
MIRIAM KARINE DE SOUZA 

 

 

 

 

 

Análise dos lipídios biliares no cálculo e na bile em 

portadores brasileiros de litíase biliar  

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

Doutor em Ciências 

 

Área de Concentração: Gastroenterologia Clínica 

 

Orientador: Prof. Dr. Aytan Miranda Sipahi 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2009 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
reprodução autorizada pelo autor 

   

             Souza, Miriam Karine de 
      Análise dos lipídios biliares no cálculo e na bile em portadores brasileiros de litíase 
biliar  /  Miriam Karine de Souza.  --  São Paulo, 2009. 

 

    Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Gastroenterologia. 

 

    Área de concentração: Gastroenterologia Clínica.  
    Orientador: Aytan Miranda Sipahi.  
   
 

Descritores:  1.Litíase  2.Cálculos biliares  3.Lipídeos  4.Pacientes brasileiros   
 

 

  
USP/FM/SBD-454/09 

 

   
 

 



  

 

“Se queremos um mundo de paz e justiça, temos que colocar 

decididamente a inteligência a serviço do amor” 

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 



  

DEDICATÓRIA 
 
 
 

Em especial, dedico esse trabalho ao meu marido Sergi, 

ao nosso lindo filho Lucca e a Deus por permitirem a 

realização desse sonho. 

 
 
 
 
 



  

AGRADECIMENTOS 
 
 
Ao Dr. Aytan Miranda Sipahi, orientador desta tese e a quem dedico minha 
mais sincera admiração. Obrigada pela interminável paciência e 
compreensão durante todos os anos que trabalhamos juntos. 
 
Aos Prof. Dr. Joaquim Gama-Rodrigues e Angelita Habr-Gama por todo 
apoio inicial para trilhar o caminho da pós-graduação. 
 
Ao Dr. Adérson Omar Mourão Cintra Damião pela grandeza dos seus atos, 
serei imensamente grata por toda minha vida. 
 
Ao Dr. André Zonetti de Arruda Leite pelas importantes sugestões ao longo 
de todo o trabalho. 
 
À Dra. Maraci Rodrigues pelo carinho e atenção que sempre me dedicou. 
 
Às amigas Débora Dourado Poli e Marília Lage Alencar, meus exemplos de 
ótimas alunas e profissionais e que através do LIM07 pude conhecer e amar. 
 
Às amigas Maria Laura Lacava Lordello e Carmen Lucia Ortiz Agostinho por 
terem feito esse trabalho possível. Obrigada por tudo e principalmente por 
todo esforço e dedicação na realização dos testes laboratoriais. 
 
Às amigas Fabiana Maria dos Santos, Iêda Nishitokukado e Lilian Araújo; 
jóias preciosas do LIM07.  Obrigada pelo carinho e apoio para continuar 
esse caminho. 
 
Aos companheiros pós-graduandos e toda equipe do LIM07 que sempre 
estiveram presente com palavras de estimulo e apoio. 
 
À Fabiana Bispo, secretária da pós-graduação, por toda ajuda 
principalmente nos momentos mais difíceis desse caminho. 
 
Ao Prof. Dr. Flair José Carrilho, pela capacidade de conduzir o programa de 
pós-graduação com máxima eficiência e respeito pelos alunos. 
 
À Fiorella Oncoy Carrillo, por cuidar com esmero do meu filho incontáveis 
horas durante meus inúmeros momentos de total ausência.  
  
À Mirta Galaz, Maria Luisa Vargas, José Letelier e Rocio Utreras pela 
disposição e colaboração na análise estatística e revisão gráfica.  
 
À Deise Bilate pela revisão gramatical do trabalho. 
  



  

Ao Serviço de documentação científica da USP, especialmente Josué 
Moreira de Souza, pelo excelente trabalho de diagramação e impressão da 
tese. 
 
A todos que direta ou indiretamente colaboraram na realização desse 
trabalho. 
 
À minha irmã, Lilyan, pela dedicação e amor com que realiza suas tarefas e 
que me enchem de orgulho.  
 
Finalmente, aos nossos pais, José e Antonia, obrigada por sempre 
incentivarem (e apoiarem) o nosso crescimento através dos estudos. Vocês 
são nossos maiores exemplos de amor, dedicação e honestidade; valores 
que de alguma maneira estão marcados nesse trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 
desta publicação: 
 
Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals 
Editors (Vancouver). 
 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e 
documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 
Elaborado por: Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Júlia de A. L. Freddi, 
Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Sueli Campos Cardoso, 
Valéria Vilhena. 2º Ed. São Paulo. Serviço de Biblioteca e Documentaçao; 
2005. 
 
 
Abreviatura dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals 
Indexed in Index Medicus. 
 

 

 



  

SUMÁRIO 
 

 

Lista de abreviaturas  
Lista de tabelas 
Lista de gráficos 
Anexo 
Resumo 
Summary 

1  Introdução ................................................................................................ 1 

1.1  Composição do cálculo biliar ..................................................................... 2 
1.2  Composição da bile .................................................................................... 4 

1.2.1  Secreção hepática de lipídios biliares .......................................... 7 
1.3  Fisiopatologia da formação do cálculo de colesterol ............................. 8 

2  Objetivos ................................................................................................ 13 

3  Métodos .................................................................................................. 15 

3.1  Casuística ................................................................................................... 16 
3.2  Cálculo biliar ............................................................................................... 17 

3.2.1  Dosagem de colesterol ................................................................. 17 
3.2.2 Dosagem de bilirrubina .................................................................. 18 

3.3  Bile vesicular .............................................................................................. 19 
3.3.1  Tempo de nucleação .................................................................... 20 

3.4  Quantificação dos lipídios biliares na bile vesicular ............................ 21 
3.4.1  Dosagem de colesterol e bilirrubina direta ................................ 21 
3.4.2  Dosagem de fosfolipídios ............................................................. 21 
3.4.3  Dosagem de sais biliares totais .................................................. 25 
3.4.4  Dosagem de frações de sais biliares ......................................... 27 

3.5  Cálculo do Índice de Saturação do Colesterol (ISC) ........................... 28 
3.6  Análise Estatística ..................................................................................... 29 
3.7  Aspectos Éticos ......................................................................................... 29 

4  Resultados ............................................................................................. 30 

5  Discussão ............................................................................................... 42 

6  Conclusões ............................................................................................ 48 

7  Anexo ...................................................................................................... 50 

Anexo A - Equipamentos e Reagentes ............................................................ 51 

8  Referências ............................................................................................ 52 

 



  

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

 

ABC – ATP Binding Cassete (transportador) 

ACAT – Acetil CoA Colesterol Acetil Transferase 

AINES – Antiinflamatórios não esteroidais 

bG – β – glucuronidase 

CA – Ácido cólico 

CCK – Hormônio colecistoquinina 

CDCA – Ácido chenodesoxicólico 

CYP7A1 – Colesterol 7 α hidroxilase 

DCA – Ácido deoxicólico 

DMSO - Dimetilsulfóxido 

HCl – Ácido clorídrico 

HMG-CoA – 3 hidroxi –3 metilglutaril – CoA 

HPLC – High Performance Liquid Chromatography 

ISC – Índice de Saturação do Colesterol 

LCA – Ácido litocólico 

PhL – Fosfolipase 

TN – Tempo de nucleação 

UCDA – Ácido ursodeoxicólico 

 

 



  

LISTA DE TABELAS 
 

 

MÉTODOS 
 
Tabela 1 –  Quantidade de reagentes segundo fabricante 

Biodiagnóstica® para curva de leitura de absorbância para 
dosagem de colesterol no cálculo .............................................. 19 

Tabela 2 –  Quantidade de reagentes segundo fabricante Merck® para 
dosagem de bilirrubina no cálculo .............................................. 19 

Tabela 3 –  Diluição das alíquotas de TCA em metanol ............................... 26 

Tabela 4 –  Curva de Calibração para cálculo de concentração de sais 
biliares totais .............................................................................. 26 

Tabela 5 –  Reagentes utilizados para cálculo de concentração de sais 
biliares totais .............................................................................. 26 

 

RESULTADOS 
 
Tabela 1 –  Composição do cálculo .............................................................. 31 

Tabela 2 –  Características gerais dos grupos .............................................. 33 

Tabela 3 –  Comparação de variáveis entre os grupos de cálculo de 
colesterol e controle ................................................................... 34 

Tabela 4 –  Correlação de ISC e TN para os grupos de cálculo de 
colesterol e controle ................................................................... 37 

Tabela 5 –  Correlação de %DCA e variáveis para os grupos de cálculo 
de colesterol e controle .............................................................. 38 

Tabela 6 –  Descrição dos pacientes de grupo de colesterol com %DCA 
maior ou menor que 50% ........................................................... 40 

Tabela 7 –  Correlação de %DCA com sexo, idade, ISC e tempo de 
nucleação entre os pacientes com cálculo de colesterol ........... 41 

 

 
 
 



  

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 
Grafico 1 –  Composição da Bile ................................................................. 32 

Grafico 2 –  Composição dos Sais Biliares ................................................. 32 

Gráfico 3 –  Comparação de ISC entre os grupos de colesterol e 
controle .................................................................................... 35 

Gráfico 4 –  Comparaçao da freqüencia de ISC entre os grupos ................ 36 

Gráfico 5 –  Comparação do tempo de nucleação entre os grupos 
controle e cálculo de colesterol ................................................ 36 

Gráfico 6 –  Correlação de %DCA entre os grupos de cálculo de 
colesterol e controle ................................................................. 39 

 

 



  

RESUMO 
 
Souza MK. Análise dos lipídios biliares no cálculo e na bile em portadores 
brasileiros de litíase biliar [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, 2009. 59p. 
 
INTRODUÇÃO: A litíase biliar é uma doença do trato digestivo que 
apresenta prevalência variada em diferentes grupos étnicos e que gera altos 
gastos aos sistemas de saúde. A possibilidade de aplicação de tratamento 
não invasivo medicamentoso está direcionada a presença de cálculo de 
colesterol o que leva a necessidade de identificar corretamente os pacientes 
que podem beneficiar-se com o tratamento. No Brasil estima-se uma 
prevalência da doença em 9,3% da população em geral. Porém, ainda não 
há estudos que demonstrem a composição de cálculo de colesterol e 
pigmentos nos pacientes, bem como não há estudos de análise dos lipídios 
biliares e sua relação com os mecanismos fisiopatológicos da doença. 
Nossos objetivos foram analisar a composição do cálculo e da bile e 
compará-la com fatores pré-dispositivos da doença como tempo de 
nucleação e hiper saturação de colesterol em pacientes brasileiros. 
MÉTODOS: Foram analisadas 72 amostras de bile vesicular e cálculo biliar 
de pacientes com litíase biliar submetidos a procedimento cirúrgico 
laparoscópico em diferentes hospitais da grande São Paulo. Quatorze 
amostras de bile vesicular de pacientes que foram submetidos à 
laparoscopia por problemas gastrointestinais, mas que não apresentavam 
litíase biliar foram usadas como controle. Foram realizadas análises 
bioquímicas para avaliar a composição dos cálculos e da bile. Os cálculos 
foram analisados de acordo com a porcentagem de colesterol e bilirrubina 
em relação ao peso total do cálculo. A concentração dos ácidos biliares foi 
determinada pela técnica HPLC. O índice de saturação do colesterol foi 
calculado de acordo com a metodologia descrita por Carey. O tempo de 
nucleação foi avaliado através de microscopia de luz polarizada durante 21 
dias.  RESULTADOS: No grupo de pacientes com litíase biliar, 48 eram do 
sexo feminino (66,7%) e a média de idade foi 54,1 anos ± 13,1 (mínima de 
18 anos e máxima de 75 anos). Do total de cálculos analisados (n=72) 75% 
foram classificados como cálculo de colesterol e 25% como cálculo de 
bilirrubina. A bile dos pacientes com cálculo de colesterol apresentou menor 
concentração de fosfolipídios p<0,05), maior índice de saturação de 
colesterol (p<0,001), menor tempo de nucleação (p<0,05) e maior 
concentração de ácido deoxicólico (p<0,05) quando comparada com a bile 
de pacientes controle. CONCLUSÕES: Os nossos resultados mostraram que 
a composição dos cálculos não foi homogênea na nossa amostra. Análise da 
bile mostrou-se semelhante aos trabalhos encontrados na literatura, os 
fatores litogênicos estavam presentes na bile dos pacientes com cálculo de 
colesterol e mostraram-se precursores eficientes para formação do cálculo.  
 
Descritores: 1.Litíase biliar  2.Cálculo biliar  3.Lipídios biliares  4.Pacientes 
brasileiros 
 



  

SUMMARY 
 
Souza MK. Analysis of gallstones and biliar lipids in gallbladder disease of 
Brazilians patients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”, 2009. 59p. 
 
Introduction: Gallstone disease represents a prevalent and costly health 
problem. The changing epidemiology and the emerging non-surgical 
interventions for gallstone disease necessitate the definition of target 
populations for future therapies. The prevalence of biliary lithiasis in Brazil is 
around 9,3% of the general population with more than 20 years old, however 
it is necessary investigative studies to determine the composition of the 
gallstones and the correlation between bile lipids and disease 
physiopathology factors. Objectives: This study aimed to define patterns of 
gallstone composition and evaluate the biliary predictor’s factors of gallstone 
disease as nucleation time and cholesterol saturation index in Brazilian 
patients. Methods: Seventy two post- cholecystectomy gallstone specimens 
and gallbladder bile were obtained from different hospitals of the city of Sao 
Paulo. Fourteen gallbladder bile samples were obtained as control samples, 
from patients who underwent laparoscopic surgery due to gastrointestinal 
symptoms without gallbladder disease. Biochemistry analyses were 
performed to determine the composition of the gallstones and bile. 
Gallstones were classified according to their cholesterol and bilirrubin content 
linked with their dry weight. The concentration of bile salts was evaluated by 
HPLC technique. The cholesterol saturation index (CSI) was calculated in 
accordance with Carey methods. The nucleation time was evaluated by 
polarized light microscopy during 21 days. Results: There were 48 women 
and 22 men in the Gallbladder disease patients group. The mean age of the 
patients were 54,1 ± 13,1 years old (range 18 – 75 years old). Cholesterol 
stones were found in 75% of the stones.  The bile of the cholesterol gallstone 
patients presented lower concentration of phospholipids (p<0,05), higher CSI 
(p<0,001), lower nucleation time (p<0,05) and higher concentration of 
deoxicholic acid (p<0,05) when compared with control group. Conclusions: 
Our results showed the composition of gallstones in our samples was not 
homogeneous. The analysis of bile is in accordance with literary findings and 
the lithogenic factors were presented in the bile of patients with cholesterol 
gallstones and they seem to be effective predictors’ factors for the gallstone 
formation in our population. 
 
Descriptors: 1.Biliary lithiasis  2. Gallbladder disease  3. Gallstones 
composition  4.Brazilian patients 
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O papel que os lipídios biliares desempenham na litíase biliar é objeto 

de estudo pela importante relação com a complexa patogenia da doença. A 

litíase biliar é um distúrbio do trato digestivo, multifatorial que atinge a 

população mundial de maneira freqüente e em variadas proporções sendo 

considerada uma das patologias que mais gastos geram aos sistemas de 

saúde no mundo (1-9). No Brasil estudos foram realizados para determinar a 

prevalência de colelitíase, porém esses estudos são escassos e limitados. 

Coelho et al. sugerem uma prevalência da doença em 9,3% da população 

em geral maior de 20 anos(10;11), o que representaria 18 milhões de 

habitantes.  Contudo, não encontramos na literatura estudos que 

demonstrem a composição de cálculo de colesterol e pigmentos nos 

pacientes, bem como não há estudos de análise dos lipídios biliares e sua 

relação com os mecanismos fisiopatológicos da doença.   

 

 

1.1  Composição do cálculo biliar 

 

Mais de 90% dos cálculos são compostos principalmente de colesterol 

e se formam no interior da vesícula biliar. A formação do cálculo de 

colesterol está diretamente relacionada com os fatores fisiopatológicos da 

litíase biliar que envolve hiper saturação hepática de colesterol e tempo de 
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nucleação, além de fatores adicionais como hipomotilidade vesicular e 

trânsito intestinal lento que permitem que micro cristais de colesterol sejam 

retidos e se transformem em cálculos(12).   O restante dos cálculos está 

composto principalmente por cálculos pigmentados de bilirrubinato de cálcio 

polimerizado que precipitam, se o produto iônico do cálcio e da bilirrubina 

não conjugada exceder a capacidade de solubilização da micela formada por 

sais biliares e fosfolipídios. A formação do cálculo pigmentar obedece a 

mecanismos patogênicos muito diferentes aos do cálculo de colesterol. 

Postula-se que sua formação ocorre na presença de bactérias que 

colonizam a via biliar e que através da enzima β-glucuronidase (bG) 

converte bilirrubina conjugada em não conjugada. A bilirrubina não 

conjugada é menos solúvel em meio aquoso e precipita formando complexos 

de cálcio(13). O importante papel que as bactérias desempenham na 

formação do cálculo pigmentar foi por primeira vez documentado por Maki, 

em 1966, que demonstrou que a enzima bG conduz a precipitação do 

bilirrubinato de Cálcio(14). Outros estudos mostraram a importância da 

enzima bacteriana fosfolipase (PhL) na condução da formação de palmitato 

de cálcio (15;16). A secreção biliar possui propriedades antibacterianas e 

anticorpos que normalmente conduzem a eliminação das bactérias junto 

com as células epiteliais. Essa remoção natural se perde quando as 

bactérias estão aderidas a um corpo estranho, portanto, as propriedades de 

adesão são importantes fatores facilitadores de colonização bacteriana na 

vesícula biliar(17).   A classificação dos cálculos biliares é importante para 

compreender sua patogenia e tratamento. Dividem-se em cálculos de 
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colesterol, mistos e pigmentados (marrons e negros)(18). Os cálculos 

amarelos ou pardos são ricos em colesterol e predominam nas sociedades 

industrializadas (80-90%). Os cálculos de pigmento negro são mais raros 

(<5%) e associam-se a transtornos hemolíticos crônicos, cirrose hepática, 

doença de Crohn e fibrose cística. Os cálculos de pigmento marrom como de 

terra associam-se com infecção biliar bacteriana e anatomia anormal da 

vesícula biliar(19;20). Os cálculos também possuem porcentagens variadas de 

cálcio. A partir de exame de superfície de corte se observa que o cálculo 

normalmente tem um centro escuro ou pigmentado, um interior cristalino 

(cristais de colesterol) que com freqüência apresenta irradiação e de acordo 

com o tamanho do cálculo, possui uma capa superficial que contém sais de 

cálcio. 

 

 

1.2  Composição da bile 

 

Colesterol, fosfolipídios e sais biliares correspondem a 97% do total 

de componentes da bile, sendo o restante composto por bilirrubina e 

proteínas. O desequilíbrio na concentração desses componentes favorece a 

cristalização do colesterol e formação do cálculo(21). Apesar de que os 

mecanismos que originam tal desequilíbrio ainda não foram bem 

esclarecidos, estudos mostram que cristais de colesterol ocorrem na 

presença de baixa relação fosfolipídio/colesterol e também baixa 

concentração de fosfolipídios e alta concentração de sais biliares(21;22).  
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O colesterol encontra-se presente em todas as membranas celulares 

e constitui um precursor de sais biliares, hormônios esteroidais e vitamina D. 

É insolúvel em água e está presente quase exclusivamente como colesterol 

não esterificado na bile.  No metabolismo hepático do colesterol três 

principais enzimas - HMG-CoA redutase (síntese de colesterol livre), 

CYP7A1 (síntese de ácido biliar) e ACAT (formação de colesterol 

esterificado) – poderiam estar envolvidas na hipersecreção de colesterol(23), 

porém, alguns autores avaliaram essas enzimas em pacientes obesos com e 

sem cálculo biliar e não identificaram defeito metabólico para hiper secreção 

de colesterol(24;25).  

A maior parte dos fosfolipídios encontrados na bile está formada por 

diacilfosfatidilcolina ou lecitina. São insolúveis e também formam parte das 

membranas celulares.  Devido à insolubilidade do colesterol em meio 

aquoso, micelas formadas por sais biliares, vesículas unilamelares de 

colesterol e lecitina atuam para mantê-lo em solução aquosa. A micela está 

presente na bile, particularmente dentro da vesícula biliar(21). 

Os sais biliares formam-se a partir do colesterol e sua síntese ocorre 

no fígado. Constituem os principais solutos da bile e os principais 

metabólitos do colesterol. Consistem em um núcleo esteroidal hidrofóbico e 

quatro anéis de hidrocarbono fusionados que formam a cadeia lateral 

alifática. No homem a maioria deles possui 24 átomos de carbono. São 

derivados estruturalmente do ácido cólico, formado por 24 átomos de 

carbono e que se caracteriza por ter na posição C-17 uma cadeia alifática 

ramificada com cinco átomos de carbono. Os sais biliares possuem número 
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variado de grupo hidróxido que podem estar no núcleo esteróide ou na 

cadeia lateral alifática. A posição onde ocorre a hidroxilação define o tipo de 

ácido biliar. Antes de serem excretados na bile, os ácidos biliares são 

conjugados com os aminoácidos taurina e glicina e a partir daí são 

conhecidos como sais biliares(26). 

Os principais ácidos biliares são o ácido cólico - CA (hidroxilação na 

posição C-3α, C-7α e C-12α), ácido litocólico - LCA (hidroxilação na posição 

C-3α e C-24α), ácido deoxicólico - DCA (hidroxilação na posição C-3α, C-7α 

e C-12α), ácido ursodeoxicólico - UDCA (hidroxilação na posição C-3α, C-7α 

e C-24α) e ácido chenodeoxicólico - CDCA (hidroxidação na posição C-3α e 

C-7α). Os ácidos biliares fazem parte da circulação entero hepática e o local 

onde o grupo hidróxido é catalisado define os ácidos biliares em primários, 

secundários e terciários. CA é primário por ser sintetizado diretamente no 

fígado. Os ácidos secundários DCA e LCA são resultado das modificações 

de CA realizadas por bactérias anaeróbicas intestinais especializadas.  Os 

ácidos biliares terciários, como UDCA, surgem mediante oxidurredutases 

bacterianas intestinais e hepáticas.    CDCA também é sintetizado no fígado 

e, portanto é considerado um ácido biliar primário(26). CDCA e DCA formam 

micelas em concentrações baixas e podem solubilizar o colesterol de 

maneira eficiente na bile e também no processo de absorção de gorduras no 

intestino delgado. Estudos clínicos e experimentais mostraram que aumento 

da concentração de DCA e diminuição da motilidade intestinal parecem estar 

associados à formação de bile litogênica(27;28). Trânsito intestinal lento 

propicia o aumento de bactérias anaeróbicas gram positivas e ação 
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prolongada da enzima CYP7A1(29). UDCA amplifica a fase cristalina o que 

diminui a quantidade de mono hidrato de colesterol cristalino na bile, a forma 

de colesterol encontrada nos cálculos. Além disso, ele é mais hidrófilo que 

os outros dois mencionados anteriormente(30).  Alta concentração de 

colesterol nos cálculos tem sido a base para o uso de ácidos biliares como 

tratamento não cirúrgico para dissolução dos cálculos de colesterol(31). 

CDCA e UDCA são utilizados para o tratamento, prevenção e recidivas de 

cálculos de colesterol radiotransparentes, porém UDCA é mais utilizado 

devido à sua menor toxicidade por sua natureza mais hidrofílica. Os efeitos 

terapêuticos desse sal incluem inibição da secreção hepática, redução de 

absorção intestinal de colesterol e possivelmente aumento do esvaziamento 

vesicular ao melhorar a contração muscular(32).   

 

1.2.1  Secreção hepática de lipídios biliares 

 

A secreção hepática da bile está regulada pelas proteínas 

transportadoras da família ABC e ocorre quando a bile canalicular flui em 

sentido contrário ao fluxo do plasma sinusal. Desta forma, os hepatócitos da 

parte final do espaço portal sintetizam bile contendo solutos em 

concentração maior que aquela bile encontrada na parte final do espaço 

venoso hepático. Isso favorece a formação de bile com alta concentração de 

solutos orgânicos (ácidos biliares, pigmentos biliares, colesterol e 

fosfolipídios)(33). Na bile hepática, o colesterol é transportado em blocos de 

fosfolipídios e colesterol conhecidos como vesículas unilamelares. Diferentes 
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estudos demonstraram que os sais biliares estimulam a secreção biliar 

dessas vesículas desde a capa externa da membrana canalicular(34-36). As 

vesículas multilamelares, ou cristais líquidos de colesterol, são derivadas da 

fusão de vesículas unilamelares na vesícula biliar e invariavelmente 

implicam na iniciação da seqüência de nucleação do colesterol.   

 

 

1.3  Fisiopatologia da formação do cálculo de colesterol 

 

A fisiopatologia da formação do cálculo de colesterol envolve 

principalmente três mecanismos de grande importância: supersaturação 

biliar de colesterol, nucleação na presença de fatores pró-nucleação, como a 

mucina e hipomotilidade vesicular. A interação desses fatores resulta na 

retenção de cristais de colesterol monohidratados com gel de mucina na 

vesícula, o barro biliar, onde o cálculo de colesterol se formará pela 

aglomeração de cristais unidos pelo gel de mucina e misturados à variadas 

proporções de sais de cálcio(12). 

A hipersecreção hepática de colesterol representa o principal fator 

indutor de supersaturação de colesterol na bile vesicular e pode estar 

acompanhada, ou não, por diferentes níveis de secreção de sais biliares e 

fosfolipídios. Em seus trabalhos, Carey definiu a relação entre quantidade de 

colesterol presente na bile e máxima solubilidade micelar como índice de 

saturação do colesterol (ISC)(37;38). Em pacientes com litíase biliar ocorre a 

precipitação de cristais de colesterol (ISC > 1) o que indica que a 
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solubilidade do colesterol na bile vesicular está no limite. A solubilidade do 

colesterol depende de três principais componentes lipídicos da bile: sais 

biliares conjugados, fosfolipídios e colesterol. Esses três componentes 

correspondem a quase 90% do peso da bile vesicular. A relação entre 

secreção de sais biliares, colesterol e fosfolipídios é curvilínea. Quando a 

secreção de sais biliares está em baixos níveis (<10µmol/h/kg em humanos), 

mais colesterol é secretado por molécula de sal biliar se comparado com 

altos níveis de secreção. Durante e depois das refeições aumenta o nível de 

secreção de sais biliares e a saturação biliar de colesterol é menor que 

durante os períodos interprandiais. Este ritmo diurno persiste no estado 

litogênico(38;39). O fator crítico que influencia na cristalização do colesterol 

procedente das vesículas parece ser a relação molar colesterol:fosfolipídio 

dentro das vesículas. Quando a relação molar se aproxima a 1:1, as 

vesículas ficam instáveis e tendem a precipitar. Quando os sais biliares 

estão presentes em concentrações elevadas, o colesterol se reparte entre as 

vesículas e a micela. Esta distribuição do colesterol reduz a relação 

colesterol:fosfolipídio dentro das vesículas fazendo com que sejam estáveis 

e diminuindo o risco de formação e precipitação de cristais(38).  

A nucleação é o processo inicial para formação do cálculo e o gel de 

mucina na vesícula biliar parece ser o principal fator pró nucleação para 

formação de cristais de colesterol que se desenvolveram em cálculo biliar. 

Em 1979, Holan, Holzbach Hermann, Cooperman e Claffey(40) foram os 

primeiros cientistas em demonstrar a importância da nucleação alterada no 

desenvolvimento da litíase biliar. Apesar de praticamente não haver 
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diferença na supersaturação biliar de colesterol entre o grupo controle e o 

grupo com cálculo, houve uma considerável diferença no tempo de 

nucleação comparativo entre os grupos, isto é, o tempo que o micro cristal 

de colesterol demora em aparecer nas amostras isotrópicas (uma fase) da 

vesícula biliar. Na bile procedente do grupo controle o tempo de nucleação 

foi de 10 -14 dias ou mais; na bile do outro grupo foi somente de 1 -2 dias. 

Como o tempo de estadia da bile na vesícula biliar é questão de horas, é 

evidente que os tempos de nucleação medidos in vitro não se relacionam 

diretamente com os obtidos in vivo. Somente servem como valor 

comparativo em ambos os grupos. Não está claro se a nucleação se deve ao 

excesso de promotores e/ou uma deficiência de inibidores de cristalização. 

As provas mais convincentes vão a favor do excesso de promotores e 

procedem dos trabalhos realizados por Strasberg et al (41). Quando se 

adicionam amostras de bile da vesícula biliar de pacientes com cálculo nas 

amostras de bile de pacientes sem cálculo, o tempo prolongado da 

nucleação do grupo controle se converte na nucleação rápida do grupo com 

cálculo. Em realidade, foram necessários somente 10% do volume da bile do 

grupo cálculo para converter o tempo lento da nucleação do grupo controle 

em um tempo anormalmente rápido. Não se conhece a natureza desses 

promotores ou inibidores da cristalização, mais é possível que sejam 

mucoglicoproteínas como a mucina(42;43). A mucosa da vesícula biliar 

responde com um aumento da síntese de mucoglicoproteínas e sua 

liberação quando ocorre secreção biliar supersaturada de colesterol antes do 

aparecimento dos micro cristais de colesterol. Estudos experimental e clínico 
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conduzidos por Lee(44) e Esterling et al(45)  respectivamente,  demonstraram 

que o ácido acetilsalicílico e outros AINES previnem o aumento de 

mucoglicoproteínas biliares induzida por dieta litogênica e também previnem 

a formação de cálculo. Outro estudo conduzido por Hood at al(46) mostrou 

que a ingestão prolongada de AINE parece prevenir a recidiva da litíase 

biliar. Portanto esses autores sugerem que a prevenção do desenvolvimento 

de cálculo biliar, tanto primários como recidivantes, consegue-se 

manipulando a nucleação dos cristais de colesterol, mais do que reduzindo a 

saturação biliar de colesterol. Considerar tempo de nucleação como fator 

para formação do cálculo indica que a estase biliar na vesícula tem 

importante papel já que para ocorrer à formação, não somente a bile deve 

estar supersaturada de colesterol, mais também os cristais de colesterol 

resultantes do efeito de nucleação devem permanecer um tempo suficiente 

na vesícula biliar para aglomerar-se, experimentar coalescência e crescer 

até formar cálculos macroscópicos. A liberação do hormônio CCK duodenal 

favorece a contratilidade da vesícula biliar e sua supressão, que pode ser 

causada, por exemplo, pela somatostatina, diminui a contração muscular 

vesicular o que favorece a formação do cálculo(47;48). Não existe consenso se 

o esvaziamento insuficiente é causado pela presença do cálculo ou vice-

versa, apesar de alguns estudos experimentais e em humanos sugerirem 

que o esvaziamento vesicular anormal precede ao desenvolvimento do 

cálculo(49;50). Jazrawi et al (51) usaram simultaneamente as técnicas de 

ultrasonografia e cintilografia para comparar  turnover vesicular biliar em 

pacientes normais e com litíase. Os resultados mostraram turnover 
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claramente diminuído nos pacientes com litíase reforçando a teoria que a 

hipomotilidade vesicular pode ser um fator primário que associado ao tempo 

de nucleação conduz a formação do cálculo.  

O tempo de trânsito colônico é outro fator recentemente considerado 

por alguns autores como Van Erpecum et al(52) e Thomas et al(52;53) como 

parte da  fisiopatologia da formação do cálculo. Seus estudos mostraram 

aumento da enzima bacteriana 7 alfa hidroxilase nas amostras fecais de 

pacientes com cálculo de colesterol. Thomas et al(54) também demonstrou 

que a prolongação do trânsito colônico induzida por Octreotideo aumenta 

bactérias anaeróbicas fecais, enzimas do metabolismo de sais biliares e 

DCA sérico em pacientes acromegálicos.   

Pode-se entender, portanto, que a formação do cálculo biliar de 

colesterol é o resultado da ação de diferentes mecanismos patológicos que 

levam a alterações funcionais hepatocelulares e vesiculares e que estão 

associados a uma complexa interação de fatores de risco genéticos, 

dietéticos (dieta rica em carboidratos, gorduras e baixo consumo de fibras), 

fisiológicos (gravidez, menopausa) além de fatores ambientais 

(sedentarismo) ainda não bem definidos(19;20;55). Esses mecanismos têm sido 

estudados bem como sua relação com outras patologias e alterações 

associadas à formação do cálculo, como por exemplo, hipertrigliceridemia(56), 

resistência insulínica(57) e acometimento inflamatório do íleo terminal que 

acarreta diminuição do “pool” de sais biliares e conseqüente aumento da 

concentração de colesterol formando assim a chamada “bile litogênica”(58). 

 



 

2  Objetivos 
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1. Análise dos lipídios biliares no cálculo e na bile.  

a. Análise da composição do cálculo e da bile; 

b. Comparar perfil dos lipídios biliares, ISC e tempo de nucleação dos 

pacientes com cálculo e sem cálculo de colesterol. 

 

 



 

3  Métodos 
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Estudo retrospectivo de análise da composição do cálculo e da bile 

vesicular extraídos de 72 pacientes portadores de litíase biliar, submetidos à 

cirurgia laparoscópica em vários hospitais da grande São Paulo, durante o 

período de 1987 – 2004. Originalmente foram armazenadas 178 amostras, 

porém os critérios de exclusão adotados somados a problemas técnicos que 

impediram a análise de alguns parâmetros reduziram em 72 o número de 

amostras onde foi possível analisar todos os parâmetros propostos no 

estudo.  

 

 

3.1  Casuística 

 

Materiais biológicos (bile vesicular e cálculo biliar) de 72 pacientes 

com diagnóstico de litíase biliar, comprovados através de critérios clínicos, 

radiológicos e endoscópicos, foram coletados por cirurgia laparoscópica em 

vários hospitais da grande São Paulo entre os anos 1987 e 1998. Foram 

incluídos pacientes com idade variando entre 18 e 74 anos. Excluíram-se os 

materiais biológicos de pacientes que receberam tratamento medicamentoso 

prévio para litíase biliar, portadores de Doença de Crohn e pacientes com 

diagnóstico de câncer gastrointestinal. O grupo controle utilizado foi 

composto por 14 amostras de bile vesicular, livre de cálculo biliar, de 
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pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica por problemas 

gastrointestinais mais que não apresentavam litíase biliar no momento da 

cirurgia. Os equipamentos e kits comerciais usados no trabalho foram 

descritos na tabela Equipamentos e Reagentes - Anexo A. 

 

 

3.2  Cálculo biliar 

 

O cálculo biliar retirado durante a cirurgia foi imediatamente lavado 

em água destilada e armazenado em frasco estéril, a temperatura ambiente. 

No laboratório, o cálculo foi colocado na estufa a 37ºC até a estabilização do 

peso (perda de água) durante 48 horas (processo de secagem do cálculo). 

Após o processo de secagem, o cálculo foi macerado e transformado em pó 

para análise de colesterol e bilirrubina através de método colorimétrico e o 

resultado foi expresso em porcentagem de colesterol e bilirrubina em relação 

ao peso seco do cálculo em miligramas. As dosagens foram feitas segundo 

métodos propostos pelos fabricantes dos kits utilizados em cada 

técnica(59;60).  

 

3.2.1  Dosagem de colesterol 

 

Para dosagem do colesterol, pesamos o pó de cálculo em triplicata 

(1mg/tubo). Adicionamos aos tubos 0,125mL de água destilada e 1,125mL 

de isopropanol. Sonicamos os tubos por 10 minutos. Coletamos 50µL da 
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amostra e adicionamos 1mL da solução do Kit de colesterol comercial 

enzimático colorimétrico Biodiagnóstica® código BD 301( Tabela 1). 

Agitamos os tubos e incubamos por 10 minutos em temperatura de 20 – 25 

ºC. Realizamos a leitura em espectrofotômetro a 500nm e calculamos o fator 

através da curva de absorbância. 

[Fator = concentração de colesterol / leitura da absorbância (média – branco)] 

Colesterol nas amostras = leitura de absorbância (média – branco) x fator. 

 

3.2.2 Dosagem de bilirrubina 

 

Para dosagem de bilirrubina adicionamos a 1mg de pó de cálculo, 

1mL de solução DMSO/acetona/HCl(1M) – 90:9:1. Sonicamos os tubos por 

15 minutos e centrifugamos por 1 hora a 5000rpm a temperatura de 10 ºC. A 

partir do sobrenadante retiramos 200µL e seguimos a reação conforme 

estipulado pelo fabricante (Tabela 2). Misturamos todos os componentes e 

deixamos em repouso a temperatura ambiente (20 – 25 ºC) por 10 – 60 

minutos. Após esse período adicionamos 1 mL de solução Fehring aos tubos 

(branco e amostras), misturamos e depois de 5 – 30 minutos realizamos 

leitura em espectrofotômetro a 578nm para então  contrastar as 

absorbâncias da amostra e branco. A bilirrubina reage com o ácido 

sulfanílico diazotado, produzindo pigmento vermelho/róseo (azabilirrubina). 

[Concentração de bilirrubina total x (Abs x 180umol/L) =  Abs x 10,5mg/dl] 
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Tabela 1 – Quantidade de reagentes segundo fabricante Biodiagnóstica® 

para curva de leitura de absorbância para dosagem de colesterol no cálculo 

  PADRÃO ISOPROPANOL SOLUÇÃO KIT 

 BRANCO _____ 50uL 1mL 

P I 0,02mg/20ug 10uL 40uL 1mL 

P II 0,04mg/40ug 20uL 30uL 1mL 

P III 0,06mg/60ug 30uL 20uL 1mL 

P IV 0,08mg/80ug 40uL 10uL 1mL 

 

 

Tabela 2 – Quantidade de reagentes segundo fabricante Merck® para 

dosagem de bilirrubina no cálculo 

KIT MERCK® TUBO AMOSTRAS TUBO BRANCO 

NITRITO DE SÓDIO 50uL ____ 

ÀCIDO SULFANÍLICO 200uL 200uL 

ACELERADOR BENZOATO DE SÓDIO 1,0mL 1,0mL 

AMOSTRA 200uL 200uL 

 

 

3.3  Bile vesicular 

 

As amostras de bile in natura foram obtidas por punção e aspiração 

do conteúdo vesicular durante o procedimento cirúrgico em pacientes em 

jejum, com seringas estéreis contendo 10 mL de bile vesicular isoladas em 

papel plástico e transportadas em garrafa térmica à temperatura de 37 ºC. 

Estocamos parte dessa amostra (3 mL) em tubo esterilizado, pré-aquecido a 

37 ºC, os quais foram mantidos em estufa à temperatura controlada de 
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37 ºC, para avaliação do tempo de nucleação. Diluímos a outra parte da bile 

coletada (7 mL) em isopropanol (1:9) e armazenamos a -20 ºC para posterior 

quantificação de colesterol total, sais biliares totais e frações, fosfolipídios 

totais e bilirrubina direta. 

 

3.3.1  Tempo de nucleação 

 

O estudo do tempo de nucleação foi realizado segundo técnica 

descrita por Chijiiiwa et al(61). Antes de receber as amostras de bile, o fluxo 

laminar era higienizado com sabão e água e mantido com a lâmpada 

ultravioleta acesa. Todo material a ser utilizado estava dentro do fluxo, 

inclusive o banho maria, no momento de chegada da amostra. Nesse 

momento a lâmpada ultravioleta era apagada e trabalhávamos somente com 

o fluxo ligado. Transferíamos 3 mL de bile das seringas para tubos estéreis 

de tampa rosqueada que estavam em banho maria a 37 ºC e filtrávamos a 

bile em filtro 0,22um. Os filtros eram previamente esterilizados em autoclave 

ou usávamos filtros descartáveis da Merck®. Depois da filtração 

colocávamos nitrogênio no espaço vazio do tubo com pipeta de Pasteur 

esterilizada. O tubo era então cerrado, identificado com as iniciais do 

paciente, data e hora da coleta da bile, coberto com papel alumínio e 

armazenado em estufa a 37 ºC. Os frascos eram então observados em 

intervalos de 3 a 4 horas no primeiro dia, 3 vezes ao dia nos 5 dias seguintes 

e 1 vez ao dia durante os últimos 15 dias. As amostras eram observadas em 

microscópio de luz polarizada durante 21 dias para verificação da presença 
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de micro cristais. Caso a amostra se apresentasse limpa, uma alíquota era 

centrifugada a 3000 rpm, por 5 minutos, à temperatura ambiente. Com esse 

procedimento as formas cristalizadas do colesterol biliar eram separadas da 

solução micelar por diferença de densidade e os cristais de colesterol 

porventura formados se precipitavam por serem mais pesados que a solução 

micelar, que permanecia no sobrenadante.  

  

 

3.4  Quantificação dos lipídios biliares na bile vesicular 

 

A bile usada para quantificação dos lipídios (7mL) foi armazenada em 

tubo de ensaio lavado com sulfocrômica e água bidestilada deionizada.  

 

3.4.1  Dosagem de colesterol e bilirrubina direta 

  

O colesterol total e a bilirrubina direta foram dosados através de método 

enzimático espectrofotométrico de acordo com as instruções do kit comercial 

descritas pelo fabricante Wiener Lab® (62;63) e também com kit comercial Roche® 

para dosagem desses dois lipídios no aparelho Cobas Mira® . 

 

3.4.2  Dosagem de fosfolipídios 

  

A dosagem de fosfolipídios está de acordo com as técnicas descritas por  

Ewing(64) e Fiske e Subbarow(65).  
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 Para dosagem de fosfolipídios na bile foi necessário converter o fósforo 

orgânico em inorgânico total para ser dosado colorimetricamente em 830nm. 

Para extração de fósforo homogeneizamos o suco biliar, pipetamos 0,5mL em 

tubo cônico com tampa esmerilhada, e adicionamos 20mL (com pipeta 

sorológica) de solução Hexano/Isopropanol na proporção 3:2.  A seguir, agitamos 

no mixer, por 5 minutos e deixamos em repouso, na geladeira, por uma noite.  A 

fase orgânica foi denominada extrato. 

 Em um tubo de ensaio, pipetamos 0,1mL do extrato (ou quantidade 

suficiente para que a leitura ocorra dentro da faixa da curva de calibração), 

secamos em corrente de nitrogênio e adicionamos 0,5mL de àcido sulfúrico 5M. 

A seguir, levamos ao bloco digestor, a 150º C, durante 1hora. Após este período, 

resfriamos tubo, em água corrente, e adicionamos 60 ul de água oxigenada 30% 

(Peridrol) e deixamos por mais 1 hora, no bloco digestor, a 150º C. Para o 

branco, usamos a solução de hexano/isopropanol na proporção 3:2 na mesma 

quantidade que foi pipetada para o extrato. Os demais procedimentos foram 

executados do mesmo modo na amostra. Foram efetuados ensaios em triplicata 

para o branco e para a amostra.  

 A recuperação do fósforo inorgânico foi feita pipetando-se para um tubo de 

ensaio, 150uL de uma solução de fosfato de sódio, cuja concentração 

correspondesse a 20 ug/mL de fósforo, e 50 ul de água milli-Q para um tubo de 

ensaio. O "branco" foi feito pipetando-se 200ul de água milli-Q em outro tubo. A 

seguir, evaporamos os tubos em corrente de nitrogênio até a secura. Os demais 

procedimentos foram idênticos ao item anterior. 
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 A recuperação do fósforo orgânico foi feita pipetando-se, para um tubo de 

ensaio, 150uL de uma solução de Lecitina 522ug/mL em Folch, que 

correspondeu a, aproximadamente, 3ug de fósforo, e 50uL de Folch (mistura 2:1 

clorofórmio/metanol). O "branco" foi feito, pipetando-se 200uL de Folch em outro 

tubo. A seguir, evaporamos os dois tubos em corrente de nitrogênio até a secura. 

Os demais procedimentos foram idênticos ao item anterior.  

 Para curva de calibração pipetamos alíquotas de 50uL, 100uL, 

150uL e 200uL de uma solução de fosfato de sódio, cuja concentração 

correspondesse a 20ug/mL de fósforo, em tubos de ensaio. Estes tubos 

correspondiam, respectivamente, a 1ug, 2ug, 3ug e 4ug de fósforo 

inorgânico. A seguir, pipetamos, respectivamente, 150uL, 100uL e 50uL de 

água Milli-Q a cada um dos tubos, de maneira que o volume final fosse 

200uL. Executamos o branco colocando 200ul de água Milli-Q em outro 

tubo. Adicionamos 0,5mL de àcido sulfúrico 5M a todos os tubos, agitamos, 

adicionamos 4,0mL da solução de molibidato de amônio 0,22% p/v a todos 

os tubos, agitamos e a adicionamos 0,2mL do reagente de Fisk-Subbarow 

(0,5g de àcido q-amino-2-naftol-4-sulfônico em 200mL de solução a  7,5 % 

p/v de Dissulfito de Sódio anidro) seguimos com a adição de 1,0g de sulfito 

de sódio anidro em todos os tubos e agitamos. A seguir, tampamos os tubos 

com bolinhas de gude, e levamos ao bloco digestor, por 10 minutos, a 

115ºC. Eram feitas triplicatas de cada ponto da curva de calibração. 

Terminado este período, resfriamos os tubos, em água corrente, e fazemos 

a leitura de absorbância, em 830nm, num aparelho "zerado" contra água, de 

cada um dos tubos. Calculamos a média aritmética de cada um dos tubos e 
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subtraímos da média do "branco". Construímos a curva de calibração, 

lançando-se estes valores, na ordenada e na abscissa, a concentração de 

fósforo correspondente. Aos tubos das amostras e das recuperações, 

pipetamos 600ul de água Milli-Q, agitamos, pipetamos 4,0mL de solução de 

molibdato de amônio 0,22 % p/v, agitamos; pipetamos 0,2mL do reagente de 

Fisk-Subarow e agitamos. A seguir, tampamos os tubos, com as bolinhas de 

gude, e levamos ao bloco digestor, a 115 °C, por 10 minutos. Resfriamos os 

tubos, em água corrente, e fizemos a leitura da absorbância como o indicado 

no item da Curva de calibração. Os valores obtidos tinham que estar 

compreendidos na faixa de absorbância da curva de calibração. Caso 

contrário, era feita a diluição apropriada. Na curva obtida, calculamos a reta 

média, utilizando-se regressão linear. O valor obtido, para o coeficiente de 

correlação, deveria ser maior ou igual a 0,99. Caso contrário, a curva era 

refeita. Os valores das amostras e das recuperações foram interpolados 

nesta curva, para obtenção da concentração de fósforo inorgânico (F em 

ug). O cálculo da Concentração média de fosfolipídios, no suco biliar, é dado 

por: C = F x 13,2 (C em mM, F em ug de Fósforo total). O método 

espectrofotométrico tem um erro absoluto de 1%. O erro relativo pode ser 

obtido pela seguinte relação: %E = 230/S (%E = Erro percentual relativo e  S 

= Variação da %T para uma variação de dez vezes a concentração. %T = 

Porcentagem de Transmitância). O coeficiente de variação permitido para a 

faixa de concentração de 1ug a 4ug de Fósforo é 15%. 
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3.4.3  Dosagem de sais biliares totais 

 

A dosagem de sais biliares totais foi feita de acordo com os trabalhos 

de Osuga et al(66;67). A dosagem foi feita através de método enzimático com 

kit comercial Merk® HSD (3 α hidroxiesteroide dehidrogenase e 

diaforase).Coletamos 100uL de bile e adicionamos 900uL de metanol.  

Diluímos alíquotas de padrão de TCA (200mM) em balões volumétricos de 

5mL com metanol (tabela 3). Construímos a curva de calibração de acordo 

com a tabela 4. Para realizar a reação preparamos aliquotas em triplicata de 

20µL de cada uma das soluções diluídas e acrescentamos os reagentes 

conforme tabela 5.  Para o branco de cada amostra adicionamos 1,2mL de 

tampão pH 9,4 (ajuste com àcido ortofosfórico) às alíquotas de 20uL da 

amostra diluída. Incubamos os tubos a 26ºC por 1 hora e então leíamos a 

absorbância em 340nm. Para o cálculo de sais biliares totais usamos a 

fórmula (valores em mM): [Fator  =  concentração / média da leitura de 

absorbância - branco] 

Depois calculamos a média de fatores e utilizamos a fórmula: 

Média de leituras – branco x media dos fatores x 10 (diluição da amostra) 
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Tabela 3 – Diluição das alíquotas de TCA em metanol 

Alíquotas de TCA (200mM)  Concentração final 

 0,5mL       20mM 

 1,0mL       40mM 

 2,0mL       80mM 

 4,0mL      160mM 

 Solução mãe     200mM 

 

Tabela 4 – Curva de Calibração para cálculo de concentração de sais 

biliares totais 

Tubos                solução diluída (µL)         metanol (µL) 

I                                    100                                900 

II                                   100                                 900      

III                                  100                                 900 

I 

V                                   100                               900 

V                                   100                                900 

VI (branco)                                                      1000 

 
 
Tabela 5 – Reagentes utilizados para cálculo de concentração de sais 

biliares totais 

 

 Solução tampão pH 
9,4 

Solução NAD pH 
5,4 

Solução HSD

TUBOS DAS 
AMOSTRAS 

1,0mL 0,1mL 0,1mL 

TUBOS DA 
CURVA 

1,0mL 0,1mL 0,1mL 
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3.4.4  Dosagem de frações de sais biliares 

 

A dosagem das frações dos sais biliares foi feita por método 

cromatográfico HPLC segundo técnica descrita por Rossi et al (68). 

Para dosagem dos ácidos biliares por HPLC diluímos 0,1mL de bile em 

0,8mL de NaOH, 0,1N, passamos a amostra pelo Sep Pak®  e 

desprezamos o filtrado. Os ácidos biliares foram recolhidos passando 

8mL da fase móvel pelo Sep Pak®, posteriormente então secada em 

nitrogênio até 1 mL. Essa solução foi filtrada em filtro Millipore 0,45um e 

injetada no HPLC. Os padrões para identificação dos sais biliares também 

foram injetados no HPLC e usamos o integrador-processador para 

calcular a quantidade dos sais biliares. O Sep Pak® foi lavado em 5mL de 

metanol e 5mL de água destilada antes de ser usado nos experimentos. 

Os reagentes usados para fase móvel foram metanol MeOH : KH2PO4 

0,01M na proporção 75:25. Para cada litro da mistura adicionamos 4.2mL 

de NaOH 5N. Para melhorar a separação adicionamos 5% de água e 

ajustamos o pH para 5.35 por adição de ácido orto-fosfórico 85% (H3PO4). 

O solvente usado foi filtrado antes do uso e o seu fluxo foi de 0,7mL/min a 

uma pressão entre 2200 -2400psi(154 – 168 atm). Os reagentes 

liofilizados foram reconstituídos conforme orientação do fabricante. Foram 

usados 200µL de solução reativa para amostra nos tubos de amostra e 

branco e 500µL de solução reativa para branco em cada tubo. As 

amostras foram incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente ou 15 

minutos a 37 ºC. Após adição de 500µL de reativo de bloqueio na amostra 
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e no branco medimos a extinção da amostra frente ao branco em 500nm 

(em um período de 8 horas se a amostra permaneceu a 20 – 25 ºC ou 

dentro de 24 horas se a amostra permaneceu estocada entre 2 -8 ºC).                  

 

 

3.5  Cálculo do Índice de Saturação do Colesterol (ISC) 

 

O índice de saturação do colesterol foi calculado na bile nativa 

dividindo a concentração do colesterol pela máxima solubilidade do 

colesterol. A máxima solubilidade do colesterol foi corrigida para 

concentração lipídica total de cada amostra de acordo com as tabelas de 

correção propostas por Carey. 

 

Formula de ISC determinada por Carey, 1978(37): 

     [colesterol] x 100 (1) / [sais biliares]+ [lecitina]+ [colesterol](2) 

 

(1): concentração de colesterol na amostra (Mol%) 

(2): solubilidade máxima do colesterol (Mol%) referente à concentração 

lipídica total da amostra (g/dl). 
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3.6  Análise Estatística 

 

Os dados foram analisados usando o programa estatístico SPSS® 

considerando-se p<0,05 como valor significante. Utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnof para definir a normalidade das variáveis. O teste de chi-

quadrado foi utilizado na associação de duas várias categóricas ou binárias.  

As variáveis contínuas paramétricas foram comparadas através do teste T 

de Student e os teste Mann – Whitney, Tau_b de Kendall e Rho de 

Spearman foram aplicados às não paramétricas.   

 

 

3.7  Aspectos Éticos 

 

Utilizamos para o presente estudo material biológico estocado, que 

normalmente é descartado, após procedimento cirúrgico, como rotina na 

prática dos serviços. 

O manual operacional para comitês de ética e a Resolução Nacional 

CNS 196/96 – item IV.3 ”C” prevêem situações similares onde não foi 

possível a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Esse estudo cumpre com as instruções de ambos os documentos e 

em concordância com as diretrizes éticas internacionais para pesquisas 

envolvendo seres humanos foi devidamente 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).  



 

4  Resultados 
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Setenta e duas amostras de bile vesicular e cálculo biliar de pacientes 

com diagnóstico de litíase biliar e quatorze amostras de bile vesicular de 

pacientes controles foram incluídos no estudo. No grupo de pacientes com 

litíase biliar, 48 eram do sexo feminino (66,7%) e a média de idade foi 54,1 

anos ± 13,1 (mínima 18 anos e máxima 75 anos). Do total de cálculos 

analisados (n=72) 75% foram classificados como cálculo de colesterol e 25% 

como cálculo de bilirrubina. A tabela 1 mostra as diferentes proporções de 

colesterol e bilirrubina consideradas para a classificação quantitativa do 

cálculo. 

 

Tabela 1 – Composição do cálculo 

Classificação 
quantitativa 

Cálculo 

Colesterol (n=54) Bilirrubina (n=18) 

> 80% de colesterol   

75,9% < 10% de bilirrubina 

≥ 50% de bilirrubina  

64,4% < 10% de colesterol 

> 70% de colesterol  

13,0% 10 - 30% de bilirrubina 

≥ 50% de bilirrubina e 

24,4% 10 - 30% de colesterol 

 >50% de colesterol 

11,1% < 10% de bilirrubina 

40 - 50% de bilirrubina 

11,2% < 10% de colesterol 
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Na composição da bile dos pacientes com litíase, os sais biliares 

representaram 67% do total de lipídios biliares e o restante estava composto 

principalmente por fosfolipídios (20,7%) e colesterol (9,3%). Os sais biliares 

estavam compostos por 66,7% de sais primários, 31,1% de sais secundários 

e 2,2% de ursodeoxicolato (Gráfico 1 e 2). 

Grafico 1 – Composição da Bile 

 

 

Grafico 2 – Composição dos Sais Biliares 
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As características gerais dos grupos estão descritas na tabela 2. 

Não encontramos diferença estatisticamente significativa ao comparar idade 

(p=0,7), sexo (p=0,2), concentração de colesterol (p=0,6) e sais biliares 

(p=0,06) entre os grupos com litíase biliar. Porém ao comparar a 

concentração de fosfolipídios das amostras encontramos menor 

concentração deste lipídio entre os pacientes com cálculo de colesterol 

(p=0,02) quando comparado tanto com grupo de cálculo pigmentar como 

grupo controle.   

 

 

Tabela 2 – Características gerais dos grupos 

Variável 

Grupo Litíase biliar 

Controle  

(n=14) 
Cálculo de 
Colesterol 

 (n=54) 

Cálculo 
pigmentar 

 (n=18) 

Sexo (F:M) 38:16 10:8 7:7 

Media de Idade (anos ± DP) 53,8 ± 12,4 54,9 ± 15,5 49,1 ± 18,1 

Colesterol (mmol/L) 13,0 ± 11,9 12,92 ± 6,8 15,2 ± 9,9 

Fosfolipídios (mmol/L) 27,2 ± 25,3 39,8 ± 21,6 39,5 ± 23,8 

Sais Biliares (mmol/L) 91,9 ± 44,8 110,2 ± 39 106,8 ± 35,2 

Ácido cólico  37,8 ± 11,5 36,5 ± 15,3 41,16 ± 11,2 

Ácido quenodeoxicólico  34,4 ± 11,1 32,5 ± 8,2 37,9 ± 10,6 

Ácido Deoxicólico  25,9 ± 14,1 27,4 ± 17,6 20,9 ± 11,5 

Ácido litocólico  3,4 ± 1,5 1,9 ± 1,2 1,0 ± 0,5 

Ácido Ursodeoxicólico 4,6 ± 4,4 4,1 ± 2,3 2,15 ± 0,53 

Media de valores ± DP 
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Para as análises da bile considerou-se o grupo de cálculo pigmentar 

como parte do grupo controle. Os resultados encontrados para ambas as 

variáveis estão descritos na tabela 3. O ISC do grupo controle estava 

reduzido significativamente quando comparado com grupo colesterol 

(p<0,001). Essa relação ocorreu pela significante diferença na concentração 

de fosfolipídios entre os grupos (p<0,05). O gráfico 3 ilustra a comparação 

de ISC entre os grupos de  colesterol e controle. O gráfico 4 demonstra a 

freqüência com que valores menores e maiores que 1 para ISC apareceram 

em ambas as amostras. O tempo de nucleação variou em ambos os grupos 

e foi significativamente menor no grupo com cálculo de colesterol. A variação 

do tempo de nucleação para ambos os grupos está demonstrado no gráfico 5. 

A proporção de DCA também foi maior no grupo de pacientes com cálculo 

de colesterol. Esse dado está ilustrado no gráfico 6. Para os demais dados 

avaliados não encontramos diferença entre os grupos. 

 

Tabela 3 – Comparação de variáveis entre os grupos de cálculo de 

colesterol e controle  

Variável 
Cálculo de Colesterol 

(n=54) 
Grupo Controle  

(n=32) 
p 

Sexo (F:M) 38:16 17:15 p=0,1 

Média de Idade (anos ± DP) 53,8 ± 12,4 52,4 ± 16,7 p= 0,7 

Colesterol (mmol/L) 13,0 ± 11,9 13,9 ± 8,2 p=0,07 

Fosfolipídios (mmol/L) 27,2 ± 25,3 39,64 ± 22,2 P<0,05 

Sais Biliares (mmol/L) 91,9 ± 44,8 108 ± 36,8 p=0,06 

ISC 1,5 ± 1,2 1,0 ± 0,45 p<0,001

TN (em dias) 7,7 ± 6,5 16,5 ± 6,6 p<0,05 

% DCA 27,7 ± 19,9 20,3 ± 14,4 p<0,05 
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Gráfico 3 – Comparação de ISC entre os grupos de colesterol e controle 

 

 

 

 

Ao avaliar os índices de saturação de colesterol individuais e 

compará-los, observamos que valores menores que 1 foram mais frequentes 

no grupo controle quando comparado ao grupo cálculo de colesterol 

(p<0,05). 
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Gráfico 4 – Comparaçao da freqüencia de ISC entre os grupos 

 
                                                                   p<0,05 

 

 

 

Gráfico 5 – Comparação do tempo de nucleação entre os grupos controle e 

cálculo de colesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

p<0,05 
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Em ambos os grupos encontramos correlação inversamente 

proporcional entre tempo de nucleação e ISC (Tabela 4). Não encontramos 

diferença entre os grupos ao correlacionar tempo de nucleação com sexo e 

idade (p=0,4) assim como não houve correlação entre ISC com sexo e idade 

(p=0,4). 

 

Tabela 4 – Correlação de ISC e TN para os grupos de cálculo de colesterol e 

controle 

Variável ISC TN (días) P 

Cálculo de Colesterol (n=54) 1,5 ± 1,2 7,7 ± 6,5 p<0,05 

 Grupo Controle (n=32) 1,0 ± 0,45 16,5 ± 6,6 p<0,05 

media ± DP 
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Comparamos a proporção de DCA entre os pacientes com e sem 

cálculo de colesterol e encontramos maior %DCA entre os pacientes do 

grupo de cálculo de colesterol (p<0,01) (gráfico 6). Porém não houve 

diferença ao correlacionar %DCA e sexo, idade, ISC e tempo de nucleação 

entre os grupos (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Correlação de %DCA e variáveis para os grupos de cálculo de 

colesterol e controle 

Variáveis  Grupo Colesterol  Grupo Controle  P 

% DCA  27,7 ± 19,9   20,3 ± 14,4   P<0,01 

% DCA 

Sexo (F:M)  38:16  17:15    P=0,03 

Idade  53,8 ± 12,4  52,4 ± 16,7   P=0,3 

TN  7,7 ± 6,5  16,5 ± 6,6  P=0,4 

ISC  1,5 ± 1,2  1,0 ± 0,45  P=0,3 
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Gráfico 6 – Correlação de %DCA entre os grupos de cálculo de colesterol e 

controle 

 

 

 

         p<0,01 
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Nossos resultados mostraram que entre os pacientes com cálculo de 

colesterol havia 20% (11 pacientes) que apresentaram mais de 50% de DCA 

na composição da bile. Os dados desses pacientes estão descritos na tabela 

6. Correlacionamos então a %DCA na bile com as variáveis sexo, idade, 

tempo de nucleação e ISC somente para os pacientes do grupo cálculo de 

colesterol (tabela 7). Os pacientes com proporção de DCA maior que 50% 

apresentaram maior ISC (p<0,05). Entre os pacientes do sexo feminino 

25,8% apresentaram proporção de DCA acima de 50% do total de ácidos na 

bile (p<0,05).  Entre os pacientes com idade entre 46 e 55 anos, 37% tinham 

maior proporção de DCA na bile (p<0,05). Não houve diferença ao comparar 

%DCA e tempo de nucleação.  

 

Tabela 6 – Descrição dos pacientes de grupo de colesterol com %DCA 

maior ou menor que 50% 

             Grupo de Colesterol (n=54) 

Variáveis DCA < 50% DCA > 50% 

n=43 n=11 

Sexo (F:M) 29:14 9:2 

Idade 54,4 ± 13,3 51,4 ± 14,9 

TN 7,7 ± 7,4 8,7 ± 8,4 

ISC 1,55 ± 1,04 1,22 ± 0,4 
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Tabela 7 – Correlação de %DCA com sexo, idade, ISC e tempo de 

nucleação entre os pacientes com cálculo de colesterol 

Variáveis 
N P 

Grupo Colesterol (n=54) 

%
D

C
A

 

Sexo 
Feminino 38 p<0,05* 

Masculino 16 p=0,4 

Idade 

entre 18 - 35 anos 8 p=0,3 

entre 36 e 45 anos 8 p=0,3 

entre 46 e 55 anos 16 p<0,05* 

entre 56 e 65 anos 14 p=0,3 

acima de 65 anos 8 p=0,4 

TN 7,7 ± 6,5 dias 54 p=0,2 

ISC  1,5 ± 1,2 54 p<0,05* 

Relação significativa para os pacientes com proporção de DCA>50%. 

 

 



 

5  Discussão 
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O perfil dos lipídios biliares no cálculo e na bile para pacientes com 

litíase biliar em nosso meio foi apresentado nesse trabalho. Estudamos a 

composição do cálculo dos nossos pacientes em diferentes proporções de 

bilirrubina e colesterol e não encontramos cálculos mistos na amostras 

estudadas.  Definir a composição dos cálculos é o primeiro passo para optar 

a tratamento não invasivo medicamentoso, direcionado unicamente a 

dissolução de cálculo de colesterol(32). Até o momento os ácidos biliares 

hidrofílicos eram a única opção de tratamento para dissolução desses 

cálculos, porém recente estudo experimental com uma nova droga anti 

lipídica, que atua diminuindo a absorção de colesterol no intestino, mostrou 

resultados promissores para prevenção e dissolução do cálculo biliar de 

colesterol(69). Angwafo et al(70) realizou estudo de composição de cálculo em 

pacientes da República de Camarão e mostrou que nessa população o 

tratamento não seria efetivo para mais de 60% dos pacientes estudados os 

quais apresentaram menos de 30% de colesterol nos cálculos. A incidência 

de cálculo pigmentar difere entre as populações. A epidemiologia da Litíase 

biliar é relativamente uniforme entre os países europeus e estima-se que os 

cálculos pigmentares, nessa população, representam 5 – 10% dos cálculos 

biliares(20;71). Devido à direta relação entre esse tipo de cálculo e infecção 

bacteriana, alguns fatores como avançado processo de urbanização e 

projetos abrangentes de saneamento básico poderiam estar associados à 
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menor incidência de cálculo pigmentar nesses países. Nossos resultados 

mostraram que apesar da maioria dos cálculos estarem compostos por 

colesterol, 25% deles estavam compostos por mais de 50% de bilirrubina. 

No Brasil, a presença de cálculo pigmentar poderia relacionar-se a fatores 

como baixo nível socioeconômico da população, problemas sanitários, 

verminoses e anemia falciforme. Ao analisarmos a bile, os pacientes com 

cálculo pigmentar foram inseridos no grupo controle pela completa diferença 

na patogenia de formação do cálculo. Os fatores que contribuem para a 

formação do cálculo biliar de colesterol estavam presentes na bile dos 

pacientes estudados. Nossos resultados mostraram que a composição 

fosfolipídica, ISC e tempo de nucleação estavam anormais no grupo de 

colesterol quando comparados ao grupo controle e que, portanto, os 

parâmetros litogênicos analisados na bile estavam de acordo ao descrito em 

outros trabalhos onde o número de amostra foi semelhante(29;72). 

Ao comparar a composição da bile entre os pacientes com cálculo de 

colesterol e grupo controle encontramos uma diminuição significante na 

concentração de fosfolipídios no grupo com cálculo de colesterol (p<0,05), 

porém não encontramos diferença em relação à concentração de sais 

biliares e colesterol.  Esse dado corrobora com a diferença significativa de 

ISC encontrada entre os grupos (p<0,05). Para confirmar esse dado, 

comparamos a freqüencia de ISC com valores menores e maiores que 1 

entre os grupos e claramente os valores de ISC menores que 1 se 

encontraram no grupo de pacientes com cálculo de colesterol (p<0,05). 

Além de mostrar o grau de saturação do colesterol, o ISC também é útil para 
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prever as proporções das partículas lipídicas e, portanto, o equilíbrio físico 

químico da bile. Porém o grau de supersaturação da bile não é por si só fator 

preditivo de formação de cálculo e não deve ser avaliado isoladamente já 

que estudos mostraram que ISC similares podem ser obtidos da bile de 

pacientes com ou sem cálculo de colesterol(40;73). Não obstante, há uma 

clara diferença no tempo de nucleação na bile com ISC idênticos o que nos 

mostra que combinação de ISC e tempo de nucleação alterados na bile são 

importantes fatores de distinção entre a bile de pacientes com cálculo e 

controle(40). A cristalização dos cristais de colesterol na bile tem sido 

convencionalmente definida como a detecção mais precoce que se pode ter 

da formação do cálculo através de microscopia de luz polarizada. A definição 

de tempo de nucleação indica agregação precoce de moléculas de colesterol 

desde bile supersaturada dentro do núcleo sub microscópico. Este passo 

crucial é seguido de precipitação e crescimento de cristal de colesterol, que 

será visível ao microscópio. Fatores como a mucina são conhecidos por 

promover a nucleação na bile de pacientes com cálculo de colesterol mais 

ainda não está claro quais seriam os fatores inibidores da nucleação na bile 

de pacientes normais. Em recente estudo Abeysuriya et al(72)  encontrou 

forte relação entre tempo de nucleação e aumento no risco de formação de 

cálculo de colesterol. Nossos resultados também mostraram diferença 

significante entre o tempo de nucleação dos pacientes com litíase e controle. 

Tempo de nucleação estava claramente reduzido em pacientes com cálculo 

de colesterol quando comparados com controles. Também encontramos 

correlação entre tempo de nucleação e ISC entre os grupos. Portanto, 
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ambos os fatores mostraram-se bons indicadores para formação do cálculo 

entre nossos pacientes. Outro dado significante encontrado foi o aumento da 

proporção de DCA entre os pacientes com cálculo de colesterol. De acordo 

com alguns autores, a proporção de DCA na bile de pacientes com cálculo 

de colesterol é maior que em pacientes sem cálculo(29;74). Esse aumento de 

DCA no pool de ácidos biliares esta associado com aumento dos níveis da 

enzima bacteriana 7 alfa hidroxilase nas amostras fecais desses pacientes. 

Portanto esses autores sugerem que trânsito intestinal lento é outro fator 

fisiopatológico importante na litíase biliar. Estudos experimentais(75) e 

clínicos(76) apontaram o baixo consumo de fibra na dieta como um 

importante fator associado a trânsito intestinal lento e que contribuiu para 

formação do cálculo. A dieta ocidental, que consiste principalmente no 

aumento de consumo de calorias, colesterol, gordura saturada, proteínas, 

sal e diminuição do consumo de fibras é um dos fatores de risco para a 

formação do cálculo. Ao diminuir o tempo de trânsito colônico, esse tipo de 

dieta favorece a ação bacteriana e conseqüente aumento de DCA. Porém a 

relação entre aumento da proporção de DCA e formação de cálculo não é 

consenso entre alguns pesquisadores como, por exemplo, Gustafsson (77) e 

Jüngst(78) que não encontraram diferença na proporção de DCA entre 

pacientes com e sem cálculo de colesterol e, portanto, esses autores não 

reconhecem a contribuição de DCA para formação do cálculo. No nosso 

estudo encontramos correlação significativa entre a proporção de DCA na 

bile de pacientes com e sem cálculo de colesterol o que nos leva a crer que 

a proporção de DCA na bile está relacionada à formação de cálculo de 
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colesterol nos nossos pacientes. Não houve diferença ao comparar %DCA e 

os outros parâmetros estudados para ambos os grupos. Apesar de haver 

diferença em relação ao sexo e idade na proporção de DCA dentro do grupo 

de cálculo de colesterol, com 20% dos pacientes apresentando mais de 50% 

de DCA na bile, as diferenças se aplicaram a uma baixa proporção de 

indivíduos e por isso não puderam ser consideradas como resultados 

conclusivos. O ISC aumentado entre esses pacientes foi um fator isolado 

que reflete o mesmo encontrado na bile de pacientes com cálculo de 

colesterol quando comparado ao grupo controle.  Finalmente, a importância 

do nosso estudo foi a avaliação da composição do cálculo, perfil dos sais 

biliares e nucleação in vitro em um país em desenvolvimento, o que permitiu 

comparar nossos resultados com os países desenvolvidos, mostrando, por 

exemplo, que o percentual de cálculos pigmentados na nossa amostra é 

intermediário entre os países sub desenvolvidos e os mais desenvolvidos. 

Quanto ao perfil da composição dos sais biliares e a nucleação in vitro, como 

era de se esperar foram semelhantes aos estudos já realizados em vários 

centros, o que corrobora a importância do DCA na etiopatogenia do cálculo 

de colesterol. Outro aspecto a ser ressaltado é que este estudo servirá de 

parâmetros para estudos futuros de calculose biliar em nosso meio. 

 



 

6  Conclusões 
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1- Os cálculos de colesterol representaram 75% das amostras e os 

cálculos pigmentares representaram 25% das amostras. 

2- Os fosfolipídios estavam diminuídos na bile de pacientes com cálculo de 

colesterol 

3- Os fatores fisiopatológicos: ISC aumentado, menor tempo de nucleação 

e aumento da proporção de DCA estavam presentes na bile de 

pacientes com cálculo de colesterol 

 



 

7  Anexo 
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Anexo A - Equipamentos e Reagentes 

EQUIPAMENTOS Marca Modelo Série 

Centrifuga refrigerada Sorvall RC 5B 7809471 

Freezer -20 Metalfrio EVC6D EVC6D40001 

Balança analítica  JPN  200W 21000236 

Chapa de aquecimento FANEN 176-0 NE2715 

Estufa secagem FABBE 116 584 

Microscópio Olympus CBA _______ 

Espectrofotômetro CELM E215-D 201 

HPLC 

Shimadzu LC-6A 267392MS 

Shimadzu SPD-10AVP C20993603045LP

Shimadzu C-R6A 28E8845A 

Fluxo laminar VECO VLFS 12 FL02316 

Banho maria e sonicador Unique Ultrasonic 
cleaner 

_______ 2106508A014 

Autoclave Sppencer cientific 1512 _______ 

Mixer Termolyne _______ 37644307 

pHmetro MICRONAL B375 _______ 

REAGENTES LABORATÓRIOS CÓDIGO 

Kit enzimático para dosagem de colesterol no 
cálculo vesicular 

Biodiagnóstica 
BD 301 

Kit enzimático para dosagem de bilirrubina no 
cálculo vesicular 

Merck 1.033.330.001 

Merck 1.033.580.001 

Kit enzimático para dosagem de colesterol na bile Roche Diagnostics CF03000050 

Kit enzimático para dosagem de bilirrubina na bile Roche Diagnostics BF04000050 

Kit enzimático para dosagem de colesterol na bile Wiener Lab 1220101 

Kit enzimático para dosagem de bilirrubina na bile Wiener Lab 1120005 

Kit enzimático para dosagem dos sais biliares Merck ________ 

Metanol Merck ________ 

Hexano Merck ________ 

Isopropanol Merck ________ 

Ácido sulfúrico Merck ________ 

Clorofórmio Merck ________ 

Àcido acético glacial Merck ________ 

TUDCA  Sigma Aldrich ________ 

GUDCA  Sigma Aldrich ________ 

TCA  Sigma Aldrich ________ 

GCA  Sigma Aldrich ________ 

TCDCA  Sigma Aldrich ________ 

TDCA  Sigma Aldrich ________ 

GCDCA  Sigma Aldrich ________ 

GDCA  Sigma Aldrich ________ 

TLCA  Sigma Aldrich ________ 

GLCA  Sigma Aldrich ________ 
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