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“Learning is finding out what you already know. Doing is 

demonstrating that you know it. Teaching is reminding others that 

they know just as well as you. We are all learners, doers, teachers.” 
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 Resumo 

 

MATHEUS, AS.  Translocação bacteriana na pancreatite aguda: efeito da 

administração de indometacina. 

 

 A infecção pancreática é a mais grave complicação da pancreatite aguda 

com índices de mortalidade que podem chegar a 80%. Os mecanismos que 

determinam a ocorrência da infecção pancreática não são bem esclarecidos. A 

ocorrência de translocação bacteriana durante a pancreatite aguda tem sido 

descrita em uma série de estudos prévios, onde os autores têm correlacionado 

a translocação bacteriana com a ocorrência de infecção pancreática. A 

indometacina tem sido utilizada para reduzir a translocação bacteriana em 

modelos experimentais de choque hemorrágico e grandes queimados. O 

objetivo deste trabalho foi determinar se a translocação bacteriana e a infecção 

pancreática podem ser reduzidas com a administração de indometacina. Foi 

utilizado um modelo experimental de pancreatite aguda grave através da 

injeção intraductal de taurocolato de sódio a 2,5%. Cento e quatorze ratos 

Wistar machos foram divididos em três grupos: Controle (animais submetidos 

ao procedimento cirúrgico sem a administração de taurocolato de sódio), 

Pancreatite (animais submetidos à indução da pancreatite aguda) e 

Indometacina (animais submetidos à indução da pancreatite aguda seguida da 

administração intraperitoneal de 3 mg/Kg de indometacina). Foi realizada a 

dosagem sérica das interleucinas 6 e 10 e prostaglandina E2 duas horas após 

a indução da pancreatite. Foram analisadas a ocorrência de translocação 



  

bacteriana e a incidência de infecção pancreática, através de culturas 

realizadas 24 horas após a indução da pancreatite aguda. As culturas 

realizadas do pâncreas, fígado, linfonodos mesentéricos, sangue e cavidade 

peritoneal foram expressas em unidades formadoras de colônia (UFC) por 

grama. A ocorrência de infecção pancreática foi considerada como positiva 

quando a concentração de bactérias expressa em UFC/g foi maior que 105. 

Houve significativa redução dos níveis de IL-6, IL-10 e PGE2 no grupo 

Indometacina (p < 0,05). Não foi observada a presença de bactérias ou a 

ocorrência de translocação bacteriana no grupo Controle. O grupo Pancreatite 

apresentou elevado acúmulo de bactérias nos tecidos analisados, o que 

determinou uma alta incidência de translocação bacteriana e infecção 

pancreática (p < 0,05). Uma diminuição estatisticamente significativa foi 

observada na quantidade de bactérias encontradas no pâncreas do grupo 

Indometacina quando comparado ao grupo Pancreatite (p < 0,05), 

determinando, portanto, uma menor incidência de infecção pancreática no 

grupo Indometacina (p < 0,05). Não se observou variação da mortalidade dos 

grupos Pancreatite e Indometacina. Concluímos através dos dados obtidos 

com este trabalho experimental que a administração de indometacina foi capaz 

de reduzir a população bacteriana e a incidência de infecção pancreática na 

pancreatite aguda experimental. No entanto, a administração de indometacina 

não foi capaz de alterar a taxa de mortalidade. 



  

Summary 

 

MATHEUS, AS.  Bacterial translocation in acute pancreatitis: effect of 

indomethacin administration. 

 

Pancreatic infection is the most serious complication of severe acute 

pancreatitis (AP) with a mortality rate up to 80%. The pathogenesis of 

pancreatic infection in AP remains poorly understood. Increased gut bacterial 

translocation (BT) in AP has been demonstrated in a number of previous 

studies, where the authors have been correlated the BT with pancreatic 

infection. Indomethacin has been used to reduce BT in experimental models of 

shock, and burn injury. The purpose of this study was to determinate if the BT 

and pancreatic infection can be reduced in severe AP after Indomethacin 

administration. An experimental model of severe AP by injection of 0.5 ml 

taurocholic acid 2.5 % into the pancreatic duct was utilized. Hundred fourteen 

male Wistar rats were divided in 3 groups: Sham (surgical procedure without AP 

induction), Pancreatitis (AP Induction), and Indomethacin (AP induction plus 

intraperitoneally administration of 3 mg/kg of Indomethacin). The levels of 

interleukins 6 and 10 and prostaglandin E2 were measured 2 hours after the 

pancreatitis induction. We analyzed the occurrence of BT to the pancreas with 

bacterial cultures performed 24 h after the AP induction. The cultures results 

were expressed in colony forming units (CFU) per gram. The occurrence of 

pancreatic infection was also analyzed and considered positive when the CFU/g 

was > 105. A significant reduction of IL-6, IL-10, and PGE2 was observed in 



  

indomethacin group. Bacterial translocation or bacterial accumulation was not 

observed in the Sham group. We observed bacterial translocation and a higher 

bacterial accumulation in the pancreas in Pancreatitis group (p < 0.05). A 

significantly lower bacterial accumulation expressed in CFU was observed in 

pancreatic tissue of Indomethacin group (p < 0.05). The administration of 

Indomethacin did not show reduction on mortality rate. The pancreatic infection 

was lower in Indomethacin group (p < 0.05). In conclusion, the administration of 

Indomethacin may reduce the bacterial population in the pancreas and the 

occurrence of pancreatic infection. However, indomethacin could not reduce the 

mortality rate in this experimental model. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A pancreatite aguda (PA) grave é uma doença que mantém altos índices 

de morbidade e mortalidade mesmo com os mais recentes avanços em 

diagnóstico, prevenção e tratamento, 1-3 tornando a PA um desafio para as 

mais diversas especialidades envolvidas em seu tratamento. Pacientes que 

desenvolvem PA grave requerem hospitalização prolongada, cuidados 

intensivos, muitas vezes necessitando de suporte ventilatório e hemodinâmico 

e apresentam elevada taxa de mortalidade com valores que variam entre 10 a 

15%, mesmo quando tratados em centros especializados. A mortalidade pode 

se tornar superior a 40% quando a PA está associada à infecção pancreática. 

1-6 

Nas últimas décadas, um grande esforço vem sendo desprendido na 

busca de respostas para importantes questões relacionadas à fisiopatologia e 

ao tratamento da PA grave. Uma série de questões foi respondida, mas outras 

permanecem sem resposta e são de fundamental importância para o 

entendimento da fisiopatologia e o desenvolvimento de novas formas 

terapêuticas, possibilitando assim uma melhora no prognóstico desta grave 

doença. 1,3,7-16 Estes fatores estimulam o constante investimento financeiro e 
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intelectual em pesquisas que visem o esclarecimento e a descoberta de novas 

formas terapêuticas para o tratamento da PA grave. 

A PA apresenta uma variação clínica bastante ampla, podendo se 

apresentar desde um quadro leve com edema do tecido pancreático até 

quadros dramáticos com extensa necrose pancreática, sendo a evolução e o 

quadro clínico relacionados com a intensidade e extensão da lesão 

pancreática. 6,9,13 

O processo fisiopatológico da PA inicia-se na ativação intra-acinar de 

zimogênios e conseqüente destruição das células pancreáticas, dando origem 

inicialmente a um processo inflamatório local, seguido de eventos sistêmicos, 

que variam a intensidade de indivíduo para indivíduo e determinam uma 

grande variação de quadros clínicos, o que é comumente observado. 9,15-20 

Vários fatores individuais são descritos como responsáveis pela maior 

probabilidade em se desenvolver PA grave, como o volume do parênquima 

pancreático, a quantidade de enzimas pancreáticas presentes nos ácinos, a 

presença de obesidade e a presença de problemas microcirculatórios. 10,14,15 

No entanto, o que se observa na prática clínica é uma grande variação nos 

parâmetros clínicos dos pacientes que desenvolvem PA. O que se tem como 

certo nestas situações é a diferença na intensidade da resposta a um mesmo 

evento inflamatório inicial. 15,19 

A resposta inflamatória na PA grave se caracteriza por um processo 

sistêmico desencadeado pela lesão do tecido pancreático, ao qual se segue 

uma série de eventos inflamatórios como a liberação de potentes mediadores, 

tais como, o fator de necrose tumoral–α (TNF-α), interleucinas 1, 6 e 8,  fator 
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ativador plaquetário (PAF) e prostaglandina E2.21-26 Estes mediadores, quando 

associados a um processo inflamatório intenso, são responsáveis pela 

ocorrência de insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica, alteração 

da permeabilidade vascular e insuficiência renal, fenômenos que compõem a 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) e que têm como resultado 

a ocorrência da insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas (IMOS).19,23,27-29 

Portanto, a gravidade da doença não é determinada apenas pelo grau 

da lesão pancreática, mas também pela intensidade e quantidade de células 

inflamatórias ativadas e pela liberação de citocinas e de outros mediadores 

pro-inflamatórios. 15,22,26-30 Desta forma o prognóstico da doença está 

relacionado com a intensidade com que ocorre a resposta inflamatória.  

Níveis elevados de interleucina-6 (IL-6) e de fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α) estão diretamente ligados ao prognóstico, podendo a dosagem de tais 

mediadores ser utilizada para determinar a gravidade e prever a evolução da 

doença, reforçando, portanto, a relação entre a intensidade do processo 

inflamatório e a gravidade da doença. 22,26,27,28,31,32 

São muitos os fatores responsáveis pelo prognóstico desfavorável na PA 

grave, dentre eles se destacam a ocorrência de complicações decorrentes da 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) e a ocorrência de infecção 

pancreática. 5,6,8,23,27,28,31,33,34,35 

Duas fases são determinantes na evolução e no prognóstico da PA 

grave e estão relacionadas com os fenômenos descritos acima. A fase inicial, 

que corresponde aos primeiros 7 a 10 dias após a instalação do evento agudo, 

é caracterizada por eventos relacionados a SRIS, tais como instabilidade 
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hemodinâmica e insuficiência respiratória, sendo a taxa de mortalidade 

diretamente relacionada à ocorrência destes eventos. Posteriormente, surgem 

as complicações sépticas que são responsáveis por significante piora no 

prognóstico e caracterizam a segunda fase na evolução da PA grave. 

2,6,9,19,28,34,35,36 

A infecção pancreática é uma grave complicação que está presente em 

8 a 12% dos casos de PA, sendo que a incidência se eleva para 30 a 40% dos 

casos de PA que estão associados à necrose pancreática, sendo a infecção 

pancreática responsável por mais de 80% das mortes em pacientes com PA. 

2,3,4,5,6,7,8,16,17,36,37,38  Portanto, o diagnóstico precoce, a prevenção e o 

tratamento da infecção pancreática na forma grave da doença são grandes 

desafios, que visam à diminuição dos elevados índices de morbidade e 

mortalidade. 1,3,4,5,9,38 

A translocação bacteriana tem sido considerada como o principal evento 

responsável pelo desenvolvimento de infecção do tecido pancreático na PA 

grave. 3,4,36,39-44  Desta forma, o controle da translocação bacteriana está 

diretamente relacionado com a diminuição da incidência de infecção 

pancreática, podendo ser um importante fator de melhora prognóstica.4,39,43,44  

Em trabalhos anteriores, nosso grupo comprovou a presença de 

translocação bacteriana na PA, sendo a mesma proporcional à gravidade das 

lesões histológicas do pâncreas. 40,41 

Os fatores que determinam a translocação bacteriana ainda não foram 

esclarecidos por completo. 38,39,43,45-48 Vários fatores como o desequilíbrio da 

população bacteriana intra-luminal, o aumento da permeabilidade da mucosa 
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intestinal e a diminuição das defesas imunológicas têm sido atribuídos como 

responsáveis pela passagem de bactérias através da parede intestinal.39,43,46,48-

53 

A capacidade do intestino em proteger o organismo contra fatores intra-

luminais é conhecida como barreira intestinal. 47,53-55 Tal barreira é constituída 

por diversos fatores que compreendem a camada de muco epitelial, a borda 

em escova das células intestinais, as membranas celulares apicais e 

basolaterais, as junções intercelulares, a matriz intersticial, o endotélio dos 

vasos capilares e linfáticos, o sistema imune, os linfonodos mesentéricos e o 

sistema reticuloendotelial hepático e esplênico. 48,56-60 

Apesar dos estudos que determinaram o funcionamento da barreira 

intestinal, o evento translocação bacteriana permanece pouco esclarecido 

quando se refere à via de disseminação bacteriana. São várias as hipóteses do 

possível caminho percorrido pelas bactérias desde a luz intestinal até o sítio 

infeccioso, sendo as vias hematogênica, linfática e transmural as possibilidades  

mais aceitas. 49-53,56,60,61  

Foi demonstrado que as bactérias entéricas após fagocitadas por 

macrófagos na parede intestinal são carreadas para tecidos à distância e 

liberadas por macrófagos defectivos ou mortos, sendo desta forma a 

disseminação bacteriana realizada de forma direta por macrófagos. 62-66 Tal via 

de disseminação parece representar importante fator na ocorrência de 

translocação bacteriana em eventos associados a processos inflamatórios 

sistêmicos tais como a PA, choque hemorrágico e grandes queimados. 
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A resposta desencadeada pela lesão do tecido pancreático leva a 

ativação da fosfolipase lisossômica, que ao atuar na membrana celular do 

ácino, promove a síntese e liberação de ácido araquidônico, que é substrato 

para a formação de uma série de mediadores inflamatórios, entre eles as 

prostaglandinas. 23,28,31,67-69 

A prostaglandina E2 é sintetizada principalmente pelo endotélio 

vascular, plaquetas e rins e possui importante ação inflamatória, sendo 

responsável pela alteração da permeabilidade vascular e pela ativação e 

migração de macrófagos. 69-74 Por outro lado foi demonstrado que elevados 

níveis de prostaglandina E2 provocam a inibição da expressão de antígenos de 

superfície em macrófagos, causando uma importante deficiência na função 

macrofágica e permitindo assim a ocorrência da translocação bacteriana. 70,75-80  

Este fato suporta a teoria de participação dos macrófagos na translocação 

bacteriana em inflamações sistêmicas graves.  

A IL-6 é considerada um dos mais importantes mediadores inflamatórios 

na pancreatite aguda, possui ação direta na ativação e proliferação de linfócitos 

T e tem sido considerada como fator essencial no desenvolvimento de 

disfunção da barreira intestinal. 31-33,73 A concentração circulante de IL-6 

aumenta significantemente após lesões celulares tais como trauma, grandes 

queimaduras e pancreatite aguda grave. 73,76 

A IL-10 é considerada a principal interleucina com ação anti-inflamatória, 

sendo responsável pela diminuição da produção de IL-1, IL-6 e IL-8 e pela 

depleção dos níveis de TNF-α. Uma série de ensaios clínicos e experimentais 
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tem demonstrado o efeito benéfico do uso de IL-10 como forma de prevenção e 

tratamento da PA. 31,32,74 

A dosagem dos níveis séricos de IL-10 também pode ser utilizada como 

fator prognóstico na PA, uma vez que foi demonstrada uma relação direta entre 

a liberação de IL-6 e a liberação de IL-10. Imediatamente após o inicio da 

cascata inflamatória sistêmica desencadeada pela lesão do tecido pancreático 

é observado o aumento de mediadores pró-inflamatórios como a IL-2, IL-6, IL-

8, PAF, TNF-α e PGE2, sendo seguido então da liberação de mediadores anti-

inflamatórios como a IL-10 e a IL-11 com a finalidade de modular o processo 

inflamatório, desta forma o período inicial da PA se caracteriza por níveis 

elevados de IL-6 e IL-10, havendo uma relação direta entre os níveis das 

interleucinas e a gravidade da doença. 27,28,33,74,75 

Desta forma, a utilização de drogas anti-inflamatórias que possam 

interferir na seqüência de eventos desencadeados pela pancreatite aguda e 

diminuir a intensidade da resposta inflamatória e suas conseqüências como a 

ocorrência de IMOS e translocação bacteriana mostrou-se como sendo um 

importante caminho para o tratamento da PA e prevenção de suas 

complicações. 38,43,63,67,73 

A indometacina é um antiinflamatório não esteróide que atua inibindo a 

síntese de prostaglandina e foi utilizada em modelos experimentais de 

queimados onde foi observada uma significativa redução na ocorrência de 

translocação bacteriana. Este fato sugere um possível efeito causal das 

prostaglandinas na ocorrência de translocação bacteriana. 69,70  A diminuição 

na capacidade bactericida dos macrófagos causada pela ação das 
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prostaglandinas foi considerada como o fator responsável pelo aumento da 

translocação bacteriana nestes modelos experimentais. 70 

Níveis elevados de prostaglandinas teriam uma ação direta sobre os 

macrófagos reduzindo sua ação bactericida, de tal forma que os macrófagos 

exerceriam o papel de carreadores de bactérias oriundas da luz intestinal para 

os mais diversos tecidos. 70,73,81,82 

A importância da reação inflamatória na PA e suas implicações foram 

descritas, verificando-se os efeitos deletérios de níveis elevados de 

prostaglandinas e outros mediadores inflamatórios na PA, sendo responsáveis 

pela ocorrência de alteração da perfusão pancreática, aumento da isquemia e 

necrose do tecido pancreático e piora do prognóstico. 82,83 

Estudos experimentais demonstraram melhora significativa na evolução, 

no estado hemodinâmico e diminuição da gravidade da PA após o uso de 

indometacina, evento este atribuído à possível redução dos níveis de 

prostaglandina. 83-85 

Estes dados demonstram a importância da prostaglandina nos eventos 

inflamatórios da PA e sugerem a possível relação desta substância no evento 

da translocação bacteriana e infecção pancreática. 

A utilização de drogas que diminuam a translocação bacteriana e, por 

conseguinte, a ocorrência de infecção associada aos quadros de PA e que 

diminuam a gravidade do processo inflamatório e suas complicações poderia 

ser a chave para a melhora do prognóstico desta patologia, reduzindo assim 

seus altos índices de morbidade e mortalidade.  
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2 - OBJETIVOS 

 

 

A finalidade desta pesquisa é estudar o efeito da administração de 

indometacina na PA experimental sobre os eventos produção de interleucinas, 

translocação bacteriana, infecção pancreática e mortalidade, além de avaliar a 

relação entre pancreatite aguda grave e o fenômeno translocação bacteriana, 

procurando contribuir para o entendimento de seus mecanismos 

fisiopatológicos e fornecer subsídios para a prevenção e o tratamento desta 

grave doença. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Investigação Médica – LIM37 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

   3.1 - ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

Foram utilizados neste estudo 114 ratos Wistar, machos, adultos, 

pesando entre 235-250 gramas, provenientes do Biotério Central da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo e mantidos no Laboratório de 

Investigação Médica – LIM 37, em gaiolas individuais, ambiente com 

temperatura controlada (20-22oC) e com alimentação padrão e água ad libitum. 

 

   3.2 - DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Foram estudados três grupos, com 38 ratos em cada grupo e 

distribuídos da seguinte forma (Tabela 1): 
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   Grupo I - Controle: constituído por 38 animais que foram submetidos à 

realização do procedimento cirúrgico sem a indução de PA e posterior 

administração de solução salina estéril 0,25 ml/rato por via intraperitoneal. 

   Grupo II – Pancreatite: constituído por 38 animais que foram submetidos à 

indução de PA através da administração de taurocolato de sódio a 2,5% e 

posterior administração de solução salina estéril 0,25 ml/rato por via 

intraperitoneal. 

   Grupo III – Indometacina: constituído por 38 animais, que foram submetidos 

à indução de PA através da administração de taurocolato de sódio a 2,5% e 

posterior administração de indometacina 3 mg/kg por via intraperitoneal.  

 

Tabela 1 - Distribuição dos grupos para coleta de dados 

 Controle Pancreatite Indometacina 

DOSAGEM MEDIADORES 
INFLAMATÓRIOS 

2 HORAS 
8 Ratos 8 Ratos 8 Ratos 

TRANSLOCAÇÃO 
BACTERIANA 

24 HORAS 

10 Ratos 10 Ratos 10 Ratos 

MORTALIDADE 20 Ratos 20 Ratos 20 Ratos 

 

Cada grupo foi submetido à dosagem sérica das interleucinas 6 e 10 (IL-

6 e IL-10) e prostaglandina E2, sendo que as amostras foram coletadas duas 

horas após a indução da PA, sendo utilizado um n igual a 8 ratos em cada 

grupo. 
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A avaliação da translocação bacteriana foi realizada através da coleta de 

material (pâncreas, linfonodos mesentéricos, fígado, sangue e líquido 

peritoneal) 24 horas após a indução da PA, sendo utilizado um n igual a 10 

ratos para cada grupo. 

O índice de mortalidade foi avaliado em todos os grupos. Os animais 

foram mantidos vivos por sete dias e receberam a administração de solução 

salina (grupos controle e pancreatite) e de indometacina (grupo indometacina) 

imediatamente após a indução da PA e doses subseqüentes foram 

administradas a cada 24 horas, sendo iniciadas após a indução da PA e 

manidas por um período total de 48 horas. 

 

   3.3 - INDUÇÃO DA PANCREATITE 

A pancreatite aguda foi induzida através de injeção direta e retrógrada 

de solução de taurocolato de sódio a 2,5% (Taurocholic acid, sodium salt, 

Sigma-Chemical Company™, St. Louis, U.S.A.) no ducto pancreático, na dose 

de 0,5 ml/rato com tempo médio de infusão de 120 segundos. 86-89 

O procedimento obedeceu à seguinte seqüência: anestesia dos animais 

com administração de cloridrato de cetamina (Ketalar®) 0,2 ml/100g de peso, 

através de injeção intramuscular, tricotomia abdominal, anti-sepsia com 

polivinil-pirrolidona-iodo, colocação de campos estéreis, incisão mediana infra 

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

pâncreas, identificação do ducto biliar e posterior oclusão do mesmo ao nível 

do hilo hepático com pinça tipo bulldog, punção da porção contra-mesentérica 

do duodeno com agulha 25x7, cateterização do ducto biliar com cateter de 
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polietileno e posterior infusão retrógrada da solução de taurocolato de sódio a 

2,5%, fechamento da punção duodenal com ponto em x com nylon 6-0 e 

fechamento por planos da parede abdominal com nylon 5-0. 

A pancreatite aguda grave induzida pelo método utilizado no presente 

estudo caracteriza-se macroscopicamente pela ocorrência de inflamação, 

necrose gordurosa, hemorragia e edema, lesões presentes e visualizadas 

imediatamente após a infusão de taurocolato de sódio (Figuras 1 e 2). 

Todo o procedimento de indução da pancreatite foi realizado sob 

rigorosos critérios de assepsia e anti-sepsia. 

 

   3.4 - ADMINISTRAÇÃO DE INDOMETACINA E SOLUÇÃO SALINA 

As substâncias foram administradas por via intraperitoneal, 

imediatamente após a indução da PA, respeitando os mais rigorosos critérios 

de assepsia e anti-sepsia na manipulação e administração das mesmas. 70,90,91 

      Indometacina 

Foi administrada indometacina 3 mg/kg (Indomethacin, Sigma-Chemical 

Company™, St. Louis, U.S.A.) por via intraperitoneal logo após a indução da 

PA, sendo repetida a administração a cada 12 horas após a dose inicial no 

grupo Indometacina, respeitando a farmacocinética da droga. 70,90,91 

      Solução Salina 

Foi administrada solução salina estéril 0,25 ml/rato por via intraperitoneal 

logo após a indução da PA e doses subseqüentes foram administradas a cada 

24 horas após a indução da PA nos grupos Controle e Pancreatite. 
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   Figura 1. Aspecto do arco duodenal e do pâncreas antes da indução da 

pancreatite. Observa-se o ducto biliar cateterizado e o arco duodenal reparado 

por nylon 6 0. 

 

 

                          

   Figura 2. Aspecto do arco duodenal e do pâncreas após a indução da 

pancreatite. Observa-se o ducto biliar cateterizado e ocluido junto ao hilo 

hepático e o arco duodenal reparado. 
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   3.5 - ANÁLISE CLINICA 

Durante a coleta dos tecidos para análise microbiológica foi realizada 

uma análise descritiva dos seguintes aspectos clínicos e anatômicos da 

cavidade peritoneal: presença ou ausência de ascite, presença ou ausência de 

bloqueio na cavidade peritoneal, a presença de peritonite e se a mesma era 

restrita ao pâncreas e tecidos peri-pancreáticos ou generalizada e o aspecto 

macroscópico do pâncreas. 

A coleta dos dados clínicos foi realizada 24 hs após a indução da PA e 

seguiu um protocolo pré-estabelecido. 

 

   3.6 - DOSAGEM DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS 

Foram coletadas amostras de sangue 2 horas após a indução da PA 

para dosagem dos seguintes mediadores inflamatórios: interleucina-6 (IL-6), 

interleucina-10 (IL-10) e prostagladina E2 (PGE2). 

As amostras foram colhidas duas horas após a indução da PA e 

imediatamente centrifugadas a 3000g por 10 minutos a 0oC e os 

sobrenadantes estocados a –50oC. Os resultados serão expressos em pg/ml. 

A determinação quantitativa dos mediadores inflamatórios foi realizada 

por enzimoimunoensaio (ELISA) através da utilização dos kits da Biosource 

International Cytoscreen ™. 
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   3.7 - ESTUDO MICROBIOLÓGICO 

      3.7.1 - Coleta de material para análise microbiológica 

Após período de 24 horas da indução da PA os ratos foram submetidos 

à anestesia com cloridrato de cetamina 0,2 ml/100g de peso, anti-sepsia, 

colocação de campos estéreis e abertura da cavidade torácica e abdominal 

através de incisão ampla. Foi coletado material para o estudo bacteriológico, 

através de lavado peritoneal realizado com 5 ml soro fisiológico 0,9% para 

cultura da cavidade peritoneal, punção cardíaca e retirada de 3 ml de sangue 

para realização de hemocultura e a extração cirúrgica de fragmentos de 

pâncreas, linfonodos mesentéricos e fígado para cultura dos respectivos 

tecidos. 

Todo o procedimento de coleta foi realizado obedecendo a rigorosos 

critérios de assepsia e anti-sepsia. 

 

      3.7.2 - Análise microbiológica 

As amostras foram preparadas de acordo com técnica descrita em 

trabalhos anteriores realizados neste laboratório, 40,41 semeadas em meios de 

cultura e incubadas em estufas para crescimento de bactérias aeróbias. 92-94  

As hemoculturas e culturas da cavidade peritoneal foram realizadas por 

técnica automatizada, utilizando meio aeróbio (Bactec® série 9240 frasco 

pediátrico – Becton Dickinson™) com tempo de incubação de 5 dias e posterior 

realização de semeadura em placa de Agar-sangue e MacConkey quando 

positivas, para identificação dos microorganismos. 
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As culturas de pâncreas, linfonodos mesentéricos e fígado foram 

realizadas após pesagem e homogeneização dos tecidos em 5 ml de solução 

de BHI e posterior diluição 1:10 com alíquotas de 0,5 ml do homogenato inicial 

em tubos contendo 4,5 ml de BHI. Foram semeados 0,1 ml da diluição em 

placas de Agar-sangue e MacConkey. 

Para a realização da análise da ocorrência de translocação bacteriana 

nos diferentes tecidos foi considerada a presença de qualquer colônia nas 

placas semeadas como positivo. 

Para a determinação quantitativa da população bacteriana foi utilizada 

técnica descrita no Clinical Microbiology Procedures e expressa em unidades 

formadoras de colônias (UFC/g tecido). 63 Foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

                                   UFC/g de tecido = n x 50 x D 
                                                                        W 
 

 

n = número de colônias na placa 

50 = fator de compensação  

D = recíproco da diluição 

W = peso do tecido 

Na identificação qualitativa das colônias bacterianas foi utilizada técnica 

microbiológica padrão de acordo com o Clinical Manual of Microbiology e do 

sistema automatizado Vitek System®. 93,94 

A translocação bacteriana foi analisada de duas formas, inicialmente foi 

considerada como positiva na presença de qualquer crescimento bacteriano 

nos tecidos estudados e posteriormente realizou-se a comparação quantitativa 
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das bactérias encontradas em cada um dos grupos estudados, através da 

análise do número de microorganismo expresso em UFC/g. 

Os tecidos foram considerados infectados quando a população 

bacteriana era superior a 105 UFC/g.91 

Toda a análise microbiológica foi realizada na Seção de Microbiologia - 

Divisão de Laboratório Central – ICHC da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

   3.8 - ANÁLISE HISTOLÓGICA 

Após a realização da análise da cavidade peritoneal e coleta de material 

para análise microbiológica, foram coletados fragmentos do pâncreas, 

linfonodos mesentéricos, fígado e intestino delgado (íleo terminal). Os 

fragmentos foram fixados em aldeído fórmico a 10% imediatamente após a 

coleta e encaminhados para o laboratório de Anatomia Patológica do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, onde foram incluídos em parafina, cortados em espessura de 5 

micrômetros e corados através da técnica de hematoxilina-eosina e observados 

à microscopia ótica. 

A avaliação do tecido pancreático foi realizada através da utilização de 

um critério para a classificação do processo inflamatório pancreático proposto 

por Schmidt et al 95, analisando as seguintes variáveis: edema, necrose acinar, 

hemorragia, necrose gordurosa, inflamação e infiltrado perivascular (Tabela 2). 

A graduação do processo inflamatório foi realizada através da atribuição de 
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pontos para cada uma das variáveis descritas e posterior análise comparativa 

entre os diferentes grupos estudados. 95,96 

Foram analisados, do ponto de vista histológico, fragmentos do íleo 

terminal, que foram coletados de forma aleatória em quatro diferentes 

segmentos a partir de vinte centímetros da válvula íleo-cecal. Quantificou-se o 

grau de inflamação presente na alça analisada e a presença ou ausência de 

erosão ou ulceração da mucosa intestinal. 

Os linfonodos mesentéricos foram coletados e analisados com 

referência a presença ou a ausência de hiperplasia folicular e hiperplasia 

sinusal. 

Fragmentos hepáticos foram coletados e analisados com relação à 

presença ou ausência de inflamação do espaço porta, inflamação do lóbulo 

hepático, necrose hepato-celular e hiperplasia das células de Kupffer. 

A análise histológica foi realizada no Departamento de Anatomia 

Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por 

patologista especializado em histologia pancreática, sendo que o mesmo não 

possuía conhecimento dos grupos estudados. 

 

   3.9 - ESTUDO DA MORTALIDADE 

Foram utilizados 60 ratos, que receberam a administração de solução 

salina ou indometacina de acordo com delineamento experimental proposto. A 

administração da droga estudada e da solução salina foi realizada até 48 horas 

após a indução de PA e os animais foram observados por 7 dias, quando então 

foram sacrificados. 
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Tabela 2. Classificação do processo inflamatório do tecido pancreático  proposta por Schmidt 

et al. 

EDEMA Pontos 

Ausente 0 
expansão focal dos septos interlobares 0,5 
expansão difusa dos septos interlobares 1 
1+ expansão focal dos septos interlobulares 1,5 
1+ expansão difusa dos septos interlobulares 2 
2+ expansão focal dos septos interacinares 2,5 
2+ expansão difusa dos septos interacinares 3 
3+ expansão focal dos espaços intercelulares 3,5 
3+ expansão difusa dos espaços intercelulares 4 
  
NECROSE ACINAR  
Ausente 0 
ocorrência focal de 1-4 células necróticas/CGA 0,5 
ocorrência difusa de 1-4 células necróticas/CGA 1 
1+ ocorrência focal de 5-10 células necróticas/CGA 1,5 
ocorrência difusa de 5-10 células necróticas /CGA 2 
2+ ocorrência focal de 11-16 células necróticas /CGA 2,5 
ocorrência difusa de 11-16 células necróticas /CGA 3 
3+ ocorrência focal de + de 16 células necróticas /CGA 3,5 
> de 16 células necróticas /CGA 4 
  
HEMORRAGIA  
Ausente 0 
1 foco 0,5 
2 focos 1 
3 focos 1,5 
4 focos 2 
5 focos 2,5 
6 focos 3 
7 focos 3,5 
8 ou mais focos 4 
  
NECROSE GORDUROSA  
Ausente 0 
1 foco 0,5 
2 focos 1 
3 focos 1,5 
4 focos 2 
5 focos 2,5 
6 focos 3 
7 focos 3,5 
8 ou mais focos 4 
  
INFLAMAÇÃO E INFILTRADO PERIVASCULAR  
0-1 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 0 
2-5 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 0,5 
6-10 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 1 
11-15 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 1,5 
16-20 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 2 
21-25 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 2,5 
26-30 leucócitos perivasculares ou intralobulares/CGA 3 
>30 leucócitos/CGA ou microabscessos focais 3,5 
>35 leucócitos/CGA ou microabscessos confluentes 4 
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   3.10 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados clínicos avaliados foram comparados entre os diferentes 

grupos utilizando o teste da razão de verossimilhança, quando se obtiveram 

valores com diferença estatística significante foi realizada comparação dois a 

dois utilizando o teste t de Student e o teste exato de Fisher. 97,98 

Os resultados das dosagens séricas dos mediadores inflamatórios foram 

analisados através do teste de ANOVA, quando se obtiveram valores com 

diferença estatística significante foi realizada comparação dois a dois utilizando 

o teste Tukey. 97,98 

A análise dos resultados das culturas bacteriológicas foi realizada 

através da comparação das diversas culturas dos seguintes tecidos: pâncreas, 

linfonodos mesentéricos, fígado, sangue e cavidade peritoneal, através da 

comparação entre a presença ou ausência de culturas positivas em cada tecido 

utilizando o teste da razão de verossimilhança, quando se obtiveram valores 

com diferença estatística significante foi realizada comparação dois a dois 

utilizando o teste t de Student e o teste exato de Fisher. 97,98 

A população bacteriana de cada tecido com cultura positiva foi avaliada 

de forma comparativa utilizando o teste de Kruskal-Wallis, quando se obtiveram 

valores com diferença estatística significante foi realizada comparação dois a 

dois utilizando o teste de Dunn. 97,98 

A infecção foi considerada positiva quando a população bacteriana 

encontrada nas culturas positivas foi maior que 105 UFC/g de tecido. Para 

análise dos dados referentes à ocorrência de infecção foi aplicado o teste da 

razão de verossimilhança, quando se obtiveram valores com diferença 
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estatística significante foi realizada comparação dois a dois utilizando o teste t 

de Student e o teste exato de Fisher. 97,98 

Os escores histológicos do pâncreas foram analisados através do teste 

de Kruskal-Wallis. Quando houve diferença estatística foi aplicado o teste de 

Dunn para análise dois a dois. Na análise da soma total do escore dos 

aspectos histológicos foi utilizado teste de análise de variância. 97,98 

A mortalidade foi analisada através das curvas de Kaplan-Meier e 

comparadas utilizando os testes Log-rank e Gehan-Wilcoxon. 97,98 

O nível de significância considerado para análise estatística foi de 0,05 

para todos os resultados analisados, sendo utilizado o programa estatístico 

SAS – Statistical Analysis System® e Graphpad Prism® versão 2.1. 

 

   3.11 - ASPECTOS ÉTICOS 

Previamente ao início da execução deste projeto, o mesmo foi aprovado 

pelas Comissões de Ética do Departamento de Gastroenterologia e do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq, HC-FMUSP). 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, Comission on 

Life Sciences and National Research Council. National Academy Press, 

Washington, D.C., 1996. 
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4 – RESULTADOS 

 

 

   4.1 – ANÁLISE CLÍNICA 

   4.1.1 - Ascite 

Não houve a formação de ascite no grupo Controle (Grupo I). Nos 

animais do grupo Pancreatite (Grupo II) houve um significativo aumento na 

formação de ascite (p > 0,05) e no grupo Indometacina (Grupo III) a formação 

de ascite apresentou redução estatisticamente significativa quando comparada 

ao grupo Pancreatite (Grupo II) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Incidência de ascite por grupo, identificada 24 horas após a indução da PA. 

 

Grupo Ascite 

Controle 0/10 

Pancreatite 6/10* 

Indometacina  3/10** 

                                    * p < 0,05 Pancreatite vs. Controle          ** p < 0,05 Indometacina  vs. Pancreatite 

 

   4.1.2 - Bloqueio peritoneal 

Não houve formação de bloqueio peritoneal por alças intestinais e/ou 

pelo grande omento nos ratos do grupo Controle. O grupo Pancreatite 

apresentou bloqueio realizado por alças intestinais e pelo grande omento ao 
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redor do tecido pancreático em todos os animais estudados. O grupo 

Indometacina apresentou redução da ocorrência de bloqueio, mas sem 

significado estatístico (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Incidência de bloqueio na cavidade peritoneal por grupo, identificado 24 

horas após a indução da PA. 

 

Grupo Bloqueio 

Controle 0/10 

Pancreatite 10/10* 

Indometacina 9/10* 

                                                 * p > 0,05  Pancreatite vs. Indometacina 

 

 

   4.1.3 - Peritonite 

Não houve a ocorrência de qualquer processo inflamatório macroscópico 

na cavidade peritoneal dos animais do grupo Controle. Entretanto, no grupo 

Pancreatite houve a ocorrência de importante processo inflamatório na 

cavidade peritoneal, com predominância de peritonite localizada que acometia 

apenas o pâncreas e tecidos peri-pancreáticos contidos no andar superior do 

abdome. 

Referente ao grupo Indometacina, a ocorrência de peritonite foi restrita 

ao pâncreas e tecidos peri-pancreáticos. A diferença entre o grupo Pancreatite 

comparado ao grupo Indometacina apresentou resultado com significância 

estatística com relação à ocorrência de peritonite generalizada (Tabela 5). 
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Tabela 5. Ocorrência de peritonite por grupo, identificada 24 horas após a indução da 

PA. 

GRUPO 
Peritonite 

Ausente Localizada Generalizada 

Controle 10/10 0/10 0/10 

Pancreatite 0/10 6/10 4/10* 

Indometacina 0/10 10/10 0/10* 

                                                                           * p < 0,05 Indometacina vs. Pancreatite 

 

   4.1.4 - Aspecto macroscópico do pâncreas 

Avaliando o aspecto macroscópico do pâncreas todos os animais 

estudados do grupo Controle apresentavam pâncreas com aspecto normal. O 

grupo Pancreatite apresentou necrose pancreática na maioria dos animais 

estudados. 

No grupo Indometacina houve uma distribuição semelhante entre a 

ocorrência de pancreatite edematosa e necrótica (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Aspecto macroscópico do pâncreas, observado 24 horas após a indução da 

PA. 

GRUPO 

Aspecto do Pâncreas 

Normal Edematoso Necrótico 
Necro-

hemorrágico 

Controle 10/10 0/10 0/10 0/10 

Pancreatite 0/10 2/10 8/10 0/10 

Indometacina 0/10 4/10 6/10 0/10 

                                                                                                                                                                           p > 0,05 
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   4.2 – DOSAGEM DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS 

  O grupo controle não apresentou elevação do nível sérico das 

interleucinas 6 e 10, duas horas após a realização do procedimento cirúrgico. 

Houve elevação significativa das interleucinas no grupo Pancreatite quando 

comparadas ao grupo Controle. 

 Os animais do grupo Indometacina apresentaram significativa redução 

dos níveis de IL-6 e IL-10 expressos em pg/ml e coletadas duas horas após a 

indução da PA quando comparados ao grupo Pancreatite (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3. Níveis séricos de IL-6 duas horas após a indução da PA – p < 0,05 

Pancreatite vs. Indometacina. 
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Figura 4. Níveis séricos de IL-10 duas horas após a indução da PA – p < 0,05 

Pancreatite vs. Indometacina. 

 

 Após a indução da PA, o grupo Pancreatite apesentpu importante 

elevação da PGE2 circulnte. Houve significativa redução dos níveis de PGE2 

expressos em pg/ml do grupo Indometacina quando comparado ao grupo 

Pancreatite (Figura 5) 
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Figura 5. Níveis séricos de PGE2 duas horas após a indução da PA – p < 0,01 

Pancreatite vs. Indometacina. 
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   4.3 - ESTUDO MICROBIOLÓGICO – TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA 

   4.3.1 – Pâncreas 

Não houve crescimento bacteriano em todas as culturas de tecido 

pancreático realizadas do grupo Controle. Ocorreu crescimento bacteriano em 

nove dos dez ratos estudados do grupo Pancreatite, com aumento 

estatisticamente significante da população bacteriana expressa em UFC/g 

quando comparado ao grupo Controle (p<0,05). 

Os animais do grupo Indometacina apresentaram oito culturas positivas, 

não ocorrendo redução estatisticamente significante do número de culturas 

positivas (Figura 6). 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Controle PA I

 
Figura 6. Culturas positivas no tecido pancreático – p>0,05 Pancreatite vs. 

Indometacina. 

 

Houve redução significativa da população de bactérias expressas em 

UFC/g do grupo Indometacina quando comparado ao grupo Pancreatite, onde 

se notou a ocorrência de redução do número total de bactérias no pâncreas 
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durante episódio de pancreatite aguda após a administração de Indometacina 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7. Valores correspondem à população bacteriana expressa em UFC/g x 105 no 

pâncreas. 

 

Pâncreas    

 Controle Pancreatite * Indometacina ** 

Rato 1 0 0,50 2,80 

Rato 2 0 2,30 0,09 

Rato 3 0 0,20 0,02 

Rato 4 0 1,50 1,20 

Rato 5 0 1,10 0 

Rato 6 0 3 1,4 

Rato 7 0 0,20 0,04 

Rato 8 0 0 0,15 

Rato 9 0 2,50 0 

Rato 10 0 1,50 0,30 

                                   * p < 0,05 Pancreatite vs. Controle          ** p < 0,05 Indometacina vs. Pancreatite 

 

   4.3.2 – Linfonodos mesentéricos 

O grupo Controle não apresentou crescimento bacteriano nas culturas 

de linfonodos mesentéricos. Houve aumento estatisticamente significante no 

número de culturas positivas nos ratos submetidos a pancreatite aguda (grupo 

Pancreatite) (p<0,05). 

O grupo Indometacina não apresentou redução significativa do número 

de culturas positivas quando comparado ao grupo Pancreatite (Figura 7). 
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Figura 7. Culturas positivas nos linfonodos mesentéricos após a indução de PA - p > 

0,05 Pancreatite vs Indometacina. 

 

Não se observou diferença significativa da população bacteriana 

expressa em UFC/g das culturas positivas dos grupos Pancreatite e 

Indometacina (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Valores correspondem à população bacteriana expressa em UFC/g x 105 nos 

linfonodos mesentéricos. 

 

Linfonodos    

 Controle Pancreatite Indometacina 

Rato 1 0 0,14 0 

Rato 2 0 0,02 0,30 

Rato 3 0 0,34 0 

Rato 4 0 0,02 1,60 

Rato 5 0 0 0,08 

Rato 6 0 0 0,15 

Rato 7 0 0,30 0,30 

Rato 8 0 0,90 0,15 

Rato 9 0 0,50 0 

Rato 10 0 1,20 0 
                                                                           p > 0,05 Pancreatite vs Indometacina 
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   4.3.3 – Fígado 

O grupo Controle não apresentou crescimento bacteriano nas culturas 

de tecido hepático. O grupo submetido à PA (Grupo Pancreatite) apresentou 

elevação estatisticamente significativa do número de culturas positivas 

realizadas no tecido hepático (p<0,05). 

Os animais que receberam a administração de indometacina (Grupo 

Indometacina) não apresentaram redução do número de culturas positivas 

(Figura 8). 
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Figura 8. Culturas positivas do tecido hepático após a indução de PA - p > 0,05 

Pancreatite vs Indometacina. 

 

 

O grupo Indometacina manteve o mesmo padrão de crescimento 

bacteriano, comparado ao grupo Pancreatite e não se verificando alteração do 

número total de bactérias após a administração de indometacina (Tabela 9). 
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Tabela 9. Valores correspondem à população bacteriana expressa em UFC/g x 105 no 

tecido hepático. 

 

Fígado    

 Controle Pancreatite Indometacina 

Rato 1 0 0,02 0 

Rato 2 0 0 1,10 

Rato 3 0 0 0 

Rato 4 0 0,13 0 

Rato 5 0 0 0,03 

Rato 6 0 0 0,01 

Rato 7 0 0,01 0,16 

Rato 8 0 0 0,16 

Rato 9 0 1,20 0,12 

Rato 10 0 0,60 0 

                                                                       p > 0,05 Pancreatite vs Indometacina 

 

   4.3.4 – Sangue 

Não ocorreram culturas positivas no grupo Controle. Os grupos 

Pancreatite e grupo Indometacina apresentaram aumento estatisticamente 

significante do número de hemoculturas positivas (p<0,05), não havendo 

diferença estatística entre ambos os grupos (Figura 9). 
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Figura 9. Hemoculturas positivas após a indução de PA - p > 0,05 Pancreatite vs 

Indometacina. 
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4.3.5 – Cavidade peritoneal 

Não foram observadas culturas positivas no grupo Controle. Os grupos 

Pancreatite e grupo Indometacina apresentaram significante aumento do 

número de culturas positivas (p<0,05), não havendo diferença estatística entre 

ambos os grupos (Figura 10). 
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Figura 10. Culturas positivas da cavidade peritoneal após a indução de PA -p > 0,05 

Pancreatite vs Indometacina. 

 

   4.4 - ESTUDO MICROBIOLÓGICO – INFECÇÃO 

   4.4.1 – Pâncreas 

Não se observou a ocorrência de infecção pancreática no grupo 

Controle. Os animais submetidos a pancreatite aguda (Grupo Pancreatite) 

apresentaram elevada incidência de infecção pancreática (60%), valor 

estatisticamente superior quando comparado ao grupo Controle (p<0,05). 

O grupo Indometacina apresentou significativa redução da ocorrência de 

infecção pancreática quando comparado ao grupo Pancreatite (Figura 11). 
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Figura 11. Valores correspondem à ocorrência de infecção pancreática - * p < 0,05 

Pancreatite vs Indometacina. 

 

 

   4.4.2 – Linfonodos mesentéricos 

Não houve infecção nos linfonodos mesentéricos do grupo Controle. O 

aumento da ocorrência de infecção nos grupos Pancreatite e Indometacina, no 

entanto não foi estatisticamente significante (Figura 12). 
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Figura 12. Valores correspondem à ocorrência de infecção nos linfonodos 

mesentéricos - p > 0,05 Pancreatite vs Controle Pancreatite vs Indometacina. 
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   4.4.3 – Fígado 

Não houve infecção no tecido hepático no grupo Controle. O aumento na 

ocorrência de infecção nos grupos Pancreatite e Indometacina não foi 

estatisticamente significante (Figura 13). 
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Figura 13. Valores correspondem à ocorrência de infecção no tecido hepático –  

           p > 0,05 Pancreatite vs Controle  Pancreatite vs Indometacina. 

 

 

   4.5 - ESTUDO MICROBIOLÓGICO – QUALITATIVO 

Houve o predomínio de bactérias gram negativas nas culturas de todos 

os tecidos analisados dos grupos Pancreatite e Indometacina. A administração 

de indometacina não alterou a flora bacteriana, sendo observada a mesma 

distribuição em ambos os grupos. 

As figuras 14 e 15 representam as principais bactérias identificadas no 

pâncreas nos grupo Pancreatite e Indometacina respectivamente. 
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Figura 14.  Distribuição percentual das bactérias identificadas no grupo Pancreatite 

 

 

10%

15%

5%
5%

10%
10%

45%

E. coli E. fecalis S. viridans S. epidermidis S. aureus S. Coag. negativa outros
 

 
Figura 15.  Distribuição percentual das bactérias identificadas no grupo Indometacina 

 

   4.6 - ASPECTOS HISTOLÓGICOS 

   4.6.1 - Avaliação histológica do pâncreas 

Todos os animais do grupo Pancreatite apresentaram lesões 

pancreáticas características de pancreatite aguda grave: edema, necrose 

acinar, hemorragia, necrose gordurosa, inflamação e infiltrado perivascular 

(Figura 16). 
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Os valores médios do escore proposto por Schmidt J. et al. 95 para 

classificação histológica da gravidade da pancreatite aguda experimental estão 

representados na Figura 17 e correspondem à análise dos grupos Controle, 

Pancreatite e Indometacina respectivamente. 

Não houve redução significativa do escore médio dos itens propostos 

para avaliação da gravidade da pancreatite aguda dos animais que receberam 

Indometacina quando comparados aos animais que sofreram apenas a indução 

da pancreatite aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Aspecto microscópico de fragmento de pâncreas de rato com PA (Grupo 

Pancreatite). Coloração: HE Aumento 40x. Presença de acentuado edema lobular (1), 

necrose (2), hemorragia (3) e infiltrado inflamatório (4). 
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 Figura 17. Achados histológicos 24 hs após a indução da pancreatite aguda. 

Asteriscos indicam Aumento significante da gravidade do processo inflamatório dos grupos 

Pancreatite e Indometacina comparados ao grupo Controle (p < 0,05) 
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   4.6.2 – Avaliação histológica do intestino 

 Os grupos Pancreatite e Indometacina apresentaram significativo 

aumento na ocorrência de inflamação da mucosa intestinal quando 

comparados com o grupo Controle. A administração de indometacina não foi 

capaz de reduzir a ocorrência ou intensidade da inflamação na mucosa 

intestinal quando realizada comparação entre o grupo Indometacina e 

Pancreatite (Figura 18). 

 Não foi observada a presença de qualquer lesão erosiva ou ulcerada da 

mucosa intestinal do grupo Indometacina. 
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Figura 18. Valores correspondentes ao grau de inflamação na mucosa intestinal 

observado em cada um dos animais dos grupos analisados, distribuídos de acordo com o grau 

de inflamação – p>0,05 Pancreatite vs Indometacina. 
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   4.6.3 – Avaliação histológica dos linfonodos mesentéricos 

Houve importante aumento da ocorrência de hiperplasia folicular e 

sinusal nos grupos Pancreatite e Indometacina quando comparados ao grupo 

Controle (p<0,05). 

Não houve redução estatisticamente significante entre a ocorrência de 

hiperplasia folicular e hiperplasia sinusal entre os dados referentes aos grupos 

Pancreatite e Indometacina. 

 

 

   4.6.4 – Avaliação histológica do fígado 

No grupo Controle não foi observada a ocorrência de inflamação do 

espaço porta, inflamação do lóbulo hepático, ocorrência de necrose hepática 

ou hiperplasia das células de Kupffer. 

Os grupo Pancreatite e Indometacina apresentaram aumento 

estatisticamente significante na ocorrência de hiperplasia das células de 

Kupffer quando comparados ao grupo Controle (p<0,05). Não houve a 

ocorrência de inflamação portal ou lobular e a ocorrência de necrose hepática 

nos referidos grupos. 

 

   4.7 - MORTALIDADE 

Não houve mortalidade no grupo Controle. O grupo Pancreatite 

apresentou taxa de mortalidade de 33%, valores estes semelhantes aos 

encontrados na literatura. O grupo Indometacina apresentou 28% de taxa de 
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mortalidade, não havendo redução estatisticamente significativa entre os 

grupos Pancreatite e Indometacina (p>0,05). 

Não foram encontradas diferenças entre as curvas de sobrevida dos 

animais que receberam Indometacina, quando comparados aos animais com 

pancreatite aguda (Figura 19) (p>0,05). 
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Figura 19. Comparação entre as curvas de sobrevida dos respectivos grupos – p>0,05 

Pancreatite e Indometacina. 
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5 – DISCUSSÃO 

 

 

 A administração de indometacina nas situações propostas por este 

estudo experimental provocou alterações significativas nos animais portadores 

de pancreatite grave que devem ser ressaltadas. Além disso, pela primeira vez 

foi demonstrado um possível efeito benéfico do uso de antiinflamatórios na 

redução da infecção pancreática. 

 Os achados clínicos e operatórios dos pacientes com pancreatite aguda 

podem sugerir a evolução da doença e determinar o tratamento a ser utilizado. 

O aparecimento de desconforto e insuficiência respiratória, alteração e 

instabilidade hemodinâmica e alteração do débito urinário são fenômenos 

comuns nos pacientes com pancreatite aguda grave e indicam uma evolução 

desfavorável com altos índices de morbidade e mortalidade. 2,6,9,10,15,18,24,34,35 

 A melhora de alguns aspectos clínicos observada após a administração 

de indometacina (Tabelas 3 e 5) estaria diretamente relacionada com uma 

possível melhora do prognóstico, o que no entanto não se traduziu em redução 

da mortalidade (Figura 19), demonstrando o envolvimento de múltiplos fatores 

na evolução da PA. 
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 Para a realização do estudo da translocação bacteriana se faz 

necessária a utilização de métodos bastante criteriosos e com grande rigor 

técnico, fundamentais para o sucesso do trabalho. Para tanto, foi utilizado 

nesta pesquisa método consagrado pela literatura e anteriormente utilizado em 

nosso laboratório. 40,41 

 A ausência de crescimento bacteriano no grupo Controle demonstrou a 

eficácia do método utilizado. Não foi observada a presença de bactérias em 

todos os tecidos analisados do grupo Controle. Entretanto, os grupos 

Pancreatite e Indometacina apresentaram culturas positivas nos tecidos 

analisados o que determina a relação entre a pancreatite aguda e ocorrência 

de translocação bacteriana.  

 Houve crescimento bacteriano em todos os tecidos analisados do grupo 

Pancreatite, com ênfase ao pâncreas, linfonodos mesentéricos, sangue e 

cavidade peritoneal. Tais resultados vêm de encontro às hipóteses que 

sugerem como três as possíveis vias de disseminação das bactérias durante a 

translocação bacteriana: via linfática – linfonodos mesentéricos, hematogênica 

– corrente sanguínea e transmural - cavidade peritoneal. 41,43,44,49,50,52 As 

culturas positivas foram significativamente maiores nos tecidos relacionados 

com tais vias de disseminação. 

 Há evidências de que a translocação bacteriana seja um processo 

contínuo e possua três níveis diversos. 44,45 Indivíduos sadios apresentam a 

translocação de forma contínua, ocorrendo em pequena intensidade, sendo os 

microorganismos contidos e eliminados pela barreira mucosa gastrointestinal, 

não permitindo assim a ocorrência de qualquer repercussão. No segundo 



                                                                                                                    Discussão 44 

estágio, as bactérias se disseminam além da barreira mucosa e dos linfonodos 

mesentéricos atingindo órgãos distantes como o fígado, baço ou pâncreas. 

Alterações no funcionamento e equilíbrio da barreira mucosa e do sistema 

imune são os responsáveis por este fenômeno. O terceiro estágio se 

caracteriza pelo acometimento sistêmico e pela ocorrência de infecções 

associadas e quadros sépticos. 43,45,56 

 No presente estudo não foram obtidos resultados semelhantes aos 

observados em estudos prévios que demonstraram ser a indometacina capaz 

de reduzir a translocação bacteriana em modelos experimentais de grandes 

queimados. 69,70 Tais resultados se devem provavelmente à maior 

complexidade da doença pancreatite aguda quando comparada a um grande 

queimado, uma vez que além do processo inflamatório sistêmico estão 

envolvidos na PA a ocorrência de ascite, íleo adinâmico, peritonite e distensão 

de alças intestinais. 

 Nos últimos anos houve um grande esforço na tentativa de esclarecer as 

causas da infecção do tecido pancreático necrótico durante o evento 

pancreatite aguda. A maioria dos estudos realizados apontou para a 

translocação bacteriana como sendo a responsável pela contaminação do 

tecido pancreático e conseqüente início de um processo infeccioso com 

conseqüências devastadoras para a evolução e o prognóstico da doença. 

3,4,36,39-45,56 

 Outros fatores são descritos como eventuais responsáveis pela 

ocorrência da infecção do tecido pancreático, tais como, colocação de cateter 

central, manipulação diagnóstica e uso de nutrição parenteral. 4,6,8,10 O 
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presente estudo suporta a hipótese da translocação bacteriana como principal 

responsável pela ocorrência de infecção pancreática, pois demonstrou a 

ocorrência de infecção na ausência de todos os procedimentos acima 

descritos, sendo desta forma a infecção pancreática neste modelo experimental 

atribuida à translocação bacteriana. 

 As bactérias isoladas no pâncreas mantiveram o mesmo padrão 

observado em trabalhos anteriores, com predomínio de bactérias gram 

negativas. 40,41 Alguns trabalhos sugerem a alteração dos microorganismos 

causadores da infecção pancreática após o uso de antibióticoterapia profilática 

e existem ainda descrições do aumento de infecções causadas por bactérias 

gram positivas e eventualmente infecções fúngicas após o uso de Imipenem. 

3,4,5,6,19,37,47  No presente estudo, o uso de indometacina não alterou a flora 

bacteriana responsável pela infecção pancreática. 

 Uma série de trabalhos relaciona a ocorrência de úlceras da mucosa 

intestinal com o uso de elevadas doses de indometacina. 70,91,99 Foi utilizada 

neste trabalho uma dose previamente determinada em estudo preliminar por 

nós realizado e não relacionada com o desenvolvimento de tais lesões. 70,91 O 

processo inflamatório observado na parede intestinal, como a presença e 

intensidade do infiltrado linfocitário, manteve o mesmo padrão nos grupos 

Pancreatite e Indometacina e não foi descrita a ocorrência de ulcerações 

intestinais. Desta forma o uso da indometacina não causou alteração do 

processo inflamatório ou lesões da mucosa intestinal no presente estudo. 
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A ausência de tais ulcerações no grupo indometacina afasta possíveis 

questionamentos relacionados ao efeito desta droga como fator facilitador da 

ocorrência de translocação bacteriana. 

Além disso, os dados obtidos neste trabalho, referentes à redução da 

população bacteriana no tecido pancreático após o uso de indometacina, 

sugerem como verdadeira a hipótese de que níveis elevados de 

prostaglandinas teriam uma ação direta sobre os macrófagos reduzindo sua 

ação bactericida, permitindo desta forma a ocorrência de maior acúmulo 

bacteriano no tecido pancreático e conseqüente maior incidência de infecção 

pancreática. 70,75-80 

Foi demonstrado em trabalho anterior realizado por Souza et al 41 a 

associação da hiperplasia da célula de Kuppfer e o fenômeno translocação 

bacteriana. 41 Esta relação, novamente demonstrada neste trabalho, sugere 

uma eventual resposta do sistema imune na tentativa de conter a translocação 

bacteriana. De fato, as células de Kupffer representam aproximadamente 70% 

da população de macrófagos do corpo e possuem importante papel na 

resposta inflamatória e imunológica sistêmica. 41,45 

 Analisando os aspectos histológicos observou-se que o grau de 

inflamação presente no tecido pancreático não foi alterado com a 

administração de indometacina. Desta forma a administração desta droga não 

foi capaz de interferir no grau de inflamação e lesão do tecido pancreático. 

 A pancreatite aguda grave com necrose e infecção pancreática possui 

elevados índices de mortalidade, quando associada à insuficiência de múltiplos 

órgãos e sistemas (IMOS) pode apresentar índice de mortalidade que se 
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aproxima de 100% em algumas situações. 1,2,4,5,6 A alta taxa de mortalidade, 

nestas situações se deve ao conjunto de fenômenos causados pela intensa 

resposta inflamatória sistêmica presente nos quadros de pancreatite aguda e 

aos fenômenos decorrentes de um quadro infeccioso grave, tais como a 

liberação de mediadores inflamatórios e toxinas. 5,6,8,23,27,28,31-35 

 A insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas se caracteriza pela perda 

funcional de três ou mais órgãos e sistemas e constitui a principal causa de 

morte em pacientes com pancreatite aguda grave internados em unidade de 

terapia intensiva. 11,23,27 Este fenômeno pode estar associado à sepse 

desencadeada pela infecção pancreática ou ocorrer mesmo na ausência de 

qualquer evento infeccioso.23,29,31 

A seqüência dos eventos inflamação sistêmica, IMOS, falência da 

barreira mucosa, translocação bacteriana, infecção e sepse são atualmente a 

seqüência mais aceita para explicar a ocorrência de quadros infecciosos e 

sepse em situações clínicas como a PA, choque hemorrágico e grandes 

queimados. 8,9,13,26,28,33 

 O evento inflamatório presente na pancreatite aguda foi profundamente 

estudado e sua intensidade se relaciona com o grau de lesão do tecido 

pancreático. Dessa forma, acredita se que a gravidade e o prognóstico da 

pancreatite aguda estejam relacionados com os níveis de mediadores 

inflamatórios circulantes, tais como IL-6, IL-8, IL-10, PAF, proteina C reativa, 

TNF-α e prostaglandina E2. 22,26,28,29,31,32 

Os níveis elevados de IL-6 e de IL-10 estão diretamente ligados ao 

prognóstico da PA, havendo uma relação direta entre os níveis séricos destas 
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interleucinas e a gravidade da doença. 22,26-28,31,32  A intensidade da resposta 

inflamatória é traduzida pelos altos níveis de citocinas circulantes, sendo a 

intensidade da resposta inflamatória fator determinante na ocorrência de 

eventos como a IMOS, a translocação bacteriana e indiretamente a ocorrência 

de infecção pancreática. 26-28 

O uso de indometacina nas condições descritas neste trabalho resultou 

em diminuição das dosagens séricas de interleucinas 6 e 10 e prostaglandina 

E2, resultados que confirmam a diminuição na intensidade da resposta 

inflamatória sistêmica após a administração de indometacina, permitindo a 

observação da existência de relação direta entre os níveis destes mediadores 

inflamatórios e a ocorrência de infecção pancreática. 

Os resultados obtidos neste trabalho referentes à redução da população 

bacteriana no tecido pancreático e da ocorrência de infecção pancreática 

podem ser justificados pela redução dos níveis de IL-6 e PGE2, uma vez que 

foi demonstrada a importante ação da IL-6 na disfunção da barreira mucosa 

permitindo a ocorrência da translocação bacteriana 31-33,73 e foi demonstrado 

que elevados níveis de PGE2 são capazes de provocar a inibição da expressão 

de antígenos de superfície em macrófagos, causando desta uma importante 

deficiência na função macrofágica e permitindo assim que as bactérias 

intestinais sejam carreadas e desseminadas por macrófagos defectives, 

tornando possível a ocorrência de translocação bacteriana. 70,75-80 

A disfunção da barreira intestinal está associada à SRIS, tendo sido 

anteriormente  demonstrado que níveis elevados de IL-6 causam alteração 

significativa da circulação mesentérica e da integridade da barreira mucosa 
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intestinal. Este efeito se deve à liberação de substâncias vasoativas e 

depressoras do miocárdio responsáveis pela ocorrência de baixo fluxo 

mesentérico e isquemia intestinal, favorecendo assim a translocação 

bacteriana. 13,28 Disfunção da barreira intestinal tem sido considerada como 

uma das possíveis insuficiências de multiplos orgãos e sintemas associadas à 

PA, assim como insuficiência renal e insuficiência respiratória. 13,29,33 

A relação direta entre o nível sérico da PGE2 e a incidência de infecção 

pancreática observada neste estudo confirma a teoria de participação dos 

macrófagos na translocação bacteriana em inflamações sistêmicas graves e a 

importância dos níveis de prostaglandina no favorecimento da ocorrência de 

infecção pancreática proposta neste estudo. 

A administração de indometacina foi capaz de diminuir a ocorrência de 

infecção pancreática, mas não foi capaz de reduzir a intensidade do processo 

inflamatório observado no tecido pancreático e a mortalidade observada neste 

modelo experimental. 

Desta forma a não redução da mortalidade após a administração da 

indometacina poderia ser atribuída à importância do processo inflamatório no 

tecido pancreático e o desenvolvimento de complicações sistêmicas, tais como 

insuficiêcia respiratória e hipotensão, no desenvolvimento da mortalidade 

precoce na pancreatite aguda e não apenas ao evento infecção pancreática, 

responsável em geral pela ocorrência de mortalidade tardia. 

Com efeito a análise da figura 19, referente à mortalidade, pode-se 

observar que a grande maioria dos animais faleceu nas primeiras 24 hs após a 

indução da PA em decorrência de prováveis alterações sistêmicas relacionadas 
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à doença, tais como hipotensão e insuficiência respiratória. Desta maneira, 

seria possível que a utilização de medidas de suporte, tais como reposição 

volêmica e suporte vetilatório, associadas ao uso da indometacina levariam à 

melhora das condições clínicas iniciais permitindo assim reduzir a mortalidade 

da PA, uma vez que a principal causa de óbito na segunda fase da PA se deve 

a infecção do tecido pancreático. 2,3,51,52 

 O aspecto mais significativo deste estudo foi ter demonstrado a relação 

entre processo inflamatório sistêmico, translocação bacteriana e infecção 

pancreática, uma vez que foi observado um possível efeito benéfico do uso de 

antiinflamatórios na redução da liberação de citocinas e da ocorrência de 

infecção pancreática, estimulando assim a realização de novos ensaios 

experimentais e clínicos. 

 Os resultados deste estudo apontam para uma nova possibilidade 

terapêutica no sentido de reduzir a infecção pancreática e suas complicações 

possibilitando desta forma a redução da mortaliade associada à pancreatite 

aguda. 
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6 – CONCLUSÕES 

O presente estudo realizado nas condições descritas permitiu as 

seguintes conclusões: 

1. A pancreatite aguda foi, neste modelo experimental, responsável pela 

ocorrência de translocação bacteriana; 

 

2. A translocação bacteriana é o principal evento responsável pela 

colonização e conseqüente infecção do tecido pancreático; 

 

3. A administração de indometacina causou diminuição da resposta 

inflamatória sistêmica ao evento pancreatite aguda, demonstrado pela 

redução dos níveis de IL-6, IL-10 e PGE2; 

 

4. A indometacina foi capaz de reduzir a população bacteriana presente no 

pâncreas com inflamação e a incidência de infecção pancreática; 

 

5. A administração de indometacina não alterou a curva de sobrevida e os 

índices de mortalidade dos animais com pancreatite aguda. 
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