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Objetivo: Avaliar a intensidade do edema na anastomose
colocólica por invaginação terminoterminal comparado com
a sutura manual contínua em plano único em cães.
Métodos: Foram randomizados 60 cães e distribuídos em
dois grupos de 30. No grupo controle, os animais foram
submetidos à anastomose colocólica terminoterminal com
sutura em plano único; e no grupo estudo fizeram-se anastomose por invaginação e suturas cardinais. No fim os animais
foram submetidos à eutanásia (10 de cada grupo no sétimo
dia do pós-operatório [DPO7] e 20 em DPO21) e o segmento
anastomosado foi recuperado para estudos histológicos e
imuno-histoquímicos. Os achados foram analisados com o
teste de Mann-Whitney.
Resultados: Não houve diferença significante na análise
da intensidade do edema anastomótico entre os grupos
controle e estudo com p = 0,3006 e p = 0,7990, respectivamente. Porém, houve maior edema entre os animais do
mesmo grupo no DPO7 com p = 0,0468 no Grupo Controle e
p < 0,010 no Grupo Estudo. Não ocorreram óbitos antes da
eutanásia.
Conclusão: Não foi observada diferença significativa do
edema nas anastomoses em relação às duas técnicas aplicadas (sutura simples e invaginação).
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2017.09.346
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE ADERÊNCIAS
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Objetivo: Avaliar a presença de aderências abdominais em
pós-operatório de anastomose colocólica por invaginação terminoterminal comparada com a sutura manual contínua em
plano único em cães.
Métodos: Foram randomizados 60 cães e distribuídos em
dois grupos de 30. No grupo Controle, os animais foram
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submetidos à anastomose colocólica terminoterminal com
sutura em plano único; e no grupo Estudo fizeram-se anastomose por invaginação e suturas cardinais. No fim os
animais foram submetidos à eutanásia (10 de cada grupo
no sétimo dia do pós-operatório [DPO7] e 20 em DPO21) e
o segmento anastomosado foi recuperado para estudos histológicos e imuno-histoquímicos. Avaliou-se a presença de
aderências em cavidade abdominal pelo Índice de Aderências de Knigthly. Os achados foram analisados com o teste de
Mann-Whitney.
Resultados: A presença de aderências entre os grupos Controle e Estudo não houve diferença significante com p = 0,7383
e p = 0,5685, respectivamente. Porém, houve diferença significante ao se analisarem os animais dos grupos Controle e
Estudo em relação aos diferentes dias pós-operatórios (DPO7 e
DPO21) com p = 0,0309 e p < 0,0001, respectivamente. Não ocorreram óbitos antes da eutanásia.
Conclusão: Não foi observada diferença significativa na
presença de aderências abdominais entre as duas técnicas de
anastomose (sutura simples e invaginação).
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2017.09.347
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Objetivo: Avaliar o colágeno tipo 1 na anastomose colocólica por invaginação terminoterminal comparado com a sutura
manual contínua em plano único em cães.
Métodos: Foram randomizados 60 cães e distribuídos em
dois grupos de 30. No grupo Controle, os animais foram
submetidos à anastomose colocólica terminoterminal com
sutura em plano único; e no grupo Estudo fizeram-se anastomose por invaginação e suturas cardinais. No fim os animais
foram submetidos à eutanásia (10 de cada grupo no sétimo
dia do pós-operatório [DPO7] e 20 em DPO21) e o segmento
anastomosado foi recuperado para estudos histológicos e
imuno-histoquímicos. Os achados foram analisados com o
teste t de Student.
Resultados: No colágeno tipo 1 entre os grupos Controle
e Estudo não houve diferença estatística com p = 0,4591 e
p = 0,3357, respectivamente. Não ocorreram óbitos antes da
eutanásia.
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Conclusão: Não foi observada diferença significativa em
relação ao colágeno tipo 1 entre as duas técnicas de anastomose (sutura simples e invaginação).

pró-inflamatórias, o que poderia explicar a predisposição à
inflamação no RI principalmente na UC.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2017.09.349
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Introdução: A cirurgia do reservatório ileal (RI) é o procedimento de escolha para pacientes com retocolite ulcerativa
(UC) refratária ao tratamento clínico. A bolsite é uma das
complicações mais comuns após a cirurgia. Alterações nas
vias de autofagia têm sido relatadas nas doenças inflamatórias
intestinais. Entretanto, não há estudos no RI.
Objetivo: Avaliar autofagia nos RI de pacientes com UC e
polipose adenomatosa familiar (FAP) e comparar com controles de íleo distal normal.
Casuística e método: Foram estudados 16 pacientes com RI
em J, assintomáticos e endoscopicamente normais. O grupo
controle foi constituído por oito pacientes com ileocolonoscopia normal. Foi avaliada a expressão dos transcritos ULK1,
BECN1, ATG16L1, ATG5, MAP1LC3A, BAX, BCL2, por qPCR
e das proteínas Beclin-1, LC3 II, p62 e HSC-70 por imunoblot e imunofluorescência. O presente estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Para análise estatística,
usaram-se testes não paramétricos, com significância adotada
de p < 0,05.
Resultados: Houve diminuição significativa dos níveis
transcricionais de ATG5, MAP1LC3A e BAX no grupo FAP
(p < 0,05). Houve diminuição do nível proteico de Beclin-1 nos
grupos UC e FAP comparados com o controle (p < 0,05). Apesar de os níveis de LC3II por imunoblot estarem elevados no
grupo UC, a LC3 total e a colocalização LC3/p62 mostraram-se diminuída na análise por imunofluorescência nos grupos
UC e FAP comparados com o controle (p < 0,05). Verificou-se
aumento de p62 no grupo UC por imunoblot, o que corroborou
esses resultados.
Conclusão: Os achados evidenciam possível deficiência
do mecanismo de autofagia no RI, tanto na UC quanto
na FAP, porém por mecanismos distintos. Na FAP, provavelmente é secundário à diminuição da apoptose e na UC
seja devido principalmente à ativação crônica dos Toll-like
receptors. A diminuição da autofagia leva ao acúmulo de proteínas disfuncionais no citoplasma, conduz à ativação de vias
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Introdução: A etiologia da doença de Crohn (DC) é baseada na interação da microbiota intestinal com a regulação
do sistema imune do hospedeiro. Observou-se que na doença
inflamatória intestinal há alterações na composição da microbiota intestinal. Há poucas evidências sobre a metagenômica
da flora intestinal em indivíduos com DC, bem como na
população saudável.
Objetivo: Comparar a composição da microbiota intestinal
em pacientes com DC e controles saudáveis (GS) que vivem no
mesmo domicílio.
Métodos: Estudo transversal analítico com indivíduos com
CD e indivíduos saudáveis residentes no mesmo ambiente
doméstico. O IADC foi empregado para avaliar a atividade
da doença. As amostras fecais foram coletadas com solução
estabilizadora de DNA do kit DNA Plus de PSP Spin Stool. A
diversidade microbiana foi examinada através da análise do
gene 16S rRNA.
Resultados: Foram selecionados 17 indivíduos saudáveis
para o grupo controle (GS) e 17 com DC, todos em remissão clínica (CDAI médio 35,16 ± 30,6). A média de idade em
GS e DC foi de 54,7 ± 11,4 e 43,7 ± 15,7 anos, respectivamente. O IMC foi semelhante em ambos os grupos (23,8 ± 6,3;
24,1 ± 4,4; p > 0,05). Não houve diferenças quanto à proporção
de Firmicutes (GS: 36,5 ± 7,0%, DC: 36,03 ± 12,0%, p = 0,88) e
Bacteroidetes (GS: 51,4 ± 9,1%, DC: e 48,1 ± 11%, p = 0,74). Diferentes proporções de Proteobactérias foram maiores no grupo
DC (GS 5,1 ± 2,8%, CD 9,8 ± 4,04%, p = 0,016).
Conclusões: Não houve diferenças nas porporções de
Firmicutes e Bacteroidetes nos grupos GS e DC. A maior
proporção de Proteobactérias sinalizou um possível papel
como marcador de disbiose na DC.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2017.09.350
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