertonic saline solution in an experimental rat 
model of liver ischemia-reperfusion ameliorated local and systemic injuries. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A isquemia hepática reduz a capacidade energética do órgão produzindo 

lesões funcionais orgânicas. Estas lesões, no entanto, são agravadas devido à reperfusão do 

órgão, originando o que se denomina lesão de isquemia/reperfusão (I/R).1,2 

A ocorrência desse fenômeno é de crucial importância em algumas situações 

da prática clínica, como no transplante de fígado, nas ressecções hepáticas e no trauma 

hepático, durante a manobra de Pringle,3 e no choque hemorrágico.2,3,4,5,6 Na maioria dessas 

situações, o fígado é submetido somente à isquemia quente; entretanto, no transplante 

hepático, ele é também submetido à isquemia fria durante o processo de estocagem em 

solução de preservação.7 Quando a lesão de I/R é muito intensa, além do efeito hepático 

local, são desencadeados efeitos sistêmicos que podem danificar órgãos à distância como, 

por exemplo, o pulmão.8,9,10 

A isquemia fria, mais tolerada pelas células, desencadeia alterações 

estruturais celulares mais lentamente do que a 37°C. Desse modo, um órgão como o rim 

pode tolerar bem até 24 horas de isquemia fria. Embora a deterioração celular seja mais 

gradual, o evento final é a lesão das membranas celulares que levam à morte celular. 

Durante esse processo, tanto a diminuição dos níveis de ATP, como a diminuição da 
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temperatura da célula causam a inativação da bomba de sódio, desencadeando um edema 

celular mais acentuado do que o edema originado durante a isquemia quente.11,12,13,14 

A isquemia quente é mais deletéria e, por isso, pouco tolerada pelo órgão. 

Sabe-se que, depois de 60 minutos de isquemia quente, já há evidências de lesão histológica 

permanente. No transplante, a partir de 90 minutos de isquemia quente, o fígado desenvolve 

alterações funcionais que levam à maior incidência de disfunção do enxerto no pós-

operatório. Nesses casos pode ser observado um aumento significativo dos indicadores de 

lesão hepática associados à liberação de mediadores inflamatórios.15,16,17 

Durante a fase de isquemia o órgão perde energia. O ATP é degradado em 

AMP, adenosina, inosina, até hipoxantina. Desses metabólitos, a inosina e a hipoxantina, que 

atravessam a membrana mitocondrial, são acumuladas no citoplasma da célula. 

Paralelamente, a redução do ATP bloqueia o funcionamento da bomba de Na/K ATP-

dependente, com aumento do influxo passivo de sódio que, acoplado ao fluxo osmótico de 

água, resulta no aparecimento de edema celular (figura 1).12,18 Além disso, a I/R leva à 

liberação do cálcio estocado no retículo endoplasmático e em outras organelas celulares, o 

que produz um aumento da concentração desse íon no citosol celular com conseqüente 

acúmulo nas mitocôndrias.19,20,21 O aumento do cálcio, associado às mudanças na 

homeostase do H+ e do Na+, altera a regulação de vários processos fisiológicos, culminando 

na ativação de enzimas hidrolíticas que danificam as células e levam à morte celular.  Assim 

sendo, a célula em isquemia desenvolve alterações estruturais que acometem a mitocôndria, 

o núcleo, o retículo endoplasmático, os lisossomos e a membrana celular. É difícil precisar 

quando a lesão se torna irreversível, mas a presença de alterações grosseiras da mitocôndria 

pode ser um indicador precoce.12,18,19,21,22,23 
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EOR, são produzidos no fígado isquêmico pelas células de Kupffer (CK) e pelos 

polimorfonucleares aderidos ao endotélio vascular.8,20,25,26 

Nessa fase inicial, há ativação da xantina oxidase citosólica que oxida a 

hipoxantina acumulada, liberando espécies de oxigênio reativo (EOR). As CK ativadas 

liberam mediadores inflamatórios que promovem o recrutamento de neutrófilos na 

microcirculação. Além da produção de EOR, as CK liberam TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-10, 

prostaglandinas e outros mediadores que amplificam e mantêm a resposta inflamatória da 

I/R. Durante a fase tardia da reperfusão, há maior ativação das células de Kupffer e, 

principalmente, ativação dos neutrófilos recrutados na microcirculação durante a fase 

inicial.27,28,29 

O fígado é o órgão que contém o maior número de macrófagos (células de 

Kupffer) que são as principais fontes de EOR durante a fase inicial da reperfusão. A produção 

de EOR pelas CK ativadas é potencializada pela ativação de fatores do complemento, 

prolongando o estresse oxidativo. Sabe-se que inativação da CK por substâncias, como o 

cloreto de gadolínio ou o palmitato de metila, diminui a liberação de EOR, protegendo as 

células contra o estresse oxidativo e limitando a progressão da lesão de reperfusão.8,25,30 

As EOR agem como mensageiros e induzem reações em cascata que 

danificam ácidos nucléicos, proteínas, enzimas e o citoesqueleto celular. Como a membrana 

citoplasmática é composta por duas camadas lipídicas, a peroxidação lipídica também é 

desencadeada. Desse modo, ocorre maior lesão das membranas celulares com alteração da 

função mitocondrial.20 Assim como as EOR, o complemento desempenha papel importante no 

desenvolvimento da I/R, pois não só danifica diretamente a célula, como promove a ativação 

e o recrutamento de células inflamatórias.31,32 
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Na microcirculação, o edema das células endoteliais, associado à 

desproporção entre a produção de óxido nítrico (NO), vasodilatador, e de endotelina-1 (ET-1), 

vasoconstritor, leva à diminuição da luz dos sinusóides com conseqüente estagnação dos 

leucócitos e agregação plaquetária. Além do edema, a vasoconstrição e a diminuição da 

flexibilidade da membrana dos neutrófilos ativados contribuem para o aprisionamento 

mecânico dos leucócitos nos vasos sinusoidais.8,33,34,35,36 

Embora os neutrófilos migrem para o fígado logo na fase inicial da I/R, eles 

só são ativados várias horas depois. Sabe-se que a neutropenia tem efeito protetor na I/R, 

mas se ela ocorrer somente depois do início da reperfusão, esse efeito se perde.33 As 

moléculas de adesão intercelular-1 (ICAM-1) medeiam o processo de adesão e 

transmigração endotelial dos neutrófilos ativados.37,38 Entretanto, a lesão vascular extensa 

elimina, em parte, a barreira endotelial sinusoidal e os neutrófilos passam a ter livre acesso 

aos hepatócitos, deixando a transmigração celular menos dependente da interação β2-

integrina-ICAM-1.20,26 

As citocinas liberadas após a ativação celular tanto iniciam como sustentam a 

resposta inflamatória resultante da I/R, pois agem como substâncias parácrinas, autócrinas e 

humorais, induzindo à produção de outras citocinas, quimiocinas e eicosanóides. Enquanto 

as citocinas, como o TNF-α e a IL-1, apresentam propriedades pró-inflamatórias potentes; 

outras, como IL-10, apresentam propriedades antiinflamatórias.27,39,40,41,42 O efeito protetor da 

IL-10 pode estar relacionado com a sua habilidade em suprimir a ativação da produção do 

TNF-α, levando à diminuição da produção de quimiocinas e, conseqüentemente, do 

recrutamento de neutrófilos.20 A IL-6, que geralmente apresenta atividade pró-inflamatória 

como descrito em modelos de I/R renal e intestinal,43,44 em algumas situações pode 

apresentar ação antiinflamatória e exercer um efeito protetor na I/R hepática.45 
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Na isquemia/reperfusão hepática, a liberação aumentada de diversas 

citocinas e de espécies reativas de oxigênio, não só danifica o fígado, como também produz 

uma síndrome inflamatória sistêmica que, nos casos mais graves, pode lesar outros órgãos à 

distância.46 O pulmão é um dos principais órgãos atingidos e pode apresentar aumento da 

permeabilidade vascular, com aparecimento de edema e até, nos casos mais sérios, 

insuficiência respiratória. A estagnação e a ativação dos neutrófilos na microcirculação são 

cruciais para o desenvolvimento de lesões hepáticas e pulmonares secundárias a I/R.8,9 

Diversas técnicas terapêuticas têm sido empregadas para a diminuição dos 

efeitos deletérios da I/R hepática. Destacam-se o pré-condicionamento hepático, a oclusão 

vascular intermitente e a utilização de algumas substâncias como antioxidantes, antagonistas 

dos fatores ativadores de plaquetas e anti-TNF.18,29,47,48,49 A administração de solução salina 

hipertônica (SSH) a 7,5% representa mais uma das possíveis terapias que podem ser 

empregadas no tratamento da I/R.10,50,51 

Vários trabalhos demonstraram a eficácia da administração endovenosa de 

solução salina hipertônica no tratamento do choque hemorrágico, que é um modelo de 

isquemia/reperfusão que envolve vários órgãos.52,53,54 

Cães submetidos à hemorragia e posteriormente tratados com solução 

endovenosa de NaCl 7,5%, na dose de 4mL/kg, apresentam recuperação tanto da pressão 

arterial como do débito cardíaco. Além disso, há aumento significante da sobrevida dos 

animais tratados com SSH em relação àqueles tratados somente com solução salina 

fisiológica.55  Outros estudos também mostram redução na incidência de complicações 

sistêmicas após a ressuscitação do choque hemorrágico.56,57 

Além dessas propriedades hemodinâmicas, as soluções hipertônicas usadas 

como fluídos de ressuscitação no paciente grave demonstram propriedades antioxidantes 
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tanto in vitro como in vivo.50,58 In vitro, foram documentados efeitos em alguns tipos de células 

como neutrófilos, macrófagos e células endoteliais.59,60,61 In vivo, foram demonstrados efeitos 

na microcirculação com diminuição da intensidade da I/R.51 

A diminuição do edema da célula endotelial normaliza o diâmetro do lúmen 

vascular e aumenta o fluxo sangüíneo na microcirculação.55 A administração de SSH em 

modelo experimental de choque hemorrágico em ratos atenua a lesão de I/R intestinal, com 

redução do estresse oxidativo sistêmico e diminuição da ativação de macrófagos alveolares 

pulmonares, o que corrobora a existência de efeitos imunomodulatórios.62 

O uso de soluções salinas hipertônicas mostrou-se eficiente no tratamento do 

choque hemorrágico através da melhora dos parâmetros hemodinâmicos e de uma ação 

antiinflamatória.52,53,56,57,63 Adicionalmente, um trabalho recente, realizado no LIM-37 da 

FMUSP, demonstrou que a administração de solução hipertônica melhora as medidas 

hemodinâmicas e reduz as citocinas inflamatórias, as lesões sistêmicas, a infecção e a 

necrose acinar pancreática, resultando na queda significativa da taxa de mortalidade na 

pancreatite aguda experimental.64 

A presença de alterações hemodinâmicas e a liberação de citocinas 

inflamatórias, que provocam tanto lesões locais como sistêmicas, sugerem que, no 

transplante de fígado, a administração de solução salina hipertônica possa ser útil na redução 

dessas alterações. 

Considerando-se que o uso da solução salina hipertônica no choque 

hemorrágico mostrou-se eficiente, e que o choque hemorrágico é um modelo de 

isquemia/reperfusão, é possível que a utilização da SSH possa ser útil na redução das lesões 

locais e sistêmicas da isquemia/reperfusão hepática. 
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2 - OBJETIVO 

 

Estudar os efeitos locais e sistêmicos da administração da solução salina 

hipertônica a 7,5% na lesão de isquemia/reperfusão hepática em ratos. 
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3 - MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Investigação Médica – LIM 37 da 

Disciplina de Transplante e Cirurgia do Fígado do Departamento de Gastroenterologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

 

3.1 – Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq, HC-FMUSP), sob o número 183/05. Respeitaram-se as normas de proteção e 

cuidados aos animais de experimentação segundo o Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals. Institute of Laboratory Animal Resources, Commission on Life Sciences, 

National Research Council. National Academy Press. 7th ed. Washington, D.C., 1996. 
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3.2 – Animais de experimentação 

 

Foram utilizados 56 Rattus albinus, machos, da linhagem Wistar, com peso 

entre 230 e 370 gramas, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, mantidos no Laboratório de Investigação Médica - LIM 37, em 

gaiolas individuais, em ambiente com temperatura controlada entre 20 e 22oC, alimentados 

com Nuvilab CR1 (Nuvital Nutrientes LTDA) e hidratados com água filtrada ad libitum.  

 

 

3.3 – Delineamento experimental 

 

Os animais que participaram do experimento foram divididos em quatro 

grupos assim distribuídos (figura 2): 

 

Grupo I (n=14) – grupo Controle (C): animais que foram submetidos à entubação 

orotraqueal, e à manipulação cirúrgica do fígado sem indução da isquemia. 

 

Grupo II (n=14) – grupo Sem Tratamento (ST): animais que foram submetidos a uma hora 

de isquemia hepática parcial seguida por 4 horas de reperfusão, sem nenhum tipo de 

tratamento. 

 

Grupo III (n=14) – grupo Solução Salina Fisiológica (SSF): animais que foram submetidos 

a uma hora de isquemia hepática parcial seguida por 4 horas de reperfusão, sendo que, 15 
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Durante o procedimento cirúrgico, os animais foram mantidos aquecidos comlâmpada 

halógena de 45W e 127V. A temperatura corpórea, monitorada por termômetro retal digital 

(YSI Precision 4000A Thermometer, USA), foi mantida entre 35 e 37°C (figura 3). 

A cirurgia foi iniciada por laparotomia mediana, que se estendeu por 

aproximadamente 4 cm a partir do apêndice xifóide. Em seguida, procedeu-se à dissecção e 

oclusão, com pinça microvascular atraumática, do pedículo hepático comum dos lobos 

mediano e lateral esquerdo, sendo provocada uma isquemia de aproximadamente 70% do 

fígado (figuras 4 e 5). Essa técnica manteve a perfusão do lobo caudado superior, do 

caudado inferior, do superior direito e do inferior direito, impedindo a estase venosa com 

isquemia intestinal (figura 5), que pode ocorrer no caso de oclusão total do hilo hepático, 

permitindo que se avaliassem exclusivamente as lesões secundárias à I/R hepática.66,67,68,69  

A incisão abdominal foi fechada durante quase todo o período de isquemia, 

prevenindo a desidratação dos animais. Após uma hora de isquemia quente, o abdômen foi 

reaberto e a pinça removida, permitindo a reperfusão dos lobos hepáticos isquêmicos. A 

incisão foi novamente fechada com sutura contínua com mononylon 4.0.67  
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Figura 4. Identificação (I) e dissecção (II) do pedículo dos lobos mediano e lateral 
esquerdo, superiores à pinça.  
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3.5 – Coleta de materiais para análise 

 

Depois da recuperação da anestesia e da extubação orotraqueal, os animais 

foram acondicionados em gaiolas individuais com água ad libitum. Quinze minutos antes de 

completar 4 horas de reperfusão hepática, foram novamente anestesiados com cloridrato de 

cetamina 5% (Ketalar®, Cristália), 40 mg/kg. Oito animais de cada grupo receberam corante 

azul de Evans (Sigma-Chemical Company, USA), 20 mg/kg, administrado pela veia peniana. 

Quatro horas após a reperfusão hepática a parede abdominal foi reaberta, sendo realizada a 

coleta de 5 mL de sangue por punção cardíaca transdiafragmática. Todas as etapas 

ocorreram com base no delineamento do estudo (figura 2). 

Ao final do procedimento, os animais foram sacrificados por secção da aorta 

abdominal e da veia cava inferior. Após a remoção do fígado, os lobos isquêmicos (mediano 

e lateral esquerdo) e os não-isquêmicos (caudado superior, caudado inferior, superior direito 

e inferior direito) foram separados para o estudo da respiração mitocondrial. Amostras 

provenientes tanto dos lobos isquêmicos como dos lobos não isquêmicos foram enviadas 

para análise histológica. Em seguida, a artéria pulmonar foi cateterizada via ventrículo direito 

com cateter de 2,0 mm de diâmetro (Silastic, Dow Corning, n° 602.175), e o pulmão foi lavado 

com 30 a 50 mL de solução salina fisiológica, administrada com velocidade de 10 mL/min. Os 

pulmões foram removidos e encaminhados para extração do azul de Evans e quantificação 

da mieloperoxidase tecidual. 

As dosagens das transaminases AST e ALT foram realizadas nas amostras 

de sangue coletadas dos 14 animais de cada grupo. Entretanto, como o corante azul de 

Evans interfere com a dosagem dos mediadores inflamatórios, estas avaliações foram feitas 
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em lotes de seis dos 14 animais de cada grupo. Nos demais, oito animais de cada grupo, 

foram realizadas as análises teciduais hepática e pulmonar.  

 

 

3.6 – Dosagem das transaminases 

  

As transaminases AST e ALT foram avaliadas como indicadores de lesão 

hepática. A quantificação das transaminases foi realizada pelo método ultravioleta otimizado 

(COBAS MIRA, Roche) de acordo com a International Federation of Clinical Chemistry. Os 

resultados foram expressos em U/L. 

 

 

3.7 Avaliação das funções oxidativas e fosforilativas mitocôndriais 

 

A função mitocondrial hepática foi estudada nos lobos hepáticos isquêmicos 

e não isquêmicos. Estes lobos, separados após a retirada do fígado, foram imersos em 

solução de homogeneização para a extração de mitocôndrias.70 

O estudo polarográfico da mitocôndria, utilizando o oxígrafo 5/6 H (Gilson 

Medical Eletronics, Inc) com eletrodo de oxigênio com temperatura controlada a 28°C (Clarck, 

Yellow Springs Instruments Co, Yellow Springs, Ohio), possibilitou a determinação do 

consumo de oxigênio (O).71 

Uma alíquota da suspensão de mitocôndrias foi acrescentada ao meio da 

reação no compartimento de vidro do eletrodo de oxigênio. A seguir, o substrato energético 
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succinato de potássio foi adicionado, e o estado basal ou estado 4 (S4) da respiração 

mitocondrial foi registrado. A fosforilação do ADP em ATP, observada no estado 3 (S3) ou 

estado ativado da respiração mitocondrial, foi induzida pelo acréscimo de adenosina difosfato 

(ADP, Sigma Chemical Company, St Louis, Missouri). Depois do esgotamento de todo o ADP 

do meio, a respiração independente de ADP (S4) registrada novamente pelo oxígrafo, foi 

anotada. 

A razão do controle respiratório (RCR) e a razão ADP/consumo de oxigênio 

(ADP/O) foram consideradas como índices das funções oxidativas e fosforilativas da 

mitocôndria. RCR foi calculado como a razão entre a velocidade de consumo de oxigênio na 

presença de ADP (S3) e a velocidade do consumo de oxigênio na ausência de ADP (S4).72 

Os estados S3 e S4 foram expressos em ng de átomos de oxigênio/ mg de 

proteína/minuto.73 

 

 

3.8 – Dosagem dos mediadores inflamatórios 

 

As interleucinas IL-6 e IL-10 foram quantificadas por ensaio imunoenzimático 

(ELISA, Biosource International Cytoscreen) nas amostras de plasma. Depois da coleta, cada 

amostra de sangue foi imediatamente centrifugada por 10 minutos a 0°C, e o sobrenadante 

estocado a -20°C. Os resultados foram expressos em pg/ml. 
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3.9 – Análises teciduais pulmonares 

 

3.9.1 – Avaliação da permeabilidade vascular pulmonar 

 

A permeabilidade vascular pulmonar foi avaliada pela quantificação do 

corante azul de Evans extraído. Este, quando injetado na circulação, liga-se a proteínas 

séricas, principalmente à albumina. O processo inflamatório leva ao aumento da 

permeabilidade capilar às macromoléculas, o que possibilita o extravasamento e a deposição 

intersticial do complexo proteína-azul de Evans, que assim pôde ser quantificado.74 

Um fragmento do pulmão de cada animal foi utilizado para extração do azul 

de Evans por meio da incubação dos fragmentos em tubos de ensaio com formamida (BDH 

Labs, England), na dose de 4μ /mg de tecido, por 24 horas, em temperatura ambiente. 

Posteriormente o corante extraído foi quantificado por espectrofotometria pelo 

espectrofotômetro ELX 808 Ultra Microplate Reader (Bio-Tek Instruments, Inc, USA) com 

comprimento de onda de 620nm. Os resultados foram expressos em 

mg de azul de Evans/g de tecido seco. 

 

 

3.9.2 – Atividade da mieloperoxidase pulmonar 

 

A atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO) foi utilizada como indicador 

da quantidade de neutrófilos seqüestrados no pulmão. As amostras, homogeneizadas com 

homogeneizador Polytron, usando tampão PBS com 0,5% de hexadecil e 5mM EDTA, pH 
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6,0, foram submetidas ao ultra-som (40Hz) e depois centrifugadas a 3000g por minuto. A 

atividade da MPO no sobrenadante foi quantificada por densidade óptica (DO) a 490nm, 

resultante da decomposição de H2O2 na presença de O-dianisidina (Sigma).75,76  Os 

resultados foram expressos em DO a 490nm. 

 

 

3.10  – Análise histológica do fígado 

 

Amostras representativas de ambos os lobos dos primeiros oito casos de 

cada grupo foram fixadas em formol salino a 10% e submetidas a processamento histológico 

de rotina. Os cortes histológicos foram corados pela hematoxilina & eosina e submetidos a 

um único patologista, em estudo cego, que analisou as seguintes variáveis morfológicas 

(quadro 1): a) tumefação hepatocelular, definida como o alargamento e clareamento 

citoplasmáticos, eventualmente com obliteração sinusoidal, fenômeno potencialmente 

reversível, associado à entrada de água intracelular; b) retração hepatocelular, definida como 

picnose nuclear e eosinofilia citoplasmática com redução do volume celular, associada à 

perda de água intracelular, fenômeno irreversível que, associado aos mecanismos fisiológicos 

de morte celular, pode ser a expressão fenotípica de apoptose; c) esteatose hepatocelular, 

definida como a presença de gotículas claras e bem delimitadas intracelulares; d) necrose de 

coagulação, definida como citoplasmas róseos de limites imprecisos com núcleos picnóticos 

ou desprovidas de núcleo; e) inflamação lobular, definida pela presença de áreas de necrose 

focal permeadas por células inflamatórias; f) inflamação portal, definida pelo aumento da 

população de células inflamatórias no espaço porta; g) celularidade sinusoidal, definida como 

hiperplasia ou hipertrofia das células sinusoidais.  
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Todas as variáveis foram semiquantificadas de zero a três, onde zero 

correspondeu à ausência da variável pesquisada; um, à presença discreta e focal; dois, à 

presença moderada; e três, à presença intensa. 

Para analisar a intensidade da lesão da I/R hepática, definiu-se o critério para 

a pontuação global (graduação) de cada amostra, como a somatória dos pontos de cada 

variável, sendo dado para a variável necrose de coagulação o peso três, por ser esta a que 

mais se associa ao prognóstico da lesão da I/R.77   Foi assim obtida a graduação histológica 

da lesão de I/R, tanto para os lobos isquêmicos, como para os lobos não isquêmicos. Desse 

modo a graduação máxima (escore) da lesão de I/R pode atingir o valor de 27 pontos (quadro 

1). 

Quadro 1. Graduação histológica da lesão de isquemia/reperfusão 
hepática proposta por Quireze et al.  

 
TUMEFAÇÃO HEPATOCELULAR GRADUAÇÃO 
Ausente 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Grave 3 
RETRAÇÃO HEPATOCELULAR 
Ausente 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Grave 3 
ESTEATOSE HEPATOCELULAR 
Ausente 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Grave 3 
NECROSE DE COAGULAÇÃO 
Ausente 0 
Leve 3 (1 x 3) 
Moderada 6 (2 x 3) 
Grave 9 (3 x 3) 
INFLAMAÇÃO LOBULAR 
Ausente 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Grave 3 
INFLAMAÇÃO PORTAL 
Ausente 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Grave 3 
CELULARIDADE SINUSOIDAL 
Ausente 0 
Leve 1 
Moderada 2 
Grave 3 
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3.11  – Análise estatística 

 

A análise descritiva do estudo foi preparada sob a forma de gráficos e 

tabelas. Para as variáveis quantitativas, foram utilizadas médias com desvio-padrão. Para as 

variáveis qualitativas foram utilizadas medianas, freqüências absolutas (N) e freqüências 

relativas (%). 

Os resultados das dosagens das transaminases séricas, AST e ALT, dos 

mediadores inflamatórios séricos, IL-6 e IL-10, da avaliação das funções oxidativas e 

fosforilativas da mitocôndria hepática, RCR, ADP/O, S3 e S4, da quantificação do corante 

azul de Evans extraído (permeabilidade vascular pulmonar), e da atividade da 

mieloperoxidase tecidual pulmonar, considerados variáveis paramétricas, foram avaliados 

pelo teste de análise de variância. Nos casos com diferença significante foi aplicado o teste 

de Tukey para análise dois a dois. Para comparar os resultados das funções mitocondriais 

dos lobos isquêmicos com os correspondentes não isquêmicos, foi aplicado o teste “t” de 

Student.78,79 

Os resultados não paramétricos da análise histológica dos fígados foram 

analisados pelo teste de Kruskal Wallis, sendo que, em caso de diferença significante, foi 

aplicado o teste de Dunn para análise dois a dois. Nos resultados globais da análise 

histológica da lesão de I/R (Quadro 2), foi aplicado o teste da análise de variância e o teste de 

Tukey e, para comparação dos lobos isquêmicos com os correspondentes não isquêmicos foi 

aplicado o teste “t” de Student.78,79 

O programa utilizado para a análise estatística foi o Graph Pad Prism versão 

6.0 e o nível de significância adotado foi 5% em todos os testes. 
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4 - RESULTADOS 

 

 

4.1 – Resultados das transaminases: AST e ALT 

 

Os níveis séricos de AST e de ALT de três grupos, Sem Tratamento, Solução 

Fisiológica e Solução Hipertônica, foram significantemente maiores do que os níveis do grupo 

Controle. Os animais que receberam solução hipertônica apresentaram níveis de AST e ALT* 

significantemente menores do que os animais dos grupos Sem Tratamento e Solução 

Fisiológica; sendo que, entre estes dois últimos, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante (Figuras 6 e 7). 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados individuais da determinação das transaminases estão descritos nos anexos 
A e B. 
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Figura 6. Valores médios ± DP das dosagens séricas de AST. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
* N=14 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 
C x SSH: P<0,001 

ST x SSF: P<0,001 
SSF X SSH: P<0,001 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Valores médios ± DP das dosagens séricas de ALT. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
* N=14 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 
C x SSH: P<0,001 

ST x SSF: P<0,001 
SSF X SSH: P<0,01 
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4.2 – Avaliação das funções oxidativas mitocondriais 

 

 

4.2.1 – Resultados da avaliação da função mitocondrial dos lobos hepáticos 

isquêmicos: estado 3 (S3), estado 4 (S4), razão do controle respiratório 

(RCR) e ADP/consumo de oxigênio (ADP/O)* 

 

Na avaliação do estado 3, da razão do controle respiratório e da razão 

ADP/O da respiração mitocondrial, os resultados do grupo Solução Hipertônica foram 

significantemente maiores do que os resultados dos grupos Sem Tratamento e Solução 

Fisilógica (figuras 8, 10 e 11). 

O grupo Solução Hipertônica não apresentou diferenças significantes quando 

comparado ao grupo Controle, em relação aos resultados da RCR e da razão ADP/O (figuras 

10 e 11); entretanto, obteve valores significantemente menores, em relação aos resultados de 

S3 (figura 8). 

Os grupos Sem Tratamento e Solução Fisiológica que, em relação à 

avaliação do estado 3, da RCR e da razão ADP/O, não mostraram diferenças significantes 

entre si, obtiveram resultados significantemente menores do que os resultados do grupo 

Controle (figuras 8, 10 e 11). 

Na avaliação do estado basal da respiração mitocondrial (S4), as diferenças 

entre os grupos estudados não foram estatisticamente significantes (figura 9). 

 
__________ 
* Os resultados individuais da determinação dos estados 3 e 4, da RCR e da razão ADP/O 
dos lobos hepáticos isquêmicos estão descritos nos anexos C, D, E e F. 



 
Resultados    26 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Valores médios ± DP do estado 3 (S3) da 
respiração mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 
C x SSH: P<0,05 

ST x SSF: P<0,05 
SSF X SSH: P<0,05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Valores médios ± DP do estado 4 (S4) da 
respiração mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
Não significante 
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Figura 10. Valores médios ± DP da razão do controle 
respiratório (RCR) mitocondrial dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 

ST x SSH: P<0,05 
SSF X SSH: P<0,05 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Valores médios ± DP da razão ADP/consumo de 
oxigênio (ADP/O) mitocondrial dos lobos hepáticos 
isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 

ST x SSH: P<0,001 
SSF X SSH: P<0,001 
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4.2.2 – Resultados da avaliação da função mitocondrial dos lobos hepáticos 

não isquêmicos: estado 3 (S3), estado 4 (S4), razão do controle 

respiratório (RCR) e ADP/consumo de oxigênio (ADP/O)* 

 

Na avaliação da razão ADP/O, os resultados dos grupos Controle e Solução 

Hipertônica foram significantemente maiores do que os resultados dos grupos Sem 

Tratamento e Solução Fisiológica. As comparações do grupo Solução Hipertônica com o 

grupo Controle e do grupo Solução Fisiológica com o grupo Sem Tratamento não mostraram 

significância estatística (figura 15). 

Na avaliação do estado 3, do estado 4 e da RCR, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estudados (figuras 12, 13 e 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
* Os resultados individuais da determinação do estado 3, do estado 4, da RCR e da 
razão ADP/O dos lobos hepáticos isquêmicos estão descritos nos anexos G, H, I e J. 
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Figura 12. Valores médios ± DP do estado 3 (S3) da 
respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
Não significante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Valores médios ± DP do estado 4 (S4) da 
respiração mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste análise de variância 
Não significante 
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Figura 14. Valores médios ± DP da razão do controle 
respiratório (RCR) mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
Não significante 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Valores médios ± DP da razão ADP/consumo de 
oxigênio (ADP/O) mitocondrial dos lobos hepáticos não 
isquêmicos. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 

ST x SSH: P<0,001 
SSF X SSH: P<0,001 
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4.2.3 – Comparação da função mitocondrial dos lobos hepáticos isquêmicos 

com a dos lobos não isquêmicos correspondentes* 

 

Na avaliação do grupo Sem Tratamento, os resultados do estado 3, da RCR 

e da razão ADP/O dos lobos hepáticos isquêmicos foram significantemente menores que os 

resultados dos lobos não isquêmicos correspondentes. Entretanto, não houve diferença 

estatisticamente significante quando analisados os resultados do estado 4 (figura 16). 

Na avaliação dos grupos Solução Hipertônica e Solução Fisiológica, não 

houve diferenças estatisticamente significantes entre os lobos hepáticos isquêmicos e não 

isquêmicos correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados individuais estão descritos nos anexos C, D, E, F, G, H, I, J. 
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4.3 – Análise dos mediadores inflamatórios: IL-6 e IL-10 

 

Os níveis séricos de IL-6 e de IL-10* dos grupos Sem Tratamento, Solução 

Fisiológica e Solução Hipertônica foram significantemente maiores do que os níveis do grupo 

Controle; entretanto, quando comparados entre si, esses grupos não mostraram diferenças 

estatisticamente significantes (figuras 17 e 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados individuais da determinação das interleucinas estão descritos nos 
anexos K e L. 
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Figura 17. Valores médios ± DP da dosagem sérica de IL-6. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=6 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,05 
C x SSF: P<0,01 
C x SSH: P<0,01 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Valores médios ± DP da dosagem sérica IL-10. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=6 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,01 
C x SSF: P<0,001 
C x SSH: P<0,001 
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4.4 – Análises teciduais pulmonares 

 

 

4.4.1 – Resultados da permeabilidade vascular pulmonar (PVP) avaliada pela 

determinação da concentração do azul de Evans no tecido pulmonar 

 

 Os níveis do azul de Evans extraído do tecido pulmonar* dos animais do 

grupo Controle e do grupo Solução Hipertônica foram significantemente menores do que os 

níveis do grupo Sem Tratamento e do grupo Solução Fisiológica. As comparações do grupo 

Controle com o grupo Solução Hipertônica e, do grupo Sem Tratamento com o grupo Solução 

Fisiológica, não mostraram significância estatística (figura 19).  

 

 

 

 

 
 
 
Figura 19. Valores médios ± DP da concentração do 
corante azul de Evans no tecido pulmonar. 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSF: solução salina 
fisiológica*; SSH: solução salina hipertônica 7,5%* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,01 
C x SSF: P<0,01 

ST x SSH: P<0,05 
SSF X SSH: P<0,05 
 
 

__________ 
* Os resultados individuais da determinação da permeabilidade vascular estão descritos no 
anexo M 
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4.4.2 – Atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO) 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nos 

resultados da atividade da mieloperoxidase pulmonar* entre os grupos de animais estudados 

(figura 20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Valores médios ± DP da atividade da 
mieloperoxidase tecidual pulmonar (MPO) 
C: controle*; ST: sem tratamento*; SSH: solução salina 
hipertônica 7,5%*; SSF: solução salina fisiológica* 
*N=8 
Teste de análise de variância 
Não significante 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados individuais da determinação da atividade da mieloperoxidase pulmonar 
estão descritos no anexo N. 
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4.5 – Análise histológica do fígado 

 

 

4.5.1 – Análise histológica dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

4.5.1.1 – Grau de tumefação celular dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de tumefação celular dos lobos hepáticos isquêmicos* dos grupos de animais 

estudados (figura 21). 

 
Figura 21. Porcentagem dos graus de tumefação celular dos lobos 
hepáticos isquêmicos  
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 
 
 
 

__________ 
* Os resultados individuais dos graus de tumefação celular dos lobos hepáticos isquêmicos 
estão descritos nos anexos O, P Q e R. 
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4.5.1.2 – Grau de retração citoplasmática dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de retração citoplasmática dos lobos hepáticos isquêmicos* dos grupos de animais 

estudados (figura 22). 

 

 
Figura 22. Porcentagem dos graus de retração citoplasmática dos 
lobos hepáticos isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 

 
 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados individuais dos graus de retração citoplasmática dos lobos hepáticos 
isquêmicos estão descritos nos anexos O, P Q e R. 

 
  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C ST SSF SSH

%
0
1
2
3



 
Resultados    39 

_______________________________________________________________________ 
 

4.5.1.3 – Grau de esteatose celular dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

Os graus de esteatose celular dos lobos hepáticos isquêmicos* dos grupos 

Sem Tratamento, Solução Fisiológica e Solução Hipertônica foram significantemente maiores 

do que o grau de esteatose do grupo Controle; entretanto, quando comparados entre si, 

esses grupos não mostraram diferenças estatisticamente significantes (figura 23). 

 

 
Figura 23. Porcentagem dos graus de esteatose celular dos lobos 
hepáticos isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
C x ST: P<0,01 
C x SSF: P<0,01 
C x SSH: P<0,05 

 

 
 

 

__________ 
* Os resultados individuais dos graus de esteatose celular dos lobos hepáticos isquêmicos 
estão descritos nos anexos O, P Q e R. 
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4.5.1.4 – Grau de necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

O grau de necrose de coagulação dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo 

Sem Tratamento foi significantemente maior do que os graus de necrose dos grupos Controle 

e Solução Hipertônica, mas não foi significantemente diferente do grau de necrose do grupo 

Solução Fisiológica. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

seguintes grupos: Controle e Solução Hipertônica; Controle e Solução Fisiológica; Solução 

Hipertônica e Solução Fisiológica (figura 24). 

 

 
Figura 24. Porcentagem dos graus de necrose de coagulação dos 
lobos hepáticos isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
C x ST: P<0,01 
ST x SSH: P<0,05 

 

 

 

__________ 
* Os resultados individuais dos graus de necrose de coagulação dos lobos hepáticos 
isquêmicos estão descritos nos anexos O, P Q e R. 
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4.5.1.5 – Grau de inflamação lobular dos lobos hepáticos isquêmicos 

 
O grau de inflamação lobular dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo Sem 

Tratamento foi significantemente maior do que o grau de inflamação do grupo Controle, mas 

não foi significantemente diferente do grau de inflamação dos grupos Solução Fisiológica e 

Solução Hipertônica. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 

os seguintes grupos: Controle e Solução Fisiológica; Controle e Solução Hipertônica, Sem 

tratamento e Solução Fisiológica; Sem Tratamento e Solução Hipertônica; Solução Fisiológica 

e Solução Hipertônica (figura 25). 

 
 

 
Figura 25. Porcentagem dos graus de inflamação lobular dos 
lobos hepáticos isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
C x ST: P<0,001 

 
 
 
 
__________ 
* Os resultados individuais dos graus de inflamação lobular dos lobos hepáticos isquêmicos 
estão descritos nos anexos O, P Q e R. 
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4.5.1.6 – Grau de inflamação portal dos lobos hepáticos isquêmicos 

 

O grau de inflamação portal dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo Sem 

Tratamento foi significantemente maior do que o grau de inflamação do grupo Controle, mas 

não foi significantemente diferente do grau de inflamação dos grupos Solução Fisiológica e 

Solução Hipertônica. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 

os seguintes grupos: Controle e Solução Fisiológica ou Solução Hipertônica; Sem tratamento 

e Solução Fisiológica; Sem Tratamento e Solução Hipertônica; Solução Fisiológica e Solução 

Hipertônica (figura 26). 

 

 
Figura 26. Porcentagem dos graus de inflamação portal dos lobos 
hepáticos isquêmicos em porcentagem 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
C x ST: P<0,001 
 

 
 
 
__________ 
* Os resultados individuais dos graus inflamação portal dos lobos hepáticos isquêmicos 
estão descritos nos anexos O, P Q e R. 
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4.5.1.7 – Grau de celularidade sinusoidal dos lobos hepáticos isquêmicos 

 
 

O grau de celularidade sinusoidal dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo 

Sem Tratamento foi significantemente maior do que o grau de inflamação do grupo Controle, 

mas não foi significantemente diferente do grau de inflamação dos grupos Solução Fisiológica 

e Solução Hipertônica. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 

os seguintes grupos: Controle e Solução Fisiológica; Controle e Solução Hipertônica; Sem 

tratamento e Solução Fisiológica; Sem Tratamento e Solução Hipertônica; Solução Fisiológica 

e Solução Hipertônica (figura 27). 

 

 
Figura 27. Porcentagem dos graus de celularidade sinusoidal dos 
lobos hepáticos isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
ST x SSF: P<0,05 
 
 
 

__________ 
* Os resultados individuais dos graus celularidade sinusoidal dos lobos hepáticos 
isquêmicos estão descritos nos anexos O, P Q e R. 
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4.5.1.8 – Graduação global da lesão histológica de isquemia/reperfusão dos 

lobos hepáticos isquêmicos  

 

A graduação global da lesão histológica de I/R dos lobos hepáticos 

isquêmicos* dos grupos Sem Tratamento, Solução Hipertônica e Solução Fisiológica foi 

significantemente maior do que a do grupo Controle, que não sofreu isquemia (figura 28). 

Os grupos Solução Hipertônica e Solução fisiológica apresentaram 

graduação da lesão significantemente menor do que o grupo Sem Tratamento, mas, quando 

comparados entre si, não apresentaram diferença estatisticamente significante (figuras 28 e 

29). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Valores médios ± DP dos escores das lesões 
histológico de isquemia/reperfusão dos lobos hepáticos 
isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de análise de variância 
C x ST: P<0,001 
C x SSF: P<0,001 
C x SSH: P<0,05 

ST x SSF: P<0,05 
ST X SSH: P<0,001 

 
 
__________ 
* Os resultados da graduação global dos lobos hepáticos isquêmicos por animal estão 
descritos no anexo S. 
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Figura 29. Representação histológica da lesão de isquemia/reperfusão hepática dos grupos 
ST* (fig. I, II e III) e SSH** (fig. IV, V e VI) após 1h de isquemia e 4h de reperfusão. 
Observou-se na figura I esteatose hepática; na figura II, necrose hepática lobular; na figura 
III, necrose hepática centro-lobular; na figura IV, fígado sem alterações; na figura V, 
retração citoplasmática hepatocitária (setas); e na figura VI, infiltrado inflamatório periveia 
centro-lobular (setas).  
*ST: sem tratamento; **SSH: solução salina hipertônica 7,5% 
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4.5.2 – Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

4.5.2.1 – Grau de tumefação celular dos lobos hepáticos não isquêmicos  

 

O grau de tumefação celular hepática dos lobos não isquêmicos dos grupos 

Sem Tratamento, Solução Fisiológica e Solução Hipertônica foi significantemente menor do 

que o grau de tumefação celular do grupo Controle; entretanto, quando comparados entre si, 

esses grupos não mostraram diferenças estatisticamente significantes (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Porcentagem dos graus de tumefação celular dos lobos 
hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
C x ST: P<0,01 
C x SSF: P<0,05 
C x SSH: P<0,001 

 
 
 
__________ 
* Os resultados dos graus de tumefação celular dos lobos hepáticos não isquêmicos por 
animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 
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4.5.2.2 – Grau de retração citoplasmática dos lobos hepáticos não 

isquêmicos 

 

O grau de retração citoplasmática dos lobos hepáticos não isquêmicos do 

grupo Controle foi significantemente maior do que o grau dos grupos Sem Tratamento e 

Solução Hipertônica, mas não foi significantemente diferente do grau de inflamação do grupo 

Solução Salina.  Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

seguintes grupos: Sem tratamento e Solução Fisiológica; Sem Tratamento e Solução 

Hipertônica; Solução Fisiológica e Solução Hipertônica (figura 31). 

 

 
Figura 31. Porcentagem dos graus de retração citoplasmática 
hepatocelular dos lobos hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
C x ST: P<0,05 
C x SSH: P<0,05 

 
 
 
 
__________ 
* Os resultados dos graus de retração citoplasmática hepatocelular dos lobos hepáticos não 
isquêmicos por animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 
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4.5.2.3 – Grau de esteatose celular dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de esteatose celular dos lobos hepáticos não isquêmicos dos grupos de animais 

estudados (figura 32). 

 
 
 
 

 

Figura 32. Porcentagem dos graus de esteatose celular dos lobos 
hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados dos graus de esteatose celular dos lobos hepáticos não isquêmicos por 
animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 
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4.5.2.4 – Grau de necrose celular de coagulação dos lobos hepáticos não 

isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de necrose celular dos lobos hepáticos não isquêmicos dos grupos de animais 

estudados (figura 33). 

 

 

 

 

Figura 33. Porcentagem dos graus de necrose celular de 
coagulação dos lobos hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 

 

 
 
 
__________ 
* Os resultados dos graus de necrose celular de coagulação dos lobos hepáticos não 
isquêmicos por animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C ST SSF SSH

%
0
1
2
3



 
Resultados    50 

_______________________________________________________________________ 
 

4.5.2.5 – Grau de inflamação lobular dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de inflamação lobular dos lobos hepáticos não isquêmicos dos grupos estudados 

(figura 34). 

 

 

 
Figura 34. Porcentagem dos graus de inflamação lobular dos lobos 
hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina fisiológica**; 
SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados dos graus de inflamação lobular dos lobos hepáticos não isquêmicos por 
animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 
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4.5.2.6 – Grau de inflamação portal dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de inflamação portal dos lobos hepáticos não isquêmicos dos grupos de animais 

estudados (figura 35). 

 
 

 

 
Figura 35. Porcentagem dos graus de inflamação portal dos lobos 
hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina fisiológica**; 
SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 

 

 

 

 

 

 

__________ 
* Os resultados dos graus de inflamação portal dos lobos hepáticos não isquêmicos por 
animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 
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4.5.2.7 – Grau de celularidade sinusoidal dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

graus de celularidade sinusoidal dos lobos hepáticos não isquêmicos dos grupos de animais 

estudados (figura 36). 

 

 

 
Figura 36. Porcentagem dos graus de celularidade sinusoidal dos 
lobos hepáticos não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina fisiológica**; 
SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de Kruskall Wallis 
Não significante 
 

 
 
 
 
 
 
 
__________ 
* Os resultados dos graus de celularidade sinusoidal dos lobos hepáticos não isquêmicos 
por animal estão descritos nos anexos T, U, V e W. 
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4.5.2.8 – Graduação global da lesão histológica de isquemia/reperfusão à 

distância dos lobos hepáticos não isquêmicos 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre a graduação 

global da lesão histológica da I/R à distância dos lobos hepáticos não isquêmicos* dos grupos 

de animais estudados (figura 37). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Valores médios ± DP dos escores das lesões 
histológicas de isquemia/reperfusão dos lobos hepáticos 
não isquêmicos 
C: controle*; ST: sem tratamento**; SSF: solução salina 
fisiológica**; SSH: solução salina hipertônica 7,5%** 
*N=6; **N=8 
Teste de análise de variância 
Não significante 
 

 

 

 

__________ 
* Os resultados dos escores dos lobos hepáticos não isquêmicos por animal estão descritos 
no anexo X. 
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4.5.2.9 – Comparação da graduação histológica dos lobos hepáticos 

isquêmicos com a dos lobos não isquêmicos correspondentes 

 

A comparação dos escores histológicos dos lobos hepáticos isquêmicos com 

os escores dos lobos hepáticos não isquêmicos foi estatisticamente significante em todos os 

seguintes grupos avaliados: Sem Tratamento, Solução Fisiológica, Solução Hipertônica 

(figura 38).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Valores médios ± DP dos escores das lesões histológicas dos lobos hepáticos 
isquêmicos e não isquêmicos correspondentes: grupos submetidos à isquemia/reperfusão 
hepática. 
ST: sem tratamento; SSF: solução salina fisiológica; SSH: solução salina hipertônica 7,5%; 
LI: lobos isquêmicos*; LNI: lobos não isquêmicos* 
*N=8 
Teste “t” de Student para amostras pareadas 
ST: P<0,0001 
SSF: P<0001 
SSH: P<0,005 
 
 
 
__________ 
* Os resultados dos escores dos lobos hepáticos isquêmicos e não isquêmicos por animal 
estão descritos nos anexos O e P, respectivamente. 
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5 - DISCUSSÃO 

 

O estudo da isquemia/reperfusão hepática é de fundamental importância, 

pois freqüentemente seus efeitos deletérios podem levar ao mau funcionamento do órgão. 

Esses efeitos agravam tanto as condições clínicas de pacientes submetidos a cirurgias – 

transplante de fígado e ressecções hepáticas – quanto as de pacientes submetidos a 

situações de emergência – trauma e choque hemorrágico – podendo ainda, nos casos de 

tempo de isquemia prolongado, originar lesões de órgãos à distância resultantes de uma 

síndrome inflamatória sistêmica.9,17,46 

Com o intuito de minimizar os efeitos deletérios da isquemia, preservando o 

bom funcionamento do fígado, têm sido desenvolvidas várias estratégias, entre as quais se 

destacam o pré-condicionamento isquêmico e o emprego de agentes farmacológicos. 

Enquanto o pré-condicionamento estimula indiretamente a ativação de mecanismos de 

defesa mediados principalmente pela adenosina, aumentando a tolerância da célula à 

agressão isquêmica subseqüente, as substâncias farmacológicas podem agir tanto 

diretamente, bloqueando alguma etapa da I/R, como indiretamente, induzindo um estado 

semelhante ao do pré-condicionamento isquêmico.23,26,29,47,80,81 
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Um grande número de substâncias farmacológicas tem efeito protetor ao 

interferir em importantes etapas do desenvolvimento da lesão de isquemia/reperfusão 

hepática: antioxidantes, inibidores do TNF-α, agonistas da adenosina, doadores de óxido 

nítrico, inibidores de proteases intracelulares e prostaglandinas.82,83  Entretanto, na prática 

clínica, a utilização da maioria dessas substâncias pode ser limitada tanto pelas dificuldades 

em obter e administrar algumas delas, como pela incidência de efeitos colaterais. 

Vários modelos experimentais foram propostos para o estudo da 

isquemia/reperfusão hepática. O procedimento mais simples é o pinçamento de todo o 

pedículo vascular do fígado, que, além da isquemia, ocasiona uma congestão intestinal, 

freqüente tanto nas cirurgias em que se utiliza a manobra de Pringle,3,5 quanto no transplante 

de fígado quando não se utiliza nem “bypass”, nem a derivação portocava.84 Pode-se 

concluir, então, que o estudo dos efeitos exclusivamente relacionados à isquemia hepática só 

é possível em modelos que evitam a congestão intestinal. Kubes et al.85 demonstraram que a 

maioria dos modelos de I/R hepática apresenta algum grau de isquemia intestinal que, 

durante a reperfusão, potencializa a lesão do fígado ao induzir a liberação de toxinas e o 

recrutamento de neutrófilos intestinais. Por fim são conhecidos modelos experimentais em 

que é possível estudar a isquemia hepática sem a influência da congestão intestinal, seja 

pela confecção de uma anastomose portocava, pela transposição do baço ou pela utilização 

de sistemas de perfusão isolada, ou ainda pelo emprego de modelos que provocam isquemia 

hepática parcial.66,69 

Neste estudo optou-se pela reprodução, em ratos Wistar, de um modelo de 

isquemia hepática parcial normortérmica,67 já desenvolvido anteriormente no LIM-37 da 

FMUSP.  Esse método consiste no pinçamento do pedículo dos lobos mediano e lateral 

esquerdo que leva à isquemia de 70% do fígado, mas conserva o fluxo da veia porta que, ao 
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ser direcionado para os lobos hepáticos direito e caudado (figuras 4 e 5),66,68 evita a 

congestão intestinal, possibilitando a avaliação isolada dos efeitos sistêmicos secundários à 

I/R hepática. 

Uma hora de isquemia foi suficiente para que, durante a reperfusão, 

surgissem lesões no fígado e em sítios à distância sem causar a morte do animal. Optou-se 

pela avaliação dos animais com 4 horas de reperfusão hepática, pois a fase aguda da 

reperfusão, caracterizada pela ativação das células de Kupffer com produção de EOR,30 

estende-se até 6 horas após o restabelecimento da circulação hepática.24 

A escolha da dose, da concentração e da velocidade da administração da 

solução hipertônica baseou-se em estudos anteriores que demonstram que nessas condições 

os níveis de sódio sérico elevam-se por períodos curtos de tempo e retornam rapidamente a 

níveis próximos do normal, sem desencadear os efeitos sistêmicos deletérios conseqüentes à 

hipernatremia.57 Um trabalho* realizado no LIM-37 da FMUSP mostrou que, após a 

administração de solução salina fisiológica, o nível máximo de sódio foi de 133 mEq/L e, após 

a administração de solução salina hipertônica a 7,5%, foi de 138 mEq/L, retornando ao nível 

plasmático basal em aproximadamente 20 minutos.   

Trabalhos realizados em outros LIMs da FMUSP demonstram que as 

soluções salinas hipertônicas, utilizadas tanto em modelos experimentais – pancreatite 

aguda64 e choque hemorrágico55 – quanto em algumas situações clínicas – trauma56 e 

transplante hepático86 – são benéficas não só para o restabelecimento das alterações  

___________ 
* Coelho, A.M. (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) Níveis de sódio após 
administração de solução salina hipertônica. 2005. (Trabalho não publicado) 

hemodinâmicas, mas também para a diminuição da resposta inflamatória sistêmica. 



 
Discussão    58 

_______________________________________________________________________ 
 

No choque hemorrágico, após a administração de soluções salinas 

hipertônicas, observa-se aumento do débito cardíaco, recuperação da pressão arterial e 

restauração da diurese resultantes da expansão do volume plasmático, da vasodilatação e da 

ação inotrópica cardíaca direta da SSH.55,57 Adicionalmente, o aumento da perfusão 

mesentérica, intensamente reduzida durante o choque hemorrágico, associado aos efeitos 

imunomoduladores e antiinflamatórios dessas soluções hipertônicas, diminui a magnitude da 

lesão intestinal, reduzindo a incidência da translocação bacteriana, que pode ocorrer nesses 

casos.87 

Em modelos de isquemia/reperfusão hepática associados ou não à 

hipotensão/hipovolemia, a administração de soluções hipertônicas diminuiu a intensidade da 

lesão hepática.88,89  Oreopoulos et al.89  demonstraram menor aumento de AST nos animais 

submetidos à isquemia hepática que foram tratados com SSH, em relação aos que foram 

tratados com SSF; entretanto, esse efeito só foi detectado nos animais que receberam a SSH 

uma hora antes do início da isquemia hepática, ou seja, aproximadamente uma hora e meia 

antes da reperfusão. 

Em contraposição, no estudo piloto*, realizado no LIM-37 da FMUSP, não se 

observou qualquer efeito protetor da solução salina hipertônica quando administrada 15 

minutos antes do início da isquemia hepática; porém, após a correção desse tempo para 15 

minutos antes da reperfusão hepática, conseguiu-se, de maneira bastante eficaz, atenuar os 

principais efeitos da I/R. 

A administração da SSH antes da reperfusão parece estar de acordo com as 

__________ 
* Figueira, E.R.R. (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) Administração da 
solução salina hipertônica pré-isquemia hepática. 2005. (Trabalho não publicado) 
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etapas da cirurgia do transplante de fígado,86 quando as possibilidades para o tratamento das 

lesões I/R ficam geralmente restritas a alguns minutos antes da reperfusão do órgão.  

Esses fatos sugerem que o efeito protetor da administração da SSH antes da 

reperfusão seja conseqüência do aumento do nível do sódio plasmático, que se mantém 

elevado apenas por pouco tempo, possivelmente cerca de 20 minutos, conforme citado 

anteriormente. Esse deve ser o período de máxima ação da solução salina hipertônica, em 

que ocorre a restauração da volemia, a normalização da viscosidade sangüínea e da 

resistência vascular.54,55,56 É possível que ao administrar a SSH pouco antes da reperfusão, o 

período de maior ação da SSH coincida com o período da deflagração da lesão de 

reperfusão. 

Neste trabalho, os níveis das transaminases (AST e ALT), tradicionalmente 

utilizadas como marcadoras de lesão hepatocelular,22,47,82 foram substancialmente menores 

no grupo tratado com SSH, em comparação com os demais grupos, ST e SSF, também 

submetidos à isquemia hepática (figuras 6 e 7). Este evento já aponta um provável benefício 

da utilização da SSH em modelos de I/R do fígado. 

A lesão mitocondrial, que é um dos efeitos mais importantes da 

isquemia/reperfusão, pode ser demonstrada por alterações na fosforilação oxidativa, com a 

diminuição da produção energética indispensável para a manutenção das funções celulares. 

Logo na fase inicial da reperfusão, a ativação das células de Kupffer e a oxidação da 

hipoxantina pela xantina-oxidase dão início à liberação de EOR, que leva à peroxidação 

lipídica, com agravamento da lesão das membranas celulares e prejuízo do funcionamento da 

cadeia respiratória na membrana mitocondrial.12,20,22,23 

Townsend et al.90 demonstraram diminuição progressiva da razão do controle 

respiratório (RCR) após 30 e 60 minutos de isquemia hepática quente. No presente estudo, 
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observou-se deterioração das funções oxidativas e fosforilativas mitocondriais com 

diminuição da respiração ativada com a adição de ADP (estado 3), e diminuição da RCR nos 

lobos hepáticos submetidos à isquemia quente (figuras 8 e 10). No grupo de animais tratados 

com SSH, observou-se menor redução do consumo de oxigênio pelas mitocôndrias no estado 

ativado (S3), indicando melhor preservação da função mitocondrial (figura 8). 

Entretanto, em estado de repouso (S4), não se observou influência da 

isquemia na respiração mitocondrial (figura 9), o que indica preservação do acoplamento das 

funções oxidativas e fosforilativas mitocondriais. 

Em relação aos lobos não isquêmicos, observou-se que, em comparação aos 

grupos ST e SSF, que também sofreram isquemia, a razão ADP/O foi melhor preservada no 

grupo da SSH (figura 15).  Embora não se tenham encontrado diferenças significantes na 

análise dos demais parâmetros, ainda é possível inferir que a SSH conservou a função 

mitocondrial mesmo nessas áreas que não sofreram isquemia direta. 

Quando os resultados dos lobos isquêmicos e não isquêmicos foram 

comparados, verificou-se uma nítida piora de três dos parâmetros da respiração mitocondrial 

dos lobos isquêmicos do grupo ST (figura 16). No entanto, nos animais tratados com NaCl 

0,9% e NaCl 7,5%, não se observaram diferenças significantes. Esses resultados sugerem 

que a diminuição da função mitocondrial dos lobos isquêmicos, deveu-se a alterações da 

perfusão hepática, pois estas foram atenuadas nos grupos SSF e SSH pela reposição da 

volemia. Estes achados corroboraram estudos anteriores que demonstram que uma das 

ações fisiológicas da solução salina hipertônica é a expansão da volemia.55 

Todavia, este experimento sugere que as ações da solução salina hipertônica 

não se limitaram à expansão da volemia, uma vez que os animais tratados com solução 
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salina fisiológica, receberam um volume de 34mL/kg, que equivale a 8,5 vezes o volume de 

SSH administrado, não obtiveram os mesmos benefícios. 

Durante a isquemia/reperfusão hepática, a diminuição do lúmen vascular e o 

aumento do tamanho das hemácias, causados respectivamente pelo edema das hemácias e 

das células endoteliais, elevam a viscosidade sangüínea e a resistência vascular. A solução 

hipertônica reduz a viscosidade sangüínea, contribuindo para a diminuição da resistência 

vascular.57 A administração da NaCl 7,5%, durante o choque hemorrágico, produz 

vasodilatação e aumento regional do fluxo sangüíneo coronariano, renal, intestinal e do 

músculo esquelético.55,56,57 Mazzoni et al.91 demonstraram que as hemácias e o endotélio são 

as principais fontes para o aumento do volume plasmático após a injeção de NaCl 7,5%, 

principalmente devido ao contato físico com a hipertonicidade do meio intravascular. 

A microcirculação, danificada durante a fase de isquemia, fica ainda mais 

comprometida durante o período de reperfusão. Nessa fase, o agravamento da lesão, 

mediado pelas espécies de oxigênio reativo, resulta num maior estreitamento da luz capilar, 

na adesão e ativação de leucócitos e na liberação de vários mediadores inflamatórios, que 

pioram a lesão tecidual local e induzem o aparecimento de lesão à distância.26,38 

O balanço entre os mediadores pró-inflamatórios e antiinflamatórios define a 

intensidade da resposta inflamatória da I/R. Embora vários dos mecanismos relacionados à 

iniciação e à progressão da lesão de isquemia/reperfusão tenham sido determinados, muito 

pouco é conhecido sobre os mecanismos regulatórios que controlam a resposta inflamatória e 

diminuem a progressão da lesão. Diversos mediadores antiinflamatórios foram identificados; 

entre eles destacam-se as interleucinas IL-6 e IL-10 que,28,42,45,92,93 conforme se verificou, 

neste estudo, tiveram seus níveis elevados nos grupos de animais ST, SSF e SSH, que foram 
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submetidos à isquemia/reperfusão hepática. Entre eles, no entanto, não foram observadas 

diferenças significantes (figuras 17 e 18). 

Trabalhos anteriores realizados no LIM-37 da FMUSP mostraram que a 

solução salina hipertônica é capaz de reduzir a produção de IL-6 e IL-10 nos animais com 

pancreatite aguda.64 Esses dados sugerem que o mecanismo de liberação de IL-6 e IL-10 nas 

síndromes inflamatórias sistêmicas (pancreatite aguda) seja diferente do mecanismo que 

ocorre na isquemia/reperfusão hepática, em que existe lesão direta (isquêmica) de importante 

contingente de macrófagos hepáticos (células de Kupffer). 

Os macrófagos regulam muitos aspectos da patogênese da síndrome 

inflamatória sistêmica. Embora geralmente exerçam uma função protetora, em alguns casos 

podem causar lesão tecidual no hospedeiro. Os macrófagos ativados modulam a atividade 

das células vizinhas de maneira parácrina, liberando mediadores pró-inflamatórios como 

TNF-α e IL-1.8,28,41 

Oreupoulos et al.93 sugeriram que a administração de solução salina 

hipertônica reduz a liberação TNF-α pelas células de Kupffer, inibindo o desenvolvimento de 

eventos como a adesão de moléculas e a expressão de quimiocinas que levam ao acúmulo 

de polimorfonucleares nos sítios de inflamação. No choque hemorrágico, Angle et al.63 

demonstraram que o tratamento com SSH 7,5% diminui a marginação de neutrófilos pela 

redução da expressão de L-seletina, que é uma molécula de adesão dessas células. 

A liberação de mediadores pró-inflamatórios na circulação sangüínea 

desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica, sendo o pulmão um dos principais órgãos 

atingidos. A lesão pulmonar, conhecida como angústia respiratória do adulto, é caracterizada 

pelo aumento da permeabilidade vascular e pelo aparecimento de edema tecidual.9,42,62 A 

administração de IL-10 reduz a intensidade do edema pulmonar após 90 minutos de isquemia 
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hepática e 4 horas de reperfusão,42 o que demonstra um efeito protetor da IL-10 na 

diminuição da lesão de órgãos à distância. 

No presente estudo, a permeabilidade vascular pulmonar, avaliada pelo 

extravasamento do azul de Evans, detectou precocemente lesão pulmonar. O grupo de 

animais tratados com SSH apresentou redução significante da permeabilidade pulmonar em 

relação aos grupos ST e SSF. Com efeito, a permeabilidade vascular pulmonar no grupo SSH 

permaneceu próxima à do grupo controle (figura 19). Como os níveis das citocinas IL-6 e IL-

10 no grupo SSH não diferem dos grupos com SSF e ST (figuras 17 e 18) pode-se especular 

que o mecanismo de proteção vascular pulmonar no grupo SSH provavelmente independa 

dos níveis dessas citocinas. 

A ativação de macrófagos alveolares é um evento crucial para o 

desenvolvimento da lesão pulmonar, pois promovem a liberação de mediadores inflamatórios 

e, conseqüentemente, o recrutamento de neutrófilos nos pulmões.9,94 No choque 

hemorrágico, a redução da expressão pulmonar de ICAM-1 após o tratamento com NaCl 

7,5%, diminui o rolamento e a adesão de PMN.58 Trabalhos anteriores demonstraram que a 

solução hipertônica reduz a expressão da molécula de adesão intercelular (ICAM) nas células 

endoteliais,60,93 podendo representar um dos mecanismos da ação dessa solução nos 

pulmões. 

Neste estudo, não se observou o aumento da atividade da mieloperoxidase 

pulmonar no grupo ST submetido à isquemia (figura 20), sugerindo que o recrutamento de 

neutrófilos ocorra mais tardiamente. Um trabalho prévio do LIM-37 da FMUSP confirma essa 

observação ao demonstrar que a elevação de MPO ocorre pelo menos 12 horas após o início 

da lesão inflamatória sistêmica.64 
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A respeito das alterações histológicas avaliadas 4 horas após a reperfusão, 

observou-se esteatose hepática mais intensa nos grupos que sofreram isquemia, quando 

comparados com o grupo controle; porém não se observaram diferenças entre esses grupos 

quando comparados entre si (figura 23). 

No que se refere à necrose hepatocelular, mais de 90% da morte dos 

hepatócitos e das células endoteliais acontece por necrose de coagulação.95 Nesse processo 

ocorre edema da célula e de suas organelas, liberação do conteúdo celular, eosinofilia, 

cariólise e indução da inflamação.  Neste trabalho, observou-se que o grupo SSH 

apresentava necrose hepatocelular menos intensa do que o grupo sem tratamento (ST) 

(figura 24), o que sugere ação da SSH na redução do edema celular (figura 29). 

Quanto à pontuação global das lesões histológicas estudadas (quadro 1), 

verificamos que, se comparada ao grupo controle, a I/R provocou alterações significantes nos 

grupos submetidos à isquemia. Estes, ao serem comparados entre si, mostraram redução 

das lesões dos grupos que receberam SSH e SSF em relação ao grupo ST (figuras 28 e 29). 

Embora não se tenha demonstrado diferença significante entre os grupos SSF e SSH, 

observou-se uma tendência deste último a desenvolver menor número de alterações 

histológicas (figura 28).  

Sobre os lobos hepáticos não isquêmicos, pode-se dizer que as lesões 

histológicas aí encontradas foram pouco significativas, impedindo conclusões adicionais a 

respeito das ações dos tratamentos nesses lobos (figura 37). 

 Por fim, ao se comparar os lobos isquêmicos com os não isquêmicos, 

observou-se lesão significantemente maior nos lobos isquêmicos (figura 38), principalmente 

devido à presença de áreas de necrose secundárias à lesão direta do tecido (figura 24). Os 
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lobos não submetidos à isquemia (figura 33) apresentaram no máximo lesões decorrentes da 

resposta inflamatória sistêmica. 

Estes resultados sugerem uma redução das lesões histológicas hepáticas 

tratadas com solução hipertônica. No entanto, é possível que uma avaliação histológica mais 

tardia registre com mais precisão os benefícios desse tratamento. 

Este trabalho comprovou que a administração da solução salina hipertônica, 

minutos antes da reperfusão do fígado, limitou o aparecimento das lesões conseqüentes à 

isquemia/reperfusão e sugere que a SSH tenha efeitos hepatoprotetores semelhantes no ser 

humano. Além disso, a experiência clínica em transplante de fígado e no tratamento do 

choque pós-trauma, realizados no HC-FMUSP, atesta a segurança da administração dessa 

substância em determinados tipos de pacientes, o que indica a possibilidade de um futuro 

ensaio clínico.   
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6 - CONCLUSÕES 

  

 

O presente estudo, realizado nas condições descritas, permitiu as seguintes 

conclusões: 

 

• O tratamento da isquemia/reperfusão hepática com solução salina hipertônica 

(NaCl 7,5%) reduziu as lesões do fígado isquêmico e as lesões à distância. 

• A redução das lesões locais e sistêmicas se fez por mecanismos independentes 

das citocinas IL-6 e IL-10. 
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7 - ANEXOS 

 
 

Anexo A. Valores séricos de aspartato aminotransferase (AST) 
 

 

  

Rato C ST SSF SSH 

1 176 1930 3070 2100 
2 450 2840 2100 2310 
3 260 4980 3700 1270 
4 275 3680 3300 2480
5 390 1130 2180 1170 
6 365 3950 2020 1140 
7 260 2800 4210 1760
8 112 2560 2210 2660 
9 330 1990 4100 1500 

10 260 2150 3750 1140 
11 190 3840 3940 1590 
12 200 4840 3110 1500
13 260 3870 4050 3940 
14 243 3420 2630 1960 

Média 269,36 3141,43 3169,29 1894,29 
DP 90,16 1132,50 814,40 774,97 
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Anexo B. Valores séricos de alanina aminotransferase (ALT) 

 

 

Rato C ST SSF SSH 

1 86 1530 2100 1640 
2 140 3180 1510 2720 
3 150 4240 3380 1250 
4 160 3630 3000 2150
5 170 750 2760 890 
6 260 2638 2120 857 
7 123 2400 4220 1340
8 57 1660 2130 1820 
9 200 1332 3040 860 

10 130 2310 3080 857 
11 150 4980 4080 913 
12 102 4500 1410 1189
13 120 3880 4000 3420 
14 74 3610 2250 1640 

Média 137,29 2902,86 2791,43 1539,00 
DP 52,47 1298,52 916,00 777,35 
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Anexo C. Valores do estado 3 da respiração mitocondrial (S3) nos lobos hepáticos 
isquêmicos 

 
 

 

 
 
 
 

 
Anexo D. Valores do estado 4 da respiração mitocondrial (S4) nos lobos hepáticos 
isquêmicos 

 
 
 

  

Rato C ST SSF SSH 

1 56,54 32,96 33,64 48,70 
2 56,50 34,47 29,26 48,20 
3 72,78 16,92 41,94 38,18 
4 88,62 29,79 39,30 41,43 
5 50,58 39,45 32,78 43,52 
6 57,53 38,46 33,31 44,49 
7 41,95 34,09 16,34 44,26
8 66,99 35,09 30,98 65,43 

Média 61,436 32,654 32,194 46,776 
DP 14,440 7,041 7,659 8,266 

 

Rato C ST SSF SSH 

1 13,72 12,68 12,88 15,68 
2 13,30 13,59 20,48 16,07 
3 23,77 12,44 17,04 15,27 
4 26,79 13,95 14,59 13,22 
5 13,20 13,40 12,49 13,99 
6 18,46 15,39 13,44 15,70 
7 12,09 12,86 9,46 15,98
8 19,61 12,81 12,15 18,32 

Média 17,618 13,390 14,066 15,529 
DP 5,485 0,955 3,368 1,517 
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Anexo E. Valores da razão do controle respiratório mitocondrial (RCR) nos lobos 
hepáticos isquêmicos 

 

 

 
Anexo F. Valores da razão ADP/consumo de oxigênio mitocondrial (ADP/O) nos lobos 
hepáticos isquêmicos 

 

   

Rato C ST SSF SSH 

1 4,12 2,60 2,61 3,11 
2 4,25 2,54 1,43 3,00 
3 3,06 1,36 2,46 2,80 
4 3,31 2,14 2,69 3,13 
5 3,83 2,94 2,63 3,11 
6 3,11 2,45 2,48 2,83 
7 3,47 2,65 1,73 2,77
8 3,42 2,74 2,55 3,57 

Média 3,571 2,428 2,323 3,040 
DP 0,448 0,489 0,471 0,260 

Rato C ST SSF SSH 

1 1,92 1,48 1,48 1,78 
2 1,88 1,48 0,81 1,88 
3 1,82 1,18 1,48 1,58 
4 1,69 1,44 1,62 1,88
5 1,82 1,64 1,43 1,90 
6 1,91 1,39 1,34 1,88 
7 1,97 1,44 1,22 1,80
8 1,91 1,32 1,51 1,90 

Média 1,865 1,421 1,361 1,825 
DP 0,087 0,134 0,252 0,109 
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Anexo G. Valores do estado 3 da respiração mitocondrial (S3) nos lobos hepáticos não 
isquêmicos 

 
 
 

 

 

 
 

Anexo H. Valores do estado 4 da respiração mitocondrial (S4) nos lobos hepáticos não 
isquêmicos 

 
 
 

 

 

Rato C ST SSF SSH 

1 62,66 31,45 23,06 34,58 
2 79,56 43,05 25,37 56,79 
3 47,51 27,82 48,80 69,70 
4 82,61 47,16 48,59 23,28
5 61,47 45,76 26,19 102,64 
6 41,80 42,95 27,35 26,19 
7 20,84 42,99 54,26 88,47
8 56,68 38,57 42,87 50,35 

Média 56,641 39,969 37,061 56,500 
DP 20,159 6,917 12,792 28,948 

Rato C ST SSF SSH 

1 17,33 11,23 10,48 12,29 
2 21,50 19,74 12,69 16,96 
3 15,84 10,01 17,32 19,30 
4 23,70 14,86 14,95 8,66
5 18,44 15,65 9,73 27,26 
6 13,95 16,15 14,48 10,48 
7 7,36 12,28 13,44 23,59
8 16,95 13,45 15,01 16,78 

Média 16,884 14,171 13,513 16,915 
DP 4,940 3,109 2,505 6,417 
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Anexo I. Valores da razão do controle respiratório mitocondrial (RCR) nos lobos 
hepáticos não isquêmicos 

 
 
 

Rato C ST SSF SSH 

1 3,62 2,80 2,20 2,81 
2 3,70 2,18 2,00 3,35 
3 3,00 2,78 2,82 3,56 
4 3,50 3,17 3,25 2,69
5 3,33 2,92 2,69 3,76 
6 3,00 2,67 1,89 2,50 
7 2,83 3,50 4,04 3,75
8 3,70 2,87 2,86 3,00 

Média 3,3350 2,8613 2,7188 3,1775 
DP 0,3494 0,3813 0,7103 0,4937 

 
  

 
 
 

Anexo J. Valores da razão ADP/consumo de oxigênio mitocondrial (ADP/O) nos lobos 
hepáticos não isquêmicos 
 
 
 

Rato C ST SSF SSH 

1 1,92 1,48 1,51 1,62 
2 1,97 1,48 1,27 1,84 
3 1,82 1,48 1,71 1,90 
4 1,76 1,76 1,64 1,70 
5 1,97 1,57 1,35 1,95 
6 1,85 1,42 1,44 1,84 
7 1,91 1,64 1,38 1,92 
8 1,91 1,58 1,47 1,91 

Média 1,8888 1,5513 1,4713 1,8350 
DP 0,0736 0,1103 0,1471 0,1164 
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Anexo K. Valores séricos da interleucina 6 (IL-6) 
 
 
 

 

 
 
Anexo L. Valores séricos da interleucina 10 (IL-10) 

 
 

 

 

Rato C ST SSF SSH 

9 0 34 181 154 
10 0 38 84 83 
11 0 79 46 164 
12 0 100 91 89
13 0 57 81 63 
14 0 80 23 40 

Média 0 64,67 84,33 98,83 
DP 0 26,07 54,09 49,77 

 

Rato C ST SSF SSH 

9 0 35 83 42 
10 0 30 46 31 
11 0 98 43 94 
12 0 38 68 37 
13 0 77 93 90 
14 0 43 87 85 

Média 0 53,50 70,00 63,17 
DP 0 27,49 21,43 29,38 
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Anexo M. Valores da permeabilidade vascular pulmonar (PVP) 
 
 

 

 

 
 

Anexo N. Valores da atividade da mieloperoxidase pulmonar (MPO) 
 

 
 

 

 

 

Rato C ST SSF SSH 

1 70,73 243,48 346,60 201,28 
2 65,10 136,75 290,41 91,51 
3 133,53 258,54 157,47 153,60 
4 66,00 218,46 313,11 201,72 
5 91,41 249,41 312,60 74,31 
6 88,13 265,57 105,88 186,79 
7 197,00 241,86 399,32 124,49
8 88,20 627,92 332,61 151,95 

Média 100,01 280,25 282,25 148,21 
DP 44,91 146,26 99,28 48,48 

 

Rato C ST SSF SSH 

1 0,121 0,165 0,172 0,102 
2 0,120 0,208 0,130 0,144 
3 0,146 0,059 0,045 0,210 
4 0,052 0,049 0,100 0,088 
5 0,041 0,089 0,173 0,130 
6 0,079 0,139 0,051 0,208 
7 0,030 0,156 0,231 0,090
8 0,021 0,102 0,519 0,085 

Média 0,076 0,121 0,178 0,132 
DP 0,048 0,055 0,152 0,052 
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Anexo O. Análise histológica dos lobos hepáticos do grupo Controle (grupo C), equivalentes 
aos lobos isquêmicos dos demais grupos  

 

  
 
 
Anexo P. Análise histológica dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo Sem Tratamento 
(grupo ST)  
 

 
 
 
Anexo Q. Análise histológica dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo Solução Salina 
Fisiológica (grupo SSF)  
 

 

 

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 1 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 0 1 
3 1 1 0 0 0 0 1 
4 2 0 0 0 0 0 1 
5 2 1 0 0 0 0 1 
6 2 0 0 0 1 0 1 

Mediana 2 0 0 0 0 0 1 

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 0 0 1 2 2 2 2 
2 0 0 2 3 1 2 1 
3 2 0 1 3 2 2 1 
4 2 0 1 2 2 1 1 
5 2 0 1 2 3 1 1 
6 2 0 3 3 2 2 1 
7 1 0 2 2 2 2 2 
8 0 0 1 3 3 1 2 

Mediana 2 0 1 3 2 2 1 

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 1 0 2 2 1 1 1 
2 2 0 3 1 1 1 1 
3 2 1 2 1 1 0 0 
4 2 0 1 1 1 0 0 
5 2 1 1 1 2 1 1 
6 0 0 2 1 1 1 1 
7 0 0 2 1 1 1 1 
8 2 0 0 3 3 2 1 

Mediana 2 0 2 1 1 1 1 
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Anexo R. Análise histológica dos lobos hepáticos isquêmicos do grupo Solução Salina 
Hipertônica (grupo SSH) 
 

 
 
 
 
 
Anexo S. Escore da lesão de isquemia/reperfusão dos lobos hepáticos isquêmicos 
 
 

 

  

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 1 0 1 1 1 1 1 
2 0 1 1 0 2 1 1 
3 0 0 1 2 1 1 1 
4 0 0 1 1 1 2 1 
5 0 0 1 0 1 1 1 
6 2 0 2 0 2 1 1 
7 1 0 3 3 1 1 1 
8 2 0 1 0 1 0 1 

Mediana 1 0 1 1 1 1 1 

Rato C ST SSF SSH 

1 1 13 12 8 
2 3 15 11 6 
3 3 17 9 10 
4 3 13 7 8 
5 4 14 11 4 
6 4 19 8 8 
7 15 8 16
8 16 17 5 

Média 3,00 15,25 10,38 8,13 
DP 1,10 2,05 3,20 3,72 
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Anexo T. Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos do grupo Controle (grupo 
C) 
 

 
 
 
Anexo U. Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos do grupo Sem Tratamento 
(grupo ST) 
 

 
 
 
Anexo V. Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos do grupo Solução Salina 
Fisiológica (grupo SSF) 
 

 
  

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 1 0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 0 1 
3 2 1 0 0 0 0 1 
4 2 1 0 0 0 0 1 
5 2 1 0 0 0 0 1 
6 2 0 0 0 0 0 1 

Mediana 2 1 0 0 0 0 1 

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 0 0 1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 1 1 1 
7 1 0 1 0 1 1 1 
8 0 0 1 0 1 1 2 

Mediana 0 0 1 0 0 1 1 

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 1 0 1 0 1 1 1 
2 1 0 3 0 0 0 1 
3 1 1 2 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 0 1 1 
8 0 0 0 0 1 1 1 

Mediana 1 0 1 0 0 0 1 
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Anexo W. Análise histológica dos lobos hepáticos não isquêmicos do grupo Solução Salina 
Hipertônica (grupo SSH) 
 

 
 
 
 
Anexo X. Escore da lesão de isquemia/reperfusão dos lobos hepáticos não isquêmicos 
 

 

 

Rato Tumefaç Retração Esteatose Necrose Inf lobular Inf portal Celul sinus

1 0 0 1 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 1 0 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 1 0 0 
8 0 0 1 0 1 0 2 

Mediana 0 0 1 0 0 0 1 

Rato C ST SSF SSH 

1 1 2 5 2 
2 3 1 5 2 
3 4 1 4 0 
4 4 0 1 0 
5 4 2 1 1 
6 3 3 2 1 
7 5 2 2
8 5 3 4 

Média 3,17 2,38 2,88 1,50 
DP 1,17 1,85 1,64 1,31 
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