
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

JANIRA LÚCIA ASSUMPÇÃO COUTO

EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DO FÍGADO NA
COEXISTÊNCIA DE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI E DESNUTRIÇÃO

NITERÓI/RJ – MACEIÓ/AL
2005



JANIRA LÚCIA ASSUMPÇÃO COUTO

EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL DO FÍGADO NA
COEXISTÊNCIA DE ESQUISTOSSOMOSE MANSONI E

DESNUTRIÇÃO

Orientadores: Prof. Haroldo da Silva Ferreira
                        Profa. Eliane Pedra Dias

NITERÓI/RJ – MACEIÓ/AL
2005

Tese de Doutorado apresentada ao Curso de Pós-
Graduação em Patologia da Universidade Federal
Fluminense para obtenção do grau de Doutor em
Patologia, área de concentração em Patologia
Experimental



Couto, Janira Lúcia Assumpção
Evolução morfológica e funcional do fígado na coexistência

de esquistossomose mansoni e desnutrição / Janira Lúcia
Assumpção Couto. Niterói, 2005. 150p.

Tese (Doutorado em Patologia) – Universidade Federal
Fluminense.

1.Esquistossomose mansoni e desnutrição.2.Fígado e
jejuno.3.Histopatologia.4.Sorologia.5.Absorção
protéica.4.Citocromo P450 monooxigenase hepática - Tese. I.
Universidade Federal Fluminense. II. Título.
ii



iii

À Maria,
 Kecharitomène

Theotókos

“Donna, se’ tanto grande e tanto vali,/
                                                  Che qual vuol grazia e a te não

ricorre,/
                                                 Sua disanza vuol volar sanz’ali.”

Dante Alighieri
                                                 (Divina Comédia, par. xxxiii, 13-15)



iv

Para Cláudio e Janyra
meus pais queridos

Eles, que primeiro semearam
com amor e zelo constante

as primeiras luzes do Saber
no despertar de minha existência

Eles, que foram presença, apoio
e estímulo sem igual

em todos meus momentos

Eles, que há tão pouco partiram,
deixando tanta saudade e solitude...

Para eles, que são tanto para mim,
o carinho, a gratidão e a veneração

                                    de sua Jane



v

“A pesquisa não é concludente,
antes abre o campo para novas indagações
 e por isso mesmo nos encanta e estimula.

Conscientiza-nos, porém, de nossa limitação.

‘Aquele que é’ detém a chave
de todos os segredos do Universo.
Só através Dele nossa inquietude

encontrará a paz
e o porquê de todas as coisas.”



vi

AGRADECIMENTOS

Ao meu esposo Alberto, pelo amor que nos une, sustenta e faz compreender. Aos
nossos filhos Michael, Alberto e Chris, minhas maiores bênçãos. Aos netinhos Michel,
Raphael e Gabriel, anjos que, durante os trabalhos, ensinaram-me a leveza do Ser.

Ao Prof. Haroldo Ferreira, pela orientação responsável, competente e por sua
dedicação ao trabalho científico.

À Profa. Sônia Machado, pelo apoio, ponderação e pela orientação no artigo Citocromo
P450.

Às Profas Eliane Pedra e Heloísa Werneck, da Coordenação de Pós-Graduação em
Patologia da Universidade Federal Fluminense, pela gentileza e pelo apoio.

À CAPES, pelo suporte financeiro.

À Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas (FAPEAL), pela liberação de recursos
que viabilizaram a pesquisa.

À Profa. Eridan Coutinho e sua equipe do Instituto Aggeu Magalhães, pela boa vontade
em ceder os animais de experimentação.

Ao Prof. Josealdo Tonholo, quando pró-reitor, pela compreensão e apoio ao trabalho
científico.

À Profa. Dinalva Rocha, pela cordialidade, disponibilidade e participação no estudo
histopatológico.

À Profa. Maria Eugenia Duarte, pela confiança e estímulo desde o curso de mestrado.

À Profa. Terezinha Ataíde, pelo companheirismo e sugestões durante o experimento.

À Profa. Terezinha Calado, pela estima e pelo suporte na fase inicial deste trabalho.

À Profa. Myriam Hahn, pela colaboração no decorrer do curso.

Ao Prof. Denison Silva, colega do curso, pela gentileza e informações.

Aos professores do Departamento de Química, Brancilene Araújo, Antonio Eusébio
Sant’Ana e Márcia Pletsch, pela boa vontade e informações.



vii

Ao Prof. Ayro Bomfim, quando chefe do Departamanto de Patologia, pela consideração
e apoio.

À Profa. Maria do Carmo Vasconcelos, pelo parecer do exame histopatológico.

Às alunas bolsistas de Nutrição, Regina Coeli Vieira, Janine Barbosa, Cristianne Alves,
Ana Rafaela Barros, Juliana Célia Santos, pela camaradagem e colaboração
responsável nas etapas deste trabalho.

À Thereza Christina Fontana, do Centro de Pós Graduação da UFF, pela eficiência e
gentileza.

À Marineide Coelho, da PROPEP, pela disponibilidade e atenção.

Ao Bento Barbosa Filho, do setor de Bromatologia, pela eficiente participação nas
análises de proteína.

Ao João Florentino e ao Antonio A. Sobrinho, da FUNESA, pela boa vontade e
cooperação na maior parte do trabalho experimental.

À Michelle Cristiane Costa e ao Jorge Silva Filho, do setor de Bioquímica do Laboratório
Central de Alagoas, pela colaboração nos exames sorológicos efetuados.



viii

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS XII

RESUMO ................................................................................................................... XIII

ABSTRACT................................................................................................................ XV

1. INTRODUÇAO ...................................................................................................... 2

ESTUDO I – ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNAS EM  CAMUNDONGOS
DESNUTRIDO E INFECTADOS PELO SCHISTOSOMA MANSONI 10

I. 1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 10

I. 2 METODOLOGIA ................................................................................................. 12

I.2.1 ANIMAIS E INFECÇÃO ..................................................................................... 12

I.2.2 GRUPOS DE EXPERIMENTAÇÃO .................................................................. 12

I.2.3 DIETAS ............................................................................................................. 13

I.2.4 INGESTÃO ALIMENTAR E PADRÃO DE CRESCIMENTO DOS ANIMAIS .... 14

I.2.5 ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNAS .................................................... 15

I.2.6 COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPOP) .......... 16

I.2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................... 17

I. 3 RESULTADOS .................................................................................................... 18

I.3.1 CURVA  PONDERAL ........................................................................................ 18

I.3.2 CONSUMO ALIMENTAR .................................................................................. 19

I.3.3 COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPOP) .......... 21

I.3.4 COEFICIENTE DE ABSORÇÃO PROTÉICA (CAP) ......................................... 21

I.3.5 CONSUMO ALIMENTAR E VOLUME DE FEZES ............................................ 22

I. 4 DISCUSSÃO ....................................................................................................... 24

I.4.1 CURVA PONDERAL E CONSUMO ALIMENTAR ............................................ 24

I.4.2 COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPOP) .......... 26

I.4.3 COEFICIENTE DE ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNA (CAP) ............. 26

I.4.4 CONSUMO ALIMENTAR E VOLUME DE FEZES NO FINAL DO

EXPERIMENTO .............................................................................................
31



ix

I. 5 CONCLUSÕES ................................................................................................... 33

ESTUDO II - VALOR BIOLÓGICO DE DUAS DIETAS DESTINADAS A ANIMAIS
DE EXPERIMENTO, AIN-93G, DO AMERICAN INSTITUTE OF
NUTRITION, E A COMERCIAL LABINA® ......................................... 35

II. 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 35

II. 3 METODOLOGIA ................................................................................................ 38

II. 3.1 ANIMAIS .......................................................................................................... 38

II. 3.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS ........................................................................... 38

II. 3.3 DIETAS ........................................................................................................... 38

II. 3.4 CRESCIMENTO PONDERAL ......................................................................... 39

II. 3.5 COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR (CEA), DE EFICIÊNCIA

PROTÉICA OPERACIONAL (CEPop) E DE ABSORÇÃO INTESTINAL DE

PROTEÍNA (CAP)........................................................................................... 39

II. 3.6 CONSUMO ALIMENTAR E VOLUME DE EXCREÇÃO DE FEZES ............... 40

II.3.7 SACRIFÍCIO E EXAME HISTOLÓGICO .......................................................... 40

II. 3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................. 40

II. 4 RESULTADOS ................................................................................................... 41

II. 4.1 CURVA PONDERAL ....................................................................................... 41

II. 4.2 CONSUMO ALIMENTAR ................................................................................ 41

II. 4.3 INGESTÃO ALIMENTAR E VOLUME DE FEZES EXCRETADAS NA

ÚLTIMA SEMANA DO EXPERIMENTO ....................................................... 42

II. 4.4 COEFICIENTES DE ABSORÇAO INTESTINAL DE PROTEÍNAS (CAP), DE

EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPop) E DE EFICIÊNCIA

ALIMENTAR (CEA) ........................................................................................ 43

II. 4.5 EXAME HISTOLÓGICO .................................................................................. 44

II. 5 DISCUSSÃO ...................................................................................................... 47

II. 5 CONCLUSÕES .................................................................................................. 52

ESTUDO III – HISTOPATOLOGIA DO FÍGADO, BAÇO E JEJUNO NA
ESQUISTOSSOMOSE MURINA ASSOCIADA À DESNUTRIÇÃO
............................................................................. 54

III. 1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 54



x

III. 2. METODOLOGIA .............................................................................................. 56

III. 2.1 ANIMAIS, DIETAS, INFECÇÃO, GRUPOS DE EXPERIMENTO .................. 56

III. 2.2 SACRIFÍCIO E NECROSCOPIA ................................................................... 56

III. 2.3 TÉCNICA HISTOLÓGICA .............................................................................. 56

III.2.4 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO FÍGADO, JEJUNO E BAÇO ....................... 57

III. 3 RESULTADOS................................................................................................... 58

III. 3.1 ANIMAIS SEM INFECÇÃO ............................................................................ 58

III. 3.2 ANIMAIS DO GRUPO CONTROLE INFECTADO.......................................... 58

III. 3.3 ANIMAIS DO GRUPO DESNUTRIDO INFECTADO...................................... 59

III. 4 DISCUSSÃO .................................................................................................... 66

III. 4.1 FÍGADO ......................................................................................................... 66

III. 4.2 JEJUNO ......................................................................................................... 69

III. 4.3 BAÇO ............................................................................................................ 71

III. 5 CONCLUSÕES ................................................................................................. 73

ESTUDO IV - ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO HEPÁTICA NA COEXISTÊNCIA DE
ESQUISTOSSOMOSE MURINA E DESNUTRIÇÃO ......................... 75

IV. 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 75

IV. 2 METODOLOGIA ............................................................................................... 77

IV.2.1 ANIMAIS, DIETAS, INFECÇÃO, GRUPOS DE EXPERIMENTO 77

IV. 2.2 EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES...................................................... 77

IV. 2.3 SEDAÇÃO, COLETA DE SANGUE E SACRIFÍCIO..................................... 77

IV. 2.4 NECROSCOPIA .......................................................................................... 78

IV. 2.5 EXAMES BIOQUÍMICOS DO SORO ............................................................ 78

IV. 2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA................................................................................ 79

IV. 3 RESULTADOS ................................................................................. 80

IV. 3.1 INTENSIDADE DA INFECÇÃO..................................................................... 80

IV. 3.2 TAXA DE MORTALIDADE ........................................................................... 80

IV. 3.3 OCORRÊNCIA DE HEPATOMEGALIA ....................................................... 81

IV. 3.4 INDICADORES BIOQUÍMICOS .................................................................... 82

IV. 4 DISCUSSÃO .................................................................................................... 85

IV. 4.1 INTENSIDADE DA INFECÇÃO .................................................................... 85



xi

IV. 4.2 TAXA DE MORTALIDADE ............................................................................ 86

IV. 4.3 HEPATOMEGALIA ....................................................................................... 87

IV. 4.4 INDICADORES BIOQUÍMICOS ................................................................... 88

IV. 4.4.1 Aminotranferases e Fosfatase Alcalina.................................................. 88

IV. 4.4.2 Albuminemia e Proteinemia total ........................................................... 93

IV. 4.4.3 Glicemia ..................................................................................................... 95

IV. 5 CONCLUSÕES ................................................................................................. 98
ESTUDO V – ATIVIDADE DE CITOCROMO P450 NA ESQUISTOSSOMOSE E

NA DESNUTRIÇÃO ......................................................................... 100

V. 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 100

V. 2 METODOLOGIA ............................................................................................... 109

V.2.1ANIMAIS, DIETAS, INFECÇÃO, GRUPOS DE EXPERIMENTO ..................... 109

V. 2.2 NECROSCOPIA ............................................................................................. 109

V. 2.3 PREPARAÇÃO DA FRAÇÃO MICROSSOMAL ............................................. 109

V. 2.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DAS PROTEÍNAS NA FRAÇÃO

MICROSSOMAL ............................................................................................. 110

V. 2.5 ENSAIO ENZIMÁTICO PARA CROMATOGRAFIA DE CAMADA DELGADA

(CCD).............................................................................................................. 112

V. 2.6 RAZÃO DE FLUXO ......................................................................................... 115

V. 2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................. 115

V. 3 RESULTADOS ................................................................................................. 116

V. 3.1 PROTEÍNAS NA FRAÇÃOMICROSSOMAL .................................................. 116

V. 3.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE ISOFORMAS DE CYPs ............................. 116

V. 3.3 RAZÃO DE FLUXO (Rf) .................................................................................. 117

V. 4 DISCUSSÃO ...................................................................................................... 122

 V.5.CONCLUSÕES .................................................................................................. 128

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 130

ANEXO



xii

LISTA DE ABREVIATURAS

AIN –                       American Institute of Nutrition
ALT –                      Alanina aminotransferase
AST –                      Aspartato aminotransferase
CA –                        Consumo alimentar
CAP –                     Coeficiente de absorção protéica
CCD –                     Cromatografia de camada delgada
CEA –                     Coeficiente de eficiência alimentar
CEPOP –                            Coeficiente de eficiência protéica operacional
CI –                         Controle infectado
CNI –                      Controle não infectado
CYP –                     Citocromo P450
DBR –                     Dieta Básica Regional
DEP –                     Desnutrição energético-protéica
DI –                         Desnutrido infectado
DNI –                      Desnutrido não infectado
EM –                       Esquistossomose mansoni
FA –                        Fosfatase Alcalina
FUNASA -               Fundação Nacional de Saúde
HE –                        Hematoxilina- Eosina
NADPH –                Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato
PAF –                      Peso absoluto do fígado
PRF –                      Peso relativo do fígado



xiii

RESUMO

Nas regiões endêmicas da esquistossomose mansônica existe comumente associação
entre essa parasitose e a desnutrição. Foi realizado aqui um estudo experimental com a
reprodução de um quadro de infecção e desnutrição, tal como acontece na espécie
humana. Os camundongos, em número de 75, foram divididos em quatro grupos, de
acordo com as dietas (normo ou hipoprotéica) e a infecção: nutridos (controle), nutridos
com infecção, desnutridos e desnutridos com infecção. O experimento teve duração de
90 dias. Nesse contexto, das duas afecções, determinados aspectos, concernentes ao
fígado, foram examinados: a ocorrência da hepatomegalia, os índices sorológicos da
função hepática, a atividade de citocromo P450 e as alterações histopatológicas.
Também foi verificada a absorção intestinal de proteínas. A hepatomegalia da infecção
sofreu influência do estado nutricional, porque entre os infectados o peso absoluto do
fígado foi maior nos nutridos (p<0,0001). Indicadores bioquímicos da função hepática
mostraram alterações. A ALT e a AST estavam mais elevadas nos animais nutridos
com infecção, comparados ao controle (p<0,0001). Esses resultados podem estar
condizentes com o processo inflamatório de maior intensidade observado neles. Todos
os grupos apresentaram  elevação da Fosfatase Alcalina, com diferença entre nutridos
e desnutridos, ambos sem infecção (p<0,001) e semelhança entre grupos de infectados
(p>0,05).  O aumento da AST e da Fosfatase Alcalina em nutridos infectados permite
supor a existência de colestase. Os níveis de Albumina não estavam significantemente
diferentes entre os grupos (p>0,05), todavia os desnutridos, infectados ou não
infectados, os apresentaram mais baixos. Animais nutridos infectados apresentaram
maior aumento das Proteínas Séricas. Eles se diferenciaram dos desnutridos, com ou
sem infecção (p<0,01), que mostraram os menores resultados, por influência da dieta
hipoprotéica.  Níveis baixos de Glicose foram também encontrados nos grupos, quando
comparados ao controle (p<0,001). Portanto, infecção ou desnutrição causam
hipoglicemia, notadamente quando ambas se sobrepõem. A absorção intestinal de
proteínas foi semelhante entre o grupo controle e os demais (p>0,05), o que demonstra
a preservação da função absortiva da mucosa na desnutrição e/ou infecção, nas
condições determinadas neste estudo. O estudo do citocromo P450 revelou que a
redução da proteína microssomal hepática deveu-se mais à infecção que à desnutrição,
o grupo controle foi semelhante ao apenas desnutrido (p>0,17) e diferiu dos grupos com
infecção, nutridos e desnutridos (p<0,02). A infecção também causou inibição de
isoformas do citocromo P450, constatada pela ausência de hidroxilação da
progesterona pelas mesmas. No exame histopatológico ficou evidente que apenas a
desnutrição não causou alterações nos órgãos examinados. O estado nutricional
influenciou na evolução da esquistossomose, quando nos animais nutridos a inflamação
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granulomatosa se exacerbou com reações hiperplásicas que ocasionaram as formas
graves observadas. Ficou estabelecido o período de transição da fase aguda para a
crônica da doença.

Palavras- chaves: Esquistossomose mansônica. Desnutrição. Sorologia hepática.
Atividade de citocromo P450. Absorção de proteínas.
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ABSTRACT

In endemic areas of the schistosomiasis mansoni commonly exist association  between
that parasitosis and malnutrition. It was accomplished an experimental study here
through the reproduction of infection and malnutrition, just as happen in the human
species. The mice, in number of 75, were divided in four groups, in agreement with the
diets (normal or low-protein) and the infection: well-fed ( controls), well-fed with infection,
undernourished and undernourished with infection. The experiment had duration of 90
days. Several aspects, concerning to the liver under effects of the two diseases, were
examined: occurrence of hepatomegaly, serology indexes of the hepatic function,
cytochrome P450 activity and histopathological alterations. The intestinal absorption of
proteins was also verified. The hepatomegaly of the infection suffered influence of the
nutritional state, because in well-fed animals the absolute weight of the liver was higher
(p<0,0001). Biochemical indexes of the hepatic function showed alterations. ALT and
AST were more elevated in the well-fed animals with infection, compared to the control
(p<0,0001). That can result of the inflammatory process of higher intensity observed in
them. All the groups presented elevation of Alkaline Phosphatase, with difference
between well-fed and undernourished, both without infection (p<0,001) and likeness
among infected groups (p>0,05). The increase of AST and Alkaline Phosphatase in well-
fed infected animals allows supposing the cholestasis existence. Levels of Albumin were
not different among the groups (p>0,05), though the undernourished ones, infected or
not infected, showed them lower. Animals well-fed infected presented higher increase of
the Serologic Proteins. They differed from the undernourished ones, with or without
infection (p<0,01), that with the smallest results, because the influence of the low-protein
diet.  Low levels of Glucose were also found in the groups, when compared to the
control (p<0,001). Therefore, infection or malnutrition cause hypoglycemia, especially
when both it is put upon. The intestinal absorption of proteins was similar between the
group control and the others (p>0,05), what demonstrates the preservation of the
absorptive function of the mucous membrane in the malnutrition and/or infection, under
conditions in this study. The study of the cytochrome P450 revealed that the reduction of
the microsomal protein hepatic was due to the infection more than to the malnutrition,
the control group  was just similar to undernourished (p>0,17) and differed of the groups
with infection, well-fed and undernourished (p<0,02). The infection also caused inhibition
of the isoenzymes of cytochrome P450, verified by the absence of progesterone
hydroxilation by the same ones. In the histological examination was evident that only
malnutrition didn't cause alterations in the examined organs. The nutritional state
influenced the schistosomiasis evolution, when in the well-fed animals, the
granulomatosis inflammation was exacerbated with hyperplastic reactions that caused
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severe forms observed. It was established the transition period of the acute phase for
the chronic phase of the disease.

Key- words: Schistosomiasis mansoni. Malnutrition. Hepatic seroroly. Activity of
cytochrome P450. Absorption of proteins.
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1. INTRODUÇÃO

             O fígado é o órgão anexo mais importante do aparelho digestório e o maior

órgão do corpo humano, pesando em torno de 1,5 kg. Glândula de grande

complexidade, desempenha funções múltiplas, muitas vezes inter-relacionadas, o

que o faz ser considerado o centro do metabolismo (MELO FILHO & SILVA JUNIOR,

1996).

O fígado está, portanto, envolvido em quase todas as vias bioquímicas que

promovem o desenvolvimento do organismo, o suprimento de nutrientes, a luta

contra as doenças, a produção de energia e interferência na reprodução. São mais

de 500 funções desempenhadas pelos hepatócitos, seu principal conjunto de células

(MONSHOUWER & HOEBE, 2003). Diversas moléstias, no entanto, podem

acometer o fígado e prejudicar nas suas funções vitais. Entre essas doenças

encontra-se a esquistossomose mansoni.
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          Estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo estejam

com esquistossomose, enquanto outras 600 a 650 milhões encontram-se em risco

de se infectar (WERF et al., 2003; SIDDIQUI et al., 2003).

Um dos agentes etiológicos da esquistossomose intestinal, o Schistosoma

mansoni Sambon, 1907 (S. mansoni) seria oriundo da África, como o demonstram

estudos moleculares filogenéticos.  Apesar dos avanços científicos e econômicos, a

distribuição do S. mansoni continua em curso e dissemina-se em vários países,

particularmente no Brasil (MORGAN et al., 2001). Nas regiões neotropicais, o

parasito trematódeo dispersou-se graças à presença do hospedeiro intermediário,

um molusco do gênero Biomphalaria. A espécie Biomphalaria glabrata Say, 1818,

principal vetor do parasito nas Américas (PARAENSE, 1963; 1972), possui grande

suscetibilidade à infecção. Sua presença em determinadas áreas tem importância

epidemiológica na disseminação da doença, fato constatado mais recentemente em

municípios de Alagoas, estado do nordeste brasileiro, onde ela foi encontrada

(COUTO, 2005). Na década anterior, a FUNASA verificou, entre 18 estados, do

nordeste e sudeste, o mais alto índice de exames parasitológicos positivos na

população de Alagoas (REY, 1992).

           A esquistossomose mansoni (EM) no Brasil expandiu-se pela região nordeste

até o sudoeste do estado de Minas Gerais, em uma vasta área endêmica,

estimulada pela migração de indivíduos infectados para locais pouco providos de

saneamento. Além dessa área, acrescentam-se as áreas de transmissão focal que

existem em quase todos os estados da federação (PASSOS & AMARAL, 1998;

XIMENES et al., 2000). Com base em dados fornecidos pela Fundação Nacional de
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Saúde estima-se que existam, no Brasil, cerca de 6,3 milhões de portadores dessa

parasitose (KATZ & PEIXOTO, 2000).

           As formas graves da doença, com aumento do fígado e do baço, estão

correlacionadas com um número maior de ovos do S. mansoni eliminados nas fezes

(LEHMAN et al., 1976; SLEIGH et al., 1986), fato que vai depender da carga

parasitária infectante. Embora vários órgãos possam ser afetados, o fígado, baço e

intestinos são invariavelmente acometidos. Do ponto de vista patológico, o fígado é

o órgão alvo, atingido em vários graus de intensidade (COUTINHO, 1979), com

granulomas epitelióides que surgem nos espaços periportais em resposta à

presença dos ovos do parasito. São eles que, ao afluir continuamente e ao se alojar

nos vasos colaterais do sistema porta intra-hepático, provocam inflamação

granulomatosa na parede vascular (pileflebite) da rede periductal e no conjuntivo

periportal (periflebite). O processo vem acompanhado de neoformação vascular

(ABDEL-HADI & TALAAT, 2000; FLANNERY, 2003).

 A forma hepatoesplênica, de maior gravidade, está associada no fígado ao

espessamento fibroso nos espaços portais, mais acentuado no hilo, cuja

conseqüência é a hipertensão portal. Nessa forma, o aumento do baço ocorre em

90% a 100% dos casos (CERRI et al., 1984). A esplenomegalia parece ter origem

em duas causas, a hipertensão portal, que leva à dilatação dos sinusóides, e a

proliferação retículo-endotelial, como resposta ao S. mansoni e aos seus produtos

(ANDRADE & ANDRADE,1962; CERRI et al.,1984). Portanto, as organomegalias e

as varizes esofageanas são provenientes da hipertensão portal, por sua vez
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conseqüente à fibrose hepática (XIMENES et al., 2000; STONE, 2000), a qual

estaria na origem dos eventos hemodinâmicos pertinentes à doença.

           A evolução da EM e suas manifestações clínicas são influenciadas, além do

grau de infecção já referido, por fatores tais como a duração da doença, o tipo de

cepa parasitária e a condição nutricional do indivíduo (COUTINHO, 1979).

          Com freqüência, a EM coexiste simultaneamente com a desnutrição, em áreas

endêmicas do mundo (CHIEFFI, 1992; CORBETT et al., 1992; COUTINHO, 2004),

na parcela populacional de menor nível sócio-econômico, educacional e sanitário

(COUTINHO, 1979). A desnutrição, nas suas variadas formas, é, sem dúvida, uma

das mais prevalentes enfermidades do mundo (MORA, 1999). Encontra-se,

sobremaneira, nos países em desenvolvimento, onde as populações carentes

alimentam-se pouco e mal, sob condições precárias de higiene e, nesse contexto,

tornam-se vulneráveis aos ataques dos agentes infecciosos.

          O estado de desnutrição resulta do desequilíbrio entre os aportes nutricionais

e as necessidades metabólicas, principalmente protéico-energéticas (CRENN,

2001). Esse estado pode desenvolver-se em razão da deficiência de um nutriente

ou, mais freqüentemente, de vários nutrientes (KEUSH, 1981). Em conseqüência,

sucede a mobilização das reservas energéticas e utilização da massa magra para

suprir necessidades energéticas. Quando, por alguma razão, essas necessidades

estão aumentadas, a desnutrição é agravada, o que modifica a expressão clínica no

sentido de um comprometimento do metabolismo protéico (GREEN, 1999).

Proteínas servem às funções estruturais ou metabólicas, mas diferentemente de



6

carboidratos e lipídios, que podem ser estocados, não há reserva endógena de

aminoácidos ou proteínas (JACOBS & WOOD, 2004).

Os indivíduos desnutridos apresentam diminuição da imunocompetência e

comprometimento das barreiras físicas e, por isso, as infecções os acometem com

maior facilidade e têm efeitos mais intensos que os observados nos indivíduos

normais. Paralelamente, a desnutrição é precipitada pela infecção em conseqüência

da diminuição do apetite, aumento das necessidades metabólicas e de perdas de

nutrientes (JELLIFFE & JELLIFFE, 1989).

As infecções têm efeitos desfavoráveis sobre o estado de nutrição

(SCRIMSHAW et al., 1970), mas a influência do parasitismo intestinal ainda gera

controvérsias. Um estudo realizado em crianças desnutridas, portadoras de Ascaris

lumbricoides e Hymenolepis nana (MUNIZ & QUEIROZ, 2002), revelou que a

desnutrição deveu-se à deficiência qualitativa e quantitativa dos aportes nutricionais,

não guardando relação com a presença dos helmintos. Quando intensas, a giardíase

e a estrongiloidíase podem prejudicar a absorção de lipídios e de vitamina A

(BRANDBORG, 1971).

Com relação à esquistossomose, não foram encontradas lesões hepáticas

que pudessem ser atribuídas à desnutrição (COUTINHO, 1979). Em um outro artigo

(COUTINHO, 1980), verificou-se que a evolução da esquistossomose não era

alterada pela desnutrição, embora a doença pudesse agravar um estado de

desnutrição pré-existente.
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          A absorção intestinal de nutrientes tem sido estudada em camundongos com

esquistossomose (FERREIRA, 1991; FERREIRA et al., 1993). Concluiu-se que a

absorção intestinal de proteínas não foi afetada nos animais bem alimentados, mas

agravou o quadro de má-absorção verificado entre os animais desnutridos.

Conforme exposto, tanto a EM quanto a desnutrição são importantes

problemas de saúde pública em países em desenvolvimento, como o Brasil. Embora

comumente ocorram de forma simultânea sobre um mesmo indivíduo (TAVARES

NETO et al., 1988), ainda são poucos os estudos que visam elucidar os efeitos

decorrentes da associação entre essas duas enfermidades.

Modelos experimentais de infecção pelo S. mansoni tem contribuído

notavelmente para o melhor conhecimento da patologia e da patogênese da EM

(CHEEVER et al., 2002). Neste experimento foram utilizados camundongos

infectados ou não pelo S. mansoni, aos quais se ministrou uma dieta controle,

atendendo a todos os requisitos nutricionais da espécie, ou uma dieta

multideficiente, elaborada com componentes habitualmente consumidos pela

população rural do nordeste brasileiro, com baixo aporte nutricional.  O modelo

experimental reproduziu a associação freqüente entre infecção e desnutrição e

estudou seus efeitos sobre o organismo, notadamente sobre o fígado.  Foram

analisadas alterações morfológicas, funcionais e a atividade de citocromo P450

monooxigenase, além da absorção intestinal de proteínas.
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Com o objetivo de promover uma melhor compreensão do experimento e da

análise dos resultados, o projeto foi dividido em cinco etapas que priorizam as

seguintes investigações:

Estudo I – Absorção intestinal de proteínas em camundongos

desnutridos e infectados pelo Schistosoma mansoni

Estudo II – Valor Biológico de duas dietas destinadas a animais de

laboratório (roedores): AIN-93G, proposta pelo American

Institute of Nutrition, e a dieta comercial Labina ®

Estudo III – Histopatologia do fígado, baço e jejuno na  esquistossomose

murina associada à desnutrição

Estudo IV – Alterações da função hepática na coexistência de

esquistossomose murina e desnutrição

Estudo V – Atividade de citocromo P450 monooxigenase na

esquistossomose mansônica e desnutrição



ESTUDO I
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ESTUDO I

ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNAS EM
CAMUNDONGOS DESNUTRIDOS E INFECTADOS PELO

Schistosoma mansoni

I.1 INTRODUÇÃO

A desnutrição energético-protéica (DEP) é o problema nutricional mais

importante do mundo, frequentemente encontrada em áreas com níveis altos de

infecções parasitárias (TSHIKUKA et al., 1997). Pode alterar a estrutura e as

funções do fígado, afetando o metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras.

No caso das gorduras, pode ocorrer degeneração gordurosa com vacuolização

citoplasmática dos hepatócitos (NUNES et al., 1997).
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Assim como a DEP pode evoluir para insuficiência hepática, por sua vez as

doenças do fígado também podem conduzir a um estado de desnutrição.

Em pacientes com doença hepática grave associam-se os efeitos adversos da

DEP, uma vez que nas hepatopatias as anormalidades dos parâmetros nutricionais

são altamente prevalentes (FIGUEIREDO et al., 2000). Nas patologias crônicas do

fígado ocorrem frequentemente alterações metabólicas de macronutrientes,

conduzindo a um estado de DEP (MAIO et al., 2000), consequência inevitável em

crianças (KELLY, 1995; TROCKI et al., 2000) e pacientes com cirrose hepática

(MORIWAKI et al., 2000).

           Dada sua importância nas funções orgânicas, os protídeos tem sido mais

estudados, com diversidade de técnicas, porém existem inúmeras controvérsias a

respeito de sua absorção intestinal na desnutrição (FERREIRA, 1991).

A absorção intestinal de proteínas já foi estudada em camundongos com

esquistossomose e/ou desnutrição. A infecção, que aparentemente não afeta a

função absortiva nos animais bem alimentados, pareceu interferir nesse processo

nos animais desnutridos (FERREIRA, 1991; FERREIRA et al., 1993).

           Ainda são poucos os relatos que visam elucidar os efeitos decorrentes da

associação entre as duas enfermidades, quando em atuação sobre um mesmo

hospedeiro, quadro que, em populações humanas, é bastante freqüente (TAVARES

NETO et al., 1988). Um dos objetivos deste estudo foi verificar a absorção intestinal

de proteínas, em camundongos, nos estados de nutrição normal ou na desnutrição,



12

na vigência ou não de infecção pelo S. mansoni. Foram utilizadas duas dietas, a

comercial Labina®, como controle, e outra multicarencial que induziu à desnutrição.

I.2 METODOLOGIA

I.2.1 ANIMAIS E INFECÇÃO

Foram utilizados camundongos Mus musculus “outbred”, albinos, suíços,

machos, pesando entre 10 a 15g, procedentes do biotério do Centro de Pesquisas

Aggeu Magalhães, da Fundação Oswaldo Cruz (CpqAM/FIOCRUZ). Os animais

foram desmamados aos 21 dias.

           No dia seguinte ao desmame, parte dos animais foi infectada com 40

cercárias, procedentes de espécimes de Biomphalaria glabrata Say, 1818, mantidos

em laboratório. As cercárias do S. mansoni originaram-se da cepa São Lourenço da

Mata (Pernambuco), e a infecção foi efetuada por penetração percutânea, em

banhos individuais O projeto relativo ao presente experimento foi submetido e

aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa (CEP/UFAL), com base no item VIII.13,b

da Resolução nº 196/96.

I.2.2 GRUPOS DE EXPERIMENTAÇÃO

 Com previsão à mortalidade que pode ser causada pela infecção, notadamente

quando associada à desnutrição (COUTO, 1999), foi utilizado um número maior de

animais (46) nos grupos Controle Infectado e Desnutrido Infectado. Os
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camundongos, no total 75, foram distribuídos em quatro grupos, de acordo com

infecção e tipo de dieta, e mantidos em gaiolas individuais, sob condições

padronizadas de temperatura, 23 ± 2ºC, e de iluminação, com ciclo claro-escuro de

12/12 horas (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição dos animais, segundo o tipo de dieta e a presença ou não da
infecção pelo S. mansoni

GRUPO Dieta Infeção N.ºde animais

Controle CONT Não 13

Controle infectado CONT Sim 19

Desnutrido DBR Não 16

Desnutrido Infectado DBR Sim 27

TOTAL - - 75

Controle = ração Labina®
DBR = Dieta Básica Regional (COUTINHO, 1976; TEODÓSIO et al., 1990).

I.2.3 DIETAS

            Foi utilizada como dieta controle a ração comercial Labina® (Agribands do

Brasil Ltda.), com 23% de conteúdo protéico, 4% de extrato etéreo e 5% de matéria

fibrosa. Sua confecção é baseada nas recomendações do National Research

Council e do National Institute of Health, USA (MOTA et al., 2001).

          Essa dieta comercial, com fórmula fechada, mostra apenas uma composição

básica na embalagem, onde constam farinha de peixe como fonte de proteína,

suplemento vitamínico e mineral, e uma proporção importante de cereais, sob forma

de farelo. Nela podem estar incluídos carbonato de cálcio, farelo de soja, farelo de
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trigo, feno de alfafa, fosfato bicálcico, milho integral moído, óleo de soja degomado,

cloreto de sódio, entre outros ingredientes, a critério do fabricante.

          A desnutrição foi induzida com a utilização de uma dieta multicarencial, a

Dieta Básica Regional (DBR). A mesma reproduz os hábitos alimentares das

populações de zonas endêmicas do nordeste brasileiro e é constituída de apenas

8% de proteínas (COUTINHO, 1997; TEODÓSIO, 1990).

           A DBR foi elaborada (g/1000g) com feijão (Phaseolus vulgaris) (183,4g),

farinha de mandioca (Manihot utilíssima) (581,6g), charque (37,7g), batata doce

(Ipomoea batatas) (127,6g) e óleo de soja (70,0ml). Com exceção da farinha de

mandioca, todos os demais ingredientes foram cozidos à moda caseira, dessecados

em estufa e moídos. Essa dieta tem uma composição percentual média (g/g%) de

8,0 de proteínas, 76,0 de carboidratos, 8,0 de extrato etéreo e 8,0 de fibras. Sendo

multicarencial, quando administrada aos animais de laboratório (ratos e

camundongos), induz a um quadro de desnutrição semelhante aquele observado em

humanos.

          As dietas (Tabela 2), em forma de “pellets”, e a água foram oferecidas ad

libitum.

I.2.4 INGESTÃO ALIMENTAR E PADRÃO DE CRESCIMENTO DOS ANIMAIS

O padrão de crescimento dos animais foi verificado por meio da aferição

semanal do peso individual dos animais, durante o transcorrer do experimento. Da
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mesma forma, o consumo dietético foi monitorado. Para isso utilizou-se balança

digital semi-analítica, com capacidade para 1500g e sensibilidade de 0,01g.

        Tabela 2 - Composição das dietas utilizadas no experimento

Dietas Ingredientes
Carbonato de Cálcio
Farelo de Soja
Farelo de Trigo
Feno de Alfafa
Fosfato Bicálcico

l – Controlea Milho Integral Moído
Composição básica do Óleo de Soja Degomado
Produto Cloreto de Sódio

Premix Vitamínico Mineral
Farinha de Peixe

2- DBR b Feijão 183,4g
Ingredientes p/ 1kg Farinha 581,6

Charque 37,4g
Batata doce 127,6g
Óleo de Soja 70,0g
TOTAL 1000,0g

a - Labina® (Agribands do Brasil Ltda.)
b - Dieta Básica Regional (COUTINHO, 1976; TEODÓSIO et al.,
1990).

I.2.5 - ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNAS

Foi estudada ao final da 13ª semana de experimentação, através do cálculo

do Coeficiente de Absorção Protéica (CAP), com aplicação da seguinte equação:

CAP= --

N ingerido – N fecal

-------------------------------- x 100
N ingerido
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Para a efetuação desse teste, foi quantificada a ingestão alimentar de cada

animal por um período de sete dias. As bandejas das gaiolas foram forradas com

papel de filtro para melhor absorver a urina, reduzindo o contato das fezes com

nitrogênio (N) urinário. Após sete dias, as fezes foram coletadas, acondicionadas em

envelopes de papel laminado devidamente identificados. Antes das análises, esse

material foi dessecado em estufa a 60ºC até peso constante.  A determinação do N

fecal foi obtida por meio do micro método de Kjedahl (A.O.A.C., 1990). O método

promove a digestão, pelo ácido sulfúrico, da amostra mantida no aparelho digestor.

Sucedem as etapas de destilação, com a liberação de amônia por adição de

hidróxido de sódio e de titulação do N com ácido clorídrico. Calculou-se o N

absorvido pela diferença entre o N ingerido pelos animais e o N excretado pelas

fezes (para transformá-lo em proteína, multiplica-se o valor obtido pelo fator 6,25).

I.2.6 – COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPOP)

           Para o cálculo desse coeficiente, foram utilizados os valores referentes ao

ganho em peso e consumo alimentar durante os primeiros 28 dias do experimento.

Essa relação é assim expressa:

CEPOP 

      Ganho em Peso (g)

=
       Proteína Ingerida (g)
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I.2.7 – ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi efetuada segundo a análise da variância (ANOVA)

para comparação entre as médias obtidas nos diferentes grupos. Quando havia

diferença, utilizou-se o teste de Tukey para distinguir quais grupos diferiam entre si.
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I.3 – RESULTADOS

I.3.1 CURVA PONDERAL

 As curvas de crescimento dos animais dos diferentes grupos encontram-se

ilustradas na Figura 1.
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Figura 1 – Curvas de crescimento (média ± DP) de camundongos alimentados com
a dieta controle (C) ou desnutridos (D) pelo consumo da Dieta Básica
Regional, infectados (I) ou não (NI) pelo Schistosoma mansoni.

Os grupos submetidos à DBR apresentaram um padrão de crescimento inferior

ao daqueles alimentados com a dieta Controle (p<0,0001).
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Animais alimentados com a dieta Controle, quando infectados,

desenvolveram-se ponderalmente menos que aqueles não infectados, fato que se

acentuou após a 5ª semana do experimento (p<0,009).

Entre os animais desnutridos, independentemente da infecção, o

desenvolvimento ponderal sucedeu de modo sistemático abaixo daqueles

alimentados com a dieta Controle. A partir da 7ª semana, observou-se uma

estabilização do crescimento no grupo desnutrido e infectado, sem que, no entanto,

o peso médio ao final do experimento tenha se diferenciado de forma significante do

grupo desnutrido não infectado (p>0,05).

I.3.2 CONSUMO ALIMENTAR

           A ingestão alimentar média dos animais nos diferentes grupos durante os

primeiros 28 dias do experimento encontra-se expressa na Figura 2. Os animais

alimentados com a DBR ingeriram uma quantidade de ração significativamente

inferior ao dos grupos alimentados com a dieta controle (p<0,001). Entre estes,

houve uma tendência a um menor consumo entre os infectados (p=0,08), fato não

observado entre os desnutridos (p=0,21)
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Figura 2 - Consumo alimentar dos camundongos dos
grupos Controle (CNI), Controle Infectado
(CI), Desnutrido (DNI) e Desnutrido
Infectado(DI) durante os primeiros 28 dias
do experimento.

           Durante o período do experimento, de 93 dias, a curva do consumo alimentar

(Figura 3 e Tabela 3) todos os grupos foram diferentes do Controle (p<0,001).

Camundongos Controle Infectados assemelharam-se aos Desnutridos não

Infectados (p>0,05).
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Figura 3 – Curva do consumo alimentar de camundongos dos
grupos Controle(CNI), Controle Infectado (CI),
Desnutrido (DNI) e Desnutrido Infectado (DI) aos 93
dias do experimento.

I.3.3 COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPop)

   Os animais Controle e Controle Infectados foram semelhantes entre si

(p>0,05) e diferentes dos Desnutridos, infectados ou não (p<0,001). Não houve

diferença entre os Desnutridos, com ou sem infecção (p>0,05) (Tabela 3).

I.3.4 COEFICIENTE DE ABSORÇÃO PROTÉICA (CAP)

           Não houve diferença entre os grupos de estudo (p>0,05). O grupo Controle,

cuja dieta consumida foi a Labina®, apresentou resultado aquém do esperado, se

comparado a uma proteína de referência, como a caseína, que tem

aproximadamente 90% de absorção intestinal (Tabela 3).
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Tabela 3 - Coeficientes de Absorção Protéica (CAP), Eficiência Protéica
Operacional (CEPOP) e Consumo Alimentar (CA) de camundongos
dos grupos Controle (CNI), Controle Infectado (CI), Desnutrido
(DNI) e Desnutrido Infectado (DI)

Médias para mesma característica com a mesma letra não diferem entre si (p>0,05; teste Tukey)

I.3.5 CONSUMO ALIMENTAR E VOLUME DE FEZES

            Na 13ª semana, ao final do experimento, observou-se que o consumo

alimentar dos camundongos do grupo Controle foi significantemente superior ao

consumo dos demais (p<0,0001). Não houve diferença entre Controle Infectado e

Desnutridos (p>0,05). Desnutridos não infectados e infectados diferiram entre si

(p<0,0001).

Variável CNI CI DNI DI P- valor

CAP (%) 75,3±2,7 72,3±2,9 67,6±8,4 73,3±10,9 n.s.

CEPOP (%) 0,36±0,08a 0,48±0,11a 0,18±0,18b 0,12±0,19b 0,0001

CA 93dias (g) 538,3±1,2a 477,8±3,3b 450,4±4,4bc 407,8±5,57c 0,0001
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Nesse mesmo período (Figura 4), o volume de fezes foi diferente entre todos

os grupos (p<0,0001), à exceção dos Desnutridos Infectados e não Infectados, que

se assemelharam (p>0,05).

Figura 4 - Distribuição dos grupos segundo o consumo alimentar e o
volume fecal excretado durante a 13ª semana do
experimento.
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I. 4. DISCUSSÃO

I.4.1 CURVA PONDERAL E CONSUMO ALIMENTAR

O desenvolvimento ponderal esteve em consonância com o consumo

alimentar, com resultados similares. Nos grupos que receberam a dieta DBR,

infectados ou não, o desenvolvimento ponderal foi modesto, denunciando o baixo

valor biológico dessa dieta. Foi observado, em estudo realizado com ratos, que uma

das características mais importantes da deficiência protéico-calórica na fase de

desenvolvimento é o retardo do crescimento, verificado pela redução acentuada do

peso corpóreo (TIRAPEGUI & de ANGELIS, 1984).

O consumo alimentar nos animais com DBR também foi menor. Os efeitos da

infecção sobre o consumo alimentar seriam equivalentes aos do estado de

desnutrição porque animais nutridos com infecção assemelharam-se aos apenas

desnutridos.

Apesar dos animais terem livre acesso ao alimento a fim de assegurar um

ganho máximo de peso (MCDONALD, 1997), observou-se que aqueles desnutridos

consomem menos.  Um estudo verificou que filhotes de ratas, submetidas à

desnutrição durante a gravidez, diminuíram o consumo alimentar e o peso corpóreo

na idade adulta, mesmo com acesso ao alimento. O fato foi atribuído a uma

alteração permanente no hipotálamo (PASSOS et al., 2001). Essa alteração não

deve ser específica da fase de lactação, porque ratos adultos, alimentados com

quantidades diferentes de proteínas, ajustavam o consumo protéico, de modo que
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esses aportes estavam em proporção constante dos aportes energéticos

consumidos (WURTMAN, 1983). Portanto há um déficit ponderal irreversível quando

a desnutrição é precoce, situação similar à que foi observada neste estudo.

A redução na velocidade de crescimento ponderal dos animais do grupo

Controle Infectado, observada a partir da 5ª semana, pode ser atribuída ao início da

oviposição do S. mansoni. Em humanos, esse período corresponde à fase aguda,

com duração de um a dois meses e sintomas de diarréia muco-sanguinolenta, febre,

hépato-esplenomegalia, numa exacerbada resposta imunológica e inflamatória do

organismo, que repercute no estado geral do hospedeiro (BARBOSA et al., 2001;

KATZ & ALMEIDA, 2003).  Após essa fase, observou-se uma recuperação e

retomada do crescimento desses animais. Todavia, em nenhum momento do

experimento, sua curva se sobrepôs àquela  dos animais alimentados com a mesma

dieta, porém isentos de infecção.

Nos animais desnutridos e infectados a alteração na curva ponderal ocorre

mais tarde (TSHIKUKA et al.,1997), neste estudo na 7ª semana, o que mostra a

influência das dietas também sobre o desenvolvimento do parasito, retardando o

início da oviposição.

  Em relatos anteriores, foi estabelecido que os efeitos crônicos da desnutrição

calórico-protéica poderiam causar impacto semelhante ao de uma esquistossomose

intensa no desenvolvimento ponderal dos animais (COUTO,1999), ou ainda, que

poderiam ser mais prejudiciais ao organismo que a infecção (COUTINHO et al.,
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1991). Neste experimento, verificou-se uma maior influência das dietas do que da

EM sobre o desenvolvimento dos animais.

I. 4.2 COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPOP)

          Os valores do CEPop, que dependem da concentração de proteína na dieta

(BOS  et al., 2000), mostraram  influência evidente das dietas sobre os animais.

Valores mais altos foram observados nos grupos Controle, com ou sem infecção, e

valores mais baixos foram vistos nos Desnutridos Infectados e sem infecção,

causados pela deficiência protéica na dieta.

I. 4.3 COEFICIENTE DE ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNAS (CAP)

Como a absorção intestinal de proteínas não foi alterada entre os grupos de

estudo, de modo que os diferenciassem entre si, ressalta-se que neste estudo, tanto

a infecção produzida como o grau de desnutrição, conseqüente à dieta DBR,

ofertada ad libitum, contendo 7,21% de proteína e 8% de gordura, foram de média

intensidade. Todavia, algum grau de desnutrição significa menos que um estado

ótimo (MORA, 1999).

O intestino possui capacidade funcional e morfológica para adaptar-se em

resposta às mudanças do estímulo ambiental e geralmente, essas trocas

adaptativas são benéficas, uma vez que a superfície total do intestino pode mudar

sem alterar a altura ou profundidade dos vilos. A presença de nutrientes no lúmen é

o estímulo para o crescimento e a função do intestino, através de diversos

mecanismos. Eles obviamente influenciam na adaptação intestinal, através da
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variação da quantidade e composição da dieta (WOUSTRA, 2002). O estado

nutricional vai, portanto, afetar processos dinâmicos, como as modificações nas

células do epitélio intestinal, sua diferenciação, migração, proliferação e apoptose,

bem como as funções de defesa do intestino (ZIEGLER et al., 2003).

Subnutrição e má nutrição (=desnutrição) foram definidas em trabalho

realizado com camundongos (WAINWRIGHT, 2001). Nele, a subnutrição seria

causada pela oferta reduzida de uma dieta com nutrientes em proporção adequada,

enquanto a má nutrição resultaria de uma dieta desbalanceada, por exemplo, com

8% de proteína e excesso ou deficiência de nutrientes específicos, sem causar

necessariamente restrição calórica. Neste estudo, a utilização da DBR causou

desnutrição nos animais.

     Sabe-se que efeitos da restrição energética são lentos, por meses e anos,

num processo gradual que não afeta a anatomia e o peso intestinal, mas os estados

de semi-inanição e desnutrição tem manifestações geralmente rápidas, ocorrendo

em questão de horas e dias (CASIROLA et al., 1996 e 1997; FERRARIS et al.,

2001). Na inanição, a massa intestinal diminui, reduzindo dramaticamente a

absorção de nutrientes, mas em condições de semi-inanição ou desnutrição, o

transporte de glicose nas bordas em escova dos enterócitos, por exemplo, aumenta

duas vezes mais que em animais (ratos e coelhos) bem nutridos (BROT-LAROCHE

et al., 1988; BUTZER et al., 1990).  Pode haver, portanto, condições para um bom

aproveitamento dos nutrientes na desnutrição.
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Como o intestino delgado desempenha papel crítico na assimilação de

proteínas (FREEMAN et al., 1979), a composição da dieta pode influenciar a

arquitetura da mucosa e conseqüentemente, sua função absortiva. Em ratos

alimentados com dieta comercial, foi observado que houve redução do número e

volume das células mucosas (SHARMA & SCHUMACHER, 1995).

Na desnutrição, as alterações estruturais evoluem proporcionalmente ao seu

grau de intensidade. Estudos já mostraram uma mucosa intestinal modificada nos

casos de desnutrição grave (BURMAN, 1965; TANDON et al., 1968; SHINER et al.,

1973; BRUNSER et al., 1976; COUTO et al., 2002), com atrofia, redução da altura

dos vilos (vilosidades achatadas), conseqüentes à diminuição do número de

enterócitos.  Por sua vez, a desnutrição agiria como importante fator na gênese da

síndrome de má absorção (TANDON et al., 1968), o que agravaria mais ainda o

quadro.

Neste estudo, não foram assinaladas alterações que poderiam interferir sobre

o mecanismo de absorção de nutrientes, como já foi relatado (TANDON et al., 1968;

VANNUCHI et al., 1974; MARTINS et al., 1991). Mostra adiante o exame

histopatológico que a mucosa intestinal estava preservada em animais desnutridos,

com integridade das vilosidades, o que pressupõe a manutenção da função

absortiva.

          Os resultados do CAP relativos ao grupo Controle apresentaram valores muito

abaixo aos de uma proteína de referência, como a caseína. Tendo como base o

coeficiente de digestibilidade da mesma, em torno de 92,4% em camundongos ou
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ratos (FERREIRA, 1991; MIURA et al., 2001), os resultados com a Labina®, com

uma média de 75%, foram muito inferiores. A digestibilidade protéica é fator chave

para determinar a qualidade da proteína (CARIAS et al., 1995), cuja composição

aminoacídica tem papel fundamental no seu aproveitamento (TIRAPEGUI & de

ANGELIS, 1984; BOS et al., 2000).

          Como se sabe, a fonte de proteína da Labina® vem da farinha de peixe,

provavelmente um aproveitamento de resíduos após a filetagem (BOSCOLO et al.,

2004). No entanto, a farinha de peixe seria o único, dentre os suplementos protéicos,

que possuiria balanço equilibrado em lisina e metionina, o que torna maior a

probabilidade de também melhorar o balanço desses aminoácidos no duodeno

(CABRAL et al., 2001).

           Estudos anteriores verificaram que a digestão intestinal da farinha de peixe

apresentava uma grande variação de valores, de acordo com a matéria prima

utilizada, como o tipo de peixe, e seu processamento. Esses fatores interferem na

resolução da digestibilidade, com resultados diversos (CABRAL et al. 2001;

BOSCOLO et al., 2004).

           Devido a isso, encontram-se na literatura valores entre 55,8 a 95,5% de

digestibilidade protéica para a farinha de peixe. Um estudo precisou essa

digestibilidade em 73,27% (CABRAL et al., 2001), resultado semelhante ao que foi

encontrado nesta pesquisa. Outras análises indicaram uma baixa digestibilidade, de

55,25% (CARIAS et al., 1995) ou uma alta digestibilidade intestinal, de 98,19%

(OLIVEIRA et al., 2003).
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          O valor nutricional dos componentes de uma dieta é freqüentemente descrito

de acordo com sua digestibilidade, eficiência e efeitos de ganho ponderal (YORK &

CLEMENS, 1988). Embora a dieta Labina® tenha apresentado uma digestibilidade

protéica baixa, os animais do grupo Controle obtiveram desenvolvimento ponderal

normal.

          Com o propósito de se obter maiores informações sobre o valor biológico

dessa dieta comercial, foi realizado o Estudo II, durante o qual a Labina® foi

comparada à dieta do American Institute of Nutrition (AIN-93). Ambas as dietas são

utilizadas na alimentação de animais de experimento e por isso mais estudos devem

averiguar seu potencial nutritivo e seu uso adequado.
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I.4.4 CONSUMO ALIMENTAR E VOLUME DE FEZES NO FINAL DO
EXPERIMENTO

Ao final do experimento percebe-se o efeito da infecção e da desnutrição na

disposição alimentar dos animais, quando todos foram diferentes do grupo Controle.

A infecção pode repercutir do mesmo modo que a desnutrição (COUTO, 1999),

porque animais nutridos e infectados tiveram consumo semelhante ao dos

desnutridos sem infecção. Animais desnutridos infectados consumiram menos,

evidenciando sinergismo entre infecção e desnutrição (TSHIKUKA et al., 1997).

          A quantidade de excreção fecal foi influenciada pelas dietas. Excrementos

eliminados pelos animais com dieta Controle/Labina® apresentaram quantidade e

volumes maiores, ocorrência justificada pelas fibras de trigo, soja e milho que

constam na composição da Labina®. Segundo dados do Departamento de

Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004), o conteúdo total de fibras, verificado em

100g do alimento em estudo, seria de 47,00g no farelo de trigo, na soja, de 53,86g

e no farelo de milho, de 62,75g. Na dieta DBR, onde constam o feijão, a farinha de

mandioca e a batata doce, o conteúdo de fibras é pobre. Os dados desse

Departamento verificaram, nas mesmas condições, que o feijão tem um total de

5,86g de fibras, a farinha de mandioca tem 6,20g e a batata doce apresenta 3,27g

de fibras. A quantidade de fibras insolúveis é muito superior à de solúveis em todos

os componentes de ambas as dietas. Aliás, a proporção indicada deve ser de 3:1,

de fibras insolúveis para as solúveis (MAHAN & SCOTT-STUMP, 1998).
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As dietas de coelhos (e naturalmente de outros Rodentia), contém

necessariamente alto nível de fibras, que apresentam baixo teor energético e um

papel fundamental no processo digestivo dessas espécies (FALCÃO-e-CUNHA et

al., 2004). No trato gastrointestinal, os efeitos fisiológicos dependem do tipo de

fibras solúveis e insolúveis, cuja quantidade e natureza diferem entre cereais, frutas

e vegetais. Fibras insolúveis, como aquelas encontradas no farelo de trigo, induzem

ao aumento do peso e volume das fezes e reduzem o tempo do trânsito intestinal

(THEBAUDIN et al., 1997). Por sua vez, as fibras solúveis aumentam a  atividade de

fermentação no intestino grosso, com favorecimento conseqüente da flora colônica

probiótica, além de também aumentar a umidade fecal, reduzindo a constipação

(MÄLKKI & VIRTANEN, 2001). As fibras naturais afetam o tempo total do trânsito e

em particular, o tempo dispendido no ceco (GIDENNE et al., 1987; GARCIA et al.,

1999).

           Nos animais desnutridos os grânulos de fezes apresentaram-se ressequidos,

de tamanhos reduzidos, e consistência maior, com mais resistência à maceração, ao

contrário dos animais com a dieta Controle. Esses dados sugerem a presença de

obstipação intestinal, que pode ser resultante de uma dieta pobre em fibras

(THEBAUDIN et al., 1997), como o foi a DBR.
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I. 5 CONCLUSÕES

1. A desnutrição induzida precocemente causou o maior déficit ponderal entre os

grupos de estudo. Em menor proporção, a infecção motivou uma diminuição

no desenvolvimento ponderal, observada a partir do período de oviposição da

fêmea do parasito. A associação das duas condições potencializa este efeito.

2. Animais desnutridos consumiram menos porque tendem a ajustar o consumo

protéico proporcionalmente aos aportes energéticos. A infecção causa a

mesma inapetência que a desnutrição e existe sinergismo quando ambas

estão associadas.

3. A absorção intestinal de proteínas foi semelhante na infecção e/ou na

desnutrição e pressupôs a preservação da função absortiva da mucosa

jejunal, fato confirmado adiante, no estudo histológico.

4. A absorção intestinal de proteína do grupo controle, com resultado inferior se

comparado a uma proteína de referência, como a caseína, deveu-se

provavelmente à baixa digestibilidade da proteína na composição da dieta

Labina®.



ESTUDO II
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ESTUDO II

VALOR BIOLÓGICO DE DUAS DIETAS DESTINADAS A
ANIMAIS DE LABORATÓRIO (ROEDORES): AIN-93G,

PROPOSTA PELO AMERICAN INSTITUTE OF NUTRITION, E
A DIETA COMERCIAL LABINA®

II.1 INTRODUÇÃO

O conhecimento da importância de dietas padrões destinadas a roedores de

laboratório pelo American Institute of Nutrition (AIN) ocasionou a aprovação de

medidas destinadas a orientar pesquisadores com experiência limitada de nutrição

(AMERICAN INSTITUTE OF NUTRITION, 1977; REEVES et al., 1993a).

Segundo REEVES (1997), a dieta é seguramente o fator mais importante na

nutrição animal experimental, e portanto, quando o mecanismo de ação de um

determinado nutriente está focalizado, o conhecimento preciso da composição

dietética para o modelo animal é de suma importância. As dietas para animais de

laboratório pertencem a certas categorias. Uma delas elaborada com ingredientes

primários, incluído cereais, pode ter fórmula aberta, conhecida e disponível para uso
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potencial, ou fechada, conhecida apenas pelo fabricante industrial. Outra, purificada,

é feita com ingredientes refinados, proteínas isoladas, açúcar e óleo refinados,

fontes de vitaminas e minerais de alta pureza. Entre 1977 e 1980, o AIN publicou

fórmula de dieta purificada para roedores de experimento, com o nome AIN-76A, que

podia ser reformulada facilmente em várias modalidades de estudos nutricionais.

Como surgiram, porém, numerosos problemas relativos ao seu uso, essa dieta foi

revisada e substituída em 1993 pela AIN-93. A nova fórmula contém ingredientes

purificados, disponíveis e de custo acessível. Essa composição consistente e com

largo alcance de aplicações, tem duas versões, a AIN-93 G, destinada à fase do

crescimento e reprodução, e AIN-93 M, para a manutenção do animal adulto.

Dietas comerciais são cada vez mais utilizadas em animais de experimento

(SILVA et al., 2000; FERRARIS et al., 2001; SIMÕES et al., 2002; COUTINHO,

2004).  A ração comercial Labina® (Agribands do Brasil Ltda.), peletizada e com

23% de conteúdo protéico, é confeccionada de acordo com as recomendações do

National Research Council e do National Institute of Health, USA (MOTA et al.,

2001).

A necessidade de se verificar o valor biológico da Labina® sobreveio após os

resultados de experimento anterior. Nele, animais sadios, alimentados com essa

dieta e pertencentes ao grupo controle, apresentaram coeficientes de absorção

protéica inferiores (75,28%) aos dos animais controle de outros experimentos

(92,4%), que tem a caseína como proteína de referência (FERREIRA, 1991;

FERREIRA et al., 1993; COUTINHO et al., 1992; BOS et al., 2000).  Este estudo se

propôs definir o valor biológico da Labina®, comparando-a à dieta AIN-93, que utiliza



37

a caseína como fonte protéica.  Foram investigados a evolução ponderal dos

animais, a digestibilidade protéica da dieta e os coeficientes de eficiência protéica

operacional e alimentar.
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II. 2 METODOLOGIA

II.2.1 ANIMAIS

Foram utilizadas ratos fêmeas Wistar, albinas, desmamadas aos 21 dias. As

mesmas foram mantidas em gaiolas individuais e em condições padronizadas de

temperatura e luminosidade. Água e alimentos foram fornecidos ad libitum.

II. 2.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS

Foram divididos dois grupos de estudo, cada um com seis animais, conforme

o tipo da dieta:

1º grupo- AIN-93 G

2º grupo- Labina®

O experimento teve duração de 30 dias.

II.2. 3 DIETAS

Os animais foram alimentados com dois tipos de dietas controle, AIN-93G e

Labina®, destinadas a suprir as necessidades nutricionais de roedores. Ambas

foram fornecidas sob a forma de pellets.

A dieta AIN-93G compõe-se dos seguintes ingredientes (g/1000g): amido

(629g), caseína (200g), celulose (50g), Mineral Mix (35g), Vitamina Mix (10g),

metionina (3g), colina (2,5g), hidroquinona (0,014g) e óleo de soja (70,0g).
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A dieta Labina®, com fórmula fechada, mostra apenas uma composição

básica na embalagem com farinha de peixe como fonte de proteína, suplemento

vitamínico e mineral, e uma parcela importante de ingredientes primários, os cereais,

sob forma de farelo. Nela podem constar carbonato de cálcio, farelo de soja, farelo

de trigo, feno de alfafa, fosfato bicálcico, milho integral moído, óleo de soja

degomado, cloreto de sódio. A matéria mineral está estabelecida em 10% e a

matéria fibrosa em 5%.

II.2.4 CRESCIMENTO PONDERAL

Semanalmente os animais eram pesados para obtenção da curva ponderal.

Para isso, utilizou-se balança digital com capacidade para 10 kg e sensibilidade para

0,1g.

II. 2.5 COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR (CEA), DE EFICIÊNCIA

PROTÉICA OPERACIONAL (CEPop) E DE ABSORÇÃO INTESTINAL DE

PROTEÍNAS (CAP)   

  Após monitoramento do início ao final do experimento, foi avaliado o consumo

alimentar e ganho de peso dos animais através do cálculo do CEA. Do mesmo

modo, para avaliar a quantidade de proteína ingerida, foi efetuado o cálculo do

CEPop. A absorção intestinal de proteínas foi verificada pelo CAP( Estudo I, p.15). O

CEPop e o CEA foram obtidos a partir do cálculo das seguintes equações:



40

          Ganho em Peso (g)
CEPop = ---------------------------------

           Proteína Ingerida (g)

         Ganho em Peso (g)
CEA = ---------------------------------

          Ração Ingerida (g)

II. 2.6 CONSUMO ALIMENTAR E VOLUME DE EXCREÇÃO DE FEZES

Durante a 4ª semana do experimento, além da pesagem do consumo

alimentar, foi verificado também o peso das fezes excretadas pelos animais.

II.2.7 SACRIFÍCIO E EXAME HISTOLÓGICO

Os animais foram sacrificados ao final do experimento, após anestesia em

câmara de vaporização de éter. Os fígados foram retirados, clivados no lobo maior e

os fragmentos obtidos foram conservados em formol tamponado (pH 7.4). O material

foi processado com a técnica de rotina e corado pelo método da Hematoxilina-

Eosina, para o exame ao microscópio óptico.

II. 2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. O estudo

estatístico foi realizado por meio da análise de variância (ANOVA) e pelo teste de

Tukey. Adotou-se o nível crítico de 5% para o risco de falsa rejeição da hipótese nula

(p < 0,05).
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II. 3 RESULTADOS

II. 3.1 CURVA PONDERAL

 A diferença entre os grupos que receberam dietas AIN-93G ou Labina não foi

significante (p>0,05), os mesmos apresentaram padrões de crescimentos

semelhantes entre si (Figura 1).
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Figura 1 - Evolução ponderal de animais alimentados com a dieta Labina ou com a
dieta controle proposta pelo American Institute of Nutrition (AIN-93G).

II. 3.2 CONSUMO ALIMENTAR

A Tabela 1 apresenta a quantidade de dieta ingerida pelos animais durante o

período de experimento. Os animais do grupo Labina apresentaram um consumo

alimentar superior aos dos animais alimentados com a AIN-93G, que, no entanto,

não foi significativo (p>0,05). A Figura 2 ilustra esses resultados.
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Tabela 1 – Ingestão alimentar e peso das fezes produzidas pelos animais, segundo
o consumo das diferentes dietas (média ± desvio-padrão)

DIETAS
Variável

LABINA AIN-93G
P- valor

(ANOVA)

Ingestão alimentar (g)1 457,6±75,5 377,6±60,03 >0,127

Volume fecal (g)2 25,28±2,45a 7,76 ± 2,49b <0,0001
1=Correspondente a todo período (28 dias) de experimentação; 2=
correspondente à ultima semana de experimentação. AIN-93G (REEVES et al.,
1993). Letras diferentes (a, b) indicam diferença estatisticamente significante
(p<0,05; teste de Tukey).
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Figura 2 - Evolução da ingestão alimentar de animais alimentados com a dieta
Labina ou com a dieta proposta pelo American Institute of Nutrition (AIN-
93G).

II.3.3 INGESTÃO ALIMENTAR E VOLUME DAS FEZES EXCRETADAS NA
ÚLTIMA SEMANA DO EXPERIMENTO

Fica evidente que o grupo Labina produziu um maior volume de fezes.

Embora esse dado pareça óbvio, é importante destacar que a proporção de fezes

produzidas em função do volume de alimentos consumidos, mantém-se mais

p=0,127
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elevada (p<0,000) no grupo alimentado com a dieta Labina (21,3%) que no grupo

que recebeu a AIN-93G (7,9%). Na Figura 3 é possível observar os valores

referentes à ingestão dietética e o peso total das fezes produzidas na última semana

do experimento.
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Figura 3 – Consumo alimentar e volume de fezes excretadas durante a 4ª semana
do experimento, de ratas alimentadas com a dieta Labina ou com a
dieta proposta pelo American Institute of Nutrition (AIN-93G).

II. 3.4 COEFICIENTES DE ABSORÇÃO INTESTINAL DE PROTEÍNAS (CAP), DE
EFICIÊNCIA PROTÉICA OPERACIONAL (CEPop) E DE EFICIÊNCIA
ALIMENTAR (CEA)

Os resultados dos Coeficientes de Absorção Intestinal de Proteínas, de

Eficiência Protéica Operacional (CEPop) e de Eficiência Alimentar (CEA) encontram-

se expressos na Tabela 2.  Ao se observar a absorção intestinal de proteínas,

perceberam-se diferenças significantes entre os grupos estudados (p = 0,042).

p=0,12

p<0,0001
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Tabela 2 - Coeficiente de Absorção Protéica (CAP), Coeficiente de Eficiência
Alimentar (CEA) e Coeficiente de Eficiência Protéica Operacional
(CEPop) obtidos em ratos alimentados segundo diferentes dietas

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05; Teste de Tukey).

Ao se comparar o Coeficiente de Eficiência Protéica operacional (CEPop) nos

diferentes grupos, observou-se que houve diferenças significantes entre os grupos

Labina® vs. AIN-93G (p = 0,006). Não existem diferenças significantes para o

Coeficiente de Eficiência Alimentar (CEA) entre os grupos (p > 0,074).

II. 3.5 EXAME HISTOLÓGICO

  O exame microscópico do fígado revelou achados inesperados. Animais

alimentados com a ração Labina® apresentaram fígados normais e sem alterações

(Figuras 4). Porém aqueles alimentados com AIN 93G revelaram diversos graus de

esteatose hepática. Dos seis animais desse grupo, dois apresentaram esteatose

intensa (Figuras 5 e 6), um apresentou esteatose moderada, dois grau leve e

apenas um mostrou o fígado histologicamente normal.

                            DietasIndicadores
          AIN-93GA LABINA®

Valor p
(ANOVA)

CAP (%) 92,0±2,5a 78,5±1,8b 0.0001

CEA (%) 0,33±0,04 0,28±0,02 0,074

CEPop (%) 1,65±0,21a 1,23±0,11b 0,006
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   Figura 4- Fígado de rato alimentado com a dieta Labina®,
com o espaço porta e a citoarquitetura
preservados (HE 100 X).

Figura 5 - Fígado de rato alimentado com AIN-93G revelando
intensa esteatose (HE 100 X).
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Figura 6– Rato com dieta AIN 93G. Esteatose grave,
macrovesicular com formação de pseudocistos no
fígado, como mostra a seta longa, e células em
anel, como mostram as setas menores (HE 400 X)
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II. 4 DISCUSSÃO

Animais alimentados com AIN-93 ou Labina® apresentaram desenvolvimento

ponderal e consumo alimentar semelhantes, nos padrões esperados.

O volume de fezes excretado foi maior naqueles que consumiram Labina®.

Como as fibras tem papel importante na formação do bolo fecal, a averiguação das

fibras que compõem ambas as dietas faz-se necessária. Sabe-se que tanto AIN-93

como Labina® contém 5% de fibras.

 A dieta AIN-93 tem a celulose, um polissacarídeo não digerível, com baixo

teor de fibras. Como são fibras insolúveis, sua principal propriedade fisiológica é

acelerar o trânsito colônico, através da retenção de água nas fezes, aumentando

seu volume e o número de evacuações (NESTLÉ NUTRITION SERVICES, 2000).

Excrementos eliminados pelos animais com dieta Labina® apresentaram

quantidade e volume maiores. Essa ocorrência pode ser justificada pela maior

variedade de fibras que entram na sua composição, como os farelos de trigo, soja

ou milho.  Segundo dados do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,

2004), o conteúdo total de fibras, verificado em 100g do alimento em estudo, seria

de 47,00g no farelo de trigo, na soja, de 53,86g e no farelo de milho, de 62,75g. A

quantidade de fibras insolúveis deve ser superior à de solúveis, na proporção

indicada de 3:1 (MAHAN & SCOTT-STUMP, 1998).
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        Como já comentado no Estudo I, as dietas de roedores de experimento tem

necessariamente alto nível de fibras em sua composição, as quais desempenham

um papel fundamental no processo digestivo desses animais (FALCÃO-e-CUNHA

et al., 2004). Fibras solúveis e insolúveis favorecem a atividade do intestino e lhe

conferem proteção (THEBAUDIN et al., 1997; MÄLKKI & VIRTANEN, 2001). Na

Labina® encontram-se farelos de trigo, milho, que são ricos em pectina, fibra

solúvel. A concentração de fibras solúveis no farelo de aveia, por exemplo, seria

mais alta que em outros cereais (PEDÓ, 1996), fato que promoveria uma redução

dos níveis colesterolêmicos pela inibição da síntese hepática de colesterol

(ANDERSON & GUSTAFSON, 1987).

        As fibras naturais, portanto, afetam o tempo total do trânsito e em particular, o

tempo dispendido no ceco (GIDENNE et al., 1987; GARCIA et al., 1999), além de

desempenhar diversas atividades fisiológicas benéficas, como a diminuição da

glicemia e dos níveis de colesterol no sangue (CAMIRE, 2001).

Os coeficientes de eficiência alimentar foram semelhantes para as duas

dietas, quando ambos os grupos de animais tiveram um maior ganho de peso em

função do alimento consumido.

Coeficientes de eficiência protéica tiveram índices maiores na dieta AIN-93, o

que demonstra a maior concentração de proteína nessa dieta (BOS et al., 2000).

Também nela o coeficiente de absorção intestinal de proteínas foi mais alto,

mostrando um CAP já esperado para a caseína, de 92%. Os resultados de índices

baixos em animais que se alimentaram de Labina® devem-se à qualidade da
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proteína contida na farinha de peixe, a qual apresenta uma digestibilidade muito

variável.

           Esses resultados apresentaram valores muito abaixo aos de uma proteína de

referência, como a caseína, por exemplo. Tendo como base o coeficiente de

digestibilidade da mesma, de 92,4%, em estudos com camundongos ou ratos

(FERREIRA, 1991; MIURA et al., 2001), os resultados com a Labina®, com uma

média de 75%, ficaram muito aquém. A digestibilidade protéica é fator chave para

determinar a qualidade da proteína (CARIAS et al., 1995), cuja composição

aminoacídica tem papel fundamental no seu aproveitamento (TIRAPEGUI & de

ANGELIS, 1984; BOS et al., 2000).

           A fonte de proteína da Labina® vem da farinha de peixe, elaborada

provavelmente com resíduos da sobra após a filetagem (BOSCOLO et al., 2004).

Uma vantagem da farinha de peixe, única dentre os suplementos protéicos, seria o

balanço equilibrado em lisina e metionina que ela possui e que aumenta a

probabilidade de um melhor balanço desses aminoácidos no duodeno (CABRAL et

al., 2001).

          A digestão intestinal da farinha de peixe apresenta uma grande variação de

valores, conforme a matéria prima utilizada, como o tipo de peixe, e conforme o

processamento da mesma. Esses fatores interferem na resolução da digestibilidade,

com resultados diversos (CABRAL et al., 2001; BOSCOLO et al., 2004).
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          Encontram-se na literatura, por isso, valores entre 55,8 a 95,5% de

digestibilidade protéica para a farinha de peixe. Um estudo precisou essa

digestibilidade em 73,27% (CABRAL et al., 2001), resultado semelhante ao que foi

encontrado nesta pesquisa. Outras análises indicaram uma baixa digestibilidade, de

55,25% (CARIAS et al., 1995) ou uma alta digestibilidade intestinal, de 98,19%

(OLIVEIRA et al., 2003).

          O valor nutricional dos componentes de uma dieta é freqüentemente descrito

de acordo com sua digestibilidade, eficiência e efeitos de ganho ponderal (YORK &

CLEMENS, 1988). Embora tenha apresentado uma digestibilidade protéica baixa, a

dieta Labina® obteve o desenvolvimento ponderal esperado nos animais.

 O exame histopatológico mostrou fígados normais nos animais do grupo

Labina. No entanto, animais alimentados com AIN-93 apresentaram diversos graus

de esteatose hepática, inclusive 33,3% em grau intensa. O aparecimento de

esteatose hepática em roedores de experimento pode ter várias causas sobrevindas

de dietas. Foi estudado que a deficiência de colina na dieta induz ao fígado

gorduroso (GRATTAGLIANO et al., 2000) ou que este se deveria à deficiência

simultânea de folato, colina e metionina (ESFANDIARI et al., 2003; STÄRKEL et al.,

2003). Em humanos, sabe-se que na falta do folato, a homocisteína não sofre

metilação para se converter em metionina, o que faz a concentração desta diminuir.

A diminuição da concentração de metionina é um fator que predispõe ao

desenvolvimento da aterosclerose (COSTA et al., 2005).
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Certamente, dietas para animais de laboratório ainda necessitam de ajustes

para obtenção de resultados confiáveis. E há, ainda, controvérsia nas pesquisas.

Uma delas verificou que em animais alimentados com dietas com alto teor (50%) e

teor normal (14%) de proteína, os primeiros mostraram fígados sem alterações

enquanto os últimos apresentaram esteatose hepática maciça (LACROIX et al.,

2004). Porém, a utilização da dieta AIN-76A, com alto conteúdo de caseína, causou

em ratos amiloidose no fígado, nos rins, baços e estômago, o que reduziu sua

sobrevivência. Alterando-se a dieta com uma baixa proporção de caseína ou

substituíndo-a por soja, conseguiu-se aumentar a sobrevivência dos animais

(DUFFY et al., 2002). A dieta AIN-76A também continha alta concentração de

sacarose (50%), o que causou aumento do depósito de triglicérides e desenvolveu

esteatose hepática (BACON et al., 1984).

Não se conhecem ainda as repercussões do uso da AIN-93 durante períodos

mais longos, na sobrevida, manutenção do peso, processos patológicos advindos

com a idade. Devem ser realizados estudos histopatológicos e fisiológicos adicionais

no interesse de completar o processo de avaliação dessa dieta (DUFFY et al., 2002).

Recomenda-se, portanto, a condução de estudos por um período mais longo a fim

de se avaliar comparativamente os efeitos decorrentes do consumo a longo prazo.
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II. 5 CONCLUSÕES

1. Animais alimentados com Labina® ou AIN-93G apresentam o mesmo

consumo alimentar médio e desenvolvimento ponderal.

2. Os animais alimentados com a dieta Labina® eliminaram maior volume de

fezes devido à qualidade de fibras que entram em sua composição.

3. A dieta Labina® tem um menor valor protéico que a dieta AIN-93G, o que

mostra a superioridade da caseína sobre a proteína da farinha de peixe.

4.  A menor digestibilidade da proteína da ração Labina®, comparada à da

caseína, deveu-se provavelmente à presença de proteína da farinha de peixe

em sua composição, a qual pode apresentar uma grande variabilidade.

5. A maior incidência de esteatose em ratas alimentadas com AIN-93G, pode

indicar a necessidade de um melhor ajuste no teor de proteína ou em

determinados componentes, como a colina, o folato ou a metionina.
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ESTUDO III
HISTOPATOLOGIA DO FÍGADO, BAÇO E JEJUNO NA

ESQUISTOSSOMOSE MURINA ASSOCIADA À
DESNUTRIÇÃO

III.1 INTRODUÇÃO

O S. mansoni, parasito endovascular, atinge vísceras que se relacionam com

o sistema porta, como o fígado, o baço e os intestinos, de tal modo que pode causar

o óbito do hospedeiro (SACONATO & ATALLAH, 2000). Nos indivíduos com

esquistossomose mansônica sucede invariavelmente o acometimento hepático.

A patologia dessa parasitose consiste essencialmente em uma série de

lesões inflamatórias crônicas, produzidas pelos ovos e seus produtos, dentro e em

torno dos vasos sanguíneos. Lesões inflamatórias e necróticas também podem ser

causadas pelas enzimas líticas eliminadas pelos vermes mortos (ABDEL-HADI &

TALAAT, 2000).
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Os ovos desencadeiam a lesão granulomatosa típica do processo

esquistossomótico. Disseminando-se em vários órgãos e tecidos, ovos e granulomas

são observados predominantemente no fígado, em todas as etapas e formas da

doença. A forma hepatesplênica ou hipertensiva, mais importante e encontrada nas

localidades hiperendêmicas, caracteriza a doença grave cuja base anatômica é a

fibrose periportal, de etiologia ainda não bem esclarecida (ABDEL-HADI & TALAAT,

2000). A fibrose estaria associada ao aumento do colágeno que se forma nos

granulomas dos ramos portais (LENZI et al., 1999; STONE, 2000).

Os granulomas periovulares no fígado sofrem modulação imunológica, um

processo dinâmico, exclusivamente hepático, quando ocorrem variações nos seus

tamanhos, na composição celular e aparência no decorrer do tempo. Tal fenômeno

deve-se às características peculiares do fígado, uma vez que não acontece em

outros órgãos, como nos pulmões e intestinos (SILVA et al., 2000).

É freqüente a associação da esquistossomose com a desnutrição, uma vez

que regiões endêmicas são habitadas por populações de baixo padrão sócio-

econômico (COUTINHO, 2004). A desnutrição que, em última instância, resulta do

não atendimento das necessidades nutricionais do indivíduo, pode complicar todas

as patologias, principalmente se elas são graves e de caráter crônico (CRENN,

2001).
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O objetivo deste trabalho foi avaliar aspectos histopatológicos dos principais

órgãos atingidos pela esquistossomose, a partir de um modelo experimental que

acrescenta a desnutrição ao contexto dessa parasitose.

III.2 METODOLOGIA

III. 2.1 ANIMAIS, DIETAS, INFECÇÃO, GRUPOS DE EXPERIMENTO

          Como no Estudo I (p. 16,17,18).

III.2.2 SACRIFÍCIO

Ao final do experimento, na 13ª semana, aos 93 dias, os animais foram

sacrificados após anestesia em câmara de vaporização de éter. Foi efetuada a

laparotomia, através de incisão longitudinal, para a retirada do fígado, baço e

intestino delgado. Os órgãos foram examinados macroscopicamente.

O fígado foi clivado para obtenção de um fragmento do lobo maior, o intestino

delgado, mais precisamente o jejuno, foi seccionado em pequenos cortes

transversais.  Juntamente com o baço, esses fragmentos foram conservados em

formol tamponado, pH 7.4, para os exames histopatológicos.

III. 2.3 TÉCNICA HISTOLÓGICA

Fígado, baço e intestino delgado foram clivados e processados sob técnica de

rotina, com desidratação em concentrações progressivas de álcool e diafanização
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em banhos de xilol à temperatura ambiente. A seguir, o material foi embebido e

incluído em parafina. Foram efetuados cortes de quatro micra de espessura que

foram corados pelos métodos da Hematoxilina-Eosina e do Tricrômico de Gomori,

este para evidenciar a formação colagênica do processo esquistossomótico. Foram

examinados cortes histológicos do fígado, jejuno e baço de dez animais de cada

grupo.

III.2.4 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO FÍGADO, JEJUNO E BAÇO

          Fígado - foi averiguada uma possível esteatose hepática causada pela

desnutrição. Foram contados os granulomas encontrados em cada corte histológico

de animais com infecção, foi estabelecida sua fase e o infiltrado inflamatório foi

examinado.

          Jejuno – foram observadas prováveis alterações causadas pela desnutrição.

Nos grupos infectados foi averiguada a distribuição dos granulomas nas camadas

bem como o processo inflamatório existente nelas.

        Baço – foi observada a inflamação possivelmente causada pela

esquistossomose.
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III. 3 RESULTADOS

Todos os fígados mostraram hepatócitos com núcleos de tamanhos variáveis,

com cariomegalia, alguns binucleados ou poliploides e nucléolos evidentes. O

citoplasma continha inclusões lipídicas (Figura 1).

III. 3.1 ANIMAIS SEM INFECÇÃO

O jejuno, fígado e baço estavam as estruturas normais. Em dois animais do

grupo Controle foi observada esteatose microgoticular moderada. No grupo

Desnutrido, dois animais apresentaram esteatose microgoticular leve e um,

esteatose microgoticular moderada (Figura 2). A desnutrição não causou alterações

na mucosa jejunal. As bordas em escova das vilosidades mantiveram-se íntegras

(Figura 3), em apenas três animais foi percebido certo grau de atrofia na camada

muscular.

III. 3.2 ANIMAIS DO GRUPO CONTROLE INFECTADO

As reações inflamatórias, decorrentes do processo infeccioso foram mais

expressivas no grupo Controle Infectado, com maior número de granulomas.



59

FÍGADO - não foi detectada esteatose. Os granulomas apresentaram intenso

exsudato inflamatório com predominância de eosinófilos e formação colagênica

(Figura 4), o que os classificou do tipo produtivo-exsudativo, compatível com os 90

dias da infecção. Foram encontrados uma média de 60,6 granulomas por fragmento

de fígado. Observou-se processo inflamatório focal intra e extra- lobular,

independente dos granulomas, que alcançou também os espaços porta e as veias

centrais. Em quatro animais foram percebidas áreas de necrose (Figura 5) e em

todos foi encontrado pigmento esquistossomótico. Em um animal, foi observada

lesão vascular.

           JEJUNO - a mucosa estava preservada, com integridade das vilosidades

digitiformes íntegras em todos os animais. Em três, não foram detectados

granulomas, nem alteração da citoarquitetura jejunal. Em três ocasiões observou-se

formação pseudoneoplásica nas camadas serosa e muscular (Figura 6).

Granulomas com intensa reação inflamatória, causando hipertrofia de serosa e

muscular, foram observados em sete animais, nos quais também se percebeu

hiperplasia de células caliciformes.

BAÇO - a proliferação de elementos celulares foi encontrada em todos os

animais e em cinco deles também foi observada a presença de granulomas (Figura

7). Megacariócitos foram vistos em dois animais (Figura 8).

III. 3.3 ANIMAIS DO GRUPO DESNUTRIDO INFECTADO
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FÍGADO - foi detectada esteatose microgoticular leve em cinco animais e o

pigmento esquistossomótico foi encontrado em sete casos (Figura 9). O grupo

apresentou uma média de 37,2 granulomas por fragmento hepático. Como no grupo

Controle Infectado, esse grupo também mostrou granulomas em fase produtivo-

exsudativa e formação colagênica, que a coloração de Gomori torna mais visível

(Figura 10), além do infiltrado inflamatório independente da relação com granulomas

(Figura 11). Foram encontrados um casal de vermes (Figura 12) e um verme macho

na luz de vasos, em um mesmo corte histológico. Em um caso ocorreu necrose

hepática.

JEJUNO - a mucosa apresentou-se dentro da normalidade. Foi observado

formação pseudoneoplásica nas camadas serosa e muscular em um animal. Os

granulomas situaram-se na submucosa, em número de um a três, em quatro

fragmentos com a citoarquitetura preservada (Figura 13). Em cinco animais não

foram encontrados granulomas.

BAÇO - além da hiperplasia celular comum em todas os animais, em um

deles foram detectados granulomas (Figura 14).
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Figura 1 - Fígado de camundongo nutrido e sem infecção: núcleos de
hepatócitos com cariomegalia, poliploidia e nucléolos evidentes.
HE 400x

Figura 2 – Animal nutrido sem infecção: fígado com esteatose microgoticular.
HE 400x.
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  Figura 3 – Camundongo desnutrido sem infecção: jejuno com vilosidades
normais. HE 400x

FIGURA 4 – Granuloma hepático em animal nutrido: infiltrado inflamatório
predominatemente eosinofílico e formação colagênica.  HE
400X.
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Figura 5- Camundongo nutrido infectado: fígado com área de necrose (seta) e
pigmentos dispersos. HE 100x

Figura 6 – Jejuno de animal nutrido e infectado com formação
pseudoneoplásica na serosa (setas) HE 40x.
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Figura 7 – Baço com granulomas (seta) em animal nutrido. HE 100x

Figura 8 – Baço de camundongo nutrido e infectado com megacariócitos

(setas). HE 400x
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Figura 9 – Fígado de camundongo desnutrido e infectado: ovo, granuloma,
infiltrado inflamatório e pigmentos (setas). HE 400x

Figura 10 – Fígado de camundongo desnutrido e infectado com granulomas.
Visualização do colágeno (Gomori). 100x
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Figura 11 – Fígado com infiltrado inflamatório e neoformação colagênica em
animal desnutrido e infectado (Gomori). 100x

Figura 12 – Macho e fêmea do S. mansoni na luz de vaso sanguíneo. HE 100x.
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Figura 13 – Camundongo desnutrido infectado: jejuno com granulomas na
submucosa. Mucosa preservada. HE 100x.

  Figura 14 – Baço com granuloma em animal desnutrido e infectado (seta). HE
100x
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III. 4 DISCUSSÃO

III. 4.1 FÍGADO

          Os fígados de todos os animais mostraram hepatócitos com cariocinese,

ocorrência comum nas células em grande atividade metabólica. Também ocorreu

poliploidia, em núcleos que acumulam o dobro de DNA e se tornam maiores, que

seria considerada funcional em Rodentia. Se a desnutrição causou diminuição do

peso corpóreo e, concomitantemente, do fígado e baço (COUTINHO, 1991), não

houve alterações ao exame microscópico. Na desnutrição grave percebe-se a

esteatose hepática em determinados graus de intensidade, até às formas extremas,

com o fígado gorduroso do kwashiorkor (JACOBS & WOOD, 2004). Neste estudo, só

foi observada esteatose leve em apenas cinco animais, dois do grupo Controle e três

do Desnutrido.

Na EM, as reações inflamatórias foram mais intensas no grupo Controle, nos

Desnutridos observou-se inclusive uma densidade numérica menor de granulomas,

circunstância relatada em outros trabalhos (MAGALHÃES et al., 1986; COUTINHO

et al., 1997; 2003).

O granuloma, principal elemento anátomo-patológico da doença

esquistossomótica (MODHA et al., 1998), desenvolve-se na forma esférica, em

camadas concêntricas, em um processo sinergístico onde a função da estrutura

completamente organizada é maior que a soma das ações de suas células

individuais, fibras e demais componentes (LENZI et al., 1999).
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           Neste estudo, os granulomas foram mais abundantes no fígado que no

jejuno, apesar de trabalhos anteriores concluírem ser o intestino delgado o local de

maior concentração de ovos em todos os períodos estudados (VALADARES et al.,

1981; CAMPOS, 1988). Granulomas peri-ovulares, já com importante neoformação

colagênica e ainda um intenso infiltrado eosinofílico, permitiram caracterizar a fase

de transição da fase aguda para a fase crônica da doença, com inflamação e fibrose

(STONE, 2000; ARTEAGA et al., 2000). Eles foram mais numerosos e com maior

formação fibroblástica nos animais nutridos, enquanto o exsudato inflamatório

pareceu predominar nos desnutridos, ocorrência já relatada anteriormente

(COUTINHO, 1976).

Na EM, a inflamação induz granulomas com conteúdo celular de 50% de

eosinófilos (McCORMICK et al., 1996). O infiltrado tipicamente eosinofílico

demonstra o estímulo, tal como se observou neste estudo, ou a depressão, que os

parasitos podem causar nos eosinófilos (McCORMICK et al., 1996), células cuja

função ainda se desconhece (LENZI et al., 1997). Embora os componentes

matriciais, colágeno, proteoglicanos, elastina, possam ser encontrados em

granulomas de outros órgãos, sua presença é bem mais marcante no fígado (SILVA

et al., 2000). No entanto, não tem sido investigado o papel da elastina na fibrose

hepática (STONE, 2000). Já a quantidade de componentes extra-celulares nos

granulomas hepáticos seria responsável pelas mudanças morfológicas, tais como

tamanho e composição celular, peculiares da modulação, fenômeno apenas

observado no fígado, onde a presença de granulomas é mais proeminente (SILVA et

al., 2000).
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À medida que a infecção se torna crônica, entre 80 e 120 dias, os granulomas

diminuem o tamanho por imunomodulação, mas aumentam em número e atividade

fibroblástica (TRISTÃO et al., 2000), achado que condiz com os 93 dias de duração

deste experimento e observado principalmente nos animais do grupo Controle.

Neles, essa fase poderia evoluir para a “pipe stem cirrhosis”, devida à intensidade

das reações, mas nos Desnutridos ela não seria encontrada (COUTINHO, 2004;

COUTINHO et al., 2003). Já a resposta imunológica parece independer das formas

graves da esquistossomose, como a hépato-esplênica, ou brandas, como a

intestinal, uma vez que ambas teriam resposta imunológica similar (SILVA et al.,

2004).

Os vermes adultos eliminam um pigmento de cor amarelo-castanha, que foi

encontrado nos fragmentos de fígado, distribuído de forma irregular. Recentemente

foi identificado como hemozoína, similar a do Plasmodium e do Rhodnius prolixus,

que seria produzida pelo S. mansoni com a finalidade de detoxicar  o heme derivado

da digestão da hemoglobina (OLIVEIRA et al., 2000a). A formação de hemozoína

nos organismos que se alimentam de sangue pode ser um importante mecanismo

para prevenir a formação de radicais livres pelo heme liberado em seguida à

digestão da hemoglobina (OLIVEIRA et al., 2000b). O pigmento esquistossomótico

também pode estar envolvido em outras atividades biológicas e prejudicar a função

fagocítica (SCHWARZER et al., 1998).

Em cinco animais, o fígado mostrou áreas de necrose, embora o arcabouço

das células estivesse mantido, o que caracterizou a necrose de coagulação. Pode-
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se supor que a mesma foi causada pela obstrução sobrevinda de ovos na luz dos

vasos, com isquemia subseqüente.

III. 4.2 JEJUNO

 A mucosa jejunal mostrou vilosidades e disposição de enterócitos dentro da

normalidade em camundongos Desnutridos. Em três animais observou-se certa

atrofia da camada muscular, o que demonstra que a desnutrição obtida aqui não

alterou a morfologia jejunal de forma importante. Com esse resultado pressupõe-se

que também estão preservadas as funções fisiológicas da absorção de nutrientes.

Pesquisas anteriores mostram que uma desnutrição grave origina alterações

morfológicas típicas na mucosa, tais como o aparecimento de vilosidades achatadas

e da mucosa atrófica, geralmente com prejuízo da função absortiva (SHINNER,

1973; VANNUCHI et al., 1974; MARTINS et al., 1991), a qual, no entanto, poderia

ser restaurada após tratamento nutricional (TANDON et al., 1968; BRUNSER et al.,

1976).

          Na EM, a diferença na intensidade do processo inflamatório deve-se ao estado

nutricional. Nos animais infectados a reação inflamatória no grupo Controle foi mais

visível, o que reforça a conclusão de trabalhos anteriores (MAGALHÃES et al., 1986;

COUTINHO et al., 1997; 2003). Metade dos animais desnutridos não mostrou

presença de granulomas. Neles, a mucosa encontrou-se normal, até pelo quadro

inflamatório, que se faz menos intenso, já observado antes (MAGALHÃES et al.,

1986; COUTINHO et al., 2003).
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A EM pode causar modificações na mucosa do intestino, uma incidência

maior de vilosidades achatadas (NIGRO et al., 1984; PENNA & BRASILEIRO

FILHO, 1988), ou claviformes (COUTO et al.,2002), que podem ser resultantes do

infiltrado inflamatório e do edema na lâmina própria (MACHADO et al., 1996).

Todavia, foi observado aqui e em outros estudos que, tanto ovos como granulomas,

distribuem-se preferencialmente nas camadas muscular e serosa, o que poupa a

mucosa . Esse fato parece de acordo com a normalidade da absorção intestinal na

forma hépato-esplênica (MOTT et al., 1971), inclusive em relação à absorção de

proteínas (FERREIRA et al., 1993).

No intestino delgado haveria maior quantidade de ovos que no grosso

(MARTINEZ et al., 2003). Neste estudo os granulomas formados por eles causaram

hipertrofia do epitélio e formações pseudoneoplásicas nas camadas muscular e

serosa, em geral poupando a mucosa. Um exame realizado no intestino de outro

Rodentia (Calomys callosus), infectado com S. mansoni, evidenciou reação

fibrovascular granulomatosa, com a presença de numerosos nódulos entre as

camadas muscular e serosa, que consistiram de tecido fibrovascular em torno do

granuloma central, enquanto células fibroblásticas e componentes extracelulares da

matriz compunham o estroma (LENZI et al., 2000). O fato de ovos e granulomas

encontrarem-se predominantemente nessas camadas, torna a presença deles nas

demais camadas um achado excepcional e determinante da reação inflamatória

(MOTT et al., 1971).
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III. 4.3 BAÇO

Na EM pode ocorrer esplenomegalia significante, mesmo na presença de

apenas um par de vermes. A polpa vermelha do baço tem papel fundamental na

etiologia da esplenomegalia (WARREN, 1973). O aumento do órgão está

relacionado às inflamações com repercussão sistêmica, que nele causam

proliferação celular, ou hiperplasia reacional, observada neste estudo, e à congestão

venosa crônica, que causa a esplenomegalia congestiva (PEREIRA et al., 1999).

Existe controvérsia se a esplenomegalia na EM é devida a ambos os fatores

ou a um apenas. Em estudos experimentais sua patogênese estaria compreendida

em uma fase precoce de multiplicação celular, seguida de uma segunda fase de

congestão (ANDRADE & ANDRADE, 1962).

Exames ultra-estruturais e imuno-histoquímicos revelaram que, na forma

hépato-esplênica avançada da EM, ocorre uma dilatação congestiva dos sinusóides

venosos e espessamento difuso dos cordões esplênicos. Por sua vez, essa fibrose

seria conseqüente ao aumento dos componentes esplênicos normais. A morfometria

mostrou que a esplenomegalia da esquistossomose seria  causada por uma

congestão venosa de tal importância que tornaria histologicamente menos evidente

a hiperplasia celular (FREITAS et al., 1999). A hiperplasia celular no baço observada

na esquistossomose, seria, juntamente com a congestão venosa, causa do aumento

desse órgão (ANDRADE & ANDRADE, 1962; PEREIRA et al., 1999).



72

Houve, também neste estudo, a presença de granulomas no baço de seis

animais. A presença de granulomas no baço, verificada neste trabalho e com maior

freqüência nos animais nutridos, é um evento raro, tanto na espécie humana (RASO,

1994), como em camundongos (YOSHIOKA et al., 2002).
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III. 5 CONCLUSÕES

1. A desnutrição induzida neste estudo não causou esteatose hepática nem

alterações morfológicas na mucosa jejunal.

2. O estado nutricional ampliou a expressão da resposta inflamatória da

infecção, com reações mais intensas e maior número de granulomas nos

órgãos de camundongos nutridos, especialmente no fígado, onde foram mais

proeminentes.

3.  Os granulomas foram classificados do tipo produtivo-exsudativo, o que

correspondeu ao período de transição da doença, entre a fase aguda e

crônica.

4. Animais nutridos realizam a imunomodulação de maneira adequada,

observada pela maior resposta colagênica, que resulta da atividade

fibroblástica em torno dos granulomas hepáticos.
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ESTUDO IV

ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO HEPÁTICA NA COEXISTÊNCIA
DE ESQUISTOSSOMOSE MURINA E DESNUTRIÇÃO

IV.1 INTRODUÇÃO

Na desnutrição, a deterioração fisiológica está em consonância com seu grau

de intensidade (GÜLER et al., 1994) e, sendo o fígado o órgão central no

metabolismo, torna-se quase sempre afetado. Sabe-se que, em ratos, a utilização de

dietas contendo proteínas com perfil aminoacídico inadequado não permite a

manutenção de níveis normais de proteínas séricas (TIRAPEGUI & de ANGELIS,

1984). Tal condição pode refletir a alteração da síntese, liberação ou degradação por

parte do fígado (CLARK et al., 1966). Como observado em crianças com formas

graves de desnutrição, a deficiência energético-protéica causa stress no organismo

e afeta os sistemas, de modo que concomitante ao progresso da doença sucede a

deterioração das funções hepáticas, com aumento de aminotransferases no soro

(GÜLER et al., 1992).
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Na EM, por outro lado, as alterações hepáticas são as manifestações mais

importantes (AMARAL et al., 2002) e estão relacionadas ao estágio da fibrose (TAO

et al., 2003). Estudos têm mostrado que os testes de função hepática se modificam

apenas nas formas mais graves da doença, com organomegalias e ascite (ABOU-

BASHA et al., 2000) ou ainda, na associação com outras patologias, como hepatites

e cirrose descompensada (FAHIM et al., 2000; EL-SHAZLY et al., 2001).

Foi relatado, em um estudo sobre esquistossomose e desnutrição, que a

infecção na fase aguda não pareceu influenciar nos níveis das proteínas séricas.

Verificou ainda que a albuminemia foi similar entre animais infectados nutridos

normalmente e desnutridos. Tal resultado tornaria discutível o valor da albumina

como indicador bioquímico do estado nutricional de populações residentes nas áreas

endêmicas da esquistossomose (COUTINHO et al., 1992).

Como se percebe, há necessidade de maiores investigações sobre o estado

funcional do fígado, acometido simultaneamente pela esquistossomose e

desnutrição. Este estudo fez uma avaliação do comportamento funcional hepático,

em um contexto tal como acontece nas regiões da endemia. Foram efetuadas

análises de suas enzimas, proteínas e da glicemia.
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IV. 2 METODOLOGIA

IV. 2.1 ANIMAIS, DIETAS, INFECÇÃO, GRUPOS DE EXPERIMENTO

          Como no Estudo I (p. 16,17,18).

IV. 2.2 EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES

Foram coletadas amostras de fezes aos 50 dias (8ª semana de infecção). Os

exames foram feitos após o início do período de oviposição do S. mansoni (entre o

30º e o 50º dias da infecção cercariana). A análise quantitativa foi efetuada nos

animais infectados, pelo método de Kato-Katz (KATZ et al., 1972).

IV. 2.2 SEDAÇÃO, COLETA DE SANGUE E SACRIFÍCIO

Ao final do experimento, na 13ª semana, aos 93 dias, os animais foram

sacrificados após anestesia em câmara de vaporização de éter. Durante o sacrifício,

o sangue foi retirado com a utilização de um tubo capilar para microhematócrito, que

introduzido na câmara anterior do globo ocular, atingiu o plexo orbital.  O sangue,

coletado em tubos de hemólise foi, a seguir, centrifugado durante 15 minutos a

3000rpm (centrífuga Fanem). Obtido o soro, o mesmo foi aspirado dos tubos com

auxílio de pipetas Pasteur, transferido para tubos Eppendorf e centrifugado

(centrífuga Eppendorf Whatman) durante 10 minutos a 7000rpm. Após esses

procedimentos, o soro foi mantido em “freezer” com temperatura igual a – 20ºC,

aguardando as análises em laboratório.
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IV. 2.3 NECROSCOPIA

Foi efetuada a laparotomia, através de incisão longitudinal, para a retirada do

fígado, que foi examinado macroscopicamente e pesado.

IV. 2.4 EXAMES BIOQUÍMICOS DO SORO

A função hépato-digestiva foi verificada através das dosagens bioquímicas do

soro. As análises foram processadas em analisador bioquímico automático de

precisão TARGA (Technology Advanced Random Generation Analysis), versão

3000, com acesso randômico totalmente seletivo e identificação automática de

reagentes e amostras em código de barras.   Foram utilizados reagentes

SynermedTM (Synermed International, USA) para determinação da glicose, proteínas

totais, albumina, aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT)

e fosfatase alcalina (FA). A atividade das aminotransferases, a fosfatase alcalina e a

glicemia foram determinadas através de métodos enzimáticos, as proteínas totais

pelo método colorimétrico do Biureto e a albuminemia pelo método colorimétrico do

Verde de Bromocresol Modificado. Os exames foram efetuados no setor de

Bioquímica do Laboratório Central do Estado de Alagoas (LACEN).
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IV. 2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi efetuada segundo a análise da variância (ANOVA)

para comparação entre as médias obtidas nos diferentes grupos. Quando havia

diferença, utilizou-se o teste de Tukey para distinguir quais grupos diferiam entre si.

Para comparar freqüências (taxa de mortalidade) usou-se o teste do qui-quadrado

(χ2). Em qualquer situação, adotou-se o nível crítico de 5% para o risco de falsa

rejeição da hipótese nula (p<0,05).
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IV. 3 RESULTADOS

IV. 3.1 INTENSIDADE DA INFECÇÃO

 A intensidade da infecção, avaliada pela média de ovos do S. mansoni

eliminados na 8ª semana do experimento, demonstrou que os animais desnutridos

eliminaram uma quantidade de ovos significativamente maior que a verificada para

os animais alimentados com a dieta controle (337 ± 205 vs. 206 ± 166,7; p<0,006).

IV. 3.2 TAXA DE MORTALIDADE

O experimento contou com um total de 75 animais, dos quais, em virtude da

mortalidade espontânea, restaram 53 camundongos para o sacrifício (Tabela 2).

Nenhum animal do grupo Controle morreu antes do final do experimento. A

desnutrição, isoladamente, causou a morte de 2 entre 16 animais. A taxa de

mortalidade determinada pela infecção foi superior à causada pela desnutrição

(47,4% vs. 12,5%; p<0,05), determinando pronunciada taxa de mortalidade entre os

animais infectados, tanto naqueles alimentados com dieta Controle como nos que

receberam a DBR. A desnutrição aparentemente atenuou o efeito da infecção sobre

a taxa de mortalidade, no entanto a diferença observada não foi estatisticamente

significante (47,4 vs. 40,7, p > 0,05).
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TABELA 2 –Taxa de mortalidade observada entre os camundongos, segundo o tipo
de dieta e a infecção pelo S. mansoni

Grupos de estudo
Animais

inseridos no
experimento

Mortalidade
espontânea

Animais
Sacrificados

Taxa de
Mortalidade

(%)
Controle 13 0 13 0,0a

Controle Infectado 19 9 10 47,4b

Desnutrido 16 2 14 12,5a

Desnutrido Infectado 27 11 16 40,7b

TOTAL 75 22 53 29,3
a; b: letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes (χ2): p=0,6.

IV. 3.3 OCORRÊNCIA DE HEPATOMEGALIA

O peso corpóreo diferiu entre os grupos de estudo (p<0,0001), com o grupo

Controle apresentando o peso mais elevado. Animais Nutridos e Infectados

apresentaram o maior peso absoluto do fígado, diferenciando-se dos demais

(p<0,0001), enquanto os animais Desnutridos, infectados ou não, foram semelhantes

quanto a esse parâmetro (p>0,05). Quando relacionou-se o peso do fígado ao

respectivo peso corporal (PRF = peso relativo do fígado), animais não infectados,

nutridos ou desnutridos, apresentaram resultados semelhantes (p>0,05). Todavia,

esses grupos diferenciaram-se dos animais infectados (p<0,05), os quais, segundo

esse critério, desenvolveram hepatomegalia. Os PRFs observados entre os grupos

infectados, nutrido ou desnutrido, não apresentaram diferenças significantes  entre si

(p>0,05). Esses dados encontram-se expressos na Tabela 3.
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                TABELA 3 - Peso corpóreo e peso absoluto e relativo do fígado de
camundongos infectados ou não pelo S. mansoni,
alimentados com dieta Controle ou desnutridos pelo
consumo da Dieta Básica Regional (DBR), ao final do
experimento

Grupos de estudo
Peso

corpóreo
(g)

PAF (g) PRF (g)

Controle 39,22±1,93ª 1,77±0,14b 4,53±0,37b

Controle Infectado 32,94±1,88b 2,10±0,29a 6,38±0,87a

Desnutrido 25,86±4,04c 1,10±0,07c 4,38±0,95b

Desnutrido Infectado 18,56±4,64c 1,11±0,19c 6,48±2,78a

PAF=Peso Absoluto do Fígado; PRF= Peso Relativo do Fígado; valores
expressos sob a forma de média ±DP. Médias para a mesma característica com a
mesma letra não diferem entre si (p>0,05; teste Tukey).

IV. 3.4 INDICADORES BIOQUÍMICOS

Os resultados obtidos nas determinações bioquímicas procedidas no soro dos

animais (Tabela 4), tiveram como valores de referência os resultados obtidos no

grupo controle e estes em relação aos dados divulgados pelo Centro de Bioterismo

da Faculdade de Medicina de São Paulo (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2000).

Aminotransferases (ALT e AST): as concentrações séricas dessas enzimas

não se alteraram entre os grupos desnutridos, mas elevaram-se no grupo Controle

Infectado.

A razão AST/ALT foi semelhante entre o grupo Controle e os demais, com

valores maiores que 1 (p>0,05). O grupo Controle Infectado foi diferente do

Desnutrido (p<0,02).



83

Fosfatase Alcalina: foram encontrados níveis altos em todos os grupos.

Comparados ao grupo Controle, animais desnutridos sem infecção apresentaram os

níveis mais altos (p<0,009).

TABELA 4 - Valores bioquímicos obtidos no soro de camundongos infectados ou

não pelo S. mansoni, alimentados com dieta controle ou desnutridos

pelo consumo da Dieta Básica Regional (DBR)

Dieta Controle Dieta Básica RegionalIndicadores
bioquímicos Sem

infecção
Com

infecção
Sem

infecção
Com

infecção

p-valor
(ANOVA)

ALT(U/L) 60,9±10,98b 112,4±43,3a 97,6±15,2ab 83,1±16,45b 0,002

AST(U/L) 111± 15,72b 237± 32,26a 128±20,99b 151±24,79b 0,0001

Fosfatase Alcalina (U/L) 158± 19,42b 232 ±21,06a b 279± 81,05a 263±24,55ab 0,001

Relação AST:ALT 1,83 ± 0,22ab 2,12 ± 0,77a 1,32 ± 0,19b 1,84 ± 0,17ab 0,032

Glicemia (mg/dL) 96,2±16,5a 35,2±22,85bc 39,63±5,6b 13,57±4,77c 0,0001

Albumina (g/dL) 2,56 ±0,25a 2,50 ±0,40ab 2,04±0,25b 2,02 ±0,15b 0,02

Proteínas totais (g/dL) 4,39±0,94ab 5,50 ±1,24a 3,49 ±0,39b 3,51 ±0,28b 0,005

ALB:GL 1,71±0,21 2,20±0,71 1,86±0,78 1,73 ± 0,03 0,35

ALT = Alanina Aminotranferase;  AST = Aspartato Aminotransferase; ALB:GL= Relação Albumina: Globulina;
valores expressos sob a forma de média ± DP; médias para a mesma característica com a mesma letra não
diferem entre si (p>0,05; teste de Tukey).

Glicemia: apenas o grupo Controle manteve níveis normais, os demais

apresentaram resultados muito inferiores. Verificou-se grande diferença entre os

animais Controle e os animais dos demais grupos (p<0.0001). Não houve diferença

entre os grupos Controle Infectado e Desnutridos com ou sem infecção (p>0,05).
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Albuminemia: houve diferença entre os grupos Controle e Desnutridos

Infectados e Não Infectados (p=0,0001). Os grupos com infecção e/ou desnutrição

guardaram semelhanças entre si: Controle Infectado vs. Desnutridos com ou sem

infecção (p=0,11).  Houve semelhança entre Controle e Controle Infectado (p=0,09).

Proteínas Totais - o grupo Controle assemelhou-se aos demais (p>0,05),

mas houve divergência entre os grupos Controle Infectado e Desnutridos, com ou

sem infecção (p<0,01).  Não houve diferença entre os grupos de Desnutridos

(p>0,05).

A razão albumina:globulina foi semelhante entre os grupos de estudo

(p=0,35).
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IV. 4 DISCUSSÃO

IV. 4.1 INTENSIDADE DA INFECÇÃO

A intensidade da infecção esquistossomótica foi avaliada pela contagem de

ovos eliminados durante a 8ª semana. A importância desse indicador reside no fato

de que existe associação entre uma carga parasitária elevada (principalmente acima

de 1000 ovos/g de fezes) e o desenvolvimento das formas hépato-intestinal

avançada e hépato-esplênica (MOTA & SLEIGH, 1984; SLEIGH et al., 1986; BINA &

PRATA, 2001). Neste estudo, os animais foram inoculados com 40 cercárias,

número bastante inferior ao utilizado em outros experimentos (AWNEY et al., 2001;

SHEWEITA et al., 2002), mas que melhor se correlaciona com os aspectos

ecológicos da esquistossomose, que explicam as pequenas e médias taxas de

infecção encontradas em populações humanas das áreas endêmicas (WARREN,

1973). Se não houve elevada carga parasitária, como o mostram o total de ovos

eliminados nas fezes, produziu-se, de qualquer modo, uma intensa inflamação

granulomatosa e fibrose, distinguidas pela hepatomegalia e pelas alterações na

consistência dos fígados. Para a infecção ser considerada leve deve ocorrer

eliminação de menos de 100 ovos/g de fezes (NOYA et al., 2002), o que não

sucedeu neste experimento.

Animais desnutridos eliminaram maior quantidade de ovos que os animais

alimentados com a dieta Controle, fato observado anteriormente (COUTO, 1999), e

que poderia estar correlacionado a fatores imunológicos. Em pesquisa realizada com

S. japonicum, agente etiológico da esquistossomose intestinal no Oriente, concluiu-
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se que o consumo de dieta hipoprotéica está associado a uma maior eliminação

fecal de ovos e, conseqüentemente, a um quadro patológico de maior gravidade

(JOHANSEN et al., 2000).

Sabe-se que, no homem, aproximadamente 20 dias após a exposição às

cercárias, podem surgir sintomas característicos, tais como febre, cefaléia, tosse

seca, astenia, anorexia, diarréia, vômitos (BARBOSA et al., 2001). Esses sintomas,

proporcionais à concentração sérica de complexos imunocirculantes, correspondem

à fase de invasão, durante a migração e maturação dos esquistossômulos, seu

trânsito pelos pulmões, onde também ocorre infiltração de eosinófilos (ARTEAGA et

al., 2000). Sintomas pulmonares, pertencentes à esquistossomose aguda,

representam um processo imunológico (SCHWARTZ et al., 2000). Esse período

corresponde à permanência dos esquistossômulos nos pulmões, com as reações

alérgicas focais que provocam em torno de si e que podem levar à sua destruição.

Os efeitos da desnutrição já se fariam notar nessa etapa.  Animais bem nutridos

estão aptos a uma melhor defesa imunológica anti-infecciosa, que nessa fase da

doença, seria benéfica, por reduzir o número de vermes e, conseqüentemente, o

número de ovos produzidos pelas fêmeas do parasito.

IV. 4.2 TAXA DE MORTALIDADE

A esquistossomose pode agravar o estado de desnutrição, uma vez que

camundongos desnutridos resistem menos à infecção (COUTINHO,1976;

MAGALHÃES et al.,1986; SADEK et al., 1986), mas por outro lado, a desnutrição

agrava a doença, conforme estudo realizado em porcos infectados com o S.
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japonicum (JOHANSEN et al., 2000). Neste estudo, a infecção, mais que a

desnutrição, foi responsável pelos óbitos dos animais, tal como foi observado

anteriormente (COUTO, 1999).

IV. 4.3 HEPATOMEGALIA

Comparados aos animais alimentados com a dieta Controle, os Desnutridos

apresentaram o fígado com peso menor, refletindo o efeito das dietas sobre esse

órgão (COUTINHO et al., 1991; COUTO et al., 2003). A desnutrição induzida durante

a fase de crescimento dos animais, como foi o caso, torna menor o peso do fígado,

pela diminuição do número e tamanho celular (WINISH & NOBLE, 1966; ZENAN,

1970; JACOBS & WOOD, 2004).

A desnutrição causou o mesmo impacto no peso absoluto de fígados de

animais com ou sem infecção, enquanto o peso relativo foi maior entre os infectados,

confirmando que a hepatomegalia é encontrada na EM, independentemente da

condição nutricional do hospedeiro (COUTINHO et al., 1991).  A verificação do peso

do fígado e do baço de camundongos infectados é critério de avaliação do

desenvolvimento da hepatomegalia e da esplenomegalia, comumente percebida em

pacientes humanos (ZANOTTI-MAGALHÂES et al., 1995). O ovo do S. mansoni tem

papel fundamental na gênese da hepatomegalia e da esplenomegalia da EM, porque

se sabe que nas infecções unissexuais acontece apenas discreto aumento nesses

órgãos.  Na esquistossomose hépato-esplênica ocorre hepatomegalia em mais de

50% dos casos (BOGLIOLO, 1956), o que constitui um dos principais parâmetros

clínicos da evolução da doença (BINA, 1996).
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Neste estudo, a superfície dos fígados dos animais com infecção apresentou

manchas pequenas e amarelas, espalhadas ou agrupadas, e nódulos que a

tornaram irregular, com alguma resistência à clivagem. Essas manchas indicariam a

calcificação subcapsular dos ovos do parasito (HAYASHI et al., 2000).

As alterações de tamanho e da consistência do fígado estão relacionadas a

uma maior eliminação de ovos (COSTA et al., 1985). Desse modo, o grau de

infecção é o fator primordial da gravidade da doença e determinante da forma

clínica. Estudos clínicos-epidemiológicos correlacionam um grande número de ovos

eliminados nas fezes com as manifestações mais severas da doença, especialmente

o aparecimento e o volume da hepatomegalia (COUTINHO, 1979). Lesões

granulomatosas, que consistem da ativação de macrófagos e de células epitelióides,

atingem um tamanho máximo entre dez e 14 semanas (HARA et al., 1981), o que

coincide com o tempo deste experimento (93 dias).

IV. 4.4 INDICADORES BIOQUÍMICOS

IV. 4.4.1 AMINOTRANFERASES E FOSFATASE ALCALINA

A concentração sérica das aminotransferases indica o grau de lesão do

hepatócito, uma vez que sua liberação no soro pode significar morte celular. Níveis

baixos são compatíveis com  cronificação da doença e gravidade do quadro, após

necrose e fibrosamento do tecido hepático. O aumento da atividade sérica das

aminotransferases está relacionado à gravidade da lesão, como por exemplo, numa
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hepatite aguda, por exemplo. A aspartato aminotransferase (AST) mais elevada que

a alanina aminotransferase (ALT) pode significar maior agravamento da lesão, ou

ainda, colestase. A ALT mais elevada que a AST expressa lesão mais extensa.

A concentração sérica de ALT parece ser melhor indicador para avaliação da

integridade celular do fígado que a de AST (AWADALLA et al., 1975).

A fosfatase alcalina (FA) está associada ao trato biliar e seu nível sérico pode

encontrar-se elevado devido à sua maior produção e regurgitação pelos hepatócitos,

na vigência de obstrução biliar. A alteração de FA relaciona-se diretamente à

obstrução biliar de causas intra e extra hepáticas, e/ou à lesão hepatocelular

(ARAÚJO LIMA et al., 2001a). Trata-se, portanto, do indicador mais usado para o

diagnóstico de colestase.

Sabe-se que a deficiência energético-protéica (DEP) causa “stress” no

organismo e afeta os sistemas. Uma pesquisa realizada com crianças acometidas de

kwashiorkor e marasmo revelou que a progressão da doença causou deterioração

das funções hepáticas, com conseqüente aumento das concentrações séricas de

ALT, AST e FA no soro (GÜLER et al., 1992). Outro estudo, ao investigar o estado

funcional do fígado em crianças desnutridas, encontrou alterações sorológicas

decorrentes de uma grave DEP, com níveis elevados de ALT e AST, e diminuídos de

FA (ONYENEKE et al., 2003).

Na EM, a alta carga parasitária seria um dos mecanismos de elevação de

ALT (FRANÇA et al., 1993) e a inflamação parece afetar os níveis das enzimas
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hepáticas (TAO et al., 2003). Todavia os efeitos da infecção pelo S. mansoni sobre o

desempenho do fígado são controversos, uma vez que estudos mencionados a

seguir apresentaram resultados diversos.

A fibrose hepática é uma ocorrência da EM crônica, embora possa ser

motivada por outras doenças crônicas do fígado (FRIEDMAN, 1997; CHEN et al.,

2002). Sobrevém da perda da função normal do hepatócito, que, uma vez

desorganizado, acumula componentes da matriz extra-celular (CAI et al., 1997; LI et

al., 2001). Na fase crônica da EM os testes sorológicos para ALT, AST, FA e

Albumina constituem os mais significantes índices para diferenciá-la de outras

infecções, com ou sem cirrose hepática, que podem coexistir (FAHIM et al., 2000).

Um estudo realizado em indivíduos, portadores de hepatite crônica e com graus

variados de fibrose, verificou que os níveis de ALT e AST estavam diminuídos, mas

que os da FA não se alteraram de modo significante. Por outro lado, foi observado

que pacientes em estágio avançado de esquistossomose e fibrose hepática intensa

quase não apresentaram descompensação da função hepática (TAO et al., 2003).

Desse modo, as alterações da função hepática na EM parecem depender, não só do

grau de fibrose, mas da intercorrência de outras infecções.

Em uma pesquisa efetuada com crianças e adultos esquistossomóticos, não

foram encontradas alterações importantes nos testes sorológicos para ALT, AST e

FA, com exceção dos últimos estágios da doença (ABOU-BASHA et al., 2000).

Também em indivíduos com diversos graus de intensidade de EM, de simples

infecção a formas com ascite, os testes só apresentaram alteração nos casos com

ascite (EL-SHAZLY et al., 2001). Outro estudo, em adultos portadores de EM crônica
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“pura”, com as formas hépato-intestinal e hépato-esplênica, verificou que seus níveis

de aminotransferases estavam mais altos que os do Controle, porém nos padrões

normais, mas que a FA estava elevada, em todos os grupos (CAMACHO-LOBATO &

BORGES, 1998).

Um experimento com camundongos infectados confirmou que a diminuição

das aminotransferases na 5ª semana correspondeu ao achado de necrose celular

pelo exame histopatológico. Juntamente com um importante aumento da FA já na 2ª

semana, esses dados confirmam o dano da célula hepática (AWADALLA et al.,

1975). Em 81 casos de EM na forma hépato-esplênica humana, 20% deles

apresentaram FA aumentada (BARRETO, 1971). Na realidade, a EM atinge o

sistema bilífero intra-hepático, tornando a árvore biliar desarmônica, os ductos

distorcidos (GANC, 1974), enquanto o exame histopatológico mostra inflamação

crônica das paredes ductais com hiperplasia do endotélio (BEDI & ISSEROFF, 1979;

SILVA et al., 1990), fibrose periductal e degeneração dos ductos (VIANNA et al.,

1989). Em modelo de obstrução do ducto biliar em ratos houve o desenvolvimento

de cirrose biliar secundária, com aumento acentuado da FA e das bilirrubinas

(ARAÚJO LIMA et al., 2001b).

Os resultados de mais pesquisas confirmam que as alterações sorológicas

acontecem nos estágios avançados da doença, principalmente quando associada à

outras patologias, como hepatites virais (FAHIM et al., 2000; EL-SHAZLY et al.,

2001; ZAKI et al., 2003). Nesses casos, mais graves, a razão AST/ALT é sempre

maior que 1 (FAHIM et al., 2000; ZAKI et al., 2003).
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Neste estudo, todos os grupos, comparados ao Controle, apresentaram

elevação da ALT, fato que evidencia a alteração funcional do fígado  causada pela

desnutrição e/ou EM. Os índices dos animais do grupo Controle Infectado foram

mais elevados e os diferenciou dos demais, causados talvez, pelo processo

inflamatório mais intenso, observado nos animais normonutridos (COUTINHO, 2004;

COUTINHO et al., 1997; 2003).

Com relação à AST, o grupo Controle Infectado também apresentou os níveis

mais altos que os outros grupos, possivelmente pelas mesmas causas. Nesse

mesmo grupo, os valores de AST ultrapassaram o dobro dos de ALT, o que poderia

exprimir maior gravidade da lesão. A elevação simultânea de AST e de FA no

Controle Infectado, leva à suposição de que o processo de colestase, causado pela

tensão contínua e compressão focal nos ductos, foi mais acentuado neste grupo. Na

análise histopatológica, verifica-se, comumente, o acometimento dos espaços porta

pelo infiltrado inflamatório intra e extra lobular.

A relação AST:ALT foi semelhante entre os grupos de estudo. Sabe-se que,

em humanos, uma razão maior que 1 é critério para diagnóstico de importante

comprometimento hepático (ZAKI et al., 2003), como, por exemplo, na

esquistossomose hépato-esplênica com cirrose hepática descompensada (FAHIM et

al., 2000). Nesta pesquisa com camundongos, a razão ultrapassou esse índice em

todos grupos, mas houve semelhança com o grupo Controle.

Níveis altos de FA, como estes aqui observados, mesmo no grupo Controle,

tem sido encontrados nos resultados do Centro de Bioterismo da Faculdade de
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Medicina de São Paulo (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2000), onde as causas

estão sendo pesquisadas. Além disso, um estudo sobre esquistossomose em

adultos observou que os níveis da FA estavam altos nos grupos de estudo, inclusive

no grupo Controle, sem infecção (CAMACHO-LOBATO & BORGES, 1998).

Nos animais do grupo Controle Infectado, foi a EM que pareceu causar

elevação nos níveis da AST e da FA, o que é uma forte indicação de colestase

(GANC, 1974).

IV. 4.4.2 ALBUMINEMIA E PROTEINEMIA TOTAL

Proteína mais abundante do sangue, a albumina também é, em termos

quantitativos, a mais importante entre muitas proteínas sintetizadas pelo fígado e,

como tal, considerada marcador de prognóstico global (KLEIN, 1990).

A DEP causa redução nos níveis de albumina e proteínas séricas, como

relatam estudos anteriores. Foi observado que, em crianças com DEP, a albumina e

demais proteínas séricas exprimiram níveis reduzidos, menores ainda em casos de

kwashiorkor (ONYENEKE et al., 2003). Em animais com dieta hipoprotéica,

constatou-se que o valor reduzido dessas proteínas foi a conseqüência provável do

fornecimento inadequado de aminoácidos essenciais, necessários ao metabolismo

protéico normal (CLARK et al., 1966). Já no marasmo, os níveis de proteínas séricas

não são afetados por nutrientes inadequados, uma vez que a síntese hepática é

mantida até muito tarde nesse processo (KURITA et al., 2002).
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A diminuição da concentração sérica de albumina pode acontecer nos

distúrbios da síntese protéica, durante doenças crônicas do fígado ou na

desnutrição, moderada ou severa, e sem associação com doença hepática (BUZBY

et al., 1980).

Para alguns autores (FUHRMAN et al., 2004), há evidências de que as

proteínas séricas hepáticas, apesar de historicamente ligadas ao estado nutricional,

não são indicadores do grau de nutrição, mas da gravidade ou da recuperação da

doença aguda ou crônica. Os mesmos autores afirmam que, entre as causas que

afetam os níveis das proteínas hepáticas, a inflamação seria a mais importante. Sob

esse aspecto, a EM poderia afetar os índices séricos das proteínas hepáticas de um

modo mais considerável que a DEP, pela intensa inflamação que pode provocar no

fígado.

A fibrose hepática pode ser acompanhada pelo aumento da albumina e da

razão albumina:globulina (TAO et al., 2003). Especificamente na EM,  uma pesquisa

com camundongos infectados com 100 cercárias constatou redução da

albuminemia, mas os valores das proteínas séricas encontraram-se semelhantes ao

dos animais controle (ATTA et al., 1981).

Neste estudo houve hipoalbuminemia apenas em função da desnutrição, uma

vez que a infecção não alterou a função hepática com referência à síntese protéica.

Por outro lado, a esquistossomose promoveu aumento na síntese de proteínas

totais, provavelmente de globulinas. Os animais desnutridos não foram capazes de

promover esta resposta, evidenciando sua menor competência imunológica.
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Portanto, foi o estado nutricional que repercurtiu na proteinemia sérica, como

mostram outros trabalhos (CLARK et al., 1966; ONYENEKE et al., 2003).

Na realidade, as ocorrências de esquistossomose humana e anemia existem

comumente em relação mútua, com alta prevalência de níveis baixos das proteínas

séricas, nas regiões endêmicas, como observou uma pesquisa realizada em

crianças (KISHK et al., 2004). Com freqüencia populações dessas áreas não tem

acesso aos aportes nutricionais necessários, daí a anemia e a hipoproteinemia

observadas.

IV. 4.4.3 GLICEMIA

A DEP produz intolerância à glicose e redução da liberação de insulina em

resposta à glicose (DE MELLO & LUCIANO, 1995).

Na DEP crônica ocorre hipoglicemia conforme foi observado em experimentos

com ratos. Animais desnutridos mantiveram uma glicemia mais baixa que os

Controle, quer em jejum, quer alimentados, enquanto o glicogênio hepático

aumentou e a resposta à insulina foi prejudicada (OKITOLANDA et al., 1987). Um

outro estudo, destinado a verificar os efeitos da DEP nas enzimas glicolíticas e

glutaminolíticas, utilizou dois tipos de dietas, uma com 6% de proteína, que induziu à

DEP, e outra normal, com 20% de proteína, quantidades essas semelhantes àquelas

utilizadas neste estudo. Observou-se que as enzimas glicolíticas não foram afetadas

pela DEP, mas a atividade da glutaminase do timo e linfonodos foi reduzida pela

metade. Como glicose e glutamina são metabólitos importantes para os linfócitos,
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haveria prejuízo da função imunológica nos ratos com DEP, causado pela

diminuição dessas enzimas (DOS SANTOS et al.,1997).

A inanição ou a desnutrição produzem efeitos dramáticos no intestino

delgado, a mucosa atrófica reduz a absorção intestinal de nutrientes (FERRARIS &

CAREY, 2000). Com relação à glicose, uma outra pesquisa, realizada com coelhos e

ratos, concluiu que seu transporte nas membranas em borda de escova do intestino

aumentou duas vezes mais nos desnutridos que nos animais nutridos  (BUTZER et

al., 1990).

Na EM, estudos com camundongos mostraram um notável aumento de

atividade das enzimas glicolíticas na 4ª semana de infecção e redução das enzimas

responsáveis pela glicogenólise. Os resultados levaram à conclusão de que a

glicólise é largamente estimulada no fígado do animal infectado, às expensas de

outras vias metabólicas para utilização da glicose (AHMED & GAD, 1995). Portanto,

independente de dietas, o animal infectado apresenta invariavelmente um quadro de

hipoglicemia.

Entre os grupos estudados no presente experimento, apenas o grupo

Controle não apresentou hipoglicemia. Nos animais desnutridos, parece óbvio que

um dos fatores relacionados a esse fato diz respeito à pequena reserva de

glicogênio hepático disponível para manutenção da glicemia nos momentos pós-

pandriais ou de jejum, situação em que os animais foram sacrificados. A desnutrição,

portanto, reduz os níveis de glicose plasmática (OKITOLANDA et al., 1987). Por

outro lado, a hipoglicemia verificada entre os animais do grupo Controle Infectado
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poderia indicar uma certa incapacidade hepática para conduzir a gliconeogênese, já

que o fígado (e os rins em menor proporção), é o principal  órgão que produz glicose

a partir de outros substratos que não carboidratos.

Os animais nutridos com infecção apresentaram hipoglicemia com valores

próximos dos desnutridos sem infecção, o que neste caso revelou uma repercussão

semelhante da infecção ou da desnutrição sobre os níveis da glicose plasmática.

Ambas, desnutrição (OKITOLANDA et al., 1987) e infecção (AHMED & GAD, 1995)

causam redução da glicemia. Resultados muito baixos foram encontrados nos

animais desnutridos e infectados, que permitiram constatar aqui um sinergismo entre

desnutrição e infecção.

Alguns dos trabalhos já mencionados acima reiteram que as alterações da

função hepática se manifestariam proporcionalmente à gravidade da infecção

esquistossomótica ou da desnutrição. Diante dos resultados obtidos, observa-se

que, mesmo em suas formas moderadas, infecção e/ou desnutrição podem interferir

de modo deletério na síntese hepática de glicose.
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IV. 5 CONCLUSÕES

1.  A eliminação de ovos do S. mansoni foi maior nos animais desnutridos, uma

vez que os nutridos tiveram sua carga parasitária provavelmente reduzida

devido à maior capacidade imunológica atuante na fase larvária do parasito.

2. A infecção, mesmo provocada por pequena carga parasitária, causou a

mortalidade dos animais do experimento.

3. A infecção experimental com S. mansoni acarreta hepatomegalia e alterações

da função hepática, mas o estado de desnutrição causou redução do volume

hepático e hipoproteinemia.

4. A esquistossomose associada ou não à desnutrição leva à hipoglicemia,

porque a glicólise é largamente estimulada no fígado do animal infectado.



ESTUDO V
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ESTUDO V

ATIVIDADE DE CITOCROMO P450 NA
ESQUISTOSSOMOSE E NA DESNUTRIÇÃO

V.1 INTRODUÇÃO

 Nos hepatócitos existe um grupo de proteínas, mediadores primários do

metabolismo oxidativo de células, o complexo enzimático do Citocromo P450.

Presente em todo reino biológico, apresenta mais de 200 isoformas, das quais

aproximadamente 40 encontram-se na espécie humana (GALLI & FEIJOO, 2002).

Essas proteínas estão ancoradas na membrana do retículo endoplasmático de

plantas, fungos, animais e na membrana interna das mitocôndrias de células animais

(WILLIAMS et al., 2000).

Segundo OMURA (1999), a descoberta do Citocromo P450 monooxigenase

deve-se a KLINGEBERG (1958), que o identificou nos microssomos do fígado de

ratos. Trata-se de uma hemoproteína da membrana microssomal que, ligada ao



101

monóxido de carbono, produziu um único pico de absorção ótica, em 450 nm. Essa

propriedade diferencia a hemoproteína das demais proteínas conhecidas, tornando-

a excepcional. Em 1963, sua função foi descoberta por ESTABROOK, COOPER &

ROSENTHAL, confirmando seu desempenho nas reações de oxidação de várias

drogas nos microssomos do fígado, sítio fundamental da sua biotransformação.

Essa função, de monooxidação de substratos, acontece no retículo

endoplasmático agranular das células, principalmente hepatócitos. Outra atribuição,

é a síntese de hormônios esteróides, que sucede nas mitocôndrias (adrenal). Ambas

as ações do Citocromo P450 são essenciais à vida (GALLI & FEIJOO, 2002).

A família de enzimas do Citocromo P450 (CYP: cy= cytochrome e P= pico de

absorbância) tem como identidade comum a absorbância máxima de 450nm do

complexo formado pelo heme em sua forma reduzida (Fe+2) e o monóxido de

carbono (OMURA & SATO, 1964). Entram na composição do sistema Citocromo

P450 três elementos: a hemoproteína Citocromo P450, com o grupo prostético

heme, que é uma monooxigenase, a flavoproteína Citocromo P450 NADPH redutase

e fosfatidilcolina (FRENCH et al., 1980).

No sistema corrente de nomenclatura (NEBERT et al., 1991), as enzimas CYP

estão agrupadas de acordo com semelhanças seqüenciais. Assim, o número arábico

após o prefixo CYP indica a família, a seguir, uma letra vai designar a subfamília (ex:

CYP1A) e outro número arábico depois da letra nomeia a isoenzima específica (ex:

CYP1A3).
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No ciclo do CYP (Figura 1), o centro ativo das enzimas para catálise é a ferro-

protoporfirina IX (heme) e a seqüência catalítica envolve 4 etapas: na primeira ocorre

ligação da enzima ao substrato; em seguida, há redução do complexo CYP-

substrato para o estado ferroso; a ligação do oxigênio molecular ao complexo

enzima-substrato caracteriza a terceira etapa; e por final, ocorre a segunda redução

que leva à formação de espécies ativadas de oxigênio (WERCK-REICHHART &

FEYEREISEN, 2000).

               Figura 1 – Ciclo do Citocromo P450

Fonte: Toxicologia. Temas generales. Fisiopatologia. La bioactivación.
Disponível em: http://www.viasalus.com. Acesso em 8 jun. 2004.

Múltiplas isoformas da enzima humana contribuem tanto para a síntese de

hormônios esteróides, prostaglandinas, tromboxanos, colesterol e ácidos biliares,

quanto para degradação de compostos endógenos, como ácidos graxos, ácido

retinóico e esteróis, e exógenos, incluíndo drogas e carcinógenos (YAMAZAKY &

SHIMADA,1997; MANEY et al.,1999; ROUSSEL et al., 2000).

http://www.viasalus.com/
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Todavia, o sistema do Citocromo P450, definido no início como detoxicador,

com função altamente benéfica, tem também reconhecida participação na ativação

de drogas, produção de metabólitos tóxicos e favorecimento do potencial

carcinogênico de determinadas substâncias. Além disso, a capacidade de

metabolizar drogas, toxinas, procarcinógenos, possíveis substratos para o sistema

do Citocromo P450, compreende variações individuais dependentes de numerosos

fatores (JORQUERA et al.,1995). Diversas drogas e inclusive alguns alimentos

podem ser potentes inibidores ou indutores das diferentes enzimas P-450 (GALLI &

FEIJOO, 2002). Por vezes, a indução pode aumentar a toxicidade quando o

substrato é metabolizado para formas ativas.

Fatores endógenos e ambientais podem influenciar o metabolismo oxidativo,

entre eles, as doenças (diabetes, infecções, inflamações, cirrose), a idade, o sexo, a

dieta, o estado nutricional, o “stress”, a gravidez, a exposição aos agentes químicos.

A toxicidade desses últimos vai depender do balanço entre as reações de ativação e

detoxicação, que podem reduzir ou aumentar a toxicidade com a formação de

metabólitos inócuos ou reativos (KURIYAMA et al., 2000).

A síntese hepática de proteína é função microssomal (GAMMAL et al., 1987).

O estado de DEP vai ocasionar a supressão das atividades do citocromo P450

microssomal hepático (CHO et al., 1999; LEE et al., 2003), em ambas as fases,

primeira e segunda, do metabolismo enzimático (ZHANG et al., 1999). Em

decorrência, pode haver “stress” celular oxidativo, com prejuízo tecidual e risco

carcinogênico, em resposta aos xenobióticos (CHO et al., 1999; BADARY et al.,

2003). Dieta e estado nutricional, portanto, contam-se entre os fatores que



104

influenciam consideravelmente a distribuição, biotransformação e excreção de

drogas (KRISHNASWAMY, 1983; WALTER-SACK & KLOTZ, 1996). Os efeitos da

desnutrição no organismo são mais deletérios quanto mais precoce ela se apresenta

(PASSOS et al., 2001), de modo que acontecendo durante a gestação, o desmame

e o crescimento, produz seqüelas no sistema CYP, seja no fígado ou em tecidos

extra-hepáticos (REEN et al., 1999).

É sabido que animais alimentados com dietas hipoprotéicas têm menor

sensibilidade aos efeitos tóxicos e carcinógenos de químicos quando comparados a

outros, alimentados com dieta com alto teor de proteína (KARI et al., 1983; REEN et

al., 1999; CHO et al., 1999; BADARY et al., 2003). Essas observações revelam que

a desnutrição possui um grande potencial para alterar o metabolismo de drogas.

Uma possível causa foi pesquisada em fígados de ratos com kwashiorkor-marasmo.

Nos seus hepatócitos, a membrana microssomal fosfolipídica do retículo

endoplasmático apresentava fluidez diminuída pelo aumento da razão

colesterol:fosfolipídio. Como conseqüência, o metabolismo das drogas estaria

prejudicado (THABREW, 1982).

O metabolismo oxidativo hepático também poderia estar diminuído devido à

redução na massa total do fígado durante a desnutrição. No entanto, esse efeito não

seria apenas devido ao menor conteúdo de enzimas por peso do fígado, mas

também ao decréscimo da atividade enzimática (JORQUERA et al., 1995).
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Estudos com roedores mostraram que os efeitos da desnutrição protéica na

redução das proteínas microssomais foram evidentes quando expressos por mg de

tecido, e não evidentes quando expressos por concentração de proteína. A redução

da concentração de CYP seria mais aparente que real, uma vez que na desnutrição

protéica também se observa diminuição da concentração total de proteína devida ao

aumento proporcional de lipídios e água no fígado (LEE et al., 1997).

Em outro experimento com ratas nutridas e desnutridas, as primeiras

apresentaram redução da concentração de proteína microssomal, possivelmente

devido ao aumento do tamanho do fígado (hiperplasia), que não foi acompanhado

de modo proporcional pelo conteúdo total de proteínas microssomais. Já nas ratas

desnutridas, com fígados menores, o conteúdo das proteínas pareceram

satisfatórios (KURIYAMA et al., 2000).

Infecções e inflamação também constam entre fatores que alteram o

metabolismo oxidativo, através de mudanças estruturais e bioquímicas no fígado

(KYEGOMBE et al., 1986). Esse órgão tem papel essencial na defesa contra

organismos invasores, que penetram através do fluxo sanguíneo portal. Verifica-se

que todas as infecções causam depressão nas atividades do sistema do Citocromo

P450 (MONSHOUWER & HOEBE, 2003).

Devido ao fato de citocromos catalisarem a formação de metabólitos

biologicamente ativos a partir de substratos endógenos, a modulação pela

inflamação ou infecção poderia também estar relacionada a mecanismos
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homeostáticos e fisiopatológicos envolvidos nessas condições. Os efeitos da

inflamação e infecção sobre CYP estão interligados à resposta imune celular

(MORGAN,1997).

Com relação à esquistossomose mansônica, pensava-se anteriormente que

as alterações hemodinâmicas, sobrevindas ao sistema portal, seriam o principal fator

na depressão da função detoxicadora do fígado (COUTINHO & BARRETO, 1969).

Atualmente, sabe-se que a infecção também causa supressão do sistema

microssomal hepático (CHA & EDWARDS, 1976), com diminuição da concentração

de CYP (MATSUOKA et al., 1989; EBEID et al., 2000; EZZAT et al., 2001) e  da

proteína microssomal em animais infectados (KYEGOMBE et al.,1986).

Conseqüentemente, ocorre a diminuição das defesas anti-oxidantes do fígado

(ABDALLAHI et al., 1999). Mediadores inflamatórios liberados pela reação

granulomatosa podem causar a inibição da síntese das enzimas do sistema no

retículo endoplasmático dos hepatócitos (KYEGOMBE et al., 1986).

Sabendo-se que algumas isoformas catalisam reações de hidroxilação com

esteróides no fígado e os degradam em seus metabólitos (FORD et al., 1975;

DIETER et al., 1982; YAMAZAKI & SHIMADA, 1997), foi utilizada aqui a

progesterona (Figura 2) como substrato dessas mesmas isoformas.
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                             Figura 2 – Principais sítios da hidroxilação da
progesterona, nos carbonos 21,17,16 e 11,
onde cada reação produz determinado
metabólito.

Fonte: Lipidos: classificación y estructura. Disponível
em <palou.uib.es/.../Lipidos_def/textolipidos_1.htm>.
Acesso em: 8 jun. 2004.

Esse esteróide seria catalisado pela isoforma 2C19, que o converteria em 21-

hidroxiprogesterona, principal produto, e em 16α e 17α hidroxiprogesterona,
produtos menores. Também as isoformas 2C9, 3A4 (YAMAZAKI & SHIMADA, 1997)

e 2A4 (FIDALGO-NETO, 2001) catalisam a progesterona, como foi observado em

experimentos com camundongos e ratos (Figura 3).



108

             Figura 3- Metabólitos decorrentes da hidroxilação da progesterona

Fonte: Manual de anticoncepción hormonal oral. Disponível em
www.sec.es/aho/cap03.htm. Acesso em: 8 jun. 2004.

Neste estudo, portanto, foi averiguada a capacidade dessas isoformas

hepáticas hidroxilarem a progesterona na vigência de uma possível deterioração da

função hepática induzida pela desnutrição e/ou esquistossomose mansônica.

http://www.sec.es/aho/cap03.htm
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V. 2 METODOLOGIA

V. 2.1 ANIMAIS, DIETAS, INFECÇÃO, GRUPOS DE EXPERIMENTO

          Como no Estudo I (p. 16,17,18).

V. 2.2 NECROSCOPIA

 Ao término de três meses de experimento, os animais foram sacrificados

após anestesia com éter. Foi efetuada a laparotomia, através de incisão longitudinal,

para a retirada do fígado. Após o exame macroscópico, o órgão foi imediatamente

retirado, lavado em solução salina 9%, gelada, embalado em papel alumínio com

identificação e imerso em nitrogênio líquido. Posteriormente, todos os fígados, já nos

envelopes de alumínio, foram colocados em caixas de papelão apropriadas e

conservados em “freezer” a -80ºC.

V. 2.3 PREPARAÇÃO DA FRAÇÃO MICROSSOMAL

A técnica utilizada foi adaptada de HOEVEN & COON (1974) e FIDALGO

NETO (2001). Os fígados, conservados em “freezer” a -80ºC, foram descongelados

em banho de gelo. A partir daí, os procedimentos subseqüentes foram realizados a

4ºC.

Cada fígado foi lavado em solução de sacarose 250mM, posto a secar em

papel filtro e triturado em gral de porcelana (seco e frio) até obtenção de material

pastoso. A homogeneização foi realizada em solução de sacarose 250mM
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refrigerada com auxílio de um homogeneizador de célula, para obtenção do

homogenato a 20% (tecido: sacarose= 1:4).

O homogenato, com aspecto uniforme, foi filtrado em gaze esterilizada e em

seguida centrifugado a 9000 x g por 30 minutos a 4ºC (CERVENKOVÁ et al. 2001).

O sobrenadante foi coletado, filtrado em gaze e centrifugado 53030 x g por 90

minutos a 4ºC. O “pellet” microssomal obtido foi ressuspendido em tampão fosfato

de potássio 100mM pH 7.4 e levado ao aparelho de ultrassom durante quatro ciclos

de 15 segundos.

O novo homogenato foi centrifugado em condições idênticas às da última

centrifugação (53030 x g /90 minutos/ 4ºC), depois o “pellet” foi ressuspendido em

tampão tris-acetato 100mM a 20% glicerol pH 7.4, obtendo-se assim a fração

microssomal.

Acondicionadas em tubos Eppenddorf, as frações microssomais obtidas foram

congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas no “freezer” a – 20°C.

Posteriormente, foram utilizadas para quantificação das proteínas microssomais e

para os ensaios de avaliação da atividade de citocromo P450 monooxigenase.

V. 2.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DAS PROTEÍNAS NA FRAÇÃO
MICROSSOMAL

A concentração de proteínas na fração microssomal foi determinada pelo

método colorimétrico de Lowry (LOWRY et al., 1951). O reagente de biureto foi
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preparado com a mistura de solução 0,5% de sulfato de cobre pentahidratado (0,5

mL), solução 1% de tartarato de sódio e potássio (0,5 mL) e solução 2% de

carbonato de sódio 0,1 M.

Ao reagente de biureto (1 mL), adicionou-se a fração microssomal (200 µL),

misturando-se bem durante 2 a 5 segundos, com auxílio de vortex (Biomatic

Aparelhos Científicos Ltda., Porto Alegre, RS). A mistura foi deixada em repouso à

temperatura ambiente durante 10 minutos, adicionando-se em seguida o reagente

de Folin-Ciocalteau (200 µL). Após agitação no vortex por 2 a 5 segundos, a solução

foi deixada novamente em repouso durante 20 minutos, à temperatura ambiente. Em

seguida, procedeu-se a leitura espectrofotométrica da absorbância a 725 nm. Todas

as dosagens foram feitas em triplicata. O conteúdo protéico das frações

microssomais foi expresso em mg/mL.

A curva de calibração das proteínas (Figura 4) foi efetuada utilizando-se

albumina de soro bovino como padrão.  A leitura das absorbâncias foi realizada sob

as condições descritas acima e a curva foi construída utilizando-se as coordenadas

absorbância versus concentração.
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                                           Figura 4 – Curva de calibração para dosagem
das proteínas nas frações microssomais
usando como padrão a albumina de soro
bovino. Cada ponto representa a média de
três amostras.

V. 2.5 ENSAIO ENZIMÁTICO PARA CROMATOGRAFIA DE CAMADA DELGADA
(CCD)

Foi utilizada a progesterona como substrato e a progesterona hidroxilada, cuja

Razão de Fluxo (Rf) é inferior ao da progesterona pura, como marcador de atividade

de isoformas de CYP. O ensaio enzimático utilizado para avaliar a hidroxilação da

progesterona foi modificado de DIETER et al. (1982). Cada ensaio foi realizado em

duplicata.
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Sob banho de gelo, foram adicionados em tubo de ensaio 100µL tampão

K2HPO4 500 mM pH 7.4, água deionizada em quantidade necessária para

completar o volume final de 1ml, 100µL de solução de progesterona 100mM em

metanol, correspondendo à concentração final de 10 mM e por fim, 100 µL de fração

microssomal. Os tubos foram pré-incubados por 3 minutos a 37ºC em banho-maria.

Após os 3 minutos, adicionou-se aos tubos 50µL de NADPH 10mM e de

solução regeneradora de NADPH, contendo 100µL de glicose-6-fosfato 40mM; 50µL

de cloreto de magnésio 40mM; 5µL de glicose-6-fosfato desidrogenase. O NADPH

(nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido) é um co-fator fundamental

para várias biotransformações. O sistema regenerador de NADPH empregado

envolve o uso da glicose-6-fosfato-desidrogenase no processo da seguinte reação:

Glicose-6-fosfato + NADP * → 6-fosfogluconolactona + NADPH+ (* glicose-6-fosfato

desidrogenase).

O tempo de reação foi de 15 minutos em condições idênticas às da pré-

incubação. A reação foi interrompida pela adição de 3 mL de clorofórmio. Em

seguida, a extração das fases foi realizada. Foram adicionados mais 3 mL de

clorofórmio, agitando-se bem com auxílio de um vortex. Repetiu-se o mesmo

procedimento, em seguida, a mistura foi deixada em repouso durante 10 minutos. A

fase orgânica (inferior) foi separada pelo uso de um funil de separação.
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A porção líquida da fase orgânica foi evaporada com auxílio de um secador, e

o resíduo foi solubilizado em acetato de etila e aplicado às placas cromatográficas.

Foi efetuada a aplicação, em forma de pontuações com tubo capilar, de três

soluções sobre a placa cromatográfica: a primeira constou de uma solução de

progesterona 10 mM em acetato de etila, a segunda, de solução com reagentes,

mas sem progesterona, designada de branco, e a terceira, da reação, solução com

todos os reagentes (Figura 5). A seguir, as placas foram eluídas três vezes em um

sistema de solvente com éter etílico, tolueno e acetato de etila, na proporção 3:5:2,

respectivamente (AL-AWADI et al., 2001; 2002).

Como o produto da reação, a progesterona hidroxilada, é visível sob luz ultra-

violeta, as placas cromatográficas foram primeiramente visualizadas em uma câmara

de luz UV, onde se constatou a presença ou ausência do metabólito.

Posteriormente, as placas cromatográficas foram borrifadas com reagente

anisaldeído para se obter um espectro de cores (AL-AWADI et al., 2001; 2002). A

documentação foi feita através de fotos efetuadas logo após a exposição ao

revelador.

Figura 5 - Esquema de
aplicação das amostras na

1                    2                 3
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placa cromatográfica: (1)
Progesterona, solução 10 mM
(padrão); (2) Branco; (3)
Reação.

  V. 2.6 RAZÃO DE FLUXO (Rf)

O Rf é a relação entre distância migrada pela substância (d) e a distância

migrada pelo solvente (Lf ou linha de frente):

Rf= d / Lf

Os Rfs são sempre iguais ou menores que 1. Os Rfs dos grupos de estudo

foram medidos, comparados com a migração da progesterona, e entre si. A

progesterona hidroxilada, cujo Rf é inferior ao da progesterona pura, foi utilizada

como marcador de atividade de  isoformas de CYP.

V. 2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi efetuada segundo a análise da variância (ANOVA)

para comparação entre as médias obtidas nos diferentes grupos. Quando havia

diferença, utilizou-se o teste de Tukey para distinguir quais grupos diferiam entre si.
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V. 3 RESULTADOS

V. 3.1 PROTEÍNAS NA FRAÇÃO MICROSSOMAL

Conforme os dados da Tabela 1, o grupo Controle mostrou semelhança da

fração microssomal com o grupo Desnutrido sem infecção (p=0,17) e diferença com

infectados, nutridos e desnutridos (p<0,02); os grupos infectados, Controle e

Desnutrido assemelharam-se entre si (p=0,25).

Tabela 1 - Quantificação da proteína na fração microssomal dos camundongos
infectados ou não pelo S. mansoni e alimentados com dieta controle
ou desnutridos pelo consumo da Dieta Básica Regional

Grupo Proteína (mg/ml)
Controle 36,37 ± 3,19 a

Controle Infectado 27,93 ± 3,29 b

Desnutrido 31,75 ± 3,58a

Desnutrido infectado 24,32 ± 3,34b

Valores expressos sob a forma de média ± DP; médias para a mesma característica com a mesma
letra não diferem entre si (p>0,05; Teste Tukey).

V. 3.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE ISOFORMAS DE CYPs

As figuras 6, 7, 8 e 9 mostram os principais resultados obtidos pela

cromatografia de camada delgada (CCD).
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A capacidade catalítica das frações obtidas foi pronunciadamente

característica nos grupos Controle e Desnutrido, ou seja, nos grupos não infectados.

Nos grupos Controle Infectado e Desnutrido Infectado não foram observadas

reações de hidroxilação.

V. 3.3 RAZÃO DE FLUXO (Rf)

Os Rfs das manchas formadas pela migração da progesterona  foram iguais

entre os grupos (p=0,05), como era esperado. Não houve diferença estatística entre

os grupos Controle e Desnutrido (p>0,05). Os grupos Controle Infectado e

Desnutrido Infectado não apresentaram reação de hidroxilação (Tabela 2).

Tabela 2 - Razão de fluxo (Rf) da progesterona e da progesterona hidroxilada nas
placas cromatográficas com amostras da fração microssomal do
fígado de camundongos infectados ou não pelo S. mansoni e
alimentados com dieta controle ou desnutridos pelo consumo da Dieta
Básica Regional.

Grupo Rf da Progesterona (cm)
p-valor= 0,90

Rf da hidroxilação da
Progesterona (cm)

p-valor= 0,84
Controle 0,71 ± 0,02ª 0,58 ± 0,06a

Controle Infectado 0,72 ± 0,08ª -

Desnutrido 0,71 ± 0,04ª 0,55 ± 0,03a

Desnutrido Infectado 0,73 ± 0,01a -
Valores expressos sob a forma de média ± DP; p-valor=0,05; Teste Tukey
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(A)

                                                                                     (B)

Figura 6 – (A) e (B) Resultado da CCD do grupo Controle (CNI); As setas indicam a
progesterona hidroxilada; os números correspondem a (1) solução
padrão de progesterona 10 mM em acetato de etila; (2) Branco;  (3)
Reação.

 1                           2                             3

1                     2                            3
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1                            2                        3

                                                              (A)

                                            (B)

FIGURA 7 – (A) e (B) Resultado da CCD do grupo Controle Infectado (CI): ausência
de hidroxilação da progesterona. Os números correspondem a (1)

1                        2                            3
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solução padrão de progesterona 10 mM em acetato de etila; (2) Branco;
e (3) Reação.

                                                          (A)

                                              (B)

1                      2                        3

1                    2                           3
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FIGURA 8 – (A) e (B) Resultado da CCD do grupo Desnutrido (DNI). As setas
indicam a progesterona hidroxilada; Os números correspondem a (1)
solução padrão de progesterona 10 mM em acetato de etila; (2) Branco;
e (3) Reação.

                                                               (A)

                            

1                       2                             3
1                      2                              3
                  (B)
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FIGURA 9 – (A) e (B) Resultado da CCD do grupo Desnutrido Infectado (DI):
ausência de hidroxilação da progesterona. Os números correspondem
a (1) solução padrão de progesterona 10 mM em acetato de etila; (2)
Branco; e (3) Reação.

V. 4 DISCUSSÃO

A quantificação da proteína microssomal revelou que a infecção causou a

diminuição da proteína microssomal. Por sua vez, durante as reações de

hidroxilação nas placas cromatográficas, observou-se que a infecção atuou também

como o único fator que causou depressão nas isoformas responsáveis pela

hidroxilação da progesterona. Nos animais infectados não houve hidroxilação.

  Neste estudo, portanto, a redução da proteína microssomal hepática e a

ausência de reação de hidroxilação nos animais infectados, nutridos e desnutridos,

mostraram que os efeitos da infecção se sobrepuseram aos da desnutrição.

  Relatos anteriores, no entanto, afirmam que a desnutrição protéica crônica

leva à redução da concentração microssomal de proteína hepática e da

concentração de CYP no fígado de roedores e macacos, com conseqüente

diminuição do conteúdo hepático total de CYP (RUMACK et al., 1973; ADEKUNLE et

al., 1977; CHO et al., 1999; LEE et al., 2003), ocorrências que, nas condições deste

estudo não foram percebidas.

 A diminuição de proteínas microssomais hepáticas e, conseqüentemente das

atividades enzimáticas de CYP na DEP, não repercute em todas as isoformas e

mesmo naquelas nas quais reflete, não sobrevém de modo uniforme. Um estudo

com ratos mostrou que a DEP pode modular de modo diverso múltiplas formas de
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CYPs. Assim, não afetaria CYP1A1 e só afetaria CYP1A2 em condições extremas;

causaria redução em 6β e 16α-progesterona hidroxilase (LEE et al., 1997), o que

certamente iria afetar a hidroxilação da progesterona, utilizada aqui neste

experimento como substrato para o CYP. Também foi relatado que ratos com

desnutrição protéica-calórica durante quatro semanas sofreram supressão de 60-

80% nas isoformas CYP1A2 e CYP2C11 hepáticas (CHO et al., 1999).

Inversamente, no estado de inanição algumas formas podem mesmo apresentar

aumento de atividade, como CYP2E1 (KHATSENKO et al., 1997).

Na esquistossomose, KYEGOMBE et al. (1986) relatam que tanto a

concentração de proteína na fração microssomal como o conteúdo de CYP estavam

significativamente diminuídos em camundongos infectados com S. mansoni. Por sua

vez, MATSUOKA et al. (1989) verificaram que a concentração de CYP hepático

manteve-se persistentemente baixa, a metade da que foi encontrada em animais

sem infecção por até 16 semanas após a infecção. Neste experimento, a

concentração hepática de CYP em camundongos infectados foi constantemente

baixa, bem inferior àquela encontrada nos animais não infectados.

O efeito da infecção esquistossomótica sobre a atividade das enzimas CYPs

pode-se traduzir por uma possível redução da sua capacidade catalítica. Deve-se

enfatizar que a outra variável analisada neste experimento, a desnutrição, pareceu

não afetar a atividade de hidroxilação da progesterona por CPYs.

Na verdade, os resultados deste estudo poderiam ter sido causados pela

ação de diversos fatores, todos provenientes da esquistossomose, os quais levariam
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à redução do sistema CYP. Entre eles, constam as alterações nas células hepáticas,

a inflamação granulomatosa, os próprios parasitos e o estágio da doença.

RODRIGUES et al. (1987) estudaram o lisossomo do fígado de camundongo

nas diversas fases da EM e verificaram que a integridade funcional dos seus

complexos membranosos foi alterada significantemente desde o 2º mês da infecção.

As alterações da circulação intralobular causariam diminuição da taxa de oxigênio e

daí, diminuição também do pH intra e extracelular, ambas potentes labilizadores das

membranas. Esse resultado mostra uma possível relação entre o agravamento das

lesões inflamatórias e uma maior labilidade lisossômica. Naturalmente, outros

orgânulos, como o retículo endoplasmático, deverão ser afetados por essas

alterações.

No retículo endoplasmático, uma taxa inferior de oxigênio afetaria o sistema

do Citocromo P450, precisamente a atividade catalítica de uma de suas enzimas, a

monooxigenase P450.

A patologia da EM deve-se primariamente à deposição de ovos e à resposta

imune subseqüente (GRANT & SENFT, 1971). Um estudo (FIDALGO-NETO, 2001)

efetuado em condições similares às deste aqui apresentado, utilizou ensaios

diversos para avaliar atividades das enzimas alcoxiresorufina desalquilases,

marcadores de CYP1A e CYP2B. Os resultados mostraram que no tecido hepático

de camundongos, concomitante com o aparecimento de lesões granulomatosas (55

dias após infecção), houve uma indução de CYP2A5 que contrastou com a

depressão de atividade de outras isoformas (CYP1A e CYP2B) e com a acentuada
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redução dos níveis totais de CYP. Portanto, o mesmo estímulo inflamatório pode

atuar de modo diferente nas diversas isoenzimas.

 Lesões granulomatosas, que consistem de macrófagos ativados e células

epitelióides, atingem o tamanho máximo entre 10 e 14 semanas (EPSTEIN et al.,

1979; HARA et al., 1981), de forma que assim se encontravam neste experimento,

aos 93 dias.  Estudos indicam que fatores imunológicos inibem CYPs e  proteínas

microssomais. Esse efeito parece ser mediado por produtos inflamatórios produzidos

pelas células de Küpffer ativadas, que liberados a partir do granuloma hepático

inibem a síntese de enzimas no retículo endoplasmático dos hepatócitos

(KYEGOMBE et al., 1986). Sucede que a reação granulomatosa é um importante

indutor da redução da atividade de CYPs e das proteínas microssomais, inclusive

porque alguns cofatores, necessários para síntese de enzimas da fase I na

biotransformação, são requisitados pelo granuloma (KYEGOMBE et al., 1986;

FIDALGO-NETO, 2001).

Os parasitos ainda podem causar depressão no sistema CYP de outro modo.

Estudos verificaram que a maior fonte para a ovigênese nas fêmeas do S. mansoni é

a digestão da hemoglobina do hospedeiro (CONNEY & BURNS, 1972) e que na EM

avançada ocorrem alterações importantes no heme metabolismo. Além da

diminuição do conteúdo de CYP microssomal do fígado, há redução no conteúdo

celular de outras hemoproteínas no camundongo infectado e redução nos níveis de

ferro sérico e urinário. A ocorrência parece ser conseqüente à digestão de eritrócitos

pelos vermes. A regurgitação do pigmento esquistossomótico e seu subseqüente

catabolismo podem ser fatores essenciais para induzir essas mudanças metabólicas.
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As atividades das enzimas do heme metabolismo tornam-se alteradas no hospedeiro

como conseqüência do parasitismo e podem estar mediadas pelo heme, ou seu

ferro, liberado pela digestão das hemácias pelo S. mansoni (MAINES & SENFT,

1981).

O estágio da doença também influencia a importância das alterações nos

microssomos hepáticos. Um estudo mostrou, em humanos com a forma hépato-

esplênica compensada, sem ascite, icterícia e encefalopatia, que o metabolismo de

xenobióticos aconteceria com a mesma aptidão daquele observado em indivíduos

normais, o que mostra a preservação do sistema microssomal (GAMMAL et al.,

1987).

 Nas formas graves, causadas por infecções maciças (300, 600, 900

cercárias) em camundongos, as concentrações hepáticas de CYP e da proteína

microssomal encontraram-se significantemente diminuídas (KYECOMBE et al.,

1986). Todavia, em camundongos infectados com carga parasitária bem menor (10,

30 ou 100 cercárias) e apresentando a forma hépato-esplênica, o sistema CYP

manifestou alterações moderadas (EL-MOUELHI et al., 1987). No modelo

experimental deste estudo, a carga parasitária (40 cercárias) foi suficiente para

reduzir a proteína microssomal hepática e alterar a função do CYP nos animais.

 Com relação à hidroxilação da progesterona pelo CYP na vigência da

esquistossomose, um experimento feito em ratos infectados com outro trematódeo,

Fasciola hepatica, evidenciou decréscimo importante das hidroxilações 16α e 2α da

progesterona, assim como da testosterona, entre 50-90%. O CYP hepático
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manifestou uma redução significante, entre 36-64% nesses animais, que foram

infectados com 20 metacercárias (BIRO-SAUVEUR et al., 1994).  Neste estudo, os

camundongos foram infectados com 40 cercárias do S. mansoni, o dobro, portanto,

de cercárias do experimento mencionado, situação que poderia perfeitamente

causar depressão na atividade de hidroxilação do CYP.

Logo, apenas a infecção motivou aqui redução no conteúdo de proteínas

microssomais hepáticas e também a depressão das isoformas que fazem

hidroxilação da progesterona.

Diante desses resultados, aliado aos dados disponíveis na literatura,

recomenda-se precaução quando da prescrição de determinadas drogas que

necessitem da integridade funcional do CYP para sua ativação e/ou inativação,

ponderando os riscos e benefícios advindos de tal conduta.
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V.5 CONCLUSÕES

1. A infecção esquistossomótica, mesmo com carga parasitária menor e

independente do estado nutricional, promoveu redução na concentração de

proteína microssomal hepática.

2.  As isoformas do citocromo P450 que hidroxilam a progesterona foram

inibidas pela infecção, mas não foram afetadas pelo estado nutricional dos

animais.
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