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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A penetração do antígeno pela mucosa intestinal pode 

resultar em duas situações distintas: a tolerância oral, onde se verifica uma redução 

na resposta imunológica sistêmica, e a alergia alimentar que é caracterizada pelo 

desenvolvimento de uma resposta imuno sistêmica para o antígeno em questão. As 

manifestações clínicas alérgicas de ambos os fenômenos são semelhantes e podem 

culminar na doença inflamatória intestinal, em jovens e adultos. OBJETIVOS: 

Baseado nestes achados, o objetivo principal foi avaliar se camundongos das 

linhagens Balb/c e C57BL/6 se tornariam sensíveis (alérgicos) para os antígenos do 

amendoim através da exposição oral. MATERIAL E MÉTODOS: Utilizamos 

camundongos jovens, os quais foram manipulados a partir do 14º dia de vida e 

organizados em oito grupos identificados. Estes animais foram submetidos à 

exposição oral com a introdução de sementes de amendoim por períodos 

diferenciados e crescentes e verificamos se estes se tornaram sensíveis (alérgicos) 

para estes antígenos na vida adulta. Para tal avaliamos os níveis de anticorpos 

específicos (IgG total) pelo método de ELISA. A avaliação da presença ou não da 

resposta inflamatória intestinal foi avaliada a partir de análise dos cortes histológicos 

realizados no segmento duodenal. RESULTADOS: Não houve diferença significativa 

nos níveis de IgG total anti-amendoim, entre os grupos experimentais. Não 

observamos diferenças de peso e consumo entre os grupos experimentais e controle 

normal. Através da morfologia confirmamos os dados sorológicos. CONCLUSÃO: Os 

animais que receberam por via oral a semente de amendoim no período de 

peridesmame não se sensibilizaram a esta proteína quando ofertada in natura no 

período de desafio oral na vida adulta. 

Palavras-chave: Lactação; Tolerancia oral; Amendoim;Camundongos isogênicos 
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ABSTRACT  

INTRODUCTION: Antigen penetration in the intestinal mucosa renders two 

different responses: oral tolerance, with a reduction of the systemic immunologic 

response, or food allergy, which is characterized by the development of a systemic 

immune response to the antigen. A critical moment is the introduction of food at 

weaning, particularly highly antigenic foods such as peanuts, cow’s milk or fish. AIM: 

is to analyze the consequence of peanut feeding during weaning of C57BL/6 and 

Balb/c. MATERIAL AND METHODS: Animals were fed peanuts as of day 14 after 

birth for 10, 20, 30 or 40 days (groups 1, 2, 3, 4 respectively) and control group 5 

received mouse chow. All animals were weaned on day 21. Half of the animals of 

each group was subsequently immunized twice with 100ug of peanut protein extract 

(PPE) and the other half sham immunized with saline, after which all animals were 

bled. At day 56 after birth, all animals were submitted to a 30-day peanut challenge 

diet. ELISA was used to determine serum antibody titter. RESULTS: we showed that 

total anti-peanut IgG of groups 1-4 immunized with PPE differed significantly from 

Group 5. On the other hand, there was no significant difference between animals of 

groups 1-5 sham immunized respectively). Preliminary histological analysis indicates 

that although antibody titers of paired groups 1-4 immunized with PPE is significantly 

higher than sham immunized animals no inflammatory process was observed. 

Control group 5 immunized with PPE significantly differs from all experimental groups 

and its paired group (sham immunized) presenting no alterations typical of chronic 

inflammation of the gut. CONCLUSION: our work indicates that the introduction of 

allergenic proteins to both mothers and pups concomitant to mothers’ milk during 

weaning period grants the induction of oral tolerance independent of time of food 

exposition. 

KEY WORDS: Peanuts; oral tolerance; weaning; isogenic mice. 

 

 



 1 

 

1  INTRODUÇÃO 

A alergia alimentar é um problema mundial e a sua incidência aumenta a 

cada ano. Os alimentos envolvidos com maior freqüência são o amendoim, o leite, 

os ovos, os crustáceos e as nozes em geral, assim como seus derivados. Muitos 

trabalhos relatam que 1% a 2% da população mundial apresentam sinais e sintomas 

de alergia ao amendoim após a sua ingestão tendo como uma das principais 

conseqüências a anafilaxia. Sendo assim trata-se de um problema de saúde pública 

importante, pois o amendoim está presente em diferentes tipos de alimentos e a 

população está exposta involuntariamente ao antígeno em questão (THOTTINGAL 

2006; JANEWAY 2007). 

 

Os mecanismos fisiológicos e os fisiopatológicos da alergia diferem nos 

indivíduos e podem causar múltiplas manifestações alérgicas. Estima-se que pelo 

menos ocorra 200 mortes por ano nos Estados Unidos e as mesmas se devam à 

alergia alimentar e uma porcentagem significativa deste número está associada à 

alergia ao amendoim (PALMER 2006). Estudos epidemiológicos demonstram que de 

acordo com os hábitos alimentares específicos de cada população a prevalência de 

cada alergia muda. (OSTERBALLE, HANSEN et al. 2005; SANDIN, ANNUS et al. 

2005; SANTADUSIT, ATTHAPAISALSARUDEE et al. 2005; ALESSANDRI e 

CALVANI 2006; MARTORELL, PLAZA et al. 2006). 

 

As alergias alimentares se manifestam quando indivíduos suscetíveis 

ingerem o alimento alergênico (BEYER, 2008). Como esta reação, que é dirigida 
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contra o antígeno, leva a produção de altos títulos de anticorpos e de reações 

celulares, os sintomas clínicos podem se limitar ao local de contato como podem ser 

sistêmicos (SICHERER e SAMPSON 2006). É freqüente a manifestação 

apresentação de reações agudas, que podem variar desde uma reação cutânea 

transitória, até o choque anafilático (hipersensibilidade tipo I). Nos casos crônicos, 

ocorrem manifestações clínicas locais como a inflamação intestinal, com quadros de 

diarréia e má absorção. As manifestações clínicas das alergias mediadas pelas 

hipersensibilidades tipo I ou IV podem culminar na doença inflamatória intestinal em 

jovens e adultos (MILLER, WHITTEMORE et al. 1994; SICHERER and SAMPSON 

2006). 

 

São comuns as reações adversas a componentes alimentares entre 

lactentes e crianças, cuja barreira mucosa se defronta com uma grande variedade 

de substâncias diariamente. Estas reações adversas podem ter como base 

fenômenos metabólicos (por exemplo, intolerância a lactose por deficiência da 

enzima lactase), farmacológicos (por exemplo, toxinas) ou imunológicos (alérgenos). 

Neste último caso, usa-se o termo alergia alimentar, que pode representar uma 

quebra ou falência tanto na indução como na manutenção da tolerância oral 

(STROBEL and MOWAT 2006). 

 

Estudos realizados anteriormente relatam que a penetração do antígeno 

pela mucosa intestinal pode resultar em duas situações distintas: a tolerância oral, 

onde se verifica uma resposta imunitária sistêmica, celular e humoral de pequena 

amplitude e a alergia alimentar que é caracterizada pelo desenvolvimento de uma 
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resposta imunitária sistêmica para o antígeno em questão (TEIXEIRA 2003; 

TEIXEIRA, PASCHOAL et al. 2008).Segundo Paschoal, a administração de 

proteínas por via oral, é capaz de produzir tolerância oral ou alergia alimentar, pois 

são fenômenos que dependem do tempo em que o alimento é introduzido assim 

como a via de introdução ao alimento alergênico (PASCHOAL, CAMPOS et al. 

2008). 

 

Os indivíduos podem ser mais susceptíveis ou tolerantes aos antígenos 

alimentares em particular ao amendoim devido a predominância de repostas 

imunológica Th1 ou Th2 e seus efeitos sistêmicos (LEWIS, GRIMSHAW et al. 2005). 

O entendimento dos mecanismos fisiológicos da tolerância ou dos fisiopatológicos 

da alergia facilitaria a abordagem clínica e a prevenção destas doenças. 

 

Em nosso trabalho foi usado o camundongo isogênico C57BL/6, 

previamente estabelecido por Teixeira 1995 na indução da resposta inflamatória 

crônica e que tem predominância no perfil de resposta do tipo Th1 (OLIVEIRA 2001) 

e comparamos com o camundongo Balb/c que tem predominância no perfil de 

resposta do tipo Th2 (para analisarmos as possíveis diferenças entre os modelos da 

mesma espécie. A escolha das linhagens de camundongos para os nossos 

experimentos se deve também a adequação do animal aos nossos estudos, pois 

permite estudar as relações imunológicas entre mãe e prole, como também a 

indução da doença e as suas conseqüências para que possamos estabelecer rotinas 

de prevenção da alergia alimentar, assim como a orientação terapêutica. 
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A partir desta prerrogativa elaboramos um trabalho que nos permitiu 

estudar as conseqüências da introdução de um alimento considerado extremamente 

alergênico, no período de desmame em linhagens de camundongos isogênicos com 

perfil de repostas imunológicas diferentes com a finalidade de observarmos as 

possíveis diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

Em 1796 Edward Jenner descobriu que a varíola de vaca ou vacínia 

induzia proteção contra a varíola humana. Após ter coletado o material das pústulas 

das mãos de uma ordenhadeira que teve a varíola de vaca, e ter injetado o mesmo 

em um indivíduo saudável e semanas depois ter inoculado nesse mesmo indivíduo a 

forma humana da varíola, Jenner percebeu que havia conferido imunidade contra a 

varíola humana. Em 1798 quando publicou seus experimentos chamou esse 

procedimento de vacinação, e hoje este termo é usado quando se inocula um 

microorganismo ou seus produtos intencionalmente, para proteger um indivíduo 

contra determinados patógenos (JANEWAY 2007). Atualmente o termo vacinação é 

definido como uma inoculação intencional de um microrganismo ou seus produtos 

para proteger um indivíduo contra este patógeno (JANEWAY 2007). 

 

A imunologia foi então associada a noções de defesa do organismo ou de 

proteção contra doenças infecciosas e orientou-se em direção à procura de 

explicações para a especificidade e durabilidade da resposta imunológica (TEIXEIRA 

1995). O sistema imunológico se divide basicamente em dois componentes: inato e 

o adaptativo e cada um apresenta diferentes funções. O componente adaptativo é 

organizado por dois tipos de células especializadas, os linfócitos T e os linfócitos B. 

Cada linfócito expressa um único tipo de receptor de antígeno, e cada indivíduo 

expressa um repertório potencialmente completo para a gama de antígenos, 

existentes. Ou seja, o repertório de receptores antigênicos em toda a população 

linfocitária é grande e diverso, fazendo com que a probabilidade do antígeno ser 
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encontrado por um linfócito seja quase 100%. O reconhecimento antigênico promove 

então a ativação e proliferação da célula de forma especifica, mecanismo este 

conhecido como expansão clonal, culminando no desenvolvimento de memória 

imunológica (ALBERTS 2004). 

 

O componente inato se caracteriza por mecanismos de defesa que 

existem antes de uma infecção, que são capazes de responder rapidamente a 

microrganismos e que utilizam normalmente, a mesma via de defesa para repetidas 

infecções, demonstrando uma memória filogenética e ausência da memória 

imunológica adquirida. Os principais constituintes da resposta inata são:  

 

1) barreiras físicas e químicas, tais como o epitélio e substâncias 

antimicrobianas produzidas na superfície epitelial;  

2) células fagocíticas (neutrófilos e macrófagos) e células Natural Killer;  

3) proteínas sanguíneas, incluindo membros do Sistema Complemento e 

outros mediadores da inflamação como, por exemplo, a proteína C 

reativa  

4) proteínas chamadas citocinas, que regulam e coordenam muitas das 

atividades das células (ABBAS, LITCHMAN et al. 2005; JANEWAY 

2007). 

 

A atividade linfocitária e a resposta adaptativa gerada na mucosa intestinal 

provocam grande interesse em imunologistas, uma vez que esta mucosa constitui 

uma porta de entrada aos antígenos alimentares e bacterianos da microbiota, que 

representam uma fonte de perturbação da atividade imunológica do organismo. 



 7 

Outro aspecto que chama a atenção é o fato que neste local também se localiza o 

maior número de macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, linfócitos T e linfócitos 

B, e plasmócitos secretores de imunoglobulinas do organismo (STROBEL 1998, 

MAYER, 2000; CHIN e PARKOS, 2007). A penetração do antígeno pela mucosa 

digestória pode resultar em duas situações distintas:  

1) Tolerância oral, onde se verifica uma hiporresponsividade sistêmica, 

celular e humoral. 

2)  Alergia alimentar que é caracterizada pelo desenvolvimento de uma 

resposta imunológica inflamatória para o antígeno em questão 

(STROBEL and MOWAT 2006). 

 

A imaturidade ou a interrupção das defesas da mucosa intestinal aumenta 

a sua vulnerabilidade a alergia alimentar, a intolerância alimentar e a doenças 

infecciosas (PERR 2006). 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANATOMIA, FISIOLOGIA E 

IMUNOLOGIA DIGESTIVA 

2.2.1 Tubo Digestório 

Do esôfago ao reto, a parede do tubo digestório é constituída por quatro 

túnicas denominadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. Em todas as 

porções do tubo digestivo existe a possibilidade da entrada de substâncias 

estranhas que são reconhecidas como não próprias e atuam como antígenos contra 

os quais o organismo reagirá. As inúmeras células que respondem a estas 

substâncias estranhas estão contidas na lamina propria, em conjunto com as células 

residentes no tecido conjuntivo e são elas: linfócitos, plasmócitos, eosinófilos e 
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outras células migratórias do sangue. Os linfócitos e os plasmócitos são tão 

numerosos na lamina propria de algumas porções do tubo digestivo que histologistas 

chamam esta camada de tecido linfático difuso (HALL 2002; JUNQUEIRA 2004). 

 

Além disso, o tubo digestório apresenta nódulos linfáticos por todo o 

segmento, os quais estão situados na mucosa e estendem-se para a submucosa. O 

conjunto formado pelo tecido linfático difuso e pelos nódulos linfáticos são chamados 

de MALT, (tecido linfático associado a mucosa intestinal). As placas de Peyer são 

agregados de nódulos linfáticos pertencentes a este tecido apresentando maior 

ocorrência no intestino delgado (SATO 2005). 

 

A estrutura anatômica do trato gastrointestinal possibilita a realização de 

várias funções, dentre elas a digestão e a absorção dos alimentos. Inicialmente, os 

alimentos são triturados na boca durante a mastigação, onde os amidos sofrem a 

primeira clivagem enzimática. Em seguida, no estômago, inicia-se a digestão 

protéica. O pH muito baixo e a ação de enzimas dão início a quebra das proteínas. 

Finalmente, é no duodeno que o homogeneizado de macromoléculas encontrará 

uma série de enzimas pancreáticas que reduzirão a maioria dessas moléculas a 

suas unidades básicas, desprovidas de significado imunitário. O muco e os 

movimentos peristálticos agem como barreiras físicas, dificultando a penetração de 

elementos macromoleculares. Mecanismos imunológicos específicos também 

contribuem para dificultar o acesso de macromoléculas ao interior do organismo. As 

imunoglobulinas secretórias, que ficam suspensas no muco, formam complexos 

imunes tornando as macromoléculas e os microrganismos suscetíveis à ação das 
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enzimas digestivas por um período mais prolongado. Apesar de todos estes 

mecanismos para garantir um contato restrito do organismo com macromoléculas e 

microrganismos do meio ambiente, este contato acaba ocorrendo. Embora 

insignificante do ponto de vista nutricional, ele é de grande importância do ponto de 

vista das reatividades imunológicas. Assim a mucosa do trato gastrointestinal 

comunica-se diretamente com o meio ambiente (PERR 2006) e ao contrario do que 

muitos pensam, a maior superfície de contato com o meio externo não é a pele, mas 

sim as mucosas. Dentre estas, a do tubo digestório, apresenta-se cerca de 150 a 

200 vezes maior do que a área da pele em um ser humano adulto fazendo com que 

esta porta de entrada represente a maior fonte de perturbação da atividade 

imunológica no organismo (MOOG 1981). 

 

2.2.2 Tecido Linfóide Associado à Mucosa (MALT) 

 

O conceito de tecido linfóide associado às mucosas foi introduzido por 

McDermont e Bienenstock, que mostraram que os linfoblastos B de origem intestinal 

migram preferencialmente para outras mucosas ou outros sítios do próprio intestino 

(McDERMOTT 1978; McDERMOTT 1980). Guy-Grand e colaboradores mostraram, 

no camundongo, que o mesmo ocorre com linfoblastos T. A idéia de um “Sistema 

Imunitário comum das mucosas” se baseia nas características desta comunidade 

linfocitária que se estabelece nas mucosas e pela circulação recursiva das mesmas 

(GUY-GRAND 1978). O campo da Imunologia de mucosa cresceu muito nas últimas 

duas décadas. Hoje o fenômeno da tolerância oral e da população celular envolvida 

neste sistema são focos importantes de estudo onde os modelos animais de 
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inflamação intestinal se destacam para o melhor entendimento deste complexo 

sistema (MAYER 2005).  

 

O tecido linfóide associado à mucosa intestinal (GALT) é formado pelas 

placas de Peyer, linfonodos mesentéricos, os nódulos linfóides solitários incluindo 

ainda , os linfócitos intraepiteliais, e a população celular de defesa da lamina propria 

(JOHNSON 1999). Este tecido tem características funcionais e estruturais distintas e 

especificamente adaptadas para a sua função entre o meio ambiente e o organismo 

e essas características envolvem a indução da tolerância oral a antígenos ingeridos 

por via oral e a disseminação sistêmica e na própria mucosa, de linfócitos B e T 

estimulados. Já foi estabelecido que animais Knockout para determinados genes 

que alteram a regulação imunológica desenvolvem uma inflamação desta mucosa. 

Muitos acreditam que são os agregados linfóides, tanto B quanto T, das placas de 

Peyer, o foco central de indução da resposta imune após o contato oral com 

macromoléculas (BAUMGART e CARDING 2007). 

 

Placas de Peyer 

 

As placas de Peyer estão situadas abaixo de um revestimento epitelial 

especializado composto por células M, estas são mais permeáveis a 

macromoléculas do que as células epiteliais, que recobrem as vilosidades e as 

criptas adjacentes (PAPPO, STEGER et al. 1988; ALLAN, MENDRICK et al. 1993; 

RUMBO 2005). As células M, diferentemente dos enterócitos, utilizam a endocitose 

como principal via de transporte transepitelial. Assim, pouco ou nada do material 
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endocitado é direcionado aos lisossomos (Figura 1). Embora este compartimento 

endossomial seja acidificado e contenha proteases, pouco se sabe sobre a 

participação destas células no processamento e apresentação de antígenos. 

(NEUTRA, MANTIS et al. 2001). Recentemente, Verbrugghe e colaboradores 

demonstraram a expressão de anexina V nas células M. Esta molécula é importante 

no processo de endocitose e de suporte da membrana plasmática sugerindo, assim, 

que anexina V tenha um papel importante no transporte de antígenos mediados 

pelas células M (VERBRUGGHE, WAELPUT et al. 2006). 

 

Uma vez que macromoléculas tenham atravessado as células M, elas 

entram em contato com as sub-populações de linfócitos localizadas nas bolsas da 

superfície basolateral. Estas sub-populações são constituídas basicamente por 

linfócitos T, B e células dendriticas. Os dois últimos tipos celulares funcionam como 

APC’s nas placas de Peyer, processando estas moléculas e apresentando seus 

produtos aos linfócitos T adjacentes, os quais, por sua vez, estimulam os linfócitos B 

que ali se encontram. Estes linfócitos T diferem dos intra-epiteliais e são 

predominantemente CD4+ (NEUTRA, MANTIS et al. 2001).  

 

Foi demonstrado que os antígenos apresentados pelas células M induzem, 

seletivamente, linfócitos B a secretarem IgA. Deste modo, em estados fisiológicos, 

ocorre uma resposta do tipo Th2 like, com secreção das interleucinas (ILs) IL-4, 5, 6, 

10, 13 e TGF-β e níveis mínimos de IFN-γ (MCINTYRE and STROBER 1999; 

MAYER 2000; NAGLER-ANDERSON 2000). É importante ressaltar que os linfócitos 

B ativados e diferenciados, antes de se tornarem plasmócitos secretores de IgA, 
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deixam as placas de Peyer, através dos vasos linfáticos aferentes, em direção aos 

linfonodos da região mesentérica, onde iniciam seu processo de maturação. Após 

esta etapa, estes linfócitos B ganham a circulação sistêmica, através do ducto 

torácico, entrando em contato com as outras estruturas linfóides da periferia. 

Finalmente, eles retornam para a lamina propria na mucosa intestinal onde, 

finalmente, se diferenciam em plasmócitos (JOHNSON 1999).  

A maioria dos estudos sobre as placas de Peyer é realizada em modelos 

murinos. Existem poucos estudos em humanos, indicando diferenças na estrutura e 

função deste órgão linfóide entre as diferentes espécies (MAYER 2005). 
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Figura 1 - Esquema da apresentação do antígeno no tecido linfóide associado à mucosa 
intestinal. Adaptado de (WEINER 1997). 
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Heterogeneidade Linfocitária 

 

Estudos evidenciaram a heterogeneidade dos linfócitos T e B intestinais e 

foi demonstrado que mais de 50% dos linfócitos B da lamina própria são derivados 

de subpopulação de linfócitos CD5+, ou denominados de linfócitos B1, cuja origem é 

a medula óssea, e o destino são as placas leitosas do omento. Estas células não 

são únicas apenas pelo fato de apresentarem o marcador CD5, mas por 

expressarem também um repertório restrito e diferente do resto dos linfócitos B 

denominados de B2 ou convencionais que também são oriundos das placas leitosas. 

(KEARNEY 1990);(UYTDEHAAG, VAN DER HEIJDEN et al. 1991); (KROESE, 

BUTCHER et al. 1989). 

 

As células B1 compreendem um tipo distinto de população de células B do 

sistema imune de camundongos. Diferem do tipo B2, ditas convencionais, quanto à 

localização, expressão e marcadores fenotípicos e ainda no repertório de anticorpos 

produzidos e reações a estímulos proliferativos. As células B1 também contribuem 

de modo significativo para o conjunto de IgM sérica natural, atuando, dessa forma, 

como primeira linha de defesa contra infecções bacterianas sistêmicas e infecções 

virais (THURNHEER, ZUERCHER et al. 2003). 

 

A transferência adotiva de uma população de células, enriquecida 

(cavidade peritoneal) ou depletada (placas de Peyer) de linfócitos B1, para 

camundongos deficientes destes linfócitos tem mostrado que apenas as células da 

cavidade peritoneal são capazes de reconstituir a reatividade à fosforilcolina. Isto faz 
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pensar que as placas de Peyer, que eram consideradas como a principal região de 

resposta frente a estímulos do meio, podem não ter todo o repertório necessário 

para efetuar tais respostas. Dessa forma, fica ressaltada mais uma vez a importância 

da lamina propria nesta reatividade (THURNHEER, ZUERCHER et al. 2003). 

 

A heterogeneidade dos linfócitos não se limita aos linfócitos B. Os 

linfócitos T intra-epiteliais têm muitas propriedades peculiares. Por exemplo, a 

maioria das células intra-epiteliais expressa a molécula CD8 como um homodímero 

α/α, em vez do heterodímero α/β convencional (LEFRANÇOISE 1991), e tem origem 

extra tímica, tanto no camundongo (HARKNESS 1993; CARVALHO 1994) como no 

homem (LATTHE 1994). 

 

A presença de tipos especiais de células T e B no intestino sugere a 

existência de uma forma especial de reatividade imunológica, adaptada aos contatos 

constantes do sistema imunológico associado às mucosas com o meio ambiente 

(HELGELAND 1996; LANNING 2000). Acredita-se que estas diferenças moleculares 

sejam devidas à uma herança filogenética mais antiga (LITMAN 1993; RAST 1994). 

 

2.3 TOLERÂNCIA ORAL 

A tolerância oral foi descrita de maneira sistemática pela primeira vez em 

1911 por Wells, como forma de prevenção da anafilaxia sistêmica em cobaias (Cavia 

porcellus), através da alimentação prévia dos mesmos com proteína do ovo de 

galinha. Porém, desde 1829 Dakin havia descrito a utilização da via oral pelos índios 
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americanos para prevenir dermatite alérgica a uma planta sensibilizante. Em 1946 

Chase demonstrava que a dermatite de contato ao dinitroclorobenzeno ou cloreto de 

picrila poderia ser evitada pela administração oral dos mesmos. A partir de 1970 o 

mecanismo imunológico da tolerância oral passou a ser investigado através do uso 

de altas doses de proteínas externas como a ovalbumina (STROBEL and MOWAT 

2006). Recentemente, a tolerância oral passou a ser utilizada terapeuticamente em 

modelos experimentais e humanos nas doenças autoimunes, ou ainda, com menor 

sucesso na tentativa de diminuir a rejeição à transplantes. (WELLS 1911; 

CARVALHO 1994; HYUN 2006). 

 

A administração de uma proteína solúvel por via oral, um dos meios mais 

efetivos de induzir a supressão da resposta imune sistêmica a antígenos protéicos, 

foi chamado de tolerância oral ou de mucosas (STROBEL and MOWAT 2006). 

Estudos sobre tolerância oral no início do século XX se concentravam na supressão 

do choque anafilático, da hipersensibilidade de contato, da produção de anticorpos e 

da proliferação de células T. Na metade dos anos 80, desviou-se a atenção para o 

uso da administração oral de auto-antígenos como estratégia de supressão das 

doenças auto-imunes (OLIVEIRA 2001). 

 

A tolerância oral é classificada como um estado de longa duração de 

refratariedade à imunização parenteral com um antígeno, que foi previamente 

administrado por via oral. Essa refratariedade envolve uma diminuição na formação 

de anticorpos séricos e hipersensibilidade do tipo tardio (DTH) in vivo e ausência de 

proliferação de linfócitos T in vitro. Estudos atuais mostram que a tolerância oral é 
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uma forma de tolerância periférica onde linfócitos maduros se tornam anérgicos ou 

hiporresponsivos prioritariamente por administração oral do antígeno (CARVALHO e 

VAZ 1996; STROBEL and MOWAT 2006). 

 

As principais células envolvidas no desenvolvimento da tolerância oral são 

os linfócitos T regulatórios, classificados por alguns autores como Th3, que mediam 

os fenômenos supressores através da secreção de citocinas, especialmente o 

TGF-β, que pode modular a expressão de moléculas de adesão, ativar leucócitos e 

outras células que participam da resposta inflamatória e inibi-las quando se tornam 

ativadas (NEWBY 1984; FERGUSON 1987). 

 

Atualmente, sabe-se que os mecanismos que levam à indução da 

tolerância oral incluem deleção, anergia e supressão ativa. O fator determinante 

deste processo seria a dose do antígeno, onde pequenas doses favorecem a 

supressão ativa, enquanto altas doses favorecem a deleção e anergia (Figura 2). A 

supressão ativa é mediada pela indução das células T regulatórias nas placas de 

Peyer, que posteriormente tornam-se sistêmicas. Evidências recentes indicam que o 

mecanismo primário de supressão ativa ocorra via secreção de citocinas 

supressoras, como TGF-β, IL-4, IL-10, após ativação antígeno-específica. Outro 

mecanismo importante na indução da tolerância, porém pouco elucidado, faz 

referência à apoptose de células T reativas aos antígenos (WEINER 1997; 

STALLMACH 1998). 
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Vale dizer que a tolerância oral não é somente um fenômeno subtrativo, já 

que em alguns modelos, não ocorre a deleção dos clones reativos ao tolerógeno, 

mas sim a não expansão dos mesmos em células secretoras de anticorpos. Esse 

fato foi verificado pela possibilidade de transferência de tolerância oral de um animal 

para outro através da transferência de linfócitos, pela detecção de anticorpos anti-

ova após injeção de LPS (mitógeno policlonal) em animais previamente tolerizados 

para a ova, entre outros (TEIXEIRA 1995). 

 

A indução de tolerância por via digestória depende não somente da dose 

administrada como citado anteriormente, mas também da freqüência e intervalo 

entre as exposições antigênicas, das condições imunológicas, idade do animal, entre 

outros fatores. Experimentos verificaram que a tolerância oral é mais facilmente 

induzida em animais após o desmame, quando provavelmente ocorre a maturação 

do tecido linfóide intestinal, do que em animais neonatos, e estes se tornam 

imunizados quando se administra algum antígeno por via oral (MILLER, 

WHITTEMORE et al. 1994). 

 

A rápida absorção de macromoléculas intactas para a circulação pode ser 

evidenciada clinicamente nas alergias alimentares, que podem se manifestar por 

sintomas generalizados, como urticárias, segundos após a ingestão do alimento 

alergênico. No laboratório, ela também pode ser facilmente comprovada por 

radioimunensaio e outros métodos de detecção da presença de antígenos na 

circulação (TEIXEIRA 2003). 
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Outras formas de hipersensibilidade, que não apenas as 

hipersensibilidades imediatas também estão envolvidas nas alergias alimentares 

como na doença celíaca e alergia ao leite, por exemplo. Nestas, a característica 

predominante é o infiltrado de linfócito T, levando a inflamação crônica com a 

secreção de citocinas e produção de IgG (TEIXEIRA 2003). 

 

2.3.1 Características do desenvolvimento e manutenç ão da tolerância oral 

A tolerância induzida por via oral não é um fenômeno subtrativo; ou seja, 

não exige, necessariamente, a deleção dos clones reativos ao tolerógeno. Isto pode 

ser afirmado diante das seguintes observações: 

• a transferência adotiva da tolerância oral pode ser obtida pela transferência 

de linfócitos (BRUCE, STROBEL et al. 1987);  

• alguns dias após a indução de tolerância à OVA, por via oral, aparecem no 

baço precursores de células secretoras de imunoglobulinas anti-OVA, que 

alcançam níveis idênticos aos de animais inoculados (TITUS e CHILLER 

1981). No entanto, estas células não se expandem em clones secretores de 

anticorpos. Esta é uma situação semelhante à da existência fisiológica de 

clones auto-reativos (precursores de células formadoras de auto-anticorpos), 

hoje amplamente reconhecida (KLIMAN, ISHIGATSUBO et al. 1988; 

COUTINHO 1992; AVRAMEAS 1995) ;  

• tanto a tolerância como a imunização podem advir da introdução do antígeno 

por via digestiva, na dependência do status imunológico, da dose, freqüência 

e intervalo entre as exposições antigênicas (PENG 1989; FARIA, GARCIA et 

al. 1993);  
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• na tolerância oral, a supressão da formação de anticorpos parece ser isotipo 

específica (SUZUKI 1986; KITAMURA 1988), com uma redução da síntese de 

anticorpos dos isotipos IgG e IgE. A síntese de IgA pode ser afetada de forma 

diametralmente oposta. Às vezes, é induzida e outras vezes é inibida 

(CHALLACOMBE 1983);  

• a digestão do antígeno e seu posterior processamento pelas células 

acessórias parece ter importância, uma vez que a indução da tolerância é 

dificultada pela administração de inibidores de enzimas proteolíticas (BRUCE 

e FERGUSON 1986);  

• a transferência de soro de animais normais (BRUCE and FERGUSON 1986) 

recém alimentados com OVA, é capaz de transferir a tolerância oral; 

• A transferência adotiva de linfócitos γδ intra-epiteliais de animais imunes para 

animais tolerantes é capaz de reverter a tolerância oral (FUJIHASHI 1992; 

FUJIHASHI, MCGHEE et al. 1996). 

• A exposição a antígenos orais induz, preferencialmente, a um padrão de 

resposta Th2(IL-4/IL-10) ou Th3 (TGF-β) com propriedades supressoras sobre 

a resposta Th1 e outras células imunitárias. As células tipo Th3, 

aparentemente, são distintas das células Th2, uma vez que células CD4(+) 

secretoras de TGF-β com propriedades supressivas no trato gastrintestinal 

têm sido geradas em animais deficientes em IL-4 (INOBE 1998; BAGGI, 

ANDREETTA et al. 1999; SLAVIN 2001). 

 

Estes dados indicam, portanto, a operação de uma complexa rede de 

interações linfocitárias na indução e manutenção da tolerância oral. Estão 
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incluídos nestas interações tanto células T com receptores αβ, como γδ 

(FUJIHASHI, KIYONO et al. 1989; FUJIHASHI 1990). 

 

Figura 2  – Esquema de proposição para o mecanismo da tolerância oral através da 
supressão da ativação celular (baixa dose do antígeno) e a anergia ou depleção da 
expansão clonal (Alta dose do antígeno) adaptado de (HYUN 2006). 

 

Regulação antígeno específica 

 

Em 1970, diversos grupos de pesquisadores relataram que as células T 

poderiam regular as repostas imunes, denominando-as de Células T supressoras. 

Esses linfócitos foram definidos como sendo capazes de inibir uma reposta auto-

imune. As células supressoras poderiam ser induzidas durante o processo de 

indução da tolerância, por exemplo, dando uma alta dose de antígeno solúvel, na 

ausência de um estímulo pró-inflamatório. Durante as décadas de 1980 e 1990, o 

conceito dessas células supressoras foi esquecido, pois não se sabia explicar os 
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mecanismos imunitários envolvidos e as suas bases genéticas de supressão 

(ASANO, et al.1996). 

Atualmente, com o avanço das modernas técnicas de imunologia, entre 

elas a separação celular (citometria de fluxo), foi realizada uma reavaliação das 

células supressoras| reguladoras e o entendimento dos mecanismos do sistema 

imunitário, que tem permitido um maior conhecimento dos mecanismos de 

supressão.(SAKAGUCHI, 2000). Estudos relatam que camundongos neonatos 

timectomizados desenvolve uma síndrome auto-imune. Isso ocorreu devida a falha 

no desenvolvimento de um conjunto de células T reguladoras, em especial a 

expressão de CD25 (a cadeia α do receptor da IL-2), conhecido em camundongos 

desprovidos da função primária do timo. O envolvimento de células reguladoras foi 

demonstrado por meio de experimentos que transferiram células T, e 

subsequentemente somente células T CD25, de um camundongo adulto: essas 

células foram efetivas em evitar a doença auto-imune (ASANO, et al.1996). 

 

Esse experimento ilustra a propriedade mais importante da tolerancia oral 

devido a linfócitos reguladores, que distingue essa de outras formas de autolerância: 

as células reguladoras atuam em outras células e, quando misturadas ou 

transferidas com células auto reativas , podem suprimir as atividdes dessas. Esse 

tipo de tolerância é algumas vezes, conhecido como Tolerância reguladora, 

supressão imune dominante ou tolerância infecciosa. Um aspecto chave da 

tolerância reguladora dominante é que as células reguladoras podem suprimir 

linfócitos auto reativos que reconhecem uma variedade de diferentes antígenos 

próprios, desde de que os antígenos estejam todos no mesmo tecido ou sejam 

expressos pela mesma célula apresentadora de antígeno. Além disso, muitos 
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pesquisadores acreditam que as células T reguladoras poderiam ter um potencial 

terapêutico para o tratamento de doenças autoimunes se essas células pudessem 

ser isoladas e infundidas nos pacientes (ASANO, et al.1996;SAKAGUCHI, 2000). 

 

Embora os mecanismos que resultem na indução de hiporresponsividade 

sistêmica, após a introdução de um antígeno por via oral, ainda não estejam 

completamente esclarecidos, sabe-se que a dose do antígeno tem grande 

importância neste fenômeno (FRIEDMAN 1994). Por exemplo, doses baixas e 

repetitivas induzem uma supressão ativa caracterizada pela presença de células T 

regulatórias que incluem as células Th3 secretoras de TGF-β e as células Th1 

secretoras de IL-10 (GROUX 2001; CARRIER, YUAN et al. 2007), enquanto que, 

uma dose única alta com freqüência leva a hiporresponsividade sistêmica e local 

tanto da resposta humoral como celular por deleção clonal ou anergia dos clones 

específicos (KRAUS 2006). 

 

Assim, a via fisiológica de contato com antígenos dietéticos, ao contrário 

das formas artificiais como tem sido estudada a tolerância oral, induzem respostas 

ativas com proliferação celular, baixa secreção de anticorpos antígeno específicos 

além da regulação do microambiente local mediado através de citocinas. Estas, no 

entanto não ativam os circuitos inflamatórios das respostas imunitárias clássicas. 

Esta conclusão pode ser inferida pela observação de que as principais citocinas 

envolvidas neste mecanismo são a TGFβ e IL-10 (TEIXEIRA 2003). 
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Dada a multiplicidade das interações interlinfocitárias, através de 

interações de grupo, idiotípicas ou idiopeptídicas, cada clone pode, em princípio, ser 

afetado por uma alteração funcional ou quantitativa de outro clone, alteração esta 

que se propaga no sistema imunológico. Embora não se conheça o impacto e 

extensão de tais interações, estas devem contribuir de forma substancial para a 

seleção do repertório T e B, (MAYER 2004). 

 

É interessante notar que nas doenças auto-imunes observa-se uma 

perturbação do repertório T e B que é muito mais ampla do que se esperaria no caso 

de uma atividade restrita a um pequeno conjunto de clones auto-agressivos. Isto 

sugere que a quebra da tolerância e o conseqüente estabelecimento da auto-

imunidade envolvem uma extensa modificação da homeostase do sistema 

imunológico, alterações estas que não dizem respeito somente aos clones 

diretamente auto-reativos, mas a circuitos regulatórios pouco conhecidos. Seria, 

portanto, desejável que o desequilíbrio desta homeostase pudesse ser estudado 

através de uma análise global do repertório T e B, e, com isso, fosse correlacionado 

o perfil do repertório com o estado funcional do sistema imunológico tais como a 

tolerância, a auto-agressão, a resposta imune (MAYER 2004).  

 

As células reguladoras expressam CD4+ e CD25+. Aproximadamente 

10% das células T CD4+  estão no no sangue perférico e tem um papel importante 

na supressão da reposta imunitária (HARIBHAI e al. 2006; WAN & FLAVELL, 2007). 
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Em camundongos, foi demonstrado que essas células exercem um papel 

em diversas síndromes autoimunes, incluindo a colite, diabetes, modelo 

experimental da esclerose múltipla (EAE) e Lúpus eritematoso sistêmico (LES) 

(WILDIN, 2001; MALOY E POWRIE, 2001) Experimentos em modelos murinos, 

dessas doenças mostram como as células T regulatórias suprimem a doença 

quando transferidas in vivo e como a depleção dessas células exacerba ou causa a 

doença. Estudos demonstram que essas células reguladoras podem prevenir, ou 

amenizar outras síndromes imunopatológicas, como a doença enxerto-versus-

hospedeiro, e a rejeição de enxertos. Há evidencias, que estas células tem um papel 

importante no controle da extensão, na duração, e na qualidade da resposta 

imunitária normal e patológica (JOHNSON, 1999; ROBINSON, 2004). 

 

Por meio de mecanismos que ainda não estão claros, as células T CD4+ 

expressam um gene chamado FoxP3, que codifica um fator de transcrição que é 

essencial para a diferenciação dessas células T reguladoras em CD4 e CD25. Essa 

proteína FoxP3 também influencia na expressão de IL-10 uma importante citocina 

efetora produzida essas células reguladoras. (WAN & FLAVELL, 2007). Uma doença 

auto-imune humana rara e grave, chamada IPEX (Imune-desregulação, 

poliendocrinopatia,enteropatia,ligada ao X) tem sido atribuída a uma falha de FoxP3, 

e uma síndrome similar pode ser verificada em camundongos scurfy mutante, que é 

deficiente em FoxP3 Esse camundongo, não possui células TCD4 e CD25, mas a 

doença autoimune, pode ser prevenida se células T CD4  e CD25 de um 

camundongo normal forem transferidas aqueles animais ao nascimento. A existência 

de uma doença humana e a evidencia da linhagem mutante de camundongo, 
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estabelecem o papel crucial de células CD4 e CD25 na prevenção da doença 

autoimune .(FONTENOT, 2003; WAN & FLAVELL, 2007) 

 

Além de prevenir a doença auto-imune in vivo, as células T reguladoras 

podem suprimir a proliferação de células T antígeno específicas e a proliferação de 

células T em reposta a células estimuladoras alogênicas in vitro. Experimentos in 

vitro, sugerem que essas células Treg atuam por meio de contato direto com as 

células alvo que elas suprimem. Outros experimentos sugerem, que essas células 

exercem seu papel por meio de secreção de IL-10 e TGF-ß, os quais são citocinas 

que podem inibir a proliferação de células T. Essa citocinas, por sua vez podem 

atuar na proliferação de células T ativadas, em células apresentadoras de antígenos 

e em células dendríticas. No último caso, a IL-10 pode interferir na diferenciação de 

células dendríticas, inibindo a secreção de IL-12 e, dessa forma, prejudicando a 

capacidade das células dendríticas em promover ativação de células T e a 

diferenciação de TH1. Da mesma forma, in vivo, parece que a secreção de IL-10 e, 

em alguns casos de TGF-ß são de notável importância para uma efetiva supressão. 

( HARA et al., 2001; SHEVACH, 2002). 

 

Existem outros tipos de células reguladoras, além das células CD25 

positivas, as chamadas células reguladoras CD25 negativas. Essas incluem as 

células TH3 e TR1 encontradas no sistema imune da mucosa. Células T CD4 e CD25 

negativas com atividades reguladoras tem sido encontradas em modelos murinos de 

diabetes e esclerose múltipla (FARIA e WEINER, 1999; RONCAROLO et al., 2001). 
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As células TH3 produzem IL-4, IL-10 e TGF- ß, elas são distinguidas em 

células TH2 por sua produção de TGF- ß. Uma população similar secreta TGF-ß, 

mas não IL-4, sendo referida como TR1 – células T reguladoras 1. Essas últimas 

podem ser cultivadas in vitro, na presença de altas concentrações de 

IL-10.(WEINER, 2001; FILLATREAU et al, 2002). 

 

A origem natural de ambos os tipos celulares não está clara. Essas células 

são encontradas no sistema imune da mucosa e parecem atuar na supressão ou no 

controle, da resposta imune nesses locais, que formam barreiras para os patógenos. 

A falta dessas células está ligada a doença autoimune no intestino, sendo que as 

células TR1 podem suprimir a doença inflamatória no camundongo. A administração 

de grandes quantidades de antígeno próprio, por via oral em animais, induz a 

tolerância oral. A indução da tolerância oral leva a geração ou a expansão de 

células, TR1 e/ou TH3, as quais poderiam ter um papel nesse mecanismo (FARIA e 

WEINER, 1999). 

 

As células matadoras naturais (natural killer-NK) exerce função reguladora 

na diabete. As células CD8 demonstram função reguladora , por meio de secreções 

de citocinas ou por meio de efeitos citotóxicos diretos em células alvo. 

Experimentalmente, células B regulam síndromes auto-imunes, inibindo a 

proliferação e diferenciação de TH1.Como também, a IL-10 derivada de células B é 

necessária para a sua supressão (KU et al. 2000, PLAS et al. 2002). 
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Todas as reposta imunes resultam na morte da maioria das células 

responsivas, deixando somente um pequeno número de células de memória e esse 

processo é chamado de morte celular induzida por ativação. Linfócitos ativados 

adquirem sensibilidade a sinais externos indutores da apoptose, como aqueles 

mediados pelo sistema Fas (SINGER e ABBAS, 1994). 

 

2.4 ALERGIA ALIMENTAR 

Aproximadamente 20% da população humana altera a dieta em função de 

reações adversas a algum tipo de alimento. Estas podem ser desencadeadas pela 

variabilidade de antígenos aos quais as pessoas entram em contato diariamente, 

pela diversidade das respostas imunes a estes antígenos, por desordens 

metabólicas do indivíduo ou até mesmo toxicidade do alimento em questão 

(SICHERER e SAMPSON 2006). 

 

Em um encontro de especialistas (alergistas, dermatologistas, pediatras, 

clínicos, pneumologistas e nutricionistas), ocorrido em 1990, buscava-se o 

estabelecimento de um consenso sobre as hipersensibilidades alimentares, 

particularmente no que concerne aos mecanismos da doença, métodos diagnósticos 

e tratamento. Neste encontro não se chegou a uma conclusão com relação a 

nomenclatura que diz respeito a todos os mecanismos envolvidos na 

hipersensibilidade alimentar (MONCHY 1991). No entanto, um ponto importante 

deste encontro, foi o estabelecimento do uso de termos como alergia e intolerância 

alimentar. Estas definições e/ou distinções estão enunciadas a seguir: 
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Alergia alimentar 

“definida como manifestações adversas ao alimento, mediadas por 

mecanismos imunológicos” 

 

Intolerância alimentar 

“definida como mecanismos não imunológicos das reações adversas 

ao alimento como, por exemplo, a ausência da síntese de lactase na 

intolerância ao leite” 

 

Tendo em vista, a necessidade de se identificar os fatores 

desencadeadores das reações adversas, a Academia Européia de Alergologia e 

Imunologia Clínica (EAACI) estabeleceu, em 1995, uma classificação simples para 

as reações adversas aos alimentos baseada nos seus mecanismos patogênicos 

(JOHANSSON e WILLIAMS 2004) (Figura 3). 
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Figura 3  - Fluxograma da classificação da EAACI de 1995 para reações adversas aos 
alimentos baseada nos mecanismos patogênicos. Adaptado de (JOHANSSON, 
HOURIHANE et al. 2001)  

 

A primeira distinção feita com relação à toxicidade dos alimentos resulta 

em um efeito nocivo observável em qualquer indivíduo (tóxico). Podemos citar como 

exemplos de efeitos tóxicos agudos a contaminação bacteriana (a própria bactéria 

ou suas toxinas) e a intoxicação por organofosforados. Como exemplo, de efeito 

tóxico crônico podemos citar a contaminação alimentar com metais pesados - 

chumbo ou mercúrio. Do lado das reações não tóxicas, distinguem-se aquelas de 

ordem não imunológica (intolerância) ou imunológica (alergia alimentar). 

 

As reações adversas não imunológicas podem ser classificadas em: 
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• enzimáticas - que na maiorias dos casos é hereditária, como por exemplo a 

intolerância a lactose – (ausência da enzima específica); 

• farmacológicas - alguns indivíduos apresentam um limiar mais baixo ao 

contato com substâncias tais como a histamina, presentes em alguns 

alimentos (morango, vinho tinto); 

• indefinidas - aquelas intolerâncias que não se encaixam nas duas formas 

anteriores  (ORTOLANI 2006). 

As reações adversas de ordem imunológica são, de um modo geral, 

respostas à proteínas e são classificadas em: 

• mediada por imunoglobulinas da classe IgE – a forma de  alergia alimentar 

mais comum e mais estudada que pode apresentar desde sinais e sintomas 

dos mais leves (edema transitório) até reações graves que envolvem 

problemas na pele, nos tratos respiratório e gastrintestinal e no sistema 

cardiovascular (ORTOLANI 2006); 

• não mediadas pela IgE que consistem de mecanismos que envolvem outras 

classes de imunoglobulinas (IgG, IgM e IgA), imunocomplexos ou células 

(SICHERER e SAMPSON 2006). 

 

São comuns as reações de intolerância a componentes alimentares entre 

lactentes e crianças, cuja barreira mucosa se defronta com uma grande variedade 

de substâncias potencialmente nocivas provenientes dos alimentos. Essa 

intolerância é uma reação adversa que pode ter como base fenômenos metabólicos 

(intolerância a lactose por deficiência da enzima lactase), farmacológicos (toxinas) 

ou imunológica. Neste ultimo caso, usa-se o termo alergia alimentar, que pode 
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representar uma quebra ou falência na manutenção da tolerância oral. Exemplos 

clássicos são as reações alérgicas mediadas por IgE e mastócitos e a doença 

celíaca que é uma  doença intestinal antígeno específica (STROBEL and MOWAT 

2006). 

 

Na doença celíaca, a presença de proteínas do glúten na dieta, entre elas 

a gliadina, causa uma inflamação crônica na mucosa do intestino delgado e promove 

a síndrome da má absorção. Acredita-se que a suscetibilidade à doença se deva em 

parte a herança de determinados haplotipos do HLA (HLA-DQ2 ou HLA-DQ8), que 

codificam proteínas envolvidas na apresentação de antígenos. No entanto existem 

outros genes, não pertencentes ao sistema HLA, que podem determinar a doença 

mas que poderiam agir, teoricamente, de forma aditiva ou multiplicativa em conjunto 

com HLA. Foi sugerido que a hipersensibilidade ao glúten e outras prolaminas 

resulta em lesões intestinais similares às encontradas nas reações de GvH (graft vs. 

host - enxerto vs. hospedeiro), nas quais a participação de linfócitos T parece mais 

importante que as reações mediadas por anticorpos, como a degranulação de 

mastócitos, entre outros. Em camundongos Nude ou atímicos, que são desprovidos 

de linfócitos T, infecções por vermes intestinais, ou reações GvH, não apresentam 

alterações histométricas nas criptas e vilosidades, e estas no entanto, aparecem 

quando os animais são reconstituídos por linfócitos T (FERGUSON 1987; 

BOGLIOLO 1993; TREEM 2004). 

 

Vários alimentos e componentes alimentares estão associados a reações 

de hipersensibilidade em indivíduos suscetíveis, porém os principais são: amendoim, 
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ovo, leite de vaca, soja, glúten, aveia, e frutos do mar (MANSUETO, MONTALTO et 

al. 2006)  Os sintomas clínicos da alergia alimentar podem ocorrer após a ingestão 

do antígeno alimentar e as principais manifestações clínicas são: alterações 

gastrointestinais tais como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarréia, alterações 

respiratórias como rinite e asma e as manifestações cutâneas como eczema. A 

manifestação clínica mais grave de todas é o choque anafilático que é sistêmico e 

pode ser fatal (SAMPSON 2004). 

 

Segundo os resultados de Teixeira, o aspecto histológico geral do intestino 

dos animais normais e tolerantes após a exposição ao amendoim é semelhante, 

contudo em animais inflamados decorrente da sensibilização sistêmica e 

subseqüente exposição por via oral a esta semente, a histometria mostra um 

aumento no número de linfócitos intraepiteliais (TEIXEIRA 1995). 

 

2.5 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 

Estudos epidemiológicos ainda não estabeleceram a etiologia da Doença 

Inflamatória Intestinal (IBD – Inflammatory Bowel Disease), mas acredita-se que 

anormalidades no sistema imune associado as mucosas tenham um papel 

importante e que estas sejam mais comuns em adultos (SANDLER e EISEN 2000). 

Embora não existam evidências diretas, uma quebra na tolerância oral pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma doença inflamatória crônica intestinal 

(MOWAT 1999; MANSUETO, MONTALTO et al. 2006). 
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Dois distúrbios inflamatórios crônicos de causa desconhecida, a Doença 

de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, são classificadas como doença inflamatória 

intestinal. A Doença de Crohn acomete todo o trato gastrointestinal enquanto que a 

Retocolite ulcerativa normalmente limita-se ao intestino grosso (ROBBINS 2005). O 

intestino apresenta normalmente um estado dinâmico de inflamação fisiológica 

representando um equilíbrio entre os fatores que ativam o sistema imune e as 

defesas do hospedeiro, que mantém a integridade da mucosa e sub-regulam a 

inflamação. O estudo da perda deste equilíbrio revelou paralelos entre as IBD’s e 

ambas permanecem inexplicáveis (BOGLIOLO 1993;OLIVEIRA 2000; JANEWAY 

2007). 

 

A presença de fatores genéticos já foi estabelecida, assim como o papel 

significativo exercido pelos fatores ambientais, incluindo a dieta do paciente. Estudos 

demonstram que o elevado consumo de sacarose está associado a um maior risco 

de desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, o mesmo ocorrendo com o 

alto consumo de gordura (gordura animal e colesterol). Contudo há uma associação 

entre o tipo de dieta e o subseqüente desenvolvimento da Retocolite ulcerativa e a 

Doença de Crohn. Esses fatores podem ter um efeito primário em indivíduos pré-

dispostos ou podem modular o efeito de outros fatores ambientais ainda não 

identificados (OLIVEIRA 2000;ROBBINS 2005). 

 

Células epiteliais intestinais podem atuar como células apresentadoras de 

antígeno, e em condições normais, essa apresentação leva à estimulação de células 

TCD8+, que exercem um papel supressor. No entanto, células epiteliais de 
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pacientes com IBD estimulam células TCD4+ com função helper ao invés de ativar 

células supressoras. A indução desse mecanismo “auxiliador” pode contribuir para 

exarcebar a resposta imune no tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal na 

IBD. (JANEWAY 2007). O fenótipo específico para as Doenças inflamatórias 

intestinais tais como a doença de Crohn e a Retocolite ulcerativa, pode ser explicado 

pelo diferente padrão de citocinas, sintetizadas pelo sistema imune associado às 

mucosas no curso da inflamação. Estas exercem um papel imunomodulador e efetor 

nas IBD’s, regulando a infiltração celular, a lesão tecidual, ulceração, secreção / 

diarréia, alterações da motilidade e fibrose (MANSUETO, MONTALTO et al. 2006). 

 

Pelo menos dois subtipos de células TCD4+ com padrões distintos de 

produção de citocinas foram implicados no desenvolvimento das IBD’s. As células 

Th1 que produzem IL-2 e IFN-γ quando ativados e promovem uma resposta efetora 

mediada por células. O segundo subtipo, as células Th2, que secretam IL-4, IL-5, 

IL-6 e IL-3, levando à produção de anticorpos ou reações alérgicas (JANEWAY 

2007). Existem indicações de que alterações nos níveis de citocinas na mucosa 

intestinal representam um importante papel na patogenia da IBD’s. Estas  surgiram 

de estudos com camundongos KO para os genes de algumas citocinas e de 

camundongos mutantes para o receptor das células (TCR –Receptor de células T). 

Animais com gene de IL-2, IL-10 ou TCR não funcionais desenvolveram uma 

inflamação crônica intestinal que lembra a Doença Inflamatória Intestinal em muitos 

aspectos .(JANEWAY 2007). 
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Animais deficientes de IL-2 desenvolveram uma doença similar à 

Retocolite ulcerativa (hiperplasia das criptas, ulceração focal e infiltração da lamina 

propria por células mononucleares). Nestes animais predominam as citocinas 

secretadas Th2. No entanto, animais deficientes de IL-10 apresentam uma doença 

similar a doença de Crohn. A IL-10 regula negativamente a produção de citocinas 

Th1, e sua ausência pode ocasionar um aumento nos níveis da citocinas IL-2 e 

IFN-γ. Animais Knockout para o gene TGF-β desenvolveram um processo 

inflamatório multifocal, evidenciando sua função antiinflamatória e 

imunossupressora, e, sugerindo uma possível participação nos processos 

inflamatórios intestinais. Portanto a doença de Crohn representaria uma 

desregulação da resposta Th1, e a Colite Ulcerativa uma desregulação da resposta 

Th2 (KULKARNI e KARISON 1993; ROBBINS 2005). 

 

A introdução intermitente de um antígeno pela via digestiva pode resultar 

no aparecimento de anticorpos circulantes e a maioria dos animais torna-se tolerante 

ao ingerir as sementes, enquanto um número reduzido fica alérgico. Características 

individuais do desenvolvimento, isto é aspectos epigenéticos da história individual, 

podem resultar no aparecimento de anticorpos circulantes para antígenos da dieta. 

Em crianças entre 5-6 anos, é comum a presença destes anticorpos circulantes, mas 

esses anticorpos tendem a baixar de concentração ou desaparecer com a idade. 

Essas experiências mostram que variações individuais na reatividade imunológica 

podem repercutir na conduta da seleção da dieta, e que este fato pode contribuir 

como uma maneira de contornar consequências imunopatológicas da ingestão 

continuada de um alimento, para o qual o indivíduo está sensibilizado (OLIVEIRA 

2000; TEIXEIRA 2003; MANSUETO, MONTALTO et al. 2006). 
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A inflamação intestinal crônica provoca destruição das vilosidades, 

hiperplasia das criptas e infiltrado inflamatório na lamina propria. Optamos por 

mostrar, esquematicamente, uma classificação para as alterações da mucosa 

intestinal, proposta por Marsh (MARSH 1995). 

 
Normal Estágio I Estágio II Estágio III Estágio IV 

 

Estágio I ou infiltrativo - infiltrado de leucócitos com predomínio de linfócitos. 

Estágio II ou hipertrófico - infiltração leucocitária uma hiperplasia da mucosa. 

Estágio III ou destrutivo - além do infiltrado, inicia-se a destruição da mucosa. 

Estágio IV ou hipoplástico - hipoplasia da mucosa. 
 

Figura 4  – Desenho esquemático das principais alterações observadas no 
estagiamento da inflamação intestinal crônica. Adaptação de (MARSH 1995). 

 

2.6 A ESCOLHA DO MODELO ANIMAL – CAMUNDONGOS 

ISOGÊNICOS 

A utilização de animais de laboratório em investigação biológica teve início 

com a patologia comparada, e na época em que as autópsias em cadáveres 

humanos estavam proibidas os cientistas procuravam em animais, a origem e as 

características dos processos patológicos que afetavam a espécie humana, a fim de 

encontrar semelhanças. Assim antes de Cristo os cientistas Aristóteles, Galeno e 

Hipócrates estudaram as semelhanças e as diferenças entre os órgãos dos animais 

e do homem. O estudo da circulação sanguínea, da respiração, da nutrição e dos 
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processos de digestão das diferentes espécies animais contribuíram para o 

desenvolvimento da Ciência dos Animais de Laboratório (HARKNESS 1993); 

(ANDRADE 2002). 

 

No início do século XX a ciência tomou um grande impulso e, em 

conseqüência, a ciência de animais de laboratório começou a progredir. Os animais 

de laboratório são definidos como aqueles criados e mantidos sob condições ideais, 

em um ambiente controlado e monitorados por aspectos higiênicos sanitários e, 

estes possuem características como docilidade, fácil domesticação, adaptação a 

ambientes variados e sociabilidade. Do ponto de vista da biologia, tem tamanho 

reduzido, ciclo reprodutivo curto, prole numerosa, precocidade para manipulação, 

nutrição variada e adaptação ao cativeiro. Os camundongos são mantidos em 

biotério porque neste local os animais são criados em grande número, idade e sexo, 

para que possam ser adequados ao estudo em questão, além de facilitarem a 

manutenção e o transporte dos mesmos pelos técnicos e pesquisadores (ANDRADE 

2002). 

 

A possibilidade de contar com linhagens de roedores de laboratório 

geneticamente definidos tem sido um dos grandes avanços na ciência dos animais 

de laboratório. A linhagem isogênica surgiu no começo do século XX por Clarice C. 

Little com os estudos de herança da cor dos pêlos na linhagem DBA/2. As pesquisas 

de oncologia experimental e imunologia cresceram sistematicamente ao longo dos 

anos Estes animais são essenciais para o estudo da imunologia e trabalhos 

publicados foram contemplados com o prêmio Nobel como, por exemplo, P. 
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Medawar & F Burner (1960) pelo descobrimento da intolerância imunológica; B. 

Benacerraf, J. Dausset e G. Snell (1980) pelos estudos de genética de 

Histocompatibilidade; N. Jerne, G. Kohler e C. Milstein (1984) pelo descobrimento 

dos anticorpos monoclonais e Doherty & R. Zinkernagel (1996) pela restrição do 

Complexo Maior de Histocompatiblidade. Esta linhagem isogênica não só foi 

estabelecida por padrões de cores da pelagem ou cânceres, mas também por 

doenças constitucionais e estados patológicos análogos aos do homem, 

influenciados por genes, o que tornou esses animais modelos únicos para o estudo 

das doenças humanas (ANDRADE 2002; BENAVIDES 2003). 

 

É incalculável a contribuição dos animais de laboratório as novas 

descobertas para a prevenção de doenças e para a sua cura bem como o 

desenvolvimento de técnicas de tratamento cirúrgico. O modelo animal é 

imprescindível para o estudo de doenças ainda incuráveis como câncer, aids e a 

esclerose múltipla e contribue para o controle de mais de dez mil produtos 

farmacêuticos em uso corrente no mundo e que testados quanto a eficácia, 

esterilidade, toxicidade e potencia resultam na sobrevida de muitos pacientes. 

(ANDRADE 2002; MAJEROWICZ 2008 ). 

 

Os modelos animais que desenvolvem enfermidades semelhantes ou 

idênticas às dos homens possibilitam inúmeras vantagens: Conhecer a história 

natural da enfermidade, cuja etiologia, patogenia, manifestações clínicas e evolução 

podem manter-se sem a influência de fatores estranhos que as modifiquem; 

Reproduzir uma enfermidade inúmeras vezes, permitindo dispor de dados 
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estatísticos suficientes. Desenvolver estudos fisiopatológicos e patológicos que são 

difíceis ou não permitidos em paciente humanos. Utilizar meios terapêuticos, cuja 

aplicação na espécie humana se considera perigosa ou ainda não legalizada; 

Estudar fatores genéticos e ambientais que incidem na evolução da enfermidade; 

Estudar algumas enfermidades em raças e ou linhagens de animais criadas para 

esse fim, abrindo-se um imenso campo de investigação em imunologia, oncologia e 

em enfermidades hereditárias e genéticas (ANDRADE 2002; MAJEROWICZ 2008 ). 

 

A pesquisa básica e aplicada com animais fornece meios inestimáveis no 

estudo comparativo, visto que há muitas semelhanças entre a fisiologia e a genética 

dos animais quando comparada com a espécie humana. Embora os seus 

organismos e o do homem não sejam exatamente os mesmos, as diferenças em 

muitos casos são pequenas de modo que os animais podem servir como modelos 

adequados para o homem ou para outras espécies. A pesquisa animal conduzida 

com ética e responsabilidade sempre oferece expectativas para o desenvolvimento 

de novos métodos de prevenção, tratamento, cura e controle de doenças, do 

sofrimento e da dor (ACLAM 2004). 

 

Há muitos anos é reconhecida a similaridade entre os sistemas 

imunológicos de humanos e de camundongos na maioria dos mecanismos 

importantes (HERZ, SCHNOY et al. 1998; ANDRADE 2002) como as respostas Th1 

e Th2 envolvidas nas repostas alérgicas (KNIGHT, BLAZQUEZ et al. 2007; 

PASCHOAL, CAMPOS et al. 2008). Em camundongos um fenótipo de alergia pode 

ser criado sob condições ambientais controladas e com linhagens isogênicas 
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geneticamente definidas. Adicionalmente, existe um grande número de reagentes 

imunológicos disponíveis para o estudo das respostas imunes de murinos. Essas 

características tornam os modelos murinos bastantes eficazes nos estudos de 

fatores genéticos envolvidos nas doenças alérgicas (MORAFO, SRIVASTAVA et al. 

2003). 

 

A resposta Th2, mediada por IgE é conhecida como resposta alérgica 

(JANEWAY 2007) e a maioria dos pesquisadores utilizam modelos animais da 

linhagem Balb/c para a alergia alimentar que apresentam a predominância no perfil 

de citocinas Th2. No entanto em nossos experimentos temos utilizados 

camundongos C57BL/6 que apresentam predominância de resposta Th1 (OLIVEIRA, 

2001) confirmando dados da literatura que demonstram a possibilidade de repostas 

alérgicas não mediadas por IgE, e sim por imunoglobulinas IgG sistêmicas. 

(SAMPSON 2004);(KNIGHT, BLAZQUEZ et al. 2007;PASCHOAL, CAMPOS et al. 

2008). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

 Avaliar se camundongos (Mus musculus) das linhagens Balb/c e C57BL/6 

adultos tornam-se sensíveis (alérgicos) para os antígenos do amendoim através da 

exposição oral por períodos diferenciados e crescentes iniciada durante o período de 

desmame. 

3.2 ESPECÍFICOS: 

• Determinar o consumo de amendoim in natura no período do desmame e 

desafio oral de camundongos das linhagens C57BL/6 e Balb/c. 

• Determinar se a reexposição oral ao amendoim na vida adulta, após a 

exposição à proteína do amendoim no desmame, seguido do desafio 

sistêmico com a mesma proteína modifica os níveis de anticorpos (IgG total 

específico). 

• Avaliar alterações de peso dos animais durante os períodos de manipulação: 

desmame e fase adulta. 

• Avaliar se a reexposição oral ao amendoim na vida adulta, após a exposição 

à proteína do amendoim no desmame provoca alterações no padrão de 
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normalidade na mucosa intestinal, levando a uma resposta inflamatória 

intestinal antígeno específica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ANIMAIS 

O trabalho de dissertação foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Animal (CEPA) sob o número 0001/07. Foram utilizados em todo o experimento 60 

camundongos isogênicos de cada linhagem (Balb/c e C57BL/6), a partir do 

acasalamento de 10 machos e 10 fêmeas adultas com aproximadamente 90 dias de 

vida, criados e mantidos no Núcleo de Animais de Laboratório – Instituto de Biologia 

da Universidade Federal Fluminense. 

 

Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno com tampas de 

aço inox, sobre cama de maravalha esterilizada pelo calor, durante todo o período 

de realização do protocolo experimental. O ar ambiente foi controlado por 

exaustores. Os animais foram mantidos com água acidificada (pH 2,5) fornecida em 

bebedouros suspensos, com bicos de inox e ração comercial. 

4.2 DESCRIÇÃO DO DESENHO EXPERIMENTAL 

Para que o leitor tenha uma visão global do desenho experimental 

descrevemos cada etapa do protocolo seguida dos seus resultados e conclusões. 
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4.2.1 Protocolo experimental dos animais jovens e a dultos  

Os camundongos das linhagens C57BL/6 e Balb/c foram manipulados e 

monitorados desde o seu nascimento. Ao atingirem 14 dias de vida foi oferecido 

semente de amendoim in natura no cocho da gaiola ad libitum. Nesta fase, ocorreu a 

organização dos animais em 5 grupos (n = 12 animais jovens cada) numerados de 1 

a 5. A numeração seguiu o período diferenciado e crescente de exposição (número 

de dias) a semente do amendoim para os primeiros 4 grupos: Grupo 1 (10 dias); 

Grupo 2 (20 dias); Grupo 3 (30 dias); Grupo 4 (40 dias) respectivamente e Grupo 5 – 

40 dias de Ração comercial. 

 

Ao término deste período cada grupo foi subdividido de acordo com suas 

respectivas inoculações (A - amendoim), (S - salina). As inoculações subcutâneas 

foram realizadas com extrato protéico de amendoim ou salina como detalhado a 

seguir. Todos os grupos após as etapas de exposição ao amendoim e as 

inoculações foram submetidos a uma nova etapa denominada de desafio oral, com a 

introdução da semente do amendoim in natura por um período igual (30 dias) para 

todos os animais. 
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Quadro 1 - Desenho experimental demonstrando o cronograma de intervenções e 
suas variações entre os diversos grupos. 

 Período de Desmame * Inoc 1ª** Sg Inoc 2ª Sg Desafio oral 

Dias 
Grupo 0-10 10-20 20-30 30-40 48 56 69 76 76-106 

1A     Amendoim  Amendoim  

1S     Salina  Salina  

2A     Amendoim  Amendoim  

2S     Salina  Salina  

3A     Amendoim  Amendoim  

3S     Salina  Salina  

4A     Amendoim  Amendoim  

4S     Salina  Salina  

Amendoim 

5A     Amendoim  Amendoim  Amendoim 

5S     Salina  Salina  Amendoim 

* Preenchimento rosa – oferta de amendoim na dieta 
  Preenchimento azul – oferta de ração na dieta 

4.3 ALIMENTAÇÃO 

4.3.1 Ração Comercial  

Ração balanceada (NUVILAB-NUVITAL) fornecida ad libitum para 

alimentação de camundongos machos e fêmeas adultos, composta por: carbonato 

de cálcio, farelo de milho, farelo de soja, farelo de trigo, fosfato bicálcico, cloreto de 

sódio, premix mineral vitamínico e aminoácidos. 

 

4.3.2 Amendoim – dieta desafio 

O amendoim roxo (Arachis hypogea) cru, obtido no comércio, foi ofertado 

ad libitum no período peridesmame, e no período de desafio oral com os animais já 

na vida adulta (vide descrição do desenho experimental). 
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Tabela 1 Distribuição dos macronutrientes da ração comercial e do amendoim 

Ração Comercial Amendoim 

Componente %  Componentes % 

Umidade 12,5  Umidade 6,00 

Proteína bruta 22,0  Proteína bruta 27,00 

Carboidratos 43,5  Carboidratos 2,00 

Extrato etéreo 4,0  Extrato etéreo 45,00 

Material mineral 10,0  Material mineral 2,40 

Matéria fibrosa 8,0  Matéria fibrosa 2,60 

 100,0   64,0 

Fonte:(FRANCO 1982) 

 

Tabela 2 - Distribuição de vitaminas, e aminoácidos na ração comercial e do amendoim 

Ração Comercial Amendoim 

Componente Concentração Componentes Concentração 

Vit A 12.000 UI Vit A * 

Vit. D3 1.800 UI Vit. D3 * 

Vit K 3,00 mg Vit K * 

Vit B1 5,00 mg Vit B1 * 

Vit B12 20,00 mg Vit B12 0,1 mcg 

Niacina 60,00 mg Niacina 17,6mg 

Ac.  pantotênico 20mg Ac.  pantotênico * 

Biotina 0,05 mg Biotina 0,039ng 

Colina 60,00 mg Colina * 

DL - metionina 300mg DL - metionina 0,43 

Lisina 100mg Lisina 1,56 

* Valores não encontrados nas tabelas de referência. 
Fonte:.(FRANCO 1982) 
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Tabela 3 - Distribuição de vitaminas, e aminoácidos  na ração comercial e do 
amendoim 

Ração Comercial Amendoim 

Componente Concentração Componentes Concentração 

Ferro 50,00 mg Ferro 4 mg 

Zinco 60,00 mg Zinco 6 mg 

Cobre 10,00 mg Cobre 0,90 mg 

Iodo 2,00 mg Iodo * 

Manganês 60,00 mg Manganês * 

Selênio 0,05 mg Selênio * 

Cobalto 1,50 mg Cobalto * 

  *Valores não encontrados nas tabelas de referência. 
Fonte:(FRANCO 1982) 
 

4.4 EXTRAÇÃO DA PROTEÍNA DE AMENDOIM 

4.4.1 Preparo dos reagentes 

 

Tampão borato 0,1M.pH 10 

Borato= Na2B4O7.10H2O 38,12g 

H2O destilada qsp 1000mL 

Adicionar o borato a 900 mL água deionizada;  

Acertar o pH com NaOH 4N para 10 utilizando o pHmetro QUIMIS, modelo 

Q.400 

Adicionar água qsp 1000mL; 

 

Salina fisiológica pH 7.2 

NaCl 8,5g 

H2O destilada qsp 1000mL 

Adicionar o NaCl à 900 mL água destilada;  

Ajustar o pH entre de 7.0 a 7.2 utilizar pHmetro QUIMIS, modelo Q.400. 
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4.4.2 Procedimento de extração 

As proteínas foram extraídas de acordo com a metodologia adaptada por 

Teixeira (TEIXEIRA 1995). Em resumo, as sementes foram descascadas e moídas 

em moedor elétrico, tipo de café. O material resultante foi passado em peneira fina 

de aço inoxidável e colocado em tubo de 50ml e suspenso em tampão de extração 

na proporção de uma parte da semente moída para dez de tampão de extração 

(tampão borato ou salina fisiológica). O tubo foi agitado delicadamente por inversão 

durante 3 horas, à temperatura ambiente. A seguir, o material foi centrifugado a 5º C 

e 3000 rpm durante 30 minutos. A camada superior que contém gordura foi 

desprezada da mesma forma que o precipitado da semente. O sobrenadante 

intermediário foi recolhido, aliquotado e conservado a –20ºC até o uso. A 

concentração de proteínas foi determinada pela técnica de Lowry (LOWRY 1951). 

 

4.5 DOSAGEM DE PROTEÍNA DO EXTRATO DE AMENDOIM - 

TÉCNICA DE LOWRY 

Reativo 1 

Sulfato de cobre (CuSO4) 1% 0,5 mL 

Tartarato de sódio (C4H2Na2O6 H2O) 2% 0,5 mL 

Carbonato de sódio (NaCO3) 2%. 50 mL 

 

Reativo de Folin - Diluição 

Reativo de Folin 400µL 

H2O destilada 6000µl 

• Após a diluição das amostras (experimentais e para o cálculo da curva 

padrão) acrescentou-se o reativo 1 aos tubos 
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• Incubou-se por 10 minutos.  

• Diluiu-se o reativo de Folin -Ciocalteau e acrescentar às amostras  

• Incubou-se por mais 50 minutos  

• Realizou-se a leitura em espectrofotômetro em comprimento de onda de 

500nm.  

• Realizou-se duas (2) leituras de cada amostra  

• Calculou-se a média das leituras de cada tubo.  

• Estabeleceu-se a equação da reta e o valor de R2, a partir da densidade 

óptica das diluições da proteína padrão  

• A partir da equação da reta calculou-se a concentração de proteína das 

amostras. 

 

4.6 IMUNIZAÇÕES COM ANTÍGENOS ALIMENTARES 

A imunização primária foi realizada por via subcutânea. Cada animal 

recebeu 100µg de extrato protéico de amendoim, mais 1mg de Al(OH)3 (adjuvante) 

em solução salina q.s.p de 200µl. Após um intervalo de 21 dias os animais 

receberam a imunização secundária por via subcutânea com 100µg de extrato 

protéico de amendoim em solução salina q.s.p de 200µl, sem adjuvante. 

4.7 SANGRIAS 

Foram retirados 200µl de sangue do plexo retro-orbitário de todos os 

animais após qualquer exposição aos antígenos, quer por via oral ou por via 
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parenteral. Para a avaliação dos títulos de anticorpos antiproteínas das sementes o 

sangue foi recolhido em solução salina fisiológica em uma diluição final de 10% v/v. 

Após a retração dos coágulos, as amostras foram centrifugadas e os soros 

recolhidos e, em seguida, guardados a -20ºC até serem analisados. 

4.8 AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS DE ANTICORPOS ANTI-PROTEÍNA 

DAS SEMENTES 

4.8.1 Preparo dos reagentes 

Solução PBS  pH 7.2 para coating 

NaCl 8g 

KCl 0,2g 

Na2HPO4 1,15g 

KH2PO4 0,2g 

H2O qsp 1000mL 

 

PBS-gelatina 

gelatina em pó 10g 

PBS qsp 1000mL 

 

Tampão Citrato Fosfato pH 5.0 

Ácido cítrico anidro 9,6g 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 17,04 

H2O qsp 1000mL 

 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) 2N 

Peso molecular 
Normalidade = 

Nº de hidrogênios 
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Ácido sulfúrico 41 mL 

H2O destilada qsp 1000mL 

  

  

4.8.2 Procedimento 

Para a avaliação dos títulos de anticorpos IgG anti-proteínas do 

amendoim foi utilizada a técnica de ELISA. Em resumo: 

• Cobriu-se placas de microtitulação com 10µg de proteína do amendoim em 

100µl de tampão PBS por poço e incubar durante 12 -18 horas a 4oC; 

• Lavou-se duas vezes com PBS-Tween 0,05%  

• Cobriu-se a placa com 100µL PBS-gelatina; 

• Incubou-se por 1 hora, à temperatura ambiente; 

• Esgotou-se o conteúdo das placas e acrescentar 100µl de PBS-gelatina em 

todos os poços; 

• Acrescentou-se 80µl de PBS-gelatina nos poços da primeira fileira, totalizando 

180µl; 

• Adicionou-se 20µl de soro diluído a 1:10 na primeira fileira  

• Realizou-se a diluição seriada fator 1:3 obtendo-se uma diluição final de 

1:81900; 

• Incubou-se a temperatura ambiente por 3h; 

• Lavou-se as placas seis vezes com PBS-Tween 0,05%; 

• Adicionou-se 50µl/poço de anticorpo de cabra anti-cadeia pesada de IgG de 

camundongo, conjugado com peroxidase; 
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• Incubou-se por 3h à temperatura ambiente; 

• Lavou-se seis vezes como na etapa anterior; 

• Adicionou-se 50µl/poço da solução do substrato (OPD - 4mg, H2O2 - 8µl 20v, 

em 10ml de tampão citrato fosfato); 

• Interrompeu-se após 20 minutos com uma solução 0,1M de H2SO4; 

• Mediu-se as densidades ópticas em um leitor de ELISA (Anthos 2010), 

utilizando um comprimento de onda de 492nm; 

• A análise dos resultados foi realizada pela comparação do somatório das 

densidades ópticas de cada soro, denominado de ELISA*. 

4.9 COLETA DE SEGMENTOS DO INTESTINO 

A coleta de segmentos do intestino foi realizada pela técnica descrita por 

Teixeira 2003, em resumo: 

• Submeteu-se o animal à eutanásia por deslocamento cervical; 

• Iniciou-se a abertura do peritônio com liberação da alça intestinal do 

mesentério; 

• Retirou-se 2 cm de duodeno incluindo a junção gastroduodenal  

• Colocou-se os segmentos de tecido sobre um pedaço de papel de filtro e 

abriu-se longitudinalmente com auxílio de pinça e tesoura reta oftalmológicas. 

Este é um processo delicado, onde deve ser tomado todo cuidado para não 

danificar a camada mucosa; 
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• Imediatamente após a abertura do segmento de alça pingou-se formol a 10% 

tamponado para a fixação do tecido e acondicionou-se o segmento intestinal 

de cada animal em cassete apropriado para o processamento histológico; 

• Imergiu-se o cassete em solução de formol a10%, por 24-48 horas; 

4.10 HISTOTÉCNICA 

4.10.1 Preparo das amostras 

• Lavou-se as peças em água corrente por 4 horas; 

• Desidratou-se e clareou-se os tecidos. Para isto: Imergiu-se cada cassete 

contendo o segmento intestinal por 50 minutos em cada uma das seguintes 

soluções: 

o álcool a 70%;  

o álcool a 95%;  

o álcool absoluto a 100% I; 

o álcool absoluto a 100% II; 

o álcool absoluto a 100% III;  

o xilol 95%; I 

o xilol 95%; II;  

• Prosseguiu-se a técnica com o banho de parafina I e II em estufa a 52-58ºC, 

durante 50 minutos cada, e incluiu-se os segmentos em parafina; 

• Realizou-se cortes histológicos, com espessura de 5µm, em micrótomo 

(Spencer 820);  
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• Deixou-se em banho-maria, para distender e, colocar em lâminas, 

previamente albuminizadas; 

• Após a desparafinização e hidratação, corou-se as lâminas em hematoxilina e 

eosina.  

 

4.10.2 Coloração por Hematoxilina-Eosina 

• Desparafinização do corte em: 

o Xilol 95%; I, Xilol 95%;l II e Xilol 95%; III – 3 minutos em cada solução; 

• Hidratou-se o tecido em: 

o Álcool absoluto a 100% I e II – 3 minutos em cada solução; 

o Álcool 95% - 3 minutos; 

o Álcool 70% - 3 minutos; 

• Preparou-se para coloração em: 

o Água destilada – 3 minutos; 

• As etapas da Coloração foram: 

o Hematoxilina de Mayer – 20 minutos; 

o Água corrente – 25 minutos; 

o Álcool 70% - 2 minutos; 

o Eosina-Floxina – 2 minutos; 

• Desidratou-se o tecido em: 

o Álcool 95% - rapidamente; 



 55 

o Álcool absoluto a 100% I, II e III – 3 minutos em cada solução; 

o Xilol I, II e III – 3 minutos em cada solução. 

 

4.10.3  Avaliação histomorfológica 

Os parâmetros histomorfológicos utilizados foram: 

• Descrição geral da lâmina quanto à integridade de todas as camadas da 

parede intestinal, arquitetura global das vilosidades, presença ou não de 

edema, congestão e aglomerados linfóides. 

 

4.10.4 Documentação Fotográfica 

As fotomicrografias foram feitas na secretaria do Departamento de 

Patologia do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) e o equipamento 

utilizado foi máquina fotográfica Evolution MP Color Media Cybernetic Programa, 

especificação Nikon model Eclipse E400 , 100-120 v. O programa usado foi 

Image-Pro Plus. 

 

4.11 ESTATÍSTICA 

De acordo com os protocolos experimentais consideramos o N mínimo 

de 5 para cada grupo. Os dados foram organizados a partir de seus valores 

originais, para isto utilizamos o Teste T de Student, a Análise de Variância 

ANOVA com o pós-teste de Tukey para a determinação da diferença mínima 

significativa. Os parâmetros utilizados foram média e desvio médio.  
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Todos os testes estatísticos foram feitos com auxílio do software 

GraphPadInstat  versão 4.10 for Windows 98, GraphPad Software, San Diego – 

Califórnia – USA, www.graphpad.com Copyright 1992-1998. Os resultados foram 

considerados significativos quando p<0,05.  
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5 RESULTADOS 

5.1 CONSUMO 

Objetivo - Analisar se há diferença no consumo de amendoim entre os grupos e 

entre as linhagens Balb/c e C57BL/6 no período de desmame e no desafio oral. 

 

Na fase de sensibilização os animais ficaram expostos ao amendoim a 

partir do desmame da seguinte forma: Grupo G1 (10 dias), G2 (20 dias); G3 

(30 dias); G4 (40 dias). No desafio oral o período foi único para todos os grupos 

(30 dias) e os grupos foram divididos de acordo com as inoculações (amendoim e 

salina). 

 

5.1.1 Consumo no Período do Desmame 

A análise do consumo no período do desmame, que corresponde à 

introdução de proteínas heterólogas na dieta de mamíferos, mostra que todos os 

animais experimentais de ambas as linhagens ingeriram as sementes de forma 

irregular. As figuras 5 e 6 mostram o consumo diário ad libitum com flutuação entre 

4,5 e 14 gramas diários para a linhagem Balb/c e 3,0 e 13,0 gramas para 

camundongos C57BL/6.  
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Os animais da linhagem Balb/c toleraram o consumo exclusivo de 

amendoim até por 40 dias, período máximo testado, no entanto, a partir do 30º dia 

os animais da linhagem C57BL/6 iniciaram um processo de deterioração clinica e 

morreram por volta do 35º dia, impedindo a continuação deste grupo experimental. O 

estabelecimento deste grupo foi tentado duas vezes sem êxito. 

 

 
Figura 5 Consumo diário de amendoim (expresso em gramas) por camundongos Balb/c a 
partir do 14º dia de vida por 10, 20, 30 ou 40 dias consecutivos (grupos G1, G2, G3 e G4 
respectivamente). Área sombreada do gráfico - período de permanência dos filhotes com 
sua respectiva mãe.  
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Figura 6 Consumo diário de amendoim (expresso em gramas) por camundongos C57BL/6 a 
partir do 14º dia de vida por 10, 20, 30 ou 40 dias consecutivos (grupos G1, G2, G3 e G4 
respectivamente). Área sombreada do gráfico - período de permanência dos filhotes com 
sua respectiva mãe.  

 

A figura 7 mostra o consumo médio de cada grupo e cada linhagem. A 

saber, para a linhagem C57BL/6 os grupos G1, G2, G3 e G4 ingeriram 4,1±0,2 ; 

7,7±3,2; 7,2±2,9 e 8,6±2,9 gramas de amendoim respectivamente. Os animais dos 

grupos G1, G2, G3 e G4 da linhagem Balb/c ingeriram 12,87±0,82; 9,54±1,87; 

9,38±1,88; 7,98±1,74 gramas de amendoim, respectivamente. A análise estatística 

entre os grupos de cada linhagem mostra que há diferença significativa (p<0.01) 

apenas quando comparamos o grupo 1 (que comeram amendoim por apenas 10 

dias) com os demais grupos (quadro 2). Os animais linhagem C57BL/6 comeram 

significativamente menos do que os grupos G2, G3, e G4 enquanto os animais da 

linhagem Balb/c comeram significativamente mais. Assim quando comparamos os 

grupos 1 entre as duas linhagens testadas também observamos uma diferença 

significativa (p<0.1) enquanto não há diferenças entre os demais grupos.  
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Figura 7 Consumo médio de amendoim expresso por camundongos C57BL/6 e Balb/c a 
partir do 14º dia de vida por 10, 20, 30 ou 40 dias consecutivos (grupos G1, G2, G3 e G4 
respectivamente).  

 

Quadro 2 graus de significância estatística entre os grupos experimentais para o consumo 
de amendoim no período do desmame 

 

Comparação Balb/c C57BL/6 

G1 vs G2 P<0.01 P<0.01 

G1 vs G3 P<0.01 P<0.01 

G1 vs G4 P<0.01 P<0.01 

G2 vs G3 P>0.05 P>0.05 

G2 vs G4 P>0.05 P>0.05 

G3 vs G4 P>0.05 P>0.05 
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5.1.2 Fase de Desafio Oral – Balb/c 

 

 
Figura 8 - Consumo médio de amendoim de camundongos Balb/c dos grupos experimentais 
e controle inflamado, durante o período de desafio oral.  

 

Embora tenha sido ofertada, na fase de desafio oral, apenas a semente 

de amendoim a flutuação diária de consumo é semelhante aquela vista no período 

do desmame. (dados não apresentados) o que justifica os desvios padrão 

apresentados na figura 8. Não foram observadas diferenças significativas no 

consumo de amendoim entre os grupos experimentais, no entanto, todos os grupos 

comeram mais do que os grupos controle (G5).  

 

A flutuação diária no consumo de amendoim é menor no animal que come 

esta semente pela primeira vez na vida adulta apresentando, portanto desvio padrão 

muito menor nos grupos 5A e 5S. Assim mesmo com diferenças nominais menores 

do que nos grupos experimentais a diferença de consumo entre os grupos 5A e 5S é 

significativa (p<0.05). 
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Figura 9 - Consumo médio de amendoim de camundongos C57BL/6 dos grupos 
experimentais e controle, durante o período de desafio oral. 

 

Diferente daquilo visto para os animais da linhagem Balb/c, nos grupos da 

linhagem C57BL/6 não foram observadas diferenças significativas no consumo de 

amendoim durante a fase de desafio oral. Nem entre os grupos experimentais nem 

entre estes e os grupos controle (G5) desta linhagem tanto nos animais inoculados 

com a proteína de amendoim quanto nos animais inoculados com a salina.  

 

Os dados em relação ao grupo G4 da linhagem C57BL/6 não foram 

informados, pois os animais morreram durante a fase de desmame com o 

amendoim. 

5.2 PESO 

O objetivo de avaliar o peso dos animais a cada etapa do experimento, 

antes durante e depois da introdução da dieta (amendoim) e as respectivas 

inoculações de cada grupo com o extrato protéico de amendoim e salina foi de 

estabelecer parâmetros clínicos de acompanhamento. 
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5.2.1 Linhagem Balb/c 

As figuras representadas abaixo (figuras 10 a 13) avaliam o peso dos 

animais dos diferentes grupos e subgrupos durante todo o experimento. Os grupos 

numerados de acordo com o período de exposição ao amendoim no desmame G1 

(10 dias); G2 (20 dias), G3 (30 dias) e G4 (40 dias). Em seguida foram identificados 

de acordo com a manipulação imunológica, ou seja, inoculados com o extrato 

protéico de amendoim (GA) e salina (GS). Todos os animais foram pesados nos dias 

que correspondem ao termino da introdução de amendoim no período do desmame, 

no dia da inoculação primária com extrato de amendoim ou salina, no dia da 

inoculação secundária, no inicio e no final do desafio oral. 

 

As figuras 10 a 13 mostram o aumento de peso uniforme dos grupos G1 a 

G4 durante todo o experimento, tanto nos animais inoculados com o extrato protéico 

de amendoim quanto nos animais inoculados com a salina. Não há diferença 

significativa entre os subgrupos  

 

 

Figura 10 -  Peso médio expresso em gramas de camundongos Balb/c do grupo 1 machos e 
fêmeas em todas as fases do experimento. 
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Figura 11 - Peso médio expresso em gramas de camundongos Balb/c do grupo 2 machos e 
fêmeas em todas as fases do experimento e após inoculação com extrato bruto de 
amendoim ou salina. 

 

 

 

Figura 12 - Peso médio expresso em gramas de camundongos Balb/c do grupo 3 machos e 
fêmeas em todas as fases do experimento e após inoculação com extrato bruto de 
amendoim ou salina. 
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Figura 13 - Peso médio expresso em gramas de camundongos Balb/c do grupo 4 machos e 
fêmeas em todas as fases do experimento e após inoculação com extrato bruto de 
amendoim ou salina. 

 

5.2.2 Linhagem C57BL/6 

Os gráficos representados abaixo avaliam o peso médio do grupo 

expresso em gramas dos diferentes grupos e subgrupos durante todo o experimento. 

Os grupos foram numerados de 1 a 4 de acordo com o período de exposição ao 

amendoim no desmame. (G1-10 dias; G2 –20 dias, G3-30 dias e G4-40 dias). Em 

seguida foram identificados de acordo com a manipulação imunológica, ou seja, 

inoculados com o extrato protéico de amendoim – GA e salina - GS. 

 

As figuras 14 a 16 mostram o aumento de peso uniforme dos grupos G1 a 

G4 durante todo o experimento, tanto nos animais inoculados com o extrato protéico 

de amendoim quanto nos animais inoculados com a salina. Não há diferença 

significativa entre os subgrupos  
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Figura 14 - Peso médio expresso em gramas de camundongos C57BL/6 do grupo 1 machos 
e fêmeas em todas as fases do experimento e após inoculação com extrato bruto de 
amendoim ou salina. 
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Figura 15 - Peso médio expresso em gramas de camundongos C57BL/6 do grupo 2 machos 
e fêmeas em todas as fases do experimento e após inoculação com  extrato bruto de 
amendoim ou salina. 
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Figura 16 - Peso médio expresso em gramas de camundongos C57BL/6 do grupo 3 machos 
e fêmeas em todas as fases do experimento e após inoculação com  extrato bruto de 
amendoim ou salina. 

O grupo 4 não foi informado, pois os animais morreram durante a fase de 

desmame.  

5.3 SOROLOGIA  

Através da análise sorológica buscamos determinar se existe diferença 

dos níveis de IgG anti-amendoim nos grupos experimentais  e no grupo controle. 

 

Figura 17 - Avaliação dos níveis de IgG total anti-amendoim expresso em Unidades 
Arbitrárias (somatório da área de baixo da curva de diluição) após inoculação secundária 
com proteína do amendoim ou salina (quadro da esquerda) e após a exposição de dieta 
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desafio contendo amendoim por trinta dias nos respectivos grupos (Quadro da direita) em 
camundongos Balb/c (n=5). 

 

Quando comparamos os níveis de IgG total anti-amendoim nos grupos 

(G1-G4) que receberam o extrato protéico de amendoim por via subcutânea e que 

receberam na dieta a proteína de amendoim in natura na fase de desafio oral não 

observamos diferenças entre os grupos experimentais e o grupo normal, o qual não 

foi submetido a nenhuma manipulação imunológica e recebeu na dieta apenas ração 

comercial (Figura 17). 

 

Quando comparamos os níveis de IgG total anti-amendoim nos grupos 

que receberam a salina por via subcutânea e que receberam na dieta a proteína de 

amendoim in natura na fase de desafio oral não observamos diferenças entre os 

grupos experimentais e o grupo normal o qual não foi submetido a nenhuma 

manipulação imunológica e recebeu na dieta apenas ração comercial (Figura 17B). 

 

Quando comparamos os animais dos grupos experimentais com o grupo 

inflamado observamos que houve diferenças significativas nestes grupos 

evidenciando um aumento do níveis de IgG total anti-amendoim em relação aos 

grupos experimentais (Figura 17). 
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Figura 18 - Avaliação dos níveis de IgG total anti-amendoim expresso em Unidades 
Arbitrárias (somatório da área de baixo da curva de diluição) após inoculação secundária 
com proteína do amendoim ou salina (quadro da esquerda) e após a exposição de dieta 
desafio contendo amendoim por trinta dias nos respectivos grupos (Quadro da direita) em 
camundongos C57BL/6 (n=5)..  

 

Quando comparamos os níveis de IgG total anti-amendoim nos grupos 

(G1-G3) que receberam o extrato protéico de amendoim por via subcutânea e que 

receberam na dieta a proteína de amendoim in natura na fase de desafio oral não 

observamos diferenças entre os grupos experimentais e o grupo normal, o qual não 

foi submetido a nenhuma manipulação imunológica e recebeu na dieta apenas ração 

comercial (Figura 18). 

 

Quando comparamos os grupos 1 e 2 que foram inoculados como o 

extrato protéico de amendoim com o grupo normal observamos uma diferença que 

não é significativa. Quando comparamos os grupos experimentais com o grupo 5 

observamos uma diferença significativa (Figura 18). 
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5.4 HISTOLOGIA 

Balb/c 

A B 

  
100X 400X 

C D 

  
100X 400X 

Figura 19 Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem Balb/c do grupo 1, 
evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal.  

 

Fotomicroscopia de animais da linhagem Balb/c expostos a semente do 

amendoim in natura por 10 dias no período de peridesmame, inoculados por via 

subcutânea com o extrato proteico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 

os animais quando adultos foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais. (Figura 

19). 
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Figura 20 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem Balb/c do grupo 
2, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal. Em [C] placa de 
Peyer.  

 

Fotomicroscopia de animais da linhagem Balb/c expostos a semente do 

amendoim in natura por 20 dias no período de peridesmame, inoculados por via 

subcutânea com o extrato proteico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 

os animais quando adultos, foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais. 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais. (Figura 

20). 
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Figura 21 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem Balb/c do grupo 
3, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal.  

 

Fotomicroscopia de animais da linhagem Balb/c expostos a proteína do 

amendoim in natura por 30 dias no período de peridesmame, inoculados por via 

subcutânea com o extrato proteico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D] Todos os 

animais quando adultos foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais. (Figura 

21). 
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Figura 22 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem Balb/c do grupo 
4, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal.  

 

Fotomicroscopia de animais da linhagem Balb/c expostos a semente do 

amendoim in natura por 40 dias no período de peridesmame, inoculados por via 

subcutânea com o extrato protéico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 

os animais quando adultos foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais (Figura 

22). 
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Figura 23 - Aspecto histomorfológico do duodeno de animais da linhagem Balb/c mostrando 
o epitélio de revestimento normal e largura da lamina propria normal.  

 

Fotomiscrocopia de animais da linhagem Balb/c que só receberam ração 

no período de peridesmame, e na vida adulta. Observamos no aumento de 100X, e 

em destaque no aumento de 400X, o padrão normal do epitélio intestinal Este corte 

é representativo dos animais do grupo normal (Figura 23). 
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Figura 24  Fotomicrografia do intestino delgado representativa animal normal  Balb/c. 

C D 

  

100x 400x 

Figura 25 Fotomicrografia do intestino delgado representativa de todos os animais dos 

grupos experimentais Balb/c 

Quando comparamos a histomorfologia do intestino delgado dos grupos 

experimentais da linhagem Balb/c C e D (Figura 25) com a histomorfogia dos 

animais normais A e B (Figura 24) observamos que não há diferença entre as 
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mesmas. Porque os grupos experimentais mantém a integridade da arquitetura 

intestinal normal observada no grupo controle normal. 

 

C57BL/6 

A B 

  

100X 400X 
C D 

   

100X 400X 

Figura 26 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem C57BL/6 do 
grupo 1, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal.  

 

Fotomicrografia de animais da linhagem C57BL/6 expostos a semente do 

amendoim in natura por 10 dias no período de peridesmame, inoculados por via 

subcutânea com o extrato protéico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 

os animais quando adultos foram desafiados com a mesma semente por via oral 
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durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais. 

(Figura 26). 

A B 

  

100X 400X 

C D 

100X 400X 

Figura 27 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem C57BL/6 do 
grupo 2, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal.  

 

Fotomicrografia de animais da linhagem C57BL/6 expostos a semente do 

amendoim in natura por 20 dias no período de peridesmame, inoculados por via 

subcutânea com o extrato protéico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 
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os animais quando adultos, foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais. (Figura 

27). 

A B 

 
 

100X 400X 
C D 

  
100X 400X 

Figura 28 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem C57BL/6 do 
grupo 3, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal.  

 

Fotomicrografia de animais da linhagem C57BL/6 expostos a semente do 

amendoim in natura por 30 dias no período de peridesmame, inoculados por via 
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subcutânea com o extrato proteico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 

os animais quando adultos, foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais.(Figura 

28). 

A 

 
100X 

B C 

  
400X 400X 

Figura 29 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais da linhagem C57BL/6 do 
grupo 4, evidenciando a integridade do epitélio de revestimento, as vilosidades com aspecto 
digitiforme normal, os enterócitos e a largura da lamina propria normal 

 

Fotomicrografia de animais da linhagem C57BL/6 expostos a semente do 

amendoim in natura por 35 dias no período de peridesmame, inoculados por via 
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subcutânea com o extrato proteico de amendoim [A] e [B] e salina [C] e [D]. Todos 

os animais quando adultos foram desafiados com a mesma semente por via oral 

durante 30 dias. Observamos no aumento de 100X, e em destaque no aumento de 

400X, que não há alterações no epitélio intestinal de todos os grupos experimentais . 

Este corte é representativo de todos os animais dos grupos experimentais.(Figura 

29). 

A B 

  

100X 100X 
C D 

  

100X 100X 

Figura 30 - Aspecto histomorfológico do duodeno dos animais normais da linhagem 
C57BL/6, mostrando a integridade do epitélio revestimento representados pelas, vilosidades 
digitiformes enterócitos e a largura da lamina propria normal em todos os animais.  

 

Pode se observado em [A], [B] [C] e [D] aumento de 100X, fotomicrografia dos 

animais normais da linhagem C57BL/6, que receberam somente ração comercial [A], 
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[B], [C] e [D] possuem o epitélio de revestimento e as vilosidades íntegras, e largura 

da lâmina própria normal (Figura 30).  
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6 DISCUSSÃO 

Os principais meios pelos quais o organismo animal mantém sua 

integridade é através da ingestão de alimentos e água; da interação destes 

elementos com o seu sistema imunológico e através do seu sistema sensorial que 

selecionará quais alimentos ganharão acesso ao organismo. Diante de todas as 

possibilidades alimentares com que o animal poderá entrar em contato é papel dos 

sistemas sensoriais selecionar e permitir a entrada daqueles que são potencialmente 

benéficos enquanto rejeita aqueles que são maléficos. Trabalho anterior do nosso 

grupo demonstrou que, dada a opção entre ração e amendoim, camundongos recém 

desmamados ingerem, do seu consumo total, aproximadamente 95% de amendoim, 

mesmo este não sendo nutricionalmente completo. Quando o amendoim foi re-

introduzido na dieta destes animais após um intervalo de 4 semanas, onde 

receberam uma dieta composta de apenas ração, verificamos que eles consumiram 

mais amendoim do que animais da mesma idade que receberam esta semente pela 

primeira vez (p<0.001) (TEIXEIRA 1995). 

 

Neste trabalho analisamos o consumo de amendoim no período do 

desmame, que corresponde à introdução de proteínas heterólogas na dieta de 

mamíferos. Mostramos que todos os animais experimentais de ambas as linhagens 
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ingeriram a semente de forma irregular mesmo que esta seja a única fonte alimentar 

e seja ofertada ad libitum. Todos os grupos estudados apresentaram flutuação em 

torno de 10 gramas entre mínima e máxima consumido por dia como apresentado 

nas figuras 5 e 6. Teixeira e colaboradores haviam demonstrado esta flutuação entre 

camundongos jovens quando é ofertado uma variedade de alimentos sugerindo que 

a curiosidade de experimentar os vários sabores na dieta pudesse ser a explicação 

para este fenômeno (TEIXEIRA 1995). Como explicar esta variabilidade no consumo 

quando é ofertado apenas um alimento  escapa nossos conhecimentos. 

 

Observamos que os animais da linhagem Balb/c toleraram o consumo 

exclusivo de amendoim no período peridesmame até por 40 dias tempo máximo 

testado, no entanto a partir do 30º dia os animais da linhagem C57BL/6 iniciaram um 

processo de deterioração clinica e morreram entorno do 35º dia. Uma possível 

explicação para este fenômeno é a maior sensibilidade à composição de 

macronutrientes presentes no amendoim comparado com o preconizado para 

murinos. A saber o amendoim possui muito mais gordura e muito menos carboidrato 

do que a ração (FRANCO, 1982). Não tivemos a oportunidade, mas está previsto 

repetir este experimento para uma avaliação bioquímica para identificar as possíveis 

causas alem das observadas neste grupo tais como fraqueza, caquexia, dificuldade 

respiratória, taquicardia, sensibilidade gástrica a palpação e crescimento dos dentes. 

Embora não nos pareça a causa uma vez que a deterioração clinica é relativamente 

rápida, este último pode ser conseqüente da textura do amendoim que é mais macio 

do que a ração diminuindo o desgaste dos dentes destes roedores. 
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A influência da presença da mãe foi mais marcante no grupo 1 de cada 

linhagem apresentando uma diferença significativa em relação aos demais grupos. 

Bilkó relata que mães em vida livre são capazes de transmitir à sua prole, através de 

sinais químicos, onde procurar alimentos e quais devem ser consumidos ou evitados 

(BILKÓ et al, 1994). Mas neste caso, diferente do nosso experimento, ela tem 

acesso às diferentes fontes alimentares, sugerindo mais uma vez que a seleção de 

dietas não é apenas instintiva, mas, sim, um processo de aprendizagem onde a 

experiência do líder do grupo ou do mais experiente (cuidador) é de fundamental 

importância na composição da dieta de cada indivíduo, como vem sendo 

demonstrado entre crianças desde a década de 1980 (BIRCH, 1982;BIRCH, 1998;). 

A partir do 7º dia do experimento, ou seja, quando os filhotes atingiram 21 dias de 

vida as mães foram retiradas das respectivas gaiolas diminuído assim sua influencia 

sobre a prole razão provável da falta de diferença entre os demais grupos. 

 

O intuito de estudar as conseqüências da introdução de diferentes tipos 

de alimentos no período do desmame foi buscar responder se um alimento dito 

altamente alergênico como o amendoim induz de fato alergia ou tolerância oral. 

Sucessivos estudos observaram que a administração de antígenos por via oral induz 

uma hiporesponsividade sistêmica ao subseqüente desafio com o mesmo antígeno. 

No entanto é sabido que a tolerância oral não é a única conseqüência imunológia 

frente a introdução de antígenos pela via digestória {GARSIDE, 2001; STROBEL & 

MOWAT, 2006). Assim a administração de proteínas por via oral, é capaz de 

produzir tanto tolerância oral como a alergia alimentar, pois são fenômenos que 

dependem do momento em que o alimento é introduzido assim como a via de 

introdução ao alimento alergênico (PASCHOAL, et al, 2008). Embora, não 
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totalmente elucidado, a captura e apresentação do antígeno parecem ser os fatores 

mais importantes para a determinação do padrão de resposta {GARSIDE, 2001). 

 

O leite materno humano possui uma grande quantidade de 

imunoglobulina principalmente a IgA, moléculas e células do Sistema Imune Inato e 

estas são transferidas para o neonato durante a lactação. (RUMBO e SCHIFFRIN, 

2005). A alta concentração de IgA secretada no colostro humano sugere um fator 

importante na proteção imunológica do neonato e representa a primeira linha de 

defesa contra os patógenos, além de prevenir a entrada dos mesmos pela 

mucosa.(JACOB et al., 2008). Alem disto o leite materno é o alimento ideal, 

nutricionalmente completo e que reforça os laços afetivos entre mãe e filho (VAN 

DER FELTZ, DE GROOT et al. 2001). 

 

A secreção de IgA é grande e esta contribui para a exclusão de antígenos 

luminais. Após o nascimento, o neonato é exposto a uma grande quantidade de 

microorganismos e antígenos alimentares. A complexidade do ambiente intestinal 

aumenta consideravelmente a partir da amamentação logo após o nascimento, e 

este desafio antigênico se faz necessário para desenvolver o Tecido Linfóide 

Associado a Mucosa.(MALT) (RUMBO & SCHIFFRIN, 2005 JACKSON & NAZAR, 

2006;). 

 

Jacob e colaboradores comentam que a IgA humana está presente em 

grandes quantidades nas superfícies das mucosas gastrointestinal, respiratória e 

genitourinária e estas superfícies estão sempre expostas a antígenos ambientais 
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(JACOB et al, 2008). Diferente dos humanos, outros mamíferos necessitam de forma 

incondicional tomar o colostro e o leite materno, pois a via transplacentária de 

passagem de anticorpos é inexistente. Estes animais recebem as IgG via 

amamentação e a mesma é transportada pelo epitélio intestinal para a circulação do 

neonato no intestino delgado principalmente no jejuno e duodeno. Os enterócitos 

expressam na superfície de suas membranas receptores para a porção Fc da 

imunoglobulina IgG, permitindo a passagem dessas imunoglobulinas. Através dos 

anticorpos presentes no leite materno ocorre a imunização sistêmica e a regulação 

da síntese endógena de IgG representando assim uma grande importância para a 

manutenção destes animais,. (VAN DE PERRE 2003; JOHNSON, BOURGES et al. 

2006). 

 

Com relação imunoglobulina IgA secretora, esta está presente tanto no 

colostro como no leite materno humano e de murinos. Contudo, os roedores 

absorvem esta imunoglobulina enquanto os humanos não. A IgA então, protege a 

superfície das mucosas contra infecções e pode influenciar o desenvolvimento do 

sistema imunológico infantil bem como da  microbiota intestinal. Assim a 

amamentação confere proteção passiva via sistema gastrointestinal para os 

neonatos (VAN DER FELTZ, DE GROOT et al. 2001; VAN DE PERRE 2003). 

 

No nosso experimento, ofertamos a proteína do amendoim por via oral 

para camundongos isogênicos concomitante com o leite materno no período de 

desmame e observamos que os animais na vida adulta não desenvolveram 

alterações imunológicas, alergias ao antígeno em questão. Umas das possíveis 



 87 

explicações para este dado segundo, Johnson et al relatam que fêmeas gestantes 

murinas expressam a Molécula 1 de adesão celular adressina da mucosa MAdCAM  

que é responsável por aumentar as imunoglobulinas IgG, IgA (leite materno e do 

intestino). Esta molécula é expressa na superfície do endotélio das veias dos GALT 

e da lâmina própria. Também está presente nas células endoteliais dos pequenos 

vasos que estão ao redor dos alvéolos mamários de camundongos (JOHNSON, 

BOURGES et al. 2006) Desta forma esta molécula facilita o tráfico de linfócitos, 

durante a lactação, da glândula mamária para a lâmina própria do intestino da prole. 

 

Para determinarmos se a introdução do amendoim no período do 

desmame induziu a alergia alimentar ou a tolerância oral utilizamos do modelo 

experimental clássico inoculando a respectiva proteína no subcutâneo do animal 

após a exposição inicial por via oral. Assim através da análise sorológica buscamos 

determinar se existem diferenças dos níveis de IgG anti-amendoim nos grupos 

experimentais  em relação aos nossos grupos controle. 

 

Quando comparamos as concentrações de IgG total anti-amendoim nos 

grupos experimentais (G1-G4) que receberam amendoim no período peri-desmame 

e foram subseqüentemente inoculados com o extrato protéico de amendoim ou 

salina por via subcutânea observamos que estes apresentam níveis de IgG anti 

amendoim equivalentes aos controles normais e significativamente menores que os 

controles imunes ou seja todos os animais ficaram tolerantes. A re-introdução de 

amendoim na dieta destes animais também não alterou os níveis de IgG anti-

amendoim reforçando a indução da tolerância. 
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Trabalhos preliminares do nosso grupo demonstraram que a introdução 

de proteínas heterólogas na dieta de camundongos ainda durante o período da 

lactação apresenta resultados bem distintos dos apresentados no nosso trabalho. Os 

animais ficaram alérgicos com títulos elevados de imunoglobulinas anti-amendoim 

quando desafiados com a semente na vida adulta (CAMPOS, 2005). Estes achados 

experimentais são coincidentes com trabalhos clínicos onde é freqüente a alergia 

alimentar em crianças que recebem leites heterólogos no período em que deveriam 

estar sendo amamentados. (CAMPOS, 2005). 

 

A tolerância oral tem sido discutida mundialmente e está sendo usada 

como terapêutica para várias doenças alérgicas sendo estas autoimnues ou 

advindas de proteínas alimentares. A introdução do antígeno por via oral gera uma 

resposta imunológica fisiológica chamada de tolerância ou patológica no caso da 

alergia. Vários estudos estão sendo realizados para entendermos como ocorre esta 

resposta e quais os mecanismos fisiológicos que levam a tolerância ou 

fisiopatológicos que levam a alergia (MANSUETO et al., 2006; HYUN e BARRET, 

2006). Rodrigues e colaboradores, relataram que vários fatores podem afetar a 

indução e a manutenção da tolerância oral, tais como: idade, espécie animal, 

linhagem, e sua reposta imunológica, assim como os adjuvantes, a dose e a 

natureza do antígeno usado. (RODRIGUES et al, 2005). 

 

As respostas alérgicas induzidas por certas proteínas em indivíduos 

suscetíveis já estão bem estudadas e estabelecidas. No entanto, a interação das 

proteínas com o sistema imunológico é bastante complexa e por isso torna difícil o 
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entendimento de todos os seus mecanismos. É sugerido que algumas proteínas 

sejam mais alergênicas do que outras, porém ainda é um desafio para a ciência 

identificar as características que conferem às proteínas esse potencial alergênico 

(HUBY 2000). Entre as proteínas consideradas muito alergênicas estão àquelas 

derivadas do amendoim, oleaginosas de árvores (tree nuts), clara de ovo, leite, 

peixes, crustáceos, entre outras (TEIXEIRA 2003). 

 

A sensibilização induzida pelo amendoim afeta uma parcela significativa 

da população (THOTTINGAL 2006; JANEWAY 2007). Edlich e colaboradores., relata 

que esta alergia afeta 1,5% das crianças em todo o mundo pois, as proteínas de 

amendoim são introduzidas na dieta em uma fase precoce da vida levando a 

reações alérgicas. Nos Estados Unidos, onde o consumo de amendoim é muito 

grande esta alergia é um problema de saúde publica (PALMER 2006). As reações 

na maioria das vezes são brandas, mas por vezes, os casos são fatais (EDLICH et 

al., 2008). 

 

A introdução da semente de amendoim in natura por via oral para 

camundongos no período do peridesmame concomitantemente com o leite resultou 

no estabelecimento do fenômeno de tolerância oral. Os grupos experimentais 

apresentaram níveis de anticorpos IgG anti-amendoim baixos quando comparados 

com o grupo controle alérgico. A avaliação histopatológica mostra que não há sinais 

de inflamação intestinal mesmo nos animais inoculados com o extrato protéico do 

amendoim e que posteriormente foram submetidos com uma dieta desafio composta 

exclusivamente da semente. 
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No modelo de indução de inflamação intestinal crônica elaborado por 

Teixeira animais inoculados com a proteína de amendoim por via subcutânea fazem 

altos títulos de IgG anti-amendoim. Quando estes mesmos animais têm contato com 

o amendoim por um período de 30 dias apresentam um processo inflamatório 

intestinal crônico, com alterações da morfologia intestinal semelhantes àquelas 

vistas na doença celíaca humana (TEIXEIRA 2003). Os nossos resultados 

mostraram que um contato precoce com a proteína do amendoim por via oral 

concomitante como o leite materno torna o indivíduo tolerante ao amendoim. Estes 

animais também foram inoculados com a mesma proteína e desafiados por 30 dias. 

Observamos então, que a introdução da semente de amendoim no período de peri-

desmame, a inoculação parenteral com a mesma proteína e a exposição a este 

antígeno na vida adulta tornaram estes animais tolerantes, a esta semente que é 

considerada extremamente alergênica. Sugerimos então, que o leite materno 

confere proteção a prole quando este é dado concomitantemente com a proteína 

heteróloga no período que antecede o desmame.Vários autores relatam que o 

aleitamento materno confere proteção imunológica contra muitas infecções e pode 

proteger contra doenças crônicas numa vida mais tardia (RUMBO & SCHIFFRIN, 

2005 JACKSON & NAZAR, 2006;). 

 

No presente estudo todos os grupos experimentais da linhagem Balb|c 

comeram a semente in natura de amendoim sem manifestação clínica aparente, mas 

os grupos experimentais da linhagem C57BL/6 apresentavam alterações quando 

comiam a semente in natura de amendoim por mais de 30 dias no período de 

peridesmame. A morte era a conseqüência destas alterações. Segundo Teixeira et. 
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al., a tolerância oral em camundongos adultos pode ser induzida pela administração 

do antígeno em 24 horas (TEIXEIRA, et al, 2003). 

 

A titulação de anticorpos IgG total anti-amendoim não teve significado 

clínico alérgico quando comparado com o grupo inflamado. 

 

A parada na ingestão da semente in natura do amendoim nestes grupos 

experimentais podem tê-los levados a apresentarem estas alterações, uma vez que 

a partir do momento, em que o animal não rói o alimento, os dentes dos mesmos 

crescem e o animal fica impossibilitado de comer e a morte ocorre pela desnutrição, 

pois não teve como aproveitar os nutrientes para seu processo fisiológico 

(ANDRADE, 2002). 

 

Li e mostraram que aspectos clínicos de alergia ao amendoim são 

freqüentemente expressados nas reações mediadas por IgE após ingestão do 

amendoim ( LI et al.,2000). Neste trabalho não foi feito a titulação de anticorpos IgE 

anti amendoim. Contudo, dados não descritos, mostraram que o teste de 

Hipersensibilidade passiva subcutânea realizado em ratos para teste de reação 

alérgica passiva cutânea foi negativo. Vários estudos relatam que os sinais e 

sintomas de alergia ao amendoim ocorrem logo após a sua ingestão, tendo como a 

anafilaxia uma das principais conseqüências (JANEWAY 2007;GREEN, et al. 2008). 
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Segundo Teixeira e colaboradores relatam que a seleção da dieta é um 

evento multifatorial que podem ser influenciados por fatores genéticos tais como o 

MHC e o status imunológico do animal (TEIXEIRA et al, 2008). 

 

O Fator genético também pode influenciar nos resultados observados pois 

as linhagens apresentam perfil de repostas diferentes sendo que a linhagem 

C57BL|6 tem predominância no perfil de resposta do tipo Th1 (OLIVEIRA 2001) e a 

linhagem Balb|c tem predominância no perfil de resposta do tipo Th2 (KNIGHT, 

2007). A combinação das características genéticas e o ambiente entérico 

(microbiota) contribuem para a susceptibilidade das doenças em humanos e 

camundongos e a Doença Inflamatória Intestinal é clinicamente e geneticamente 

heterogênea envolvendo vários locus genéticos que levam a susceptibilidade da 

enfermidade. (DUERR, 2002). 

 

As observações do peso e do consumo dos animais de todos os grupos 

experimentais, das linhagens Balb/c e C57BL/6, tanto inoculados com a salina como 

os animais inoculados com a proteína do amendoim não apresentam alterações no 

ganho de peso e no consumo ao longo do experimento. O perfil de ganho de peso 

de todos os grupos se deve ao crescimento dos animais que é um processo 

fisiológico (ANDRADE, 2002). Não observamos a diminuição no consumo do 

amendoim e da ração uma vez que todos os grupos experimentais não 

apresentaram resposta inflamatória crônica. 
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Vários mecanismos tentam explicar o que ocorre na Tolerância Oral e as 

respostas imunológicas dependentes das células T neste processo, os autores 

destacam a anergia clonal, a deleção clonal e os processos regulatórios ativos 

(STROBEL & MOWAT, 2006). Em tolerância oral, a supressão é obtida pela 

administração de baixas doses do antígeno, que induz a ativação de vias 

supressivas dependentes de linfócitos T helper do subtipo 2 (Th2) e fator de 

crescimento de transformação β (TGF-β( HYUN e BARRET, 2006). 
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7 CONCLUSÕES 

• Camundongos das linhagens C57BL/6 e Balb/c consomem amendoim in 

natura, a partir do período do desmame, de forma irregular apresentando 

grande variação diária no consumo. 

• O peso dos animais não apresentou influencia aparente durante os períodos 

de manipulação apresentando crescimento dentro dos parâmetros 

fisiológicos. 

• Os níveis de anticorpos (IgG total) não se modificam com a reexposição oral 

ao amendoim na vida adulta, após a exposição à proteína do amendoim no 

desmame, seguido do desafio sistêmico com a mesma proteína. 

• A reexposição oral ao amendoim na vida adulta, após a exposição à proteína 

do amendoim no desmame não provoca alterações no padrão de normalidade 

na mucosa intestinal; 

• Camundongos (Mus musculus) das linhagens Balb/c e C57BL/6 adultos não 

se tornam sensíveis (alérgicos) para os antígenos do amendoim através da 

exposição oral por períodos diferenciados e crescentes iniciada durante o 

período de desmame. 
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