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1 – RESUMO 

Os efeitos da esplenectomia total (ET) e de técnicas conservadoras do baço 

nos níveis séricos de lipídios têm sido analisados em alguns estudos, mas em 

poucos casos o tipo de dieta oferecida é contemplado. O objetivo deste estudo foi 

analisar o efeito da dieta nutricionalmente equilibrada (NE) ou utilizando gordura 

trans (GT), como fonte lipídica, nos níveis séricos de lipídios em ratos submetidos a 

ET isolada ou combinada com o implante autógeno do baço (IAB). Sessenta ratos 

Wistar foram aleatoriamente distribuídos em seis grupos: I – operação simulada; 

submetidos a manipulação cirúrgica, com oferta de dieta NE; II – operação simulada; 

com oferta de ração utilizando GT; III – submetidos a ET, com oferta de ração NE; IV 

– submetidos a ET, com oferta de ração utilizando GT; V – submetidos a ET 

combinada com IAB, com oferta de ração NE; Grupo VI – submetidos a ET 

combinada com IAB, com oferta de ração utilizando GT. Realizou-se análise 

sangüínea em que foram avaliados os níveis séricos de colesterol total (CT), 

lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e triglicerídeos (TG) dos animais de 

todos os grupos, no início do experimento (imediatamente antes do procedimento 

cirúrgico) e após 12 semanas. Após a última coleta sangüínea, os animais dos 

grupos V e VI foram submetidos a nova laparotomia para retirada dos auto-implantes 

esplênicos que, ao exame microscópico, mostraram regeneração morfológica 

completa. Quando foram analisadas as alterações sangüíneas entre as semanas 0 e 

12, dentro de cada grupo de animais, observou-se que em todos os grupos ocorreu 

uma elevação significativa nos níveis séricos de VLDL e de TG. Nos grupos II, IV e 

VI, verificou-se aumento significativo nos níveis de CT, devido principalmente ao 

aumento da fração VLDL. Os níveis séricos de HDL e LDL não apresentaram 
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diferença entre os diversos grupos de animais, enquanto os valores de TG e de 

VLDL dos animais dos grupos II e IV apresentaram-se significativamente maiores do 

que os do grupo V. Nossos resultados permitem concluir que a ET isolada ou 

combinada com IAB parece não interferir nos níveis séricos de colesterol e 

triglicerídeos, independentemente da fonte lipídica oferecida (óleo de soja ou 

gordura trans), e que ratos alimentados com ração utilizando GT, como fonte 

lipídica, por 12 semanas, apresentam elevação significativa nos níveis séricos de 

colesterol, devido principalmente ao aumento da fração VLDL, independentemente 

do procedimento cirúrgico sobre o baço a que foram submetidos. 
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2 – ABSTRACT 

 The effects of total splenectomy (TS) and conservative spleen surgical 

procedures on serum lipid levels have been analyzed in some studies, but in few 

cases has the kind of diet been considered. The aim of the present study was to 

analyze the effect of a nutritionally balanced (NB) diet or a diet containing trans fat 

(TF) as a source of lipid on serum lipid levels of rats submitted to TS alone or 

combined with a splenic auto-implant (SA). Sixty Wistar rats were randomly divided 

into six groups: I – sham-operated, submitted to surgical manipulation and receiving 

the NB diet; II – sham-operated and receiving the diet containing TF; III – submitted 

to TS and receiving the NB diet; IV – submitted to TS and receiving the diet 

containing TF; V – submitted to TS combined with SA and receiving the NB diet; VI – 

submitted to TS combined with SA and receiving the diet containing TF. Serum levels 

of total cholesterol (TC), high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), 

very-low-density lipoprotein (VLDL), and triglycerides (TG) were determined in the 

animals of all groups at the beginning of the experiment (immediately before surgery) 

and 12 weeks after surgery. After the last blood collection, group V and VI animals 

were submitted to a new laparotomy for removal of the SA, which showed complete 

morphological regeneration by microscopic examination. Comparison of lipid 

concentrations between 0 and 12 weeks within each group of animals revealed a 

significant increase in VLDL and TG in all groups. In groups II, IV, and VI, there was 

a significant increase in TC levels mainly due to an increase in the VLDL fraction. 

Serum HDL and LDL levels showed no difference between the various animal 

groups, whereas TG and VLDL levels were significantly higher in groups II and IV 

than in group V. Our results show that TS alone or combined with SA does not seem 

to interfere with serum cholesterol or TG levels regardless of the source of lipid 
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offered (soybean oil or trans fat) and that rats fed a diet containing TF as a source of 

lipid for 12 weeks have significantly elevated serum cholesterol levels mainly due to 

an increase in the VLDL fraction regardless of the type of spleen surgery to which 

they were submitted. 
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3 – INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo, o baço foi tido como um órgão sem qualquer função 

definida, mesmo desnecessário à vida, acreditando-se que a sua remoção não 

levaria a qualquer dano para os pacientes. Assim, mesmo quando ocorriam lesões 

esplênicas mínimas, decorrentes de trauma ou de manipulações cirúrgicas 

abdominais, a realização da esplenectomia total constituía-se em procedimento 

bastante freqüente. Da mesma forma, esplenectomias totais eletivas eram indicadas 

rotineiramente, com finalidade diagnóstica, para estadiamento de enfermidade 

maligna, por anemia ou trombocitopenia, leucemia, linfoma ou hipertensão porta. 1-9 

Contudo, com o passar do tempo, as suas importantes funções foram sendo 

identificadas e, atualmente, sabe-se que o baço se constitui em um dos principais 

órgãos do sistema mononuclear fagocitário (SMF), atuando como um importante 

filtro biológico e desempenhando um papel fundamental no sistema imunológico.10 

Possui função primordial na depuração de células e bactérias da corrente 

sangüínea, propicia a produção precoce de anticorpos, atua na ativação de 

macrófagos e na proliferação de linfócitos.11,12 

Já está bem documentado que a esplenectomia total (ET) pode levar a 

diversas complicações, notadamente imunológicas.2,3,9,13-20 Morris & Bullock (1919) 

demonstraram que a esplenectomia poderia resultar em aumento da 

susceptibilidade a infecções e que indivíduos asplênicos estariam menos aptos a 

controlar a sepse bacteriana.11 King & Shumacker (1952) constataram a associação 

entre a remoção do baço e a ocorrência de sepse em crianças.10 Em 1969, Diamond 

propôs a denominação de infecção fulminante pós-esplenectomia (IFPE) a um 

quadro clínico distinto de sepse que ocorria em pacientes esplenectomizados.13 Em 

1973, Singer realizou revisão de prontuários de 2.795 pacientes submetidos a 
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esplenectomia total, verificando que 4% a 25% deles evoluíram com sepse, com 

mortalidade que variou entre 2% e 52%, concluindo que a IFPE poderia surgir a 

qualquer época após a ressecção esplênica, tanto em adultos quanto em crianças, 

independentemente da indicação cirúrgica para a esplenectomia.14 Em 1977, 

Robinette & Fraumeni relataram um aumento significativo na mortalidade por 

pneumonia e doença cardíaca isquêmica em soldados americanos submetidos a 

esplenectomia total por trauma.15 

Atualmente, a nítida importância desse órgão tem estimulado o 

desenvolvimento de esforços na tentativa de sua preservação, em muitas das 

situações que, outrora, levariam, freqüentemente, à realização da esplenectomia 

total.5-7,21-24 Tal fato é propiciado pelo reconhecimento da potencialidade de 

ocorrência da IFPE, pelo desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico por 

imagem e pela existência de alternativas terapêuticas para algumas 

enfermidades.6,7,9,14,25 Porém, em alguns casos, a sua ressecção pode ser inevitável, 

trazendo consigo a perda da função esplênica e suas conseqüências.7,9 

Muitas medidas para preservação do baço têm sido propostas, como a 

esplenorrafia, a esplenectomia subtotal ou parcial, a ligadura dos vasos esplênicos e 

o implante autógeno do tecido esplênico.8,16,20-22,24-42 Em situações que tornem 

indispensável a realização da esplenectomia total, e não havendo contra-indicação 

para a preservação de tecido esplênico, o implante autógeno do baço (IAB) parece 

constituir a única alternativa para manter, ao menos parcialmente, as suas funções. 

Existem diversos modelos animais,26,28,32,38 bem como estudos em humanos 8,21,22 

que evidenciam a regeneração do tecido esplênico auto-implantado, com 

características estruturais similares às do baço normal. Os fragmentos esplênicos 

parecem levar a melhores resultados quando implantados no omento maior, onde, 
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após período inicial de necrose, desenvolve-se uma neovascularização proveniente 

dos vasos gastro-omentais, com drenagem venosa para a veia porta, e formação de 

nódulos esplênicos com características estruturais macro e microscópicas de um 

neo-baço.28,32,43 

Estudos recentes têm demonstrado uma provável relação da função esplênica 

com o metabolismo lipídico.12,44-46 Caliguri et al (2002) mostraram que a imunidade, 

principalmente aquela mediada pelos linfócitos B, exerce um efeito protetor na 

progressão da aterosclerose.46 Estudos em animais verificaram que após a completa 

remoção esplênica, os níveis séricos de colesterol e de triglicerídeos podem se 

elevar36,39-41,47-49 e que procedimentos cirúrgicos de conservação do baço poderiam 

evitar essa alteração.39-41,49 

Pacientes com desordens mieloproliferativas ou esferocitose hereditária, 

ambas associadas com esplenomegalia, apresentam níveis séricos reduzidos de 

colesterol e alcançam índices normais desse componente lipídico após a realização 

de ET.50-52 Gilbert et al (1981) observaram que nos períodos de agravamento da 

doença mieloproliferativa existe redução ainda maior do colesterol e que após o seu 

controle por quimioterapia, irradiação esplênica ou remoção do baço, ocorre a 

reversão da hipocolesterolemia.53 Resultados semelhantes foram encontrados em 

pacientes portadores de doença de Gaucher tipo I 54 e talassemia maior tipo B.55 Os 

macrófagos, componentes do SMF, seriam responsáveis por mais de 30% da 

remoção da lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) em circunstâncias 

normais.56 No hiperesplenismo, o aumento da atividade do SMF, com os macrófagos 

esplênicos aumentando a captação do colesterol, parece ser o fator determinante da 

hipocolesterolemia.51,53-55,57  
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A hiperlipidemia é, comprovadamente, um fator predisponente para a evolução 

da aterosclerose. Dados disponíveis sugerem que altos níveis séricos de 

triglicerídeos associados com aumento nos valores da razão LDL/HDL sejam um 

influente fator de risco cardiovascular.58,59  

A ingestão mundial de gordura tem aumentado nas últimas três décadas e a 

relação entre o tipo de gordura dietética, o risco de doença cardiovascular e o perfil 

lipídico tem sido amplamente estudada.60-66 A quantidade total de lipídios da dieta, 

de bebida alcoólica ingerida, de gorduras saturadas e trans, do colesterol dietético e 

dos carboidratos consumidos são fatores importantes para a indução da 

hiperlipidemia, assim como outros não associados à alimentação, como o 

sedentarismo.59-69 

Assim, a qualidade da gordura dietética e a sua influência na etiologia de certas 

doenças crônicas vem sendo estabelecida com maior clareza, parecendo que o tipo 

de gordura consumida é mais importante que, propriamente, a sua quantidade.67-68 

O consumo de alimentos contendo altos teores de gordura trans apresenta um 

efeito hiperlipêmico muito maior do que o próprio consumo de colesterol dietético 69 

e, conforme observado por Willett (2006), há uma associação maior da gordura trans 

com a doença arterial coronariana, em comparação à gordura saturada.70 Os 

principais efeitos dos ácidos graxos trans nos níveis de lipídios séricos têm sido 

avaliados em inúmeros estudos dietéticos controlados, mostrando que o seu 

consumo exagerado pode propiciar o aumento dos níveis de LDL-colesterol, 

triglicerídeos, lipoproteína A (Lpa) e a redução tanto dos níveis plasmáticos de HDL-

colesterol quanto do tamanho da partícula de LDL-colesterol, sendo estas alterações 

lipídicas importantes fatores de risco para a incidência da doença cardiovascular.71-77 
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A gordura trans é formada a partir da hidrogenação natural ou industrial de 

ácidos graxos insaturados (gordura na forma líquida), que estão naturalmente 

presentes na configuração cis. Neste processo, ocorre a adição de hidrogênio nas 

duplas ligações (insaturações), eliminando-as. Porém, a hidrogenação é parcial, 

permanecendo algumas duplas ligações formando isômeros, mudando da 

configuração cis para trans. Nesta configuração, o ângulo das duplas ligações é 

menor e a sua cadeia de carbonos é mais linear, deixando a molécula mais rígida, 

aumentando o índice de saturação e a estabilidade no processo de oxidação lipídica. 

Devido a esses fatores, o consumo deste tipo de gordura influencia na fluidez da 

membrana celular, prejudicando a sinalização de proteínas e a responsividade de 

hormônios e de outras proteínas de membrana, podendo ser prejudicial para a 

função celular.76 

 Recomenda-se que o consumo de gordura trans seja menor que 1% do total 

da ingestão calórica diária,78 mas o consumo médio da população norte-americana 

chega a 2-3% do total de calorias consumidas.79 Suas maiores fontes dietéticas são 

os óleos hidrogenados, utilizados amplamente na indústria alimentícia para 

aumentar o tempo de prateleira dos produtos, já que apresentam menor capacidade 

de rancificação que os óleos poli-insaturados.80 Sua ingestão também pode provir de 

fontes que produzam esta gordura pelo processo da hidrogenação natural, como os 

alimentos derivados de animais ruminantes, que podem hidrogenar parcialmente os 

ácidos graxos insaturados ingeridos, pela ação de bactérias do seu estômago. 

Porém, o consumo por meio destas fontes naturais é considerado pequeno, cerca de 

20% da ingestão total de gordura trans, sendo a gordura proveniente de alimentos 

industrializados a maior responsável pelo aumento da sua ingestão.79  
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A importância da alimentação nos níveis séricos de lipídios, notadamente 

daquela contendo altos teores de gordura trans, tem sido constantemente 

reconhecida, parecendo que a ausência da função esplênica contribuiria para esse 

mecanismo. Essa alteração poderia, eventualmente, ser minimizada com algumas 

mudanças no estilo de vida, com especial destaque à alimentação equilibrada, o que 

influenciaria diretamente na incidência de doença cardiovascular. A principal 

estratégia dietética incluiria adequar o consumo dos ácidos graxos ômega-3, 

aumentar o consumo de frutas, vegetais, oleaginosas e de grãos integrais, além de 

diminuir o consumo de gordura trans e saturada.81-83  

Apesar dos efeitos da ET nos níveis de lipídios séricos virem sendo atestados 

por muitos autores,36,39-42,47-52,84-86 somente em poucos estudos se considera o tipo 

de dieta oferecida, no que se refere ao seu teor de macronutrientes.36,42,47,48,52,86 

Assim, torna-se relevante a realização de estudo experimental em ratos submetidos 

a esplenectomia total isolada ou combinada com o implante autógeno do baço, em 

que seja comparada a utilização de uma dieta nutricionalmente equilibrada com 

outra modificada cuja fonte lipídica contenha as características das dietas 

consumidas habitualmente pela população ocidental, haja vista que a elas têm sido 

atribuídas, juntamente com outros aspectos do estilo de vida, alterações nos níveis 

séricos de lipídios. 
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4 – OBJETIVO 

Analisar o efeito da utilização de dieta nutricionalmente equilibrada (NE) ou 

utilizando gordura trans (GT), como fonte lipídica, nos níveis séricos de lipídios em 

ratos submetidos a esplenectomia total isolada ou combinada com o implante 

autógeno do baço. 
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5 – MÉTODO 

Utilizou-se um modelo experimental com ratos Wistar submetidos a 

esplenectomia total isolada ou combinada com implante autógeno do baço, 

utilizando ração com óleo de soja (nutricionalmente equilibrada) ou ração utilizando 

gordura trans, como fonte lipídica no pós-operatório. Realizou-se análise sangüínea, 

em que foram avaliados os níveis séricos de colesterol total e de suas frações, bem 

como de triglicerídeos, antes do início do experimento e após 12 semanas. 

O experimento foi realizado no Laboratório de Cirurgia Experimental, com a 

colaboração de docentes do Laboratório de Lípides (LabLip), ambos da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e do 

Laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense. 

 

5.1 – ANIMAIS E GRUPOS 

Foram utilizados 60 ratos Wistar machos adultos (Rattus norvegicus), com 

peso inicial entre 240 e 270 g, aleatoriamente distribuídos em seis grupos, cada um 

com dez animais: 

 Grupo I – operação simulada; submetidos somente a manipulação 

cirúrgica, com oferta de ração nutricionalmente equilibrada;  

 Grupo II – operação simulada; submetidos somente a manipulação 

cirúrgica, com oferta de ração utilizando gordura trans como fonte 

lipídica;  

 Grupo III – submetidos a esplenectomia total isolada, com oferta de 

ração nutricionalmente equilibrada;  
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 Grupo IV – submetidos a esplenectomia total isolada, com oferta de 

ração utilizando gordura trans como fonte lipídica; 

 Grupo V – submetidos a esplenectomia total combinada com implante 

autógeno do baço, com oferta de ração nutricionalmente equilibrada; 

 Grupo VI – submetidos a esplenectomia total combinada com implante 

autógeno do baço, com oferta de ração utilizando gordura trans como 

fonte lipídica. 

 

Todos os animais foram provenientes do Biotério do Laboratório de Cirurgia 

Experimental da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro e receberam ração comercial apropriada para ratos (Focus 1722 

Roedores® – Agroceres Nutrição Animal Ltda – Rio Claro, SP, Brasil) e água ad 

libitum, até obterem o peso ideal para o início do experimento. 

Os ratos foram alocados em gaiolas individuais e mantidos em condição-

padrão de laboratório climatizado e com períodos claro-escuro de 12 horas durante 

toda a duração do experimento. 

 

5.2 – PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS 

O dia do procedimento cirúrgico foi considerado como o início do experimento 

(D0). 

Após jejum operatório, todos os animais foram submetidos a anestesia geral 

com tiopental sódico (Tiopental® – Abbott), na dose de 50 mg/kg peso, por via 

intraperitoneal, seguida de tricotomia abdominal, anti-sepsia com iodopovidine 

(Povidet®, Tecnofarma Indústria e Comércio Ltda. – Campinas, SP, Brasil) e 

colocação de campos operatórios. O procedimento cirúrgico foi iniciado por meio de 
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laparotomia mediana supra-umbilical e a laparorrafia foi realizada com sutura 

contínua, em dois planos (planos peritônio-aponeurótico e pele), com fio de ácido 

poliglicólico 3-0 (Dexon II®, Brasmédica S/A – São Paulo, SP, Brasil). 

Os ratos dos grupos I e II foram submetidos a laparotomia com manipulação 

dos órgãos intra-abdominais.  

 

5.2.1 – Esplenectomia total isolada 

Os ratos dos grupos III e IV foram submetidos a esplenectomia total isolada.  

Após a abertura da cavidade abdominal, foi realizada a mobilização do baço 

para o campo operatório e ligadura dos vasos esplênicos e esplenogástricos com fio 

de categute simples 3-0 (Linho®, Ethicon – Johnson & Johnson – São José dos 

Campos, SP, Brasil), com posterior retirada do órgão.  

 

5.2.2 – Esplenectomia total combinada com o implante autógeno do baço 

Os ratos dos grupos V e VI foram submetidos a esplenectomia total 

combinada com o implante autógeno do baço no omento maior. 

Após a realização de esplenectomia total, conforme descrição no item 5.2.1, o 

baço, após ser pesado em balança de precisão, foi seccionado transversalmente, 

em cinco fatias, cada uma com cerca de 2 mm de espessura. As secções esplênicas 

foram implantadas no omento maior, com sutura contínua, utilizando fio de ácido 

poliglicólico 4-0 (Dexon II®, Brasmédica S/A – São Paulo, SP, Brasil). Os pontos 

foram dados alternadamente, no omento e no tecido esplênico, de modo a existir 

interposição de tecido omental entre as fatias esplênicas.  
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5.3 – CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO 

Os animais foram observados no período pós-operatório imediato, até a 

recuperação de sua atividade física, quando foram recolocados nas gaiolas, 

passando a ser oferecida a dieta específica a cada grupo de ratos. A mesma 

quantidade de ração foi oferecida a todos os grupos de animais.  

Os ratos foram acompanhados durante 12 semanas, quando então foram 

mortos por sobredose anestésica com tiopental sódico, por via intraperitoneal 

(Tiopental® – Abbott).  

 

5.4 – MANIPULAÇÃO DA RAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 

 Até obterem o peso ideal para o início do experimento, todos os animais 

receberam a ração Focus 1722 Roedores® (Agroceres Nutrição Animal Ltda – Rio 

Claro, SP, Brasil). (Tab. 1)  

De acordo com dados fornecidos pelo fabricante, esta ração é composta de 

cloreto de sódio (sal comum), milho integral moído (8% de proteína bruta), farelo de 

soja (47% de proteína bruta), farelo de trigo (14% de proteína bruta), fosfato 

bicálcico (19% de fosfato e 23% de cálcio), carbonato de cálcio (39% de cálcio), DL- 

metionina, L-lisina, HCl, aditivo antioxidante e premix mineral vitamínico (vitamina A, 

vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, 

ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, colina, ferro, zinco, cobre, iodo, manganês, 

selênio e cobalto). A quantidade exata utilizada dos ingredientes não é 

disponibilizada pelo fabricante, sendo feito referência somente a percentuais 

máximos ou mínimos. 

A partir do D0 do experimento, os ratos receberam dietas específicas, 

conforme distribuição nos grupos, durante 12 semanas. 
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 A ração oferecida no pós-operatório foi manipulada segundo a fórmula 

estabelecida pelo American Institute of Nutrition em 1993 (AIN-93), apropriada para 

estudos com nutrição experimental. Essa ração é adequada em micro- e macro-

nutrientes para roedores adultos que não estejam em fase de reprodução (fase de 

manutenção) e toda a sua composição é conhecida.87 (Tabs. 2 e 3) Parte da ração 

foi preparada com a modificação na fonte de gordura e, então, acondicionada e 

mantida sob refrigeração. 

 

Tab. 1. Composição da ração comercial oferecida aos animais no período pré-

operatório. 

Característica / ingredientes Percentuais (%) 

Umidade (máx) 13 

Proteína bruta (mín) 22,0 

Extrato etéreo (mín) 4,0 

Matéria mineral (máx) 9,0 

Matéria fibrosa (máx) 8,0 

Cálcio (máx) 1,4 

Fósforo (mín) 0,8 

* máx – máximo; mín – mínimo 

 

Os animais dos grupos I, III e V receberam a ração manipulada, sendo esta 

uma dieta nutricionalmente equilibrada, contendo 4% de teor lipídico, com uso do 

óleo de soja como fonte, como determinado pela AIN-93.87 (Tab. 2) 

As rações utilizadas nos grupos II, IV e VI foram manipuladas utilizando 

predominantemente a gordura vegetal hidrogenada, fonte de gordura trans, como 
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oferta lipídica no lugar do óleo de soja utilizado na ração proposta pela AIN-93 (82% 

do teor total de lipídio) (Tab. 3). Do total da oferta lipídica (4%), 18% foi proveniente 

do óleo de soja, fonte de ácidos graxos essenciais.88 

 

 

Tab. 2. Composição da ração equilibrada, de acordo com a AIN-93, oferecida 

aos animais dos grupos I, III e V no período pós-operatório. 

INGREDIENTES g/kg 

Amido de milho  621  

Sacarose 100 

Caseína 140 

Óleo de soja 40  

Fibra (celulose) 50 

Mistura de minerais 35 

Mistura de vitaminas 10 

L-Cistina 1,8 

Colina 2,5 

 

 

5.5 – CONTROLE DE PESO E DE INGESTÃO DE RAÇÃO 

O peso dos ratos, bem como a ingestão de ração, foram verificados 

diariamente, na primeira semana, sempre no mesmo horário, e após, duas vezes por 

semana. O peso dos animais foi aferido em balança de precisão (modelo 

AdventureTM – Ohaus®). O consumo de ração foi aferido pelo controle do resto-

ingestão da ração fornecida.  
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5.6 – ANÁLISES SANGÜÍNEAS 

Os animais tiveram suas amostras de sangue coletadas em D0, 

imediatamente antes da operação, e após 12 semanas, por punção cardíaca. Os 

tubos com as amostras de sangue coletadas foram imediatamente levados ao 

laboratório para análise. 

 

 

Tab. 3. Composição da ração com gordura trans como fonte lipídica (adaptada 

da AIN-93), oferecida aos animais dos grupos II, IV e VI no período pós-

operatório. 

INGREDIENTES g/kg 

Amido de milho  621  

Sacarose 100 

Caseína 140 

Óleo de soja 7,2  

Gordura vegetal hidrogenada 32,8 

Fibra (celulose) 50 

Mistura de minerais 35 

Mistura de vitaminas 10 

L-Cistina 1,8 

Colina 2,5 
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Em todas as amostras sanguíneas foram dosados os níveis séricos de 

colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), lipoproteína de alta densidade (HDL-

colesterol), lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) e lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL-colesterol). 

Após hidrólise enzimática, as dosagens de colesterol total, HDL-colesterol e 

triglicerídeos do soro foram quantificadas por meio do método da espectrofotometria, 

utilizando um analisador automático A15 (BioSystems®). As frações LDL-colesterol e 

VLDL-colesterol foram determinadas mediante a utilização de equação, segundo 

Friedwald (1972):89 

• VLDL-colesterol (mg/dL) = triglicerídeos / 5 

• LDL-colesterol (mg/dL) = colesterol total – VLDL-colesterol – HDL-

colesterol 

 

5.7 – ESTUDO MORFOLÓGICO 

Após a morte dos animais por sobredose anestésica com tiopental sódico, 12 

semanas após o início do experimento, os animais dos grupos V e VI foram 

submetidos a nova laparotomia para retirada dos implantes esplênicos. Eles foram 

cuidadosamente dissecados, com remoção do omento, pesados em balança de 

precisão e armazenados em frascos contendo solução de formalina tamponada a 

10% para posterior processamento, visando à verificação da regeneração 

morfológica do tecido esplênico. 

 Processou-se o tecido em soluções crescentes de álcool e xilol, que, em 

seguida, foi incluído em blocos de parafina (Parafina para Histologia® – Isofar, 

Indústria e Comércio de Produtos Químicos – Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e cortado, 
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com o auxílio de um micrótomo (Leica RM20225®, Leica Instruments – China), em 

fatias de 4μm de espessura.  

As lâminas, preparadas a partir dessas fatias, foram submetidas à coloração 

de hematoxilina e eosina, que permitiu a análise da arquitetura histológica esplênica 

em microscópio óptico (Laborlux S®, Ernest Leitz – Leitz Portugal). 

  

5.8 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas realizadas visaram a comparação dos níveis de 

lipídios séricos (colesterol total, triglicerídeos, lipoproteína de alta densidade, 

lipoproteína de baixa densidade e lipoproteína de muito baixa densidade) dos ratos 

dos diferentes grupos. 

A comparação dos grupos de animais, considerando as variáveis acima 

citadas, foi realizada por análise de variância (ANOVA) – teste paramétrico – e pelo 

pós-teste de Tukey (usado para comparação dos grupos, dois a dois). Estas 

mesmas análises foram utilizadas para a comparação de todos os grupos, 

considerando a variação do peso e a ingestão de ração.  

A massa esplênica regenerada nos auto-implantes dos animais dos grupos V 

e VI foi analisada por meio do teste-t de Student não pareado. 

Para análise de cada variável estudada, comparando os valores após 12 

semanas com os valores do início do experimento, dentro de cada grupo, 

isoladamente, se utilizou o teste-t de Student pareado. 

As análises foram realizadas com a utilização do programa estatístico 

GraphPad Prism 4® – 2003 90 e do pacote estatístico SAS® – 2007.91 Em todas as 

análises, um valor de p≤0,05 foi estabelecido para a rejeição da hipótese nula. 
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5.9 – ASPECTOS ÉTICOS NOS CUIDADOS COM ANIMAIS 

 Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Animal do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 Todos os procedimentos seguiram, rigorosamente, a regulamentação 

existente sobre experimentação com animais.92,93 
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6 – RESULTADOS 

6.1 – EVOLUÇÃO DOS ANIMAIS 

 Nos grupos I, II, IV, V e VI houve perda de um animal em cada grupo durante 

o período de acompanhamento, após a sexta semana de experimento, por causa 

desconhecida, a despeito da realização de necropsias. Em cada um desses grupos, 

as análises foram realizadas com nove animais. 

À exceção das intercorrências acima relatadas, os demais animais 

apresentaram boa evolução, com atividade normal durante as 12 semanas do 

experimento, nenhum deles apresentando complicações no período pós-operatório. 

 

6.2 – EVOLUÇÃO DO PESO CORPORAL E INGESTÃO DE RAÇÃO 

Os ratos de todos os grupos não apresentaram diferença significativa entre si, 

no que se refere ao peso no início do experimento (p = 0,3257). 

Da mesma forma, entre esses mesmos grupos, não ocorreu diferença quanto 

ao ganho de peso corporal (g) e ao consumo de ração (g) durante o estudo (p = 

0,3896; p = 0,2877 respectivamente). (Tab. 4) 

 

6.3 – REGENERAÇÃO DO TECIDO ESPLÊNICO AUTO-IMPLANTADO 

Ocorreu regeneração do auto-implante esplênico em todos os animais dos 

grupos V e VI (submetidos a ET combinada com IAB). 

Em dez dos 18 ratos, foram encontradas as cinco fatias esplênicas 

implantadas; em três animais, foram encontradas quatro fatias, e, em cinco, apenas 

três fatias. Em alguns dos casos, as fatias estavam unidas, aparentemente não 

mostrando tecido omental entre si, assemelhando-se, macroscopicamente, a um 

baço de aspecto normal. 
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Tab. 4. Análise descritiva do peso corporal inicial e final e consumo de ração 

nos diversos grupos de animais. 

Grupos n 

(inicial)

Peso inicial 

(g) 

n 

(final)

Peso 

final (g) 

Consumo de 

ração (g) 

I 10 256,5 ± 11,10 9 437,7 ± 62,97 1475 ± 153,3  

II 10 252 ± 11,23 9 422,0 ± 38,85 1361 ± 131,8  

III 10 252,2 ± 8,98 10 434,2 ± 50,57 1434 ± 143,6  

IV 10 245,6 ± 6,76 9 439,8 ± 27,63 1377 ± 87,44 

V 10 252,9 ± 7,78 9 400,2 ± 37,21 1335 ± 189,6 

VI 10 252 ± 11,31 9 428,5 ± 25,63 1414 ± 86,05 

n – número de animais.  
   Valores expressos em media ± desvio padrão 
 

 

 

Na comparação de animais dos grupos V (submetidos a IAB e que receberam 

ração NE) vs. VI (submetidos a IAB que receberam ração com gordura trans) 

observou-se que as médias relativas à massa implantada e à massa regenerada 

foram semelhantes. Da mesma forma, o percentual de regeneração e o número de 

fatias esplênicas recuperadas não apresentaram diferença significativa. (Tab. 5) 

A Figura 1 ilustra a regeneração de auto-implantes esplênicos em meio ao 

omento maior. 
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6.3.1 – Análise morfológica dos implantes esplênicos regenerados 

 Após serem retirados da solução de formalina tamponada a 10%, os 

fragmentos esplênicos mostravam, ao exame macroscópico, coloração violácea, 

pontilhado brancacento escasso e consistência elástica. Em alguns dos casos, os 

fragmentos estavam aderidos a uma fina camada de tecido omental. 

 

Tab. 5. Comparações das médias relativas à massa esplênica implantada e à 

massa esplênica regenerada, entre animais dos grupos V e VI – valores de p. 

Grupos Teste 

 estatístico

Massa 

implantada

Massa 

regenerada

Número de fatias 

recuperadas  

% massa 

regenerada

V – VI  ANOVA 0,1782 0,0859 0,4445 0,0429 

 Teste t  0,1894 0,5471 0,4461 0,7109 

* Diferença significativa em α = 0,05 
 

 

 

 Fig. 1. Auto-implantes esplênicos regenerados no omento maior de rato. 
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À microscopia óptica, a análise das lâminas coradas com hematoxilina e 

eosina permitiu a observação de aspectos morfológicos similares em ambos os 

grupos de animais que foram submetidos a ET combinada com IAB. Apesar de um 

discreto desarranjo arquitetural, havia a presença de polpa vermelha, polpa branca e 

de folículos linfóides. Também foi observada a presença da zona marginal, embora 

diminuída, e ausência de centros germinativos. Havia a presença considerável de 

pigmento de hemossiderina intracitoplasmático em numerosos macrófagos. Não 

foram verificados aspectos compatíveis com a presença de vasculite ou trombose, 

com os vasos sangüíneos apresentando paredes aparentemente preservadas.  

 

6.4 – ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

Os níveis séricos de colesterol elevaram-se nos animais dos grupos II, IV e VI 

(animais que receberam ração com gordura trans como fonte lipídica) devido, 

principalmente, ao aumento mais significativo da fração VLDL-colesterol nestes 

grupos, resultado observado comparando-se os valores do início com os do término 

do experimento. Nos animais alimentados com ração equilibrada (com óleo de soja 

como fonte lipídica) esta alteração não foi visualizada. (Tab. 6 e Fig. 2) 

As frações HDL-colesterol e LDL-colesterol apresentaram-se de forma 

semelhante no final do experimento, sem alteração significante em qualquer grupo 

de estudo, não evidenciando relação com o procedimento cirúrgico a que foram 

submetidos ou com a dieta ofertada. (Tab. 6 e Fig. 2) 

Quando se analisou a evolução isolada dos níveis dos lipídios séricos, dentro 

de cada grupo, nos dois momentos do estudo (semanas 0 e 12), verificou-se que em 

todos os grupos ocorreu uma elevação significativa nos valores de VLDL-colesterol e 

de triglicerídeos. (Tab. 6) 
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Tab. 6. Análise comparativa das variáveis observadas nas semanas 0 e 12 do 

experimento em cada grupo de animais – valores de p. 

Variáveis Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI 

CT 0,2742 <0,0001* 0,1775 0,0007* 0,6844 0,0308* 

HDL 0,6946 0,9327 0,8346 0,4961 0,8416 0,0830 

LDL  0,0846 0,1388 0,2266 0,2873 0,1240 0,9193 

VLDL  0,0029* <0,0001* 0,0107* <0,0001* 0,0078* <0,0001* 

TG 0,0028* <0,0001* 0,0104* <0,0001* 0,0092* <0,0001* 

* Diferença significativa; CT – colesterol total; HDL – lipoproteína de alta densidade; LDL – 
lipoproteína de baixa densidade; VLDL – lipoproteína de muito baixa densidade; TG – triglicerídeos 
 

 

 

Observando-se os seis grupos de animais ao término do estudo, tanto os 

valores de triglicerídeos quanto os de VLDL-colesterol dos animais dos grupos II 

(operação simulada, com oferta de ração com gordura trans) e IV (ET, com oferta de 

ração com gordura trans) apresentaram-se significativamente maiores do que os dos 

animais do grupo V (IAB, com oferta de ração NE). (Fig. 2) 

Os valores médios encontrados de colesterol total, suas frações HDL-

colesterol, LDL-colesterol e VLDL-colesterol e de triglicerídeos em todos os grupos 

estudados podem ser visualizados nas tabelas 7 a 11. 
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Fig. 2. Comparação dos níveis séricos de colesterol total, das frações HDL-

colesterol, LDL-colesterol, VLDL-colesterol e de triglicerídeos entre os grupos 

de animais, após 12 semanas de experimento. 
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Tab. 7. Análise descritiva dos níveis séricos de colesterol total (mg/dl) no início 

e ao final do experimento em todos os grupos. 

Grupos n 

(inicial) 

Início do 

experimento 

n 

(final)

Final do 

experimento 

I 10 78,0 ± 18,43 9 86,22 ± 32,91 

II 10 65,67 ± 5,87 9 88,11 ± 9,90 

III 10 71,1 ± 15,31 10 85,30 ± 40,24 

IV 10 65,89 ± 10,54 9 93,67 ± 16,61 

V 10 66,89 ± 8,46 9 65,0 ± 13,1 

VI 10 67,44 ± 6,52 9 73,33 ± 8,89 

                   n – número de animais. 
                      Valores expressos em media ± desvio padrão 
 
 
 
 
Tab. 8. Análise descritiva dos níveis séricos de HDL-colesterol (mg/dl) no início 

e ao final do experimento em todos os grupos.  

Grupos n 

(inicial) 

Início do 

experimento 

n 

(final)

Final do 

experimento 

I 10 29,11 ± 6,31 9 30,56 ± 10,39 

II 10 28,33 ± 1,66 9 28,22 ± 3,27 

III 10 28,2 ± 4,59 10 27,1 ± 13,74 

IV 10 29,0 ± 2,34 9 27,78 ± 6,08 

V 10 26,67 ± 3,87 9 27,44 ± 7,91 

VI 10 28,67 ± 3,94 9 22,22 ± 8,80 

                     n – número de animais. 
                      Valores expressos em media ± desvio padrão 
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Tab. 9. Análise descritiva dos níveis séricos de LDL-colesterol (mg/dl) no início 

e ao final do experimento em todos os grupos. 

Grupos n 

(inicial) 

Início do 

experimento 

n 

(final)

Final do 

experimento 

I 10 41,0 ± 15,52 9 34,33 ± 14,08 

II 10 30,89 ± 5,25 9 29,78 ± 4,94 

III 10 35,30 ± 14,21 10 38,90 ± 16,94 

IV 10 30,33 ± 9,96 9 36,11 ± 13,68 

V 10 32,22 ± 12,5 9 22,56 ± 8,06 

VI 10 30,11 ± 4,65 9 29,78 ± 8,69 

                    n – número de animais. 
                      Valores expressos em media ± desvio padrão 
 

 

Tab. 10. Análise descritiva dos níveis séricos de VLDL-colesterol (mg/dl) no 

início e ao final do experimento em todos os grupos. 

Grupos n 

(inicial) 

Início do 

experimento 

n 

(final)

Final do 

experimento 

I 10 7,89 ± 2,47 9 21,33 ± 9,37 

II 10 6,44 ± 1,24 9 30,11 ± 8,04 

III 10 7,6 ± 1,84 10 19,30 ± 11,67 

IV 10 6,56 ± 1,51 9 29,78 ± 8,71 

V 10 8,0 ± 2,91 9 15,0 ± 4,92 

VI 10 8,67 ± 1,22 9 21,33 ± 3,77 

                     n – número de animais. 
                      Valores expressos em media ± desvio padrão 
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Tab. 11. Análise descritiva dos níveis séricos de triglicerídeos (mg/dl) no início 

e ao final do experimento em todos os grupos. 

Grupos n 

(inicial) 

Início do 

experimento 

n 

(final)

Final do  

experimento 

I 10 40,0 ± 11,82 9 107,1 ± 46,69 

II 10 31,89 ± 6,39 9 150,1 ± 39,64 

III 10 37,8 ± 8,63 10 96,1 ± 57,95 

IV 10 32,89 ± 8,27 9 148,90 ± 43,56 

V 10 39,89 ± 14,67 9 75,33 ± 25,76 

VI 10 43,33 ± 5,87 9 107,8 ± 19,49 

                 n – número de animais. 
                  Valores expressos em media ± desvio padrão 
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7 – DISCUSSÃO 

O conhecimento já difundido sobre a importância da preservação do baço, 

tanto em procedimentos cirúrgicos eletivos quanto em caráter de urgência, é devido, 

principalmente, ao seu notável papel imunológico. 

Diversos modelos clínicos e experimentais vêm mostrando, da mesma forma, a 

importante relação esplênica com o metabolismo lipídico, ensejando a necessidade 

da manutenção das funções desse órgão, haja vista que a ausência do baço 

provocaria alterações importantes nos níveis séricos de lipídios. Alguns autores 

tentam justificar este mecanismo: haveria um fator esplênico capaz de determinar a 

ocorrência de hipocolesterolemia no hiperesplenismo ou de suprimir a 

hiperlipidemia, sendo o baço uma espécie de reservatório lipídico, que se elevaria 

em situações de hiperfunção;52 os macrófagos esplênicos acumulariam grande parte 

de gordura, mediante aumento da fagocitose, com conseqüente hipolipidemia;51 o 

sistema mononuclear fagocitário atuaria contra estruturas encontradas nas 

lipoproteínas HDL e LDL, resultando em sua depuração plasmática;56,94 ou este 

órgão teria a capacidade de produzir anticorpos anti-LDL oxidados por meio dos 

linfócitos B, e os macrófagos, tanto esplênicos quanto teciduais, agiriam retirando da 

circulação estes imunocomplexos.46  

Alguns estudos experimentais sugerem que as alterações lipídicas presentes 

quando se realiza a completa ressecção esplênica podem ser prevenidas por 

técnicas conservadoras do baço.39-42,49,86 Neste estudo, criou-se a condição de 

asplenia em ratos e, para que se tornasse possível a recuperação funcional 

esplênica, no que concerne à sua influência nos níveis séricos de colesterol e de 

triglicerídeos, realizou-se implante autógeno de segmentos do baço (IAB), já que 
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este procedimento parece constituir a única alternativa para manter, ao menos 

parcialmente, as suas funções, após a realização de ET.8,21,25,31,32 

A quantidade mínima de tecido esplênico necessária para a manutenção das 

atividades imunes do baço (massa crítica) parece já estar bem estabelecida, 

variando entre 25% 27 a um terço da massa esplênica total.95 Neste estudo, optou-se 

por implantar toda a massa do baço, na tentativa de garantir a sua recuperação 

funcional. Por meio de análise macro e microscópica, observou-se, após 12 

semanas, a regeneração morfológica dos segmentos implantados, constatando-se a 

preservação da arquitetura esplênica nos animais dos dois grupos (V e VI) que 

foram submetidos a este procedimento. 

Ainda persistem controvérsias sobre o intervalo de tempo necessário, nos 

diversos modelos animais, para que o auto-implante esplênico recupere a sua 

capacidade funcional. Além do exame morfológico, que mostrou regeneração 

completa do IAB após 16 semanas, Iinuma et al (1992) investigaram a presença de 

corpúsculos de Howell-Jolly no sangue periférico, para determinação do tempo 

apropriado para a inoculação de bactérias, visando ao teste de sua capacidade 

depuratória. Embora esses corpúsculos tenham persistido nos animais submetidos a 

ET durante todo o período da experimentação – 48 semanas –, eles desapareceram 

16 semanas após o IAB, levando à conclusão de regeneração funcional a esse 

tempo, embora, em ratos jovens, já tivessem verificado a presença de folículos 

esplênicos no córtex desde seis semanas após o implante, e, desde oito semanas, 

das polpas vermelha e branca.43 Leemans et al (1999) observaram que após 12 

semanas, ratos submetidos a IAB foram capazes de recuperar a sua atividade 

funcional (imunológica), contribuindo para a proteção dos animais contra a IFPE.25 

Optou-se por um intervalo de tempo de 12 semanas, similar 16,25 ou superior 38,42 a 
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outros referidos na literatura e que também visaram ao estudo da regeneração 

funcional esplênica a partir da realização de auto-implantes do baço após ET. 

Inúmeros modelos experimentais com animais, utilizando ratos, camundongos, 

coelhos e cães, têm sido empregados para a observação da influência do baço no 

metabolismo lipídico,36,40-42,46-49,52,84,86 mas o modelo animal ideal ainda não foi 

definitivamente estabelecido. Ainda que, até o momento, o rato se constitua no 

modelo animal mais freqüentemente estudado, há controvérsias sobre a validade da 

utilização dessa espécie animal neste tipo de estudo. Possivelmente, esta dúvida se 

deve à observação da dificuldade em se induzir aumento nos lipídios séricos e 

aterosclerose por alguns autores, necessitando, para isto, oferecer a esses animais 

uma dieta com alto teor de gordura e/ou adição de colesterol.96-98 Em nosso estudo, 

como o seu objetivo não foi induzir a hiperlipidemia ou observar o desenvolvimento 

de placas de ateroma, mas tão somente verificar as alterações nos níveis lipídicos 

séricos, acredita-se que a utilização desse modelo animal não tenha interferido nos 

resultados apresentados. 

Também se teve o cuidado de verificar a ingestão da dieta oferecida e o peso 

dos animais durante todo o estudo, de forma a se evitar qualquer viés no resultado 

obtido, não se observando qualquer diferença desses parâmetros entre os diversos 

grupos de animais, ratificando o achado de outros autores.41,42 Todavia, em outras 

análises que também apresentavam o mesmo objetivo, a alteração de peso ou o seu 

consumo de ração não foram levados em consideração.39,48,49,52,86 Nestes estudos, o 

maior ganho de peso ou a maior ingestão de ração não observada em um 

determinado grupo poderia ser eventualmente responsável por alterar o lipidograma 

e por não permitir a verificação da real influência dos procedimentos cirúrgicos sobre 

o baço nos níveis séricos de lipídios. Da mesma forma, apenas em poucos estudos 
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houve a preocupação com o tipo de alimentação oferecida.36,42,86 Em sua maioria, os 

autores utilizam a ração comercial como fonte dietética, considerando-a como 

“ração-padrão” ou “ração normal”,39-41,48,49,52 sendo que este tipo de dieta não 

apresenta, geralmente, a sua composição totalmente definida, inclusive no que se 

refere à quantidade de gordura, o que também poderia influenciar os níveis séricos 

de colesterol ou de triglicerídeos dos animais estudados.  

 A decisão de se manipular a ração dos animais, segundo a fórmula 

estabelecida pelo American Institute of Nutrition, em 1993,87 partiu do princípio de 

que uma ração já comprovadamente ideal para roedores, equilibrada em macro e 

micronutrientes, com todos os ingredientes conhecidos, seria mais apropriada para 

se eliminar qualquer possibilidade de alteração nos níveis séricos de colesterol e de 

triglicerídeos por esse motivo. Com isto, tornou-se possível verificar a influência dos 

diferentes procedimentos cirúrgicos sobre o baço, ET isolada (grupo III) ou 

associada a IAB (grupo V), sem a possível interferência da utilização de uma dieta 

eventualmente inadequada, no período pós-operatório. 

Em alguns modelos experimentais, a modificação da ração oferecida aos 

animais submetidos a ET durante o período pós-operatório se dá pelo aumento do 

teor de gordura, na tentativa de se observar a influência da dieta hiperlipídica nos 

níveis séricos de lipídios.36,42,48,52,86 Esta ação não permite a observação de 

eventuais alterações na alimentação com teor normal de macronutrientes, com a 

mesma quantidade de gordura oferecida (mantendo-se a dieta normolipídica). A 

alimentação rica em gordura, por si, é capaz de alterar o perfil lipídico,65 e alguns 

autores consideram que não é a sua quantidade, mas o tipo de gordura, o principal 

fator a determinar essa alteração.67,68  
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Assim, optou-se por ofertar a mesma quantidade de duas fontes lipídicas 

distintas, uma considerada ideal para a alimentação de roedores, o óleo de soja,87 e 

outra amplamente utilizada na atualidade, a gordura trans, que pode levar a 

alteração nos níveis séricos de lipídios.71-77 Para isto, como base, foi utilizada a 

mesma ração preconizada pelo AIN-93, alterando-se apenas a fonte de gordura, de 

óleo de soja para gordura vegetal hidrogenada. 

Não se constatou a influência do baço nos níveis lipídicos séricos nos ratos 

alimentados com ração com gordura à base de óleo de soja (nutricionalmente 

equilibrada). Nesses animais, os níveis séricos de CT e das frações HDL-colesterol e 

LDL-colesterol se mostraram similares, após 12 semanas, tanto no grupo 

esplenectomizado, que recebeu ração equilibrada (grupo III), quanto no grupo 

submetido a operação simulada (grupo I), alimentado com a mesma ração. Estes 

achados são corroborados por diversos autores, utilizando ração-padrão (comercial), 

com a utilização de ratos,48 camundongos,46 coelhos 52 e cães.84  

Contudo, existem diversos relatos de autores que, também utilizando ração-

padrão, apresentaram resultados que se contrapõem aos nossos, com aumento 

significativo do CT e de suas frações, após o mesmo intervalo de tempo, em ratos,39 

e após 8 semanas, em cães,49 e  elevação nos níveis de CT e de LDL-colesterol, e 

diminuição dos níveis de HDL-colesterol, após 120 dias, em ratas40,41 Com o 

emprego de ração controlada no período pós-operatório (porém diferente da 

composição utilizada em nosso estudo, não seguindo os ingredientes preconizados 

pela AIN-93, com o uso da soja como fonte protéica), também é relatado aumento 

dos níveis de CT e de suas frações após ET em ratos, enquanto que nos animais 

submetidos a operação simulada e alimentados com a mesma dieta, houve 

diminuição do CT e, notadamente, do LDL-colesterol.36,86  
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Clinicamente, Asai et al (1988) observaram que somente quando há 

hiperfunção do baço ocorre aumento significativo nos níveis séricos de colesterol 

após ET.52 Wysocki et al (1999) também verificaram que apenas em pacientes com 

esplenomegalia provocada por hipertensão porta ou desordens mieloproliferativas 

acontecem mudanças no perfil lipídico, particularmente nos níveis séricos de CT e 

de LDL-colesterol, o que não foi observado em pacientes submetidos a ET.85 

Os animais submetidos a implante esplênico autógeno após ET (grupo V) 

também não apresentaram alteração nos níveis séricos de CT ou de suas frações 

HDL-colesterol e LDL-colesterol, quando comparados aos do grupo controle, 

corroborando resultados encontrados na literatura médica existente.40,41 Apesar de 

não se ter observado estas diferenças entre os grupos submetidos a ET, operação 

simulada ou IAB, em estudos que utilizaram ração-padrão (comercial) e em que se 

encontraram alterações lipídicas nos animais (provocadas pela ET), outras formas 

de preservação do baço, como ligadura dos vasos esplênicos ou esplenectomia 

subtotal com preservação do pólo inferior, parecem ser eficazes em proteger o 

animal dessas alterações.36,39,49,86 

Nos grupos de animais que receberam ração com gordura trans como fonte 

lipídica (grupos II, IV e VI), independentemente do tipo de procedimento cirúrgico a 

que foram submetidos (operação simulada, ET isolada ou combinada com IAB), 

houve aumento nos níveis de CT, devido, notadamente, à elevação significativa de 

sua fração VLDL. Este resultado confirma a influência da ingestão da gordura trans 

na alteração dos níveis de lipídios séricos, apesar de, na maioria dos estudos, o 

efeito do consumo desta gordura em nível acima das recomendações estar mais 

relacionado à modificações das frações LDL e HDL-colesterol,76 e não da fração 

VLDL. 
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Camundongos alimentados com a dieta preconizada pela AIN-93, acrescida de 

1,25% de colesterol, independentemente do procedimento cirúrgico realizado 

(operação simulada, ET isolada ou combinada com IAB), apresentam, como neste 

estudo, e apesar do acréscimo no teor lipídico, aumento dos níveis séricos de CT, 

mas não alterações de VLDL-colesterol e de triglicerídeos.42 Ratos alimentados com 

ração com acréscimo de 2,5% de colesterol que foram submetidos a operação 

simulada ou a procedimentos cirúrgicos de conservação do baço apresentam níveis 

elevados de CT e de triglicerídeos, em comparação a animais que receberam ração-

padrão, mas são verificadas alterações mais significativas nos lipídios séricos dos 

animais submetidos a ET que recebem dieta acrescida de colesterol, em 

comparação aos alimentados com dieta comercial sem modificação.36,86 Coelhos 

alimentados com ração contendo altos níveis de colesterol apresentam aumento 

significativo nos níveis de lipídios séricos (CT e triglicerídeos) e diminuição de HDL-

colesterol após ET, além de formação de placas de ateroma, evidenciadas por 

necropsia, enquanto, como já referido, aqueles alimentados com ração-padrão não 

exibem significantemente essa alteração.52 Fatouros et al (1995) somente 

observaram aumento nos níveis séricos de triglicerídeos e diminuição de HDL-

colesterol em ratos submetidos a operação simulada alimentados com ração 

hipercolesterolêmica,48 confirmando os nossos resultados que mostram um efeito 

diferenciado quando a gordura da dieta é modificada.  

Este estudo também permitiu verificar que não houve diferença nos níveis 

séricos de triglicerídeos ou da fração VLDL-colesterol quando foram comparados os 

grupos de animais que receberam o mesmo tipo de alimentação (I, III e V – ração 

equilibrada, com óleo de soja como fonte lipídica) e os dos grupos II, IV, VI (ração 

modificada com gordura trans como fonte lipídica). Porém, ao final do experimento, 
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observou-se que os níveis séricos de VLDL-colesterol e de triglicerídeos elevaram-

se em todos os grupos de animais, inclusive no grupo submetido apenas a 

manipulação abdominal que recebeu ração equilibrada (grupo I), onde nenhuma 

alteração era esperada. Este fato pode, eventualmente, se justificar pela alteração 

da alimentação oferecida aos animais no período pós-operatório. Conforme relatado 

anteriormente, com o intuito de se ter o controle da composição da dieta oferecida 

aos animais após os procedimentos cirúrgicos, a ração preconizada pela AIN-93 foi 

oferecida a todos os grupos, alterando-se apenas a fonte de lipídios, que foi 

diferente da ração comercial não manipulada oferecida no período pré-operatório, 

antes do início do experimento. 

Ao se analisar a composição das duas rações, é possível se constatar a 

diferença da fonte protéica entre elas. Enquanto a ração comercial tem como fonte 

de proteína, em sua maior parte, a soja, a ração preconizada pela AIN-93 contém 

caseína como fonte deste macronutriente, que foi oferecida a todos os grupos de 

animais no período pós-operatório. Brandsch et al (2006), comparando rações com 

diferentes fontes protéicas e verificando a sua influência no perfil lipídico de ratos, 

constataram que quando eles são alimentados com ração à base de caseína, 

apresentam aumento significativo dos níveis séricos de triglicerídeos e de VLDL-

colesterol, comparados com animais que recebem ração tendo a soja como fonte 

protéica,99 o que vem de encontro aos nossos resultados. Esses autores atribuem à 

soja um efeito hipolipemiante, influenciando tanto os níveis de lipídios séricos quanto 

hepáticos, e justificando os níveis diminuídos de VLDL-colesterol e triglicerídeos nos 

animais alimentados com esta fonte de proteína.99 Vale ressaltar que, mesmo com 

seus valores elevados ao término do experimento em todos os grupos de ratos, 

quando se realizou a comparação entre estes mesmos grupos, após 12 semanas, 
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verificou-se que, nos animais submetidos a operação simulada ou a ET que 

receberam ração com gordura trans (grupos II e IV, respectivamente), os níveis 

séricos de VLDL-colesterol e triglicerídeos elevaram-se de forma significativa, em 

comparação com os animais submetidos a IAB e alimentados com ração NE (grupo 

V). Este achado sugere um possível efeito protetor com a associação da 

alimentação equilibrada e do implante autógeno do baço. 

Em estudos com a utilização de diversos modelos animais recebendo ração 

sem modificação do teor lipídico no período pós-operatório, não foram observadas 

alterações significativas nos níveis séricos de triglicerídeos ou de VLDL-colesterol 

após ET, quando comparado com animais submetidos a operação simulada,40,41,49,52 

ratificando os nossos achados, embora outros autores tenham verificado aumento 

em ambos os parâmetros 36,86 ou somente de triglicerídeos.39,48  

Também em pacientes submetidos a ET por trauma, comparados com outros 

submetidos a outros procedimentos cirúrgicos, como herniorrafia inguinal ou 

correção de varizes, as mudanças estão restritas ao aumento dos níveis séricos de 

triglicerídeos.85 

Quando não há interferência do ganho de peso ou do consumo diferenciado de 

ração e, principalmente, quando a alimentação de ratos é controlada após 

procedimentos cirúrgicos esplênicos, observou-se que o baço pode não interferir nos 

níveis séricos de colesterol e de triglicerídeos. A ingestão de gordura trans, como 

fonte lipídica, mostra que o tipo de gordura consumido, mesmo sem haver aumento 

da sua ingestão por meio do acréscimo na dieta, pode influenciar no lipidograma de 

ratos submetidos a operações envolvendo o baço, conforme se observou pelo 

aumento dos níveis séricos de CT, devido principalmente à elevação da fração 

VLDL-colesterol. 
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Nossos resultados visam prover subsídios para se determinar a real influência 

do baço no metabolismo lipídico, considerando-se a interferência do tipo de 

alimentação. A continuação desta linha de pesquisa se faz necessária, com a 

realização de estudos utilizando outros modelos animais, em diferentes faixas 

etárias e com a avaliação do consumo de outras fontes de gordura, tanto no período 

pré- quanto pós-operatório. 
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8 – CONCLUSÕES 
 

 A esplenectomia total isolada ou combinada com implante autógeno do 

baço parece não interferir nos níveis séricos de colesterol e de triglicerídeos 

em ratos alimentados no período pós-operatório com ração nutricionalmente 

equilibrada, utilizando óleo de soja como fonte lipídica, ou com ração 

utilizando gordura trans como fonte lipídica. 

 Ratos alimentados com ração utilizando gordura trans como fonte lipídica 

por 12 semanas, no período pós-operatório, apresentam elevação 

significativa dos níveis séricos de colesterol, devido principalmente ao 

aumento da fração VLDL-colesterol, independentemente do procedimento 

cirúrgico sobre o baço a que tenham sido submetidos. 
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ANEXO 
 

Tab. A1. Peso inicial e final (g) de cada animal, por grupo. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1         I 
F  

240,05 

405,55 

252,09 

óbito 

245,42 

448,64 

247,31 

485,44 

251,65 

425,14 

245,63 

400,84 

2         I 
F  

248,87 

383,14 

239,05 

395,49 

240,97 

422,58 

240,06 

426,74 

252,96 

óbito 

255,81 

440,03 

3         I 
F  

241,86 

371,23 

266,27 

465,20 

255,04 

337,86 

251,17 

397,94 

246,65 

415,13 

255,11 

461,68 

4         I 
F  

255,79 

433,08 

252,96 

358,20 

241,98 

396,63 

245,90 

456,79 

255,93 

382,96 

241,03 

446,30 

5         I 
F  

264,81 

484,20 

263,40 

398,01 

267,74 

539,62 

239,66 

438,69 

256,70 

412,74 

240,03 

397,48 

6         I 
F  

269,82 

574,23 

254,93 

448,43 

254,48 

448,90 

260,03 

462,77 

249,39 

403,18 

252,97 

430,41 

7         I 
F  

255,14 

403,28 

244,02 

382,79 

261,84 

440,97 

245,28 

454,02 

271,03 

393,44 

240,02 

390,58 

8         I 
F  

268,87 

467,13 

240,65 

444,36 

258,84 

450,02 

245,59 

óbito 

250,12 

397,41 

269,94 

446,46 

9         I 
F  

262,87 

417,31 

265,73 

463,62 

244,67 

440,32 

240,03 

409,89 

249,71 

317,73 

267,13 

443,06 

10       I 
F  

256,43 

óbito 

241,22 

441,71 

251,31 

416,34 

240,52 

426,08 

245,06 

454,20 

252,12 

óbito 
I – peso inicial; F – peso final 
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Tab. A2. Ingestão total de ração de cada animal, por grupo, durante as 12 
semanas de experimento. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1 1470,57 óbito 1581,24 1323,87 1501,51 1343,56 

2 1332,23 1339,19 1516,91 1467,94 óbito 1453,33 

3 1397,46 1569,95 1322,39 1265,44 1267,04 1532,84 

4 1396,68 1169,01 1322,45 1327,43 1565,13 1512,43 

5 1542,28 1256,06 1719,60 1289,98 1343,31 1313,57 

6 1819,84 1408,24 1470,05 1456,12 1283,38 1384,20 

7 1347,25 1200,22 1262,98 1512,45 1154,60 1304,66 

8 1573,71 1453,03 1343,33 óbito 1314,00 1488,52 

9 1397,17 1456,42 1331,21 1413,90 1008,86 1393,01 

10 óbito 1396,67 1467,50 1336,56 1580,08 óbito 
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Tab. A3. Massa esplênica implantada e regenerada (g) de cada animal dos 
grupos V e VI. 

Animal Grupo V Grupo VI 

1         I 
           R 

0,9988 

0,1929 

0,9618 

0,2260 

2         I 
R

0,8671 

Óbito 

0,8396 

0,2614 

3         I 
R

0,8144 

0,1168 

0,7573 

0,1978 

4         I 
R

0,9074 

0,1584 

0,7682 

0,1790 

5         I 
R

0,8927 

0,2876 

0,7382 

0,1351 

6         I 
R

0,7465 

0,2810 

0,7015 

0,1276 

7         I 
R

0,9690 

0,3467 

0,7865 

0,0853 

8         I 
R

0,8445 

0,1376 

0,7696 

0,2176 

9         I 
R

0,9810 

0,0659 

0,8970 

0,1985 

10       I 
R

0,6508 

0,2397 

0,8023 

óbito 
I – massa esplênica implantada; R – massa 
esplênica regenerada 
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Tab. A4. Níveis séricos inicial e final de colesterol total (mg/dl) de cada animal, 
por grupo. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1         I 
F  

71 

56 

65 

óbito 

80 

72 

68 

133 

57 

41 

64 

67 

2         I 
F  

59 

53 

61 

83 

55 

45 

75 

86 

66 

óbito 

65 

86 

3         I 
F  

45 

35 

61 

91 

42 

39 

62 

79 

59 

58 

78 

77 

4         I 
F  

91 

114 

59 

79 

61 

45 

74 

101 

70 

50 

73 

82 

5         I 
F  

83 

118 

66 

99 

75 

84 

70 

94 

74 

69 

66 

71 

6         I 
F  

82 

125 

76 

92 

77 

156 

49 

85 

79 

74 

71 

71 

7         I 
F  

108 

104 

67 

92 

85 

82 

69 

91 

56 

73 

60 

62 

8         I 
F  

88 

100 

70 

82 

91 

129 

65 

óbito 

72 

66 

58 

62 

9         I 
F  

75 

71 

60 

72 

82 

129 

49 

78 

73 

71 

72 

82 

10       I 
F  

78 

óbito 

71 

103 

63 

72 

77 

96 

62 

83 

67 

óbito 
I – valor inicial; F – valor final 
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Tab. A5. Níveis séricos inicial e final de HDL-colesterol (mg/dl) de cada animal, 
por grupo. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1         I 
F  

31 

21 

28 

óbito 

30 

15 

33 

40 

28 

19 

24 

24 

2         I 
F  

21 

21 

27 

23 

27 

15 

29 

23 

26 

óbito 

28 

28 

3         I 
F  

20 

17 

29 

31 

23 

17 

26 

20 

33 

13 

34 

15 

4         I 
F  

37 

40 

27 

31 

35 

13 

27 

30 

32 

20 

28 

26 

5         I 
F  

28 

42 

29 

32 

33 

18 

29 

22 

26 

33 

27 

14 

6         I 
F  

25 

44 

31 

25 

23 

53 

26 

30 

23 

33 

36 

21 

7         I 
F  

29 

34 

29 

30 

30 

29 

30 

31 

26 

31 

25 

17 

8         I 
F  

34 

34 

27 

30 

33 

40 

29 

óbito 

23 

31 

27 

14 

9         I 
F  

37 

22 

26 

27 

24 

40 

31 

29 

22 

32 

29 

41 

10       I 
F  

29 

óbito 

30 

25 

24 

31 

30 

25 

27 

35 

28 

óbito 
I – valor inicial; F – valor final 
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Tab. A6. Níveis séricos inicial e final de LDL-colesterol (mg/dl) de cada animal, 
por grupo. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1         I 
F  

30 

17 

30 

óbito 

40 

36 

26 

62 

23 

10 

32 

21 

2         I 
F  

27 

22 

28 

29 

21 

22 

39 

44 

32 

óbito 

29 

34 

3         I 
F  

19 

12 

25 

23 

11 

16 

28 

33 

16 

37 

35 

42 

4         I 
F  

48 

44 

24 

25 

21 

24 

40 

48 

29 

19 

36 

30 

5         I 
F  

46 

50 

30 

28 

34 

50 

34 

41 

41 

21 

32 

40 

6         I 
F  

46 

49 

39 

37 

45 

63 

17 

25 

51 

19 

27 

28 

7         I 
F  

71 

42 

32 

30 

46 

35 

33 

20 

18 

28 

27 

25 

8         I 
F  

49 

39 

35 

30 

50 

55 

30 

óbito 

37 

15 

21 

33 

9         I 
F  

33 

34 

28 

28 

54 

60 

14 

27 

47 

27 

32 

15 

10       I 
F  

41 

óbito 

37 

38 

31 

28 

42 

25 

28 

27 

30 

óbito 
I – valor inicial; F – valor final 
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Tab. A7. Níveis séricos inicial e final de VLDL-colesterol (mg/dl) de cada 
animal, por grupo. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1         I 
F  

10 

18 

6 

óbito 

10 

21 

9 

31 

6 

12 

8 

22 

2         I 
F  

11 

10 

6 

31 

7 

8 

7 

19 

8 

óbito 

8 

24 

3         I 
F  

6 

6 

7 

37 

8 

6 

8 

26 

10 

8 

9 

20 

4         I 
F  

6 

30 

8 

23 

5 

8 

7 

23 

9 

11 

9 

26 

5         I 
F  

9 

26 

7 

39 

8 

16 

7 

31 

7 

15 

7 

17 

6         I 
F  

11 

32 

6 

30 

9 

40 

6 

30 

5 

22 

8 

22 

7         I 
F  

8 

28 

6 

32 

9 

18 

6 

40 

12 

14 

8 

20 

8         I 
F  

5 

27 

8 

22 

8 

34 

7 

óbito 

12 

20 

10 

15 

9         I 
F  

5 

15 

6 

17 

4 

29 

4 

22 

4 

12 

11 

26 

10       I 
F  

8 

óbito 

4 

40 

8 

13 

5 

46 

7 

21 

9 

óbito 
I – valor inicial; F – valor final 
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Tab. A8. Níveis séricos inicial e final de triglicerídeos (mg/dl) de cada animal, 
por grupo. 

Animal Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

1         I 
F 

49 

89 

32 

óbito 

48 

103 

45 

153 

28 

61 

41 

111 

2         I 
F 

55 

52 

28 

154 

33 

39 

34 

97 

40 

óbito 

42 

122 

3         I 
F 

31 

30 

36 

184 

41 

32 

41 

132 

48 

38 

43 

102 

4         I 
F 

32 

149 

39 

115 

24 

41 

36 

114 

47 

53 

45 

132 

5         I 
F 

44 

130 

36 

195 

41 

82 

37 

153 

35 

77 

36 

85 

6         I 
F 

56 

161 

30 

152 

43 

201 

32 

151 

25 

112 

40 

112 

7         I 
F 

41 

140 

29 

158 

43 

89 

29 

200 

61 

70 

38 

102 

8         I 
F 

25 

137 

40 

109 

41 

169 

33 

óbito 

60 

101 

51 

74 

9         I 
F 

27 

76 

29 

86 

22 

142 

19 

109 

22 

60 

54 

130 

10       I 
F 

40 

óbito 

20 

198 

42 

63 

23 

231 

33 

106 

43 

óbito 
I – valor inicial; F – valor final 



Simões FC et al

46 - Acta Cirúrgica Brasileira - Vol 22 (Supplement 1) 2007

Lipidic profile among rats submitted to total splenectomy isolated or combined
with splenic autotransplant1

Perfil lipídico em ratos submetidos a esplenectomia total isolada ou combinada com
auto-implante esplênico

Fernanda Correia Simões2, Ruy Garcia Marques3, Cristina Fajardo Diestel4, Carlos Eduardo Rodrigues Caetano5, Ana
Paula Gonçalves Dinis6, Nara Limeira Horst7, José Firmino Nogueira Neto8, Margareth Crisóstomo Portela9

1. Research performed at Laboratory of Experimental Surgery, Department of General Surgery, Post-graduation Program on Physiopathology
and Surgical Sciences – Rio de Janeiro State University, Rio de Janeiro, Brazil

2. Post-graduate student, Dietitian – Rio de Janeiro State University, Brazil
3. M.D., Ph.D., Associate Professor and Chairman of the Department of General Surgery –Rio de Janeiro State University, Brazil
4. M.Sci., Dietitian; Pedro Ernesto University Hospital – Rio de Janeiro State University, Brazil
5. Veterinary – Laboratory of Experimental Surgery – Rio de Janeiro State University, Brazil.
6. Post-graduation student, Dietitian – Rio de Janeiro State University, Brazil
7. M.Sci., Dietitian – Laboratory of Experimental Surgery – Rio de Janeiro State University, Brazil
8. Lipids Laboratory – LabLip – Rio de Janeiro State University, Brazil
9. Ph.D., Department of Health Administration and Planning – National School of Public Health – Oswaldo Cruz Foundation, Rio de

Janeiro, Brazil

ABSTRACT
PURPOSE: To evaluate the alterations on plasmatic lipids levels among rats submitted to total splenectomy isolated or
combined with splenic autotransplant receiving standard chow during the postoperative period. METHODS: Thirty
Wistar rats were divided into three groups: control (C) – sham-operated, total splenectomy – isolated (TS) or combined
with splenic autotransplantation (SA). Since the postoperative period, all animals received standard rat chow manipulated
in accordance to the American Institute of Nutrition Rodents Diets (1993). The plasmatic levels of total cholesterol (TC),
triglycerides (TG), high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), very-low-density lipoprotein (VLDL),
and glucose (GLUC) were analyzed before the surgical procedure and after 6 and 12 weeks.
RESULTS: All the animals presented significant increase of TG and VLDL levels. In relation to the other parameters there
was no difference among the weeks 0 and 12 in the animals of group C. In TS group significant increase was observed in
TC and GLUC levels during the experiment. In SA group TC, HDL, and GLUC levels remained unaffected while HDL levels
increased. CONCLUSION: Our findings suggest that isolated total splenectomy alters lipids metabolism in rats fed with
standard chow and splenic autotransplantation is effective in restoring its control.
Key words: Splenectomy. Transplantation. Lipid metabolism. Animal feed

RESUMO
OBJETIVO: Avaliar as alterações nos níveis de lipídios plasmáticos em ratos submetidos a esplenectomia total isolada ou
combinada com auto-implante esplênico, recebendo dieta padrão no período pós-operatório. MÉTODOS: Trinta ratos
Wistar foram distribuídos em três grupos: controle (C) – operação simulada, esplenectomia total isolada (ET) ou combinada
com auto-implante esplênico (AE). A partir do período pós-operatório, todos os animais receberam ração padrão, manipulada
segundo o American Institute of Nutrition (1993). Os níveis plasmáticos de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG),
lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de muito baixa densidade
(VLDL) e glicose (GLIC) foram analisados antes do procedimento e após 6 e 12 semanas.
RESULTADOS: Todos os animais apresentaram aumento de TG e VLDL. Em relação aos demais parâmetros, não ocorreu
diferença entre as semanas 0 e 12 nos animais do grupo C. No grupo ET, observou-se aumento de CT e GLIC durante o
experimento. No grupo AE, os níveis de CT, HDL e GLIC permaneceram inalterados enquanto os níveis de HDL se
elevaram. CONCLUSÃO: Nossos achados sugerem que a esplenectomia total isolada altera o metabolismo lipídico em
ratos alimentados com ração padrão e que o auto-implante esplênico é eficaz na restauração do seu controle.
Descritores: Esplenectomia. Transplante. Metabolismo dos lipídios. Alimentação animal.
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Introduction

The spleen is known to be one of the major organs of
the mononuclear phagocytic system, acting as a biologic
filter and playing an important role in immunity. It is also
well-documented that splenectomy may result in serious
hematological, immunological, and hemostaseological
complications.1,2 Additionally, some authors verified that
lipid metabolism suffers influence of the spleen, observing
an increase on plasmatic levels of cholesterol after spleen
removal in animals.3,4 In patients with splenomegaly due to
myeloproliferative disorders or hereditary spherocytosis the
plasmatic levels of cholesterol become reduced; however,
after splenectomy plasma cholesterol and low-density
lipoprotein significantly increase, reaching maximum levels.5

Significant increase in the plasmatic levels of triglycerides
and decrease of the levels of HDL was observed in rats
after total splenectomy, compared with sham-operated
animals, all fed with standard chow. Even with the fact that
those alterations have also been observed in the animals
fed with diet with high lipids levels, they turned more evident
in the splenectomized rats.6 Some authors try to explain
such mechanism: Schmidt et al (1997) compared the spleen
to a lipid reservoir, which rises in hyperplenism states. The
splenic macrophages would accumulate great part of the
fat through increase of the phagocytosis and consequent
hypolipidemy.7 The immunological effect of the mononuclear
phagocytic system against structures found in the
lipoproteins HDL and LDL, resulting in its plasmatic
purification, would be other possible explanation for the
reduction of the plasmatic levels of lipids in the presence of
the spleen.8 There is an evident relationship between
dyslipidemy and the occurrence of vascular disease,
especially atherosclerosis that is responsible for high
morbidity and mortality in the general population.9

Splenectomy seems to accelerate atherogenesis meaning a
protective spleen effect8 and chow type can also
significantly influence such mechanism.9 A dysbalanced
diet, rich in hyperlipemic nutrients, as cholesterol, saturated
fat or trans fat could worsen the dyslipidemic state during
the postoperative period of total splenectomy. Knowledge
of such complications has stimulated research focusing on
the preservation of spleen function. One of the methods to
preserve spleen tissue after splenectomy is by
autotransplant of splenic sections.10 Some reports are
available in the literature about clinical experience with
spleen autotransplantation and experimental studies have
been performed since the nineteenth century. Griffini and
Tizzoni (1883) were the first to describe areas of
spontaneous splenic regeneration in the peritoneum of dogs
which had undergone to total splenectomy.11 The technical
aspects concerning heterotopic splenic autotransplants
have been widely reported in the literature. According to
most authors, it is a simple procedure not associated with
significant complications. Generally, an autotransplanted
fragment of spleen undergoes almost complete necrosis and

then regenerates to form a grossly normal spleen.12-14 Blood
supply to the splenic tissue is the most important and
determining factor for successful autotransplantation.
Different sites and methods of autotransplantation have
already been studied but it seems that the rich blood supply
of the greater omentum leads to a better function than in
other sites.10,14 A variety of animal models as well as studies
in humans ratifies the regeneration of autotransplanted
splenic tissue showing structural attributes similar to those
of the normal spleen.12-14 Several clinical and experimental
researches carried out on autogenous splenic implants have
indicated the recovery of some spleen functions through
indirect laboratory methods and scintigraphic techniques.
Among the preserved functions are the ability to remove
colloidal substances, altered erythrocytes, and corpuscular
inclusions, such as Howell-Jolly, Heinz, and Pappenheimer
from the bloodstream has been observed. Other elements
that apparently return to normal are antibody production
against pneumococci polysaccharides, and the
immunoglobulin levels (notably IgM), complement, platelets,
and lymphocytes.12,14 The effects of total splenectomy on
the plasmatic lipids levels and consequently in
atherosclerosis have been attested by several authors but
only few studies considered the type of chow employed
during the postoperative period. This study was aimed at
evaluating the alterations on plasmatic lipids levels in rats
submitted to total splenectomy isolated or combined with
splenic autotransplant receiving a balanced standard diet
during the postoperative period.

Methods

This study was approved by the Ethics Committee
on Animal Research of the Biology Institute Roberto
Alcântara Gomes, Rio de Janeiro State University – Brazil.

Animals – Thirty adult male Wistar rats weighing
240-270 g were randomly divided into three groups of 10
animals each: control (C) – sham-operated; total
splenectomy (TS) – submitted to isolated total
splenectomy; and splenic autotransplantation (SA) –
submitted to total splenectomy combined to spleen
autotransplantation. All rats were housed in individual
cages in rooms with controlled temperature and humidity
and exposed to 12-hour day/night cycles. The rats were
observed daily, during 12 weeks. At the end of the study,
the animals were killed with an anesthetic overdose.

Surgical procedures – In the first day of the
experiment, after a 12-h fast, the animals were submitted
to general anesthesia with intraperitoneal sodium
thiopental (50 mg/kg), abdominal trichotomy, antisepsis
with iodopovidine, and placement of surgical fields. The
surgical procedure was performed by supraumbilical
midline laparotomy. In sham-operated group (C), the
spleen was mobilized, brought to the wound surface, and
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subsequently replaced to its original position in the
abdomen; total splenectomy (TS group) was performed
with binding of the splenic vessels; in the group of
animals submitted to splenic autotransplantation (SA),
after total splenectomy the spleen was weighed and
transversely cut into five segments, each about 2 mm
thick. The splenic sections were implanted into the greater
omentum using continuous 4–0 polyglycolic acid sutures.
Stitches were introduced alternately into the omentum
and splenic tissue to permit interposition of omental
tissue between the splenic slices. Laparorrhaphy was
carried out on two planes (peritoneal-aponeurotic plane
and skin) using continuous 3-0 polyglecaprone 25
sutures. After recuperation of physical activity, the rats
were replaced into their cages without alimentary
restriction.

Blood analyses – After a 12-h fast the animals had
blood samples collected immediately before the operation
(D0) by cardiac puncture under anesthesia with
intraperitoneal sodium thiopental. Additionally, the
animals of all groups had blood samples collected after 6
and 12 weeks of the experiment, with previous12-h fat
and also under anesthesia. In all blood samples the
plasmatic levels of total cholesterol (TC), triglycerides
(TG), high-density lipoprotein (HDL), low-density
lipoprotein (LDL), very-low-density lipoprotein (VLDL),
and glucose (GLUC), were analyzed.

Manipulation of chow and animal feeding – The
animals were allowed to feed on commercial rat chow
(Focus 1722 Roedores® – Agroceres®) since the
beginning of the experiment, with free access to water.
Chow contents: sodium chloride, milled integral corn (8%
of brute protein), soy chaff (47% of brute protein), wheat
chaff (14% of  brute protein), bicalcic phosphate (19% of
phosphorus and 23% of calcium), calcium carbonate (39%
of calcium), DL-methionine, L-lysine, antioxidant
addictive, and vitamin and mineral mix containing vitamin
A, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin
B6, vitamin B12, niacin, pantothenic acid, folic acid, biotin,
iron, zinc, copper, iodine, manganese, selenium, and
cobalt. Since the immediate postoperative period, all
animals received manipulated standard rat chow based
on the recommendations of the American Institute of
Nutrition Rodents Diets (1993),15 appropriated for studies
with experimental nutrition and adequate in micro and
macronutrients for adult rodents that are not in
reproduction phase (maintenance phase). Their intake
of chow as well as their body weight was controlled
weekly, always at the same day time.

Statistical analysis – Data regarding body weight
variation and chow intake were analyzed using ANOVA
(analysis of variance) and Tukey’s post-test to compare
pairs of groups. Data obtained from blood samples in

different moments in the same group were analyzed by
paired t-student test. The level of significance was set at
pd”0.05 in all analyses. Statistical analyses were
performed with the Graph Pad Prism 4® for Windows
version 4.0, 2003 and the SAS Statistical Software
Package® for Windows version 9.1, 2002-2003.

Results

In all groups there was loss of animals after cardiac
puncture performed on the sixth week of the experiment (C
– 1 animal; TS – 2 animals; SA – 3 animals). In these groups
analyses were performed with 9, 8, and 7 animals,
respectively.  During the study, initial weight (g), body
weight gain (g), and chow consumption of the animals of
the three groups (C, TS, and SA) did not significantly differ.
(Table 1). Plasmatic levels of cholesterol of the animals in
the control (C) and in the total splenectomy combined with
splenic autotransplant (SA) groups remained similar in the
three moments of evaluation (weeks 0, 6, and 12). Cholesterol
levels in the splenectomized rats (TS) increased during the
experiment, reaching values significantly higher in week 12
when compared to week 0. (Table 2). A significant decrease
was observed in HDL levels among weeks 6 and 12 in the
animals of C group and a significant increase of the same
parameter occurred between weeks 0 and 6 among the rats
of TS group. In spite of that such levels showed no
difference between weeks 0 and 12. However, in the rats of
SA group it was observed a significant decrease in HDL
levels between weeks 0 and 6; since then an increase of
those levels occurred resulting in a significant increase of
such parameter between weeks 6 and 12 and weeks 0 and
12. (Table 2). Even with significant variations in LDL levels
between weeks 0 and 6 and weeks 6 and 12 in the animals of
C group (reduction and increase, respectively), there was
no difference in those levels in comparing weeks 0 and 12.
In TS group a significant reduction of LDL levels was
observed until the sixth week (between weeks 0 and 6);
however such parameter didn’t significantly vary between
weeks 0 and 12. LDL levels stayed unaffected in SA group
during all the experiment. (Table 2). Triglycerides and VLDL
levels behaved in the same way in all groups. In C group
such values increased significantly until the sixth week,
but from then there was a significant reduction, remaining,
however, a significant increase from week 0 to 12. In TS and
SA groups triglycerides and VLDL levels increased
significantly between weeks 0 and 6 and weeks 0 and 12.
(Table 2). In control group, glucose levels increased
significantly between weeks 0 and 6, but suffered significant
reduction among weeks 6 and 12. In spite of those
alterations there was no difference between weeks 0 and
12. In TS group, glucose levels increased significantly
between weeks 0 and 6 and weeks 0 and 12. Such levels did
not alter significantly in SA group. (Table 2).



Acta Cirúrgica Brasileira - Vol 22 (Supplement 1) 2007 - 49

Lipidic profile among rats submitted to total splenectomy isolated or combined with splenic autotransplant

Discussion

Knowledge already spread concerning to the
importance of attempting to preserve the spleen during
elective or urgent surgical procedures, especially due to
its relevant immunological function, has been challenging
innumerous researchers in the search of mechanisms to
maintain the organ function when the total splenectomy
is inevitable.2,10,12-14 Several clinical and experimental
studies are also demonstrating the important relationship
of the spleen with the lipids metabolism, emphasizing
the need of preserving its function.4-6,16 In this study an
asplenic condition and an attempt for functional recovery
of the spleen with autotransplant were created in rats
since splenic autotransplantation seems to be the only
alternative for preservation of splenic tissue after total
splenectomy.10 Several animal models and studies in
humans provide evidence in favor of the regeneration of
the splenic autotransplanted tissue with similar structural
characteristics to the normal spleen.10,12 However, there
are still controversies with regard to the time that the
spleen would take to completely regenerate in rats.
Tavassoli et al (1973) observed that the functionality of
the organ begins 5 weeks after the autotransplant.13

Iinuma et al (1992) evidenced it after 8 weeks, verifying
that only after 16 weeks the regenerated splenic tissue
turns indistinguishable from a normal spleen,14 which was
also observed by Marques et al (2002).10 To monitor the
evolution of the recovery of splenic function after splenic
autotransplantation and consequently its action on the
plasmatic lipids levels several biochemical variables were
analyzed after 6 and 12 weeks of experiment. It was
observed that only at 12 weeks occurred a significant
increase, compared to the preoperative period, in the
plasmatic levels of cholesterol of the animals submitted
to isolated total splenectomy which confirms other
authors’ results,3,4,17,18 in opposition to an observation
in rabbits fed with standard chow.16 Also in disagreement
with other studies,4,17,18 LDL plasmatic levels did not alter
in the animals submitted to isolated total splenectomy.
Our results allowed the observation that splenic
autotransplant can revert some alterations on plasmatic
lipids levels. Blood levels of cholesterol and glucose,
both elevated in the animals submitted to isolated total
splenectomy (TS), didn’t suffer alteration in the group
of animals submitted to splenic autotransplantation (SA).
Other studies also demonstrate that surgical procedures

TABLE 1 - Descriptive analyses of body weight and chow intake in the various animal’s groups.

Animal’s groups n (initial) Initial weight (g) n (final) Final weight (g) Chow intake (g)

             C 10 261.28 ± 6.28 9 462.18 ± 55.42 1,495.73 ± 169.27
           TS 10 254.21 ± 7.77 8 438.32 ± 19.71 1,396.45 ± 146.07
            SA 10 253.26 ± 8.15 7 408.52 ± 51.59 1,317.55 ± 200.62

n – number of animals.
Values are expressed as mean ± standard deviation.

TABLE 2 - Descriptive analysis of the variables observed
in weeks 0, 6, and 12 of the experiment in each
group of animals – p values.

Variable C TS SA

TC (weeks)

0-6 0.5326 0.2193 0.3243
6-12 0.0821 0.0686 0.7180
0-12 0.1048 0.0387* 0.2841

HDL (weeks)

0-6 0.1292 0.0093* 0.0158*
6-12 0.0032* 0.6304 <0.0001*
0-12 0.3880 0.0835 <0.0001*

LDL (weeks)

0-6 <0.0001* 0.0095* 0.1198
6-12 0.0046* 0.1018 0.4893
0-12 0.3558 0.3053 0.1268

VLDL (weeks)

0-6 <0.0001* <0.0001* 0.0014*
6-12 0.0039* 0.6082 0.1174
0-12 0.0004* 0.0031* 0.0038*

TG (weeks)

0-6 <0.0001* 0.0001* 0.0014*
6-12 0.0039* 0.6082 0.1174
0-12 0.0004* 0.0031* 0.0038*

GLUC (weeks)

0-6 0.0139* 0.0012* 0.9381
6-12 0.0295* 0.0698 0.6829
0-12 0.5680 0.0404* 0.7467

* Significant difference; C – control group; TS – isolated
total splenectomy; SA – total splenectomy combined
with splenic autotransplantation.
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for preservation of the splenic function, like subtotal or
partial splenectomy, are similarly able to revert the
alterations of the lipids metabolism provoked by the
absence of the spleen.17,18 Specifically related to glycemia,
in the animals submitted to total splenectomy isolated
(TS) or combined with splenic autotransplant (SA) it was
observed that the spleen can also significantly influence
such parameter, which seems having not been observed
yet. Plasmatic levels of VLDL and triglycerides increased
in all groups of animals until the end of the experiment,
even in the control group in which no alteration was
expected. In analyzing the composition of both rat chows,
offered at preoperative and postoperative periods, it
became evident their difference related to the nutrients
source: while commercial chow used carbohydrates and
proteins with a great content of fibers, chow preconized
by AIN-93 contains only amide (and sacharosis) and
casein (with contain no fibers) as sources for those
macronutrients. This fact could probably justify the
alteration on VLDL and triglycerides levels observed in
all groups. Those lipidic components are largely
influenced by the source and the amount of fibers of the
diet, as already determined.9 It should be emphasized that
even with values similarly elevated at week 12 of the
experiment in all groups, in the group of animals submitted
to isolated total splenectomy such values suffered a
continuous elevation while in the control group and in
the group with splenic autotransplants it was observed
a continuous decrease of those values until the sixth
week, as also verified by Lemos-Paulo et al (2005) during
the postoperative period of total splenectomy in rats.17

Rat chow preconized by AIN-93,15 which is different from
chow offered to the animals during the preoperative
period, was util ized by all  animals during the
postoperative period with the intuit of controlling the
composition of the diet. It was believed that a balanced
chow should be more adequate to eliminate any alteration
on the plasmatic lipids levels exclusively due to the diet.
In some studies chow offered to the animals submitted
to total splenectomy was modified, in an attempt to verify
the influence of the diet on the plasmatic levels of
lipids.6,16,17 Nevertheless, most authors have only
increased the lipidic content in rat chow at the
postoperative period, mainly by the addition of
cholesterol, not permitting the observation of possible
changes on lipids levels in ideal conditions of nutrients
offering. Rabbits fed with chow containing high
cholesterol levels present a significant increase in the
plasmatic levels of lipids after total splenectomy, besides
formation of ateroma plates evidenced by necropsia.16

Lemos-Paulo et al (2005) also found more significant
alterations in the plasmatic lipids in splenectomized rats
that received addition of cholesterol to the diet in
comparison with animals receiving standard chow.17

However, it is already known that the addition of
cholesterol by itself can modify the plasmatic lipids levels.

Conclusion

Our findings suggest that in rats fed with standard
chow, isolated total splenectomy modify lipids
metabolism and splenic autotransplantation is effective
in restoring its control. Monitoring of the plasmatic levels
of lipids in animals submitted to diverse surgical
procedures over the spleen and fed with diets containing
the same fat tenor at the postoperative period would be
recommended. Further studies with different types of
diets are also necessary to definitively establish the effect
of such procedures on lipids metabolism.
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