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Resumo
INTRODUÇÃO: A Vitamina D (um nutriente imunomodulador) pode contribuir
para a recuperação da mucosa intestinal inflamada, decorrente da desregulação
da resposta imunológica, por regular negativamente as respostas Th1/Th17 e
favorecer as respostas Th2/Th3. HIPÓTESE: A administração da
1,25dihidroxicolicalciferol é capaz de modular o curso da resposta inflamatória
intestinal diminuindo o processo inflamatório. OBJETIVOS: Avaliar o impacto,
local e sistêmico, da administração da 1,25 dihidroxicolicalciferol, na etapa de
indução e no desenvolvimento da inflamação intestinal crônica antígeno
específico em camundongos, utilizando uma classificação histomorfométrica
atualizada das alterações no intestino delgado em modelo murino de inflamação
intestinal. MATERIAL e MÉTODOS: Camundongos C57BL/6, machos, foram
sensibilizados com duas inoculações subcutâneas de extrato proteico de
amendoim (16 grupos com n=7 além de um grupo que recebeu apenas salina),
sendo apenas a primária com Hidróxido de Alumínio. Após a sensibilização, todos
os grupos foram alimentados exclusivamente com amendoim por 30 dias. Dos
grupos sensibilizados15 foram inoculados com uma única dose de Vitamina D nos
seguintes momentos: na sensibilização (primária ou secundária) ou no 1º, 11º ou
21º dia do desafio oral com uma de três doses (75, 150 ou 300ng). Os grupos
controles (C(+) e C(-)) não receberam Vitamina D. Foi avaliado: peso corporal,
consumo alimentar, sorologia, fenótipo das células T dos linfonodos mesentéricos
(CD4+/CD8+/CD25+) e histomorfometria do intestino delgado. Para determinação
da significância (p<0,05) foi utilizada ANOVA com pós-teste de Tukey ou Sidak.
Registro de aprovação no CEPA - nº00101-09. RESULTADOS: A única dose e
momento de administração de Vitamina D capaz de interferir nos títulos de IgG
antiamendoim foi a de 300ng nas sensibilizações aumentando os títulos. Nos
demais grupos a síntese de anticorpos permaneceu semelhante ao C(+). No
entanto, todas as doses levaram a recuperação parcial da mucosa intestinal,
reduzindo o grau de inflamação, apresentando-se diferente da lesão destrutiva
presente nos animais C(+). A menor dose de Vitamina D (75ng) só foi eficiente
quando administrada no 21º dia do desafio oral enquanto as doses de 150 e
300ng foram eficientes desde as sensibilizações. A recuperação mais significativa
foi obtida com as doses de 150ng no 21º dia e 300ng no 11º e 21º dias do desafio
oral, contudo sem haver recuperação total dentro do período experimental. A
diminuição na intensidade da resposta inflamatória foi acompanhada do aumento
concomitante das células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+. Quanto às repercussões
sistêmicas, os grupos que receberam 75ng de Vitamina D nas sensibilizações
apresentaram perda de peso e diminuição do consumo do amendoim, enquanto
os grupos que receberam esta dose no desafio oral não apresentaram alterações
no peso e consumo. As doses mais elevadas (150 e 300ng) protegeram os
animais da perda de peso e da diminuição do consumo do amendoim em todos os
momentos. CONCLUSÕES: A Vitamina D apresenta efeito terapêutico capaz de
diminuir a intensidade da resposta inflamatória de maneira dose e tempo
dependente, com os melhores resultados terapêuticos nas doses mais elevadas.
A classificação histomorfométrica proposta se mostra eficiente na discriminação
das lesões subclínicas no modelo murino de inflamação intestinal.
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Abstract
BACKGROUND: Vitamin D (an immunomodulator nutrient) can contribute in the
recovery of an inflamed intestinal mucosa, due to a deregulation of the immune
response by negatively regulating of Th1/Th17 responses while favoring Th2/Th3
responses. HYPOTHESIS: The administration of 1,25 dihidroxicolicalciferol is able to
modulate the course of an intestinal inflammatory response by decreasing the
inflammatory process. OBJECTIVES: Evaluate local and systemic impacts of the
administration of 1,25 dihidroxicolicalciferol, in the induction and maintenance of a
chronic antigen specific gut inflammation in a mouse model established using an
updated histomorfometric classification of the changes in the small intestine during
intestinal inflammation. MATERIAL AND METHODS: C57BL/6 male mice were
sensitized with two subcutaneous inoculations of peanut protein extract (16 groups
(n=7) along with one group that only received saline), alum was only added in the
primary inoculation. After sensitization, all groups were fed exclusively with peanuts
for 30 days. The 15 sensitized groups were inoculated with a single dose of Vitamin D
in the following moments: with the primary or booster inoculation or on the1 st, 11th or
21st day of challenge diet with one of 3 doses (75, 150 or 300ng). The control groups
(C(+) and C(-)) did not receive Vitamin D. Body weight, food consumption, serology, T
cells phenotype from mesenteric lymph nodes (CD4+/CD8+/CD25+) and
histomorphometry of the small intestine was assessed. To determine the significance
(p<0.05) ANOVA with Tukey post-test or Sidak's was used. Approval in the ethics
committee (CEPA) registration No 00101-09. RESULTS: The only dose and timing of
Vitamin D administration that interfered with anti-peanut IgG titers was 300ng at
sensitization increasing the titers. All other groups remained with similar antibody
synthesis compared to C(+). However, all doses led to a partial recovery of the
intestinal mucosa by reducing the degree of inflammation, different from the
destructive lesion of C(+) group. The lowest dose of Vitamin D (75ng) was only
effective when administered on day 21 of the challenge while oral doses of 150 and
300ng were efficient since the sensitization period. The most significant recovery was
obtained with doses of 150ng on 21st day and 300ng in 11th and 21st days of oral
challenge, however with no complete recovery was obtained within the trial period.
The decrease in the intensity of the inflammatory response was accompanied by a
concomitant increase of CD4+CD25+ and CD8+CD25+. As to the systemic
repercussions groups that received 75ng concomitant to sensitization showed weight
loss and decrease in consumption of peanuts while the groups that received this dose
during oral challenge showed no changes in weight or food consumption. The higher
doses (150 and 300ng) protected the animals from weight loss and decrease in the
consumption of peanut at all times. CONCLUSIONS: Vitamin D shows a therapeutic
effect by reducing the inflammatory response in a dose and time dependent manner
with the best therapeutic results with higher doses. The histomorphometric
classification proposed was effective in discriminating subclinical lesions in a murine
model of intestinal inflammation.
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1

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a população mundial tem convivido com o aumento no

número de casos de doenças inflamatórias crônico-degenerativas que acometem
diversos sistemas orgânicos. Vários estudos epidemiológicos, socioeconômicos e
clínicos tem mostrado o impacto destas doenças e ressaltam a importância da
qualificação dos métodos de diagnóstico e tratamento, que permitam minimizar os
efeitos deletérios observados na qualidade de vida de seus portadores.
Algumas análises consideram que o aumento da expectativa de vida da
população mundial pode ter contribuído para a maior incidência das doenças
inflamatórias crônicas. A população brasileira vem vivenciando um processo de
envelhecimento crescente que triplicará o número de idosos acima de 65 anos até o
ano de 2025 (ARAÚJO et al., 2011). Contudo, a significativa incidência em
indivíduos jovens sugere que fatores não relacionados à senescência são
determinantes na etiologia destas doenças (FERNANDES et al., 2011; GISMERA &
ALADRÉN, 2008).
Paralelamente, é possível observar em diversos segmentos sociais,
independente de seu nível socioeconômico e educacional, o interesse crescente
pela busca de ferramentas terapêuticas que permitam manter uma vida longa e
saudável. Dentre estas ferramentas, a busca por um padrão dietético composto por
nutrientes com propriedades funcionais e terapêuticas vem estimulando o interesse
da comunidade científica e ganhando destaque nos veículos de imprensa. A visão
contemporânea da nutrição deixou de abranger apenas o conceito de evitar déficits
de nutrientes e foi ampliada para o enfoque terapêutico, que objetiva prevenir ou
minimizar morbidades e promover a saúde e a qualidade de vida (VIZZOTTO et al.,
2010).
As propriedades terapêuticas ou funcionais dos nutrientes estão relacionadas
a diversos mecanismos de ação como as propriedades antioxidantes, detoxificação
de

xenobióticos,

diminuição

da

agregação

plaquetária,

anti-inflamatórias,

anticarcinogênicas e imunomoduladoras (VIDAL et al., 2011). Os nutrientes
imunomoduladores são considerados como uma forma de abordagem terapêutica de
doenças inflamatórias, com destaque para as Doenças Inflamatórias Intestinais (DII).
No trato gastrointestinal (TGI), estes nutrientes contribuem para a manutenção da
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integridade da mucosa e favorecem o desenvolvimento da tolerância oral (FLORA &
DICHI, 2006).
Na homeostasia, a resposta imunológica na mucosa intestinal caracteriza-se
pela presença de células e citocinas que induzem a tolerância aos estímulos de
proteínas alimentares e da microbiota comensal, que então inibem a atividade de
células e citocinas inflamatórias. A resposta inflamatória na mucosa se relaciona,
geralmente, com a defesa contra estímulos interpretados como agressivos ou
nocivos à homeostasia local. Independente de sua natureza, tal resposta acarreta
em lesão tecidual seguida de reparo e envolve componentes do sistema imunológico
inato e adaptativo. Na grande maioria dos casos, se o estímulo origina-se de
microrganismos, a resposta estruturada permite a defesa e eliminação do patógeno.
Contudo, quando estímulos de homeostasia e normalmente tolerados, como as
proteínas alimentares e as bactérias da microbiota comensal, passam a ser
interpretados

como

agressivos,

a

resposta

inflamatória

local

apresenta

características semelhantes àquela estabelecida para os patógenos, com dano
tecidual e comprometimento funcional.
Em alguns indivíduos, estímulos considerados fisiológicos podem induzir a
ativação celular e a síntese de citocinas capazes de iniciar e perpetuar a resposta
inflamatória. Tal fato encontra-se relacionado ao desenvolvimento das DII,
destacando-se as Alergias Alimentares, a Doença Celíaca e as DII Idiopáticas, como
a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. A patogênese das DII é determinada
por fatores ambientais que levam a uma resposta imunológica inapropriada e
exacerbada

para

antígenos

gastrointestinais

em

indivíduos

geneticamente

suscetíveis. Todas estas doenças acarretam em diminuição significativa da
qualidade de vida e podem comprometer, conforme sua gravidade, o bem estar
clínico e nutricional de seus portadores. Como terapêutica, as limitações ou
restrições alimentares são comuns a esses estados patológicos, sem considerar o
fato de interferirem diretamente no mecanismo fisiopatológico ou levarem a melhora
dos sinais e sintomas (FROICU et al., 2006; FIOCCHI, 2012; LUCCIOLI, 2012).
Como toda doença crônica inflamatória, as DII geram consequências sociais e
econômicas que se somam às perturbações clínicas e pessoais, peculiares a sua
complexidade. Tais aspectos podem ser apreciados mediante seus dados de
prevalência e incidência. Nos Estados Unidos, estima-se que um milhão de
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indivíduos sejam portadores das DII Idiopáticas com 30.000 novos casos registrados
por ano. O diagnóstico concentra-se na faixa etária dos 15 aos 30 anos. Por se tratar
de uma condição crônica, sem cura, apresenta importante morbidade sem, no
entanto aumentar a mortalidade desta população. A cada ano, nos Estados Unidos,
as DII Idiopáticas geram 700.000 visitas médicas e 100.000 hospitalizações. A longo
prazo, até 75% dos pacientes com Doença de Crohn e 25 a 33% daqueles com
Retocolite Ulcerativa necessitará de alguma intervenção cirúrgica. Contudo, a
maioria dos pacientes é capaz de usufruir de uma vida normal e produtiva
(HANAUER, 2006; FIOCCHI, 2012).
A prevalência da Doença Celíaca pode variar de 1:500 até 1:8000 na população
geral. Países europeus, norte-americanos e sul-americanos apresentam uma
prevalência de 1:150 a 1:300 e que, em torno de 1 a 3% da população na Europa e
nos Estados Unidos apresentará alterações fisiopatológicas compatíveis com esta
doença em algum momento da vida (HEREDIA et al., 2007).
As Alergias Alimentares tem apresentado aumento em sua incidência nos países
ocidentais afetando, aproximadamente 4% da população adulta nos Estados Unidos
e cerca de 2 a 4% na Europa Ocidental (ASERO et al., 2009). Em crianças, a
estimativa fica em torno de 6% (BERIN et al., 2006). Na percepção do público em
geral, a estimativa da prevalência desta doença é bem maior. Em alguns inquéritos,
até 25% dos indivíduos entrevistados acreditavam que eles ou um dos seus
parentes apresentavam Alergia Alimentar (ASERO et al., 2009).
A abordagem terapêutica das Alergias Alimentares e da Doença Celíaca
considera a exclusão dietética da proteína alergênica, como a única forma realmente
eficiente para controle da doença. Tal conduta acarreta em dietas restritivas,
principalmente se a proteína alergênica for encontrada na composição de diversos
tipos de alimentos. Em crianças, aspectos decorrentes do mecanismo fisiopatológico
associado à dieta restritiva podem levar a déficits de crescimento e desenvolvimento.
Independente da idade, as dietas restritivas podem causar limitações sociais,
sobrecarga econômica e, por que não mencionar, comprometimento de familiares
envolvidos na rotina alimentar.
Outro aspecto relevante envolve a possibilidade da ingestão acidental da
proteína alergênica, desencadeando crises alérgicas agudas e aumentando o risco
de complicações associadas. O aumento na disponibilidade e no consumo de
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alimentos industrializados favorece a ingestão acidental, geralmente decorrente da
inadequação e complexidade de informações nos rótulos.
A mudança no padrão da resposta imunológica sistêmica e local é comum a
todas as DII já citadas. Nestas, a mucosa intestinal modifica seu estado de
homeostasia – tolerância – e passa a conviver frequentemente com o contexto
inflamatório. O estado inflamatório assume características peculiares a cada doença
diagnosticada, alternando estados agudos e crônicos conforme o curso de seu
desenvolvimento e tratamento. Com frequência novas alergias são desencadeadas
levando a um quadro de múltiplas Alergias Alimentares (FERGUSON, 1998;
MOWAT, 2003).
Em função do número acentuado de portadores e de seu impacto metabólico, as
DII estimulam o desenvolvimento de estudos experimentais e clínicos. Os modelos
experimentais

desenvolvidos

caracterizam-se

por

mimetizar

o

mecanismo

fisiopatológico das DII. Desse modo, alguns modelos utilizam animais geneticamente
manipulados, que passam a não expressar uma proteína específica envolvida no
desenvolvimento da doença e, em sua grande maioria, desenvolvem inflamação
intestinal espontânea. Outros, no entanto, induzem a inflamação intestinal a partir da
utilização de agentes agressores diretos a mucosa.
Teixeira et al. (2008) desenvolveram um modelo para o estudo da inflamação
intestinal induzido a partir da inoculação subcutânea de proteínas antigênicas
seguida da oferta, por via oral, de um alimento que tenha a mesma proteína em sua
composição. Tal consumo leva ao desenvolvimento da inflamação intestinal que
cessa após a retirada do antígeno desencadeante. Esse modelo de inflamação
intestinal foi desenvolvido para aproximar a ontogenia da inflamação intestinal
crônica de animais domésticos e humanos para a situação experimental.
Como visto nos trabalhos de Teixeira (2008; 2009), e Paschoal (2009) o
processo inflamatório não é tão grave quanto o observado em animais
geneticamente manipulados que simulam muito bem a fase aguda desta doença.
Além disso, possui diversos aspectos semelhantes às Alergias Alimentares e à
Doença Celíaca, mostrando aplicabilidade em várias linhagens de camundongos
isogênicos e com diferentes proteínas antigênicas. Permite também estudar os
mecanismos fisiopatológicos das DII envolvidos e o impacto que os nutrientes
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imunomoduladores e os medicamentos possam ter em momentos diferentes de sua
indução e desenvolvimento.
Dentre os diversos nutrientes imunomoduladores a Vitamina D tem mostrado
propriedades interessantes. A identificação do receptor para a Vitamina D (VDR), em
células cujas funções não estavam relacionadas à mineralização óssea, nem ao
controle das concentrações endógenas de cálcio e fósforo, despertou a atenção
para as atividades metabólicas não calcêmicas da Vitamina D. Destacam-se nestas
ações, sua atuação no controle da pressão arterial, da patogênese de 17 variedades
de neoplasias e de doenças autoimunes e inflamatórias crônicas (NAGPAL et al.,
2005). Seu papel na modulação da resposta imunológica e inflamatória foi
inicialmente baseado na identificação do VDR em células envolvidas na atividade
imunológica como os monócitos, linfócitos e células dendríticas (GRIFFIN et al.,
2001; MORA et al., 2008; SUN, 2010). Dentre vários estudos, destacamos alguns
por identificarem tanto o efeito proliferativo da 1,25-hidroxivitamina D3 ou Vitamina D
ativa, em linhagens de monócitos em cultura (ABE et al., 1981; BAR-SHAVIT et al.,
1983; HONMA et al., 1983), como a presença de VDR em células do timo humano e
em leucócitos no sangue periférico humano (REINHARDT et al., 1982; BHALLA et
al., 1983).
Ensaios experimentais destacam a capacidade da Vitamina D em modular a
intensidade da resposta inflamatória e induzir a formação de células T regulatórias
(Treg), favorecendo o controle de doenças inflamatórias crônicas de origem não
contagiosa, sem induzir imunossupressão sistêmica e sem comprometer a
competência da resposta imunológica (SUN, 2010; HEWISON, 2012).
Estudos desenvolvidos em modelos experimentais de diferentes doenças
autoimunes mostram resultados importantes. Por exemplo, Froicu et. al. (2006)
sugerem que a suscetibilidade e a severidade da DII poderiam ser influenciadas
pelos reservas de Vitamina D endógena. Alguns dos resultados mais surpreendentes
envolvem o modelo da Encefalomielite Experimental Autoimune (EAE – do inglês
Experimental Autoimune Encephalomyelitis) cujos sintomas são semelhantes aos da
Esclerose Múltipla. A Vitamina D modula a síntese de interferon-gama (INF-) e do
fator de necrose tumoral-alfa (TNF-), diminuindo a síntese dessas citocinas que
potencializam a EAE. Quando administrada por via parenteral a leva à diminuição
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dos sintomas e por via oral previne completamente seu desenvolvimento (DELUCA,
1988; DELUCA & ZIEROLD, 1998; DELUCA, 2004; DI ROSA et al., 2011).
A possibilidade de utilizar o modelo de Teixeira et. al. (2008) e, a partir da
inflamação intestinal estabelecida, propor formas de tratamento utilizando nutrientes
específicos estruturou minha dissertação de mestrado, onde avaliei o impacto da
modulação qualitativa e quantitativa da oferta proteica sobre a recuperação da
mucosa intestinal inflamada. Os resultados mostraram que, independente do valor
biológico e da quantidade de proteína na dieta, o reparo foi semelhante. Além disso,
avaliei a repercussão de quantidades crescentes da proteína antigênica (0.5%, 1%,
5% e 10%) sobre a resposta inflamatória. Nesse ponto o objetivo foi avaliar se
existiria uma concentração antigênica mínima capaz de ser tolerada pela mucosa,
sem induzir a inflamação intestinal. Os resultados obtidos mostraram que mesmo a
menor concentração antigênica foi capaz de manter a inflamação intestinal com
intensidade semelhante à maior concentração e ao consumo exclusivo do alimento
desencadeante (PEDRUZZI, 2002; PEDRUZZI et al., 2003).
Considerando que as doenças que ocasionam inflamação intestinal levam à
mudança na resposta imunológica sistêmica e local, a mucosa modifica seu estado
de homeostasia (tolerância), passando a conviver, frequentemente, com o contexto
inflamatório. Como consequência observa-se, proporcionais a sua gravidade, o
comprometimento do bem estar clínico, nutricional e a diminuição da qualidade de
vida dos indivíduos portadores. A utilização de nutrientes imunomoduladores
capazes de modificar a resposta imunológica na inflamação intestinal surge como
uma possível ferramenta terapêutica, seja minimizando as crises agudas, seja
auxiliando no controle de estados inflamatórios crônicos.
Assim sendo, dentre a diversidade de nutrientes imunomoduladores a
Vitamina D ativa e seus análogos figuram como uma dessas possíveis ferramentas
terapêuticas. A hipótese é que a administração da 1,25 dihidroxicolicalciferol ou
Vitamina D3 é capaz de modular o curso da resposta inflamatória intestinal
diminuindo o processo inflamatório.
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2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL
Avaliar

o

impacto,

sistêmico

e

local,

da

administração

da

1,25

dihidroxicolicalciferol, na etapa de indução e no desenvolvimento da inflamação
intestinal antígeno específica em camundongos, utilizando uma classificação
histomorfométrica atualizada das alterações no intestino delgado em modelo murino
de inflamação intestinal.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Incorporar

novos

parâmetros

histomorfométricas

a

classificação

histopatológica utilizada para o diagnóstico da doença celíaca, criando uma
classificação alternativa.


Validar a nova classificação no modelo de inflamação intestinal antígeno
específica.



Estabelecer o perfil das subpopulações de células T nos linfonodos
mesentéricos durante a resposta inflamatória intestinal antígeno específica.



Determinar se a administração 1,25 dihidroxicolicalciferol nas sensibilizações
e no desafio oral induz modificações no peso corporal e no consumo
alimentar dos camundongos.



Avaliar se a administração 1,25 dihidroxicolicalciferol nas sensibilizações e no
desafio oral modifica a síntese de anticorpos específicos ao amendoim.



Analisar se a administração 1,25 dihidroxicolicalciferol nas sensibilizações a
no desafio oral é capaz de modular as subpopulações de linfócitos T nos
linfonodos mesentéricos drenantes.



Analisar se a administração de uma dose única de 1,25 dihidroxicolicalciferol
concomitante

a

sensibilização

primária

ou

secundária

previne

o

desenvolvimento da resposta inflamatória intestinal antígeno específica.


Analisar se a administração de uma dose única de 1,25 dihidroxicolicalciferol
no 1º, 11º ou 21º dia do desafio oral previne o desenvolvimento ou modifica a
intensidade da resposta inflamatória intestinal antígeno específica.
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3
3.1

MATERIAL E MÉTODOS
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL
O uso dos animais nesta pesquisa foi aprovado pelo do Comitê de Ética em

Pesquisa Animal (CEPA) desta Universidade em 13 de Julho de 2009 com o número
de registro nº 00101-09 (ANEXO 1).
3.2

CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS
Foram utilizados camundongos e ratos em momentos distintos dos métodos.

Os camundongos machos, da linhagem isogênica C57BL/6 com idade entre três a
quatro meses foram utilizados no protocolo experimental e os ratos machos da
linhagem isogênica Lou-M/Tor com idade de três meses, foram utilizados somente
para a técnica de Anafilaxia Passiva Cutânea. Todos os animais foram criados no
Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) e mantidos no Biotério Experimental
convencional pertencente ao Departamento de Imunobiologia – Instituto de Biologia
da Universidade Federal Fluminense (UFF). O local possui ar ambiente controlado
por exaustores e por condicionadores de ar (média de 22±5oC). Neste local os
animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno com tampas de aço inox, sobre
cama de maravalha esterilizada pelo calor, que foram trocadas três vezes por
semana. Os animais receberam água acidificada (pH 2,5) fornecida em bebedouros
suspensos, com bicos de aço inox, higienizados semanalmente e a água foi trocada
três vezes na semana. O controle e a reposição dos alimentos ofertados estão
detalhados no item 3.5.
Todos os animais foram numerados com marcações permanentes nas orelhas
segundo o sistema universal de numeração, para possibilitar a analise pareada dos
dados obtidos. Este procedimento permitiu que cada animal fosse seu próprio
controle ao longo do protocolo experimental (DICKIE, 1975).
3.3

DESCRIÇÃO DO DESENHO EXPERIMENTAL
Para determinação da possível interferência pontual da Vitamina D no modelo

murino de inflamação intestinal foram utilizadas doses únicas de 75ng, 150ng e
300ng de Vitamina D ativa. Os camundongos foram subdivididos em grupos
controles (n=7) (que não recebem Vitamina D) e grupos sensibilizados (que recebem
a Vitamina D). O grupo denominado sensibilizado foi subdividido em 15 subgrupos
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(cada grupo com n=7). O que os diferenciou foram os seis momentos distintos em
que a Vitamina D3 foi administrada por via subcutânea, detalhados e destacados em
negrito nos quadros 1 e 2. Para facilitar a compreensão subdividimos a
apresentação do protocolo em dois momentos.
1º - administração da Vitamina D ocorreu na sensibilização.
2º - administração da Vitamina D ocorreu no desafio oral.
Quadro 1 – Desenho experimental referente a administração de Vitamina D durante a sensibilização
INOCULAÇÃO PRIMÁRIA
INOCULAÇÃO SECUNDÁRIA
DESAFIO ORAL
TÉRMINO DO
(SUBCUTÂNEA)
(SUBCUTÂNEA)
(30 DIAS)
EXPERIMENTO
GRUPOS
DIA 0
DIA 21
DIA 36
DIA 67
Controle
negativo

Salina + Al(OH)3

Salina

Amendoim

Controle
positivo

Amendoim + Al(OH)3

Amendoim

Amendoim

75ng1ária

Amendoim + Al(OH)3
75ng Vitamina D3

Amendoim

Amendoim

150ng1ária

Amendoim + Al(OH)3
150ng Vitamina D3

Amendoim

Amendoim

300ng1ária

Amendoim + Al(OH)3
300ng Vitamina D3

Amendoim

Amendoim

75ng2ária

Amendoim + Al(OH)3

Amendoim +
75ng Vitamina D3

Amendoim

150ng2ária

Amendoim + Al(OH)3

Amendoim +
150ng Vitamina D3

Amendoim

300ng2ária

Amendoim + Al(OH)3

Amendoim +
300ng Vitamina D3

Amendoim

Retirada dos
segmentos do
intestino delgado e
grosso

+
Retirada dos
linfonodos
mesentéricos
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Quadro 2 – Desenho experimental referente à administração de Vitamina D durante o desafio oral
DESAFIO ORAL E ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA DE
INOCULAÇÃO
INOCULAÇÃO
TÉRMINO DO
VITAMINA D3
PRIMÁRIA
SECUNDÁRIA
EXPERIMENTO
GRUPOS
Dias 1- 10
Dias 11 -20
Dias 21-30
DIA 0
DIA 21
Dia 36
Dia 47
Dia 58
Dia 67
Controle
(-)

Salina +
Al(OH)3

Amendoim

Amendoim

Amendoim

Controle
(+)

Amendoim

Amendoim

Amendoim

75ng
1oDO

Amendoim +
75ng Vit. D3
(1º dia)

Amendoim

Amendoim

150ng
1oDO

Amendoim +
150ng Vit. D3
(1º dia)

Amendoim

Amendoim

300ng
1oDO

Amendoim +
300ng Vit. D3
(1º dia)

Amendoim

Amendoim

75ng
11oDO

Amendoim

Amendoim +
75ng Vit. D3
(11º dia)

Amendoim

Amendoim

Amendoim +
150ng Vit. D3
(11º dia)

Amendoim

Retirada dos
segmentos do
intestino
delgado e
grosso
Retirada dos
linfonodos
mesentéricos

150ng
11oDO

Amendoim +
Al(OH)3

Salina

Amendoim

300ng
11oDO

Amendoim

Amendoim +
300ng Vit. D3
(11º dia)

Amendoim

75ng
21oDO

Amendoim

Amendoim

Amendoim +
75ng Vit. D3
(21º dia)

150ng
21oDO

Amendoim

Amendoim

Amendoim +
150ng Vit. D3
(21º dia)

300ng
21oDO

Amendoim

Amendoim

Amendoim +
300ng Vit. D3
(21º dia)

+

3.3.1 Síntese da descrição dos grupos experimentais
Grupos Controle


Negativo C(-): Inoculado com duas doses do veículo (solução salina) → come
amendoim no desafio oral → não recebe Vitamina D.
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Positivo C(+): Inoculado com duas doses de 100µg de Extrato Bruto de
Amendoim (EBA) antígeno sensibilizante → come amendoim no desafio oral
→ não recebe Vitamina D.

Grupos que recebem uma única dose de 1,25 dihidroxicolicalciferol na
sensibilização.


75ng1ária: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração de
75ng de Vitamina D na primária.



150ng1ária: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração de
150ng de Vitamina D somente na primária.



300ng1ária: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração de
300ng de Vitamina D na primária.



75ng2ária: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração de
75ng de Vitamina D na secundária.



150ng2ária: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração de
150ng de Vitamina D na secundária.



300ng2ária: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração de
300ng de Vitamina D na secundária.

Grupos que recebem uma única dose de 1,25 dihidroxicolicalciferol no desafio
oral


75ng1oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
75ng de Vitamina D no primeiro dia (1o dia) de oferta da dieta desafio.



150ng1oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
150ng de Vitamina D no primeiro dia (1o dia) de oferta da dieta desafio.



300ng1oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
300ng de Vitamina D no primeiro dia (1o dia) de oferta da dieta desafio.



75ng11oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
75ng de Vitamina D no décimo primeiro dia (11o dia) de oferta da dieta
desafio.



150ng11oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
150ng de Vitamina D no décimo primeiro dia (11o dia) de oferta da dieta
desafio.

35



300ng11oDO: inoculado com duas doses de 100 µg de EBA → administração
300ng de Vitamina D no décimo primeiro dia (11o dia) de oferta da dieta
desafio.



75ng21oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
75ng de Vitamina D no vigésimo primeiro dia (21o dia) de oferta da dieta
desafio.



150ng21oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
150ng de Vitamina D no vigésimo primeiro dia (21o dia) de oferta da dieta
desafio.



300ng21oDO: inoculado com duas doses de 100µg de EBA → administração
300ng de Vitamina D no vigésimo primeiro dia (21o dia) de oferta da dieta
desafio.

3.4

MENSURAÇÃO DO PESO CORPORAL DOS ANIMAIS
O peso dos animais foi estabelecido prévio a qualquer manipulação

experimental (peso inicial), e a partir dessa mensuração, novas pesagens foram
realizadas com intervalos de sete a 10 dias durante todo o período experimental, em
balança digital (Plenna) com capacidade de até 50g e com precisão de duas casas
decimais.
A avaliação do peso corporal considerou as oscilações no peso sofridas
semanalmente ao longo de cada procedimento experimental (sensibilização e
desafio oral). Para tal, cada peso obtido foi comparado com o peso inicial do
respectivo animal e a variação sofrida foi considerada como ganho (diferença de
peso positiva) ou perda de peso (diferença de peso negativa).
3.5

ALIMENTAÇÃO

3.5.1 Ração Comercial
Ração balanceada (NUVILAB-NUVITAL) foi fornecida ad libitum no período
das sensibilizações (primária e secundária) até o inicio do desafio oral, sendo
composta por: carbonato de cálcio, farelo de milho, farelo de soja, farelo de trigo,
fosfato bicálcico, cloreto de sódio, premix mineral vitamínico e aminoácidos. As
distribuições de macronutrientes e micronutrientes encontram-se especificados nas
tabelas 1 e 2.
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Tabela 1 – Composição da ração para camundongos
Macronutrientes

Vitaminas

Aminoácidos

Componente

%

Componente

Concentração

Componente

Concentração

Umidade

12,5

Vit. A

12.000 UI

Ac. pantotênico

20 mg

Proteína bruta

22,0

Vit. D3

1.800 UI

Biotina

0,05 mg

Carboidratos

43,5

Vit. K

3,00 mg

Colina

60,00 mg

Extrato etéreo

04,0

Vit. B1

5,00 mg

DL - metionina

300 mg

Material mineral

10,0

Vit. B12

20,00 mg

Lisina

100 mg

Matéria fibrosa

08,0

Niacina

60,00 mg

Tabela 2 – Distribuição de minerais e oligoelementos.
Componente

Concentração (mg)

Componente

Concentração (mg)

Ferro

50,00

Manganês

60,00

Zinco

60,00

Selênio

0,05

Cobre

10,00

Cobalto

1,50

Iodo

2,00

3.5.2 Amendoim (Arachis hypogea ) – dieta desafio
O amendoim roxo (Arachis hypogea) cru, obtido no comércio varejista local,
foi ofertado ad libitum e de forma exclusiva, para o grupo C(-) e para a indução de
inflamação intestinal crônica antígeno específico (grupos C(+) e sensibilizados),
durante o desafio oral (30 dias), conforme descrito no desenho experimental (item
3.1). A distribuição de macronutrientes e micronutrientes encontram-se especificados
nas tabelas 3
Tabela 3 – Distribuição dos macronutrientes
Macronutrientes*
Componente

%

Proteína bruta

23,58

Carboidratos

21,03

Lipídeos totais

48,78

Material mineral

1,90

Matéria fibrosa

4,40

Vitaminas*

Minerais e Oligoelementos*

Componente

Concentração

Componente

Concentração

Vit A

5g

Cálcio

49mg

0,10mg

Fósforo

407mg

0,03mg

Ferro

2,5mg

10,18mg

Manganês

1,96mg

Potássio

580mg

Tiamina
Vit B1
Riboflavina
Vit B2
Niacina
Vit. B3
Piridoxina
Vit. B6

0,76mg

100,0
*Fonte: Experimental/BrasilFoods (2008); TACO (2011).
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3.6

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DIÁRIO DE ALIMENTO
Os alimentos foram previamente pesados em quantidades superiores ao

consumo esperado e ofertados nos comedouros das gaiolas pela manhã. Após 48h
de consumo ad libitum, o alimento restante de cada gaiola foi recolhido, separado e
pesado.
O consumo foi estabelecido a partir do cálculo da diferença entre os valores
oferecidos e recolhidos, divididos pelo número de dias e pelo peso corporal total dos
animais por gaiola. Sendo expresso em miligrama de alimento consumido por grama
de peso corporal total da gaiola por dia (mg/gpc), conforme apresentado na equação
1.
Equação 1 – Cálculo do consumo de alimento

Consumo 

3.7



oferecido g   recolhido g  x 1000
Peso total dos camundongos por gaiola x número de dias de consumo

SOLUÇÕES DE 1,25 VITAMINA D3
O medicamento Calcijex (Abbott Laboratórios do Brasil) foi utilizado como

fonte de 1,25 vitamina D3. É um medicamento injetável, envasado em ampola,
composto por 1g/mL de calcitriol (1-alfa, 25diidroxivitamina D3 – Vitamina D ativa),
e excipientes (polisorbato, cloreto de sódio, ascorbato de sódio microcristalino,
fosfato de sódio dibásico anidro, fosfato de sódio monobásico monoidratado, edetato
dissódico diidratado e água).
As doses de 75ng, 150ng e 300ng foram obtidas a partir de concentração
original do produto. Os grupos experimentais receberam uma única dose da
Vitamina D ativa, que foi administrada por via subcutânea concomitante a cada
sensibilização (primária e secundária) ou ao desafio oral conforme especificada na
descrição dos protocolos (Quadros 1 e 2). A escolha da dose de 300ng considerou
os resultados obtidos na remissão de EAE e a partir desta dose foi estabelecida uma
curva dose resposta com 50% e 25% da dose máxima (CANTORNA et al., 1996).
3.8

EXTRATO BRUTO DE PROTEÍNAS DO AMENDOIM
O EBA foi obtido conforme técnica descrita por LANDRY e MAUREAUX

(1970), e adaptado por TEIXEIRA (1995). Em resumo, as sementes de amendoim
foram descascadas e moídas em moedor elétrico, tipo de café. O material resultante
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foi passado em peneira fina, colocado em tubo de 50mL e suspenso em tampão de
extração na proporção de uma parte da semente moída para dez de tampão de
extração (tampão borato). O material foi centrifugado a 5oC a 2100xg durante 30
minutos, após 3h de agitação delicada por inversão, à temperatura ambiente. A
camada superior, contendo gordura, e o precipitado da semente foram desprezados.
O sobrenadante intermediário foi recolhido, aliquotado e conservado a -20ºC até o
uso. Os reagentes utilizados nesse processo de extração, bem como seu preparo
encontram-se descritos no ANEXO 2.
3.9

DOSAGEM DE PROTEÍNA DO EXTRATO BRUTO DE AMENDOIM
A concentração de proteínas do EBA foi determinada pela técnica de Lowry

(LOWRY et al., 1951). Em resumo, foi acrescido ao reativo 1 as seguintes amostras
em triplicata: 50L, 100L, 200L e 300L de uma solução de 1mg/mL de albumina
bovina sérica (BSA – do inglês bovine serum albumin) e 50L, 100L e 200L da
solução de EBA diluída 1:4. Após 10 minutos foi acrescentado o reativo de FolinCiocalteau conforme recomendação técnica. Transcorridos 50 minutos de reação,
foram realizadas as leituras em espectrofotômetro em comprimento de onda de
500nm. Cada amostra foi lida duas vezes e o valor final foi determinado pela média
das leituras de cada tubo. A partir das diluições de BSA foi estabelecida a curva de
diluição padrão. Com base nesses dados, foi estabelecida a equação da reta e o
valor de R2, a partir do qual foi calculada a concentração de proteína das amostras
de EBA. As tabelas referentes ao preparo dos reagentes, a elaboração da curva
padrão, diluição das amostras e a fase de dosagem da proteína do amendoim
encontram-se no ANEXO 2.
3.10 INOCULAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
Todos os animais do grupo controle positivo e dos grupos sensibilizados
foram inoculados por via subcutânea com duas doses de EBA – a inoculação
primária (Inoc.1ária) foi constituída de 100g de EBA e 1mg do adjuvante Hidróxido
de Alumínio (AlOH3), diluído em salina em um volume final de 200µL. Após intervalo
de 21 dias os animais receberam a inoculação secundária (Inoc.2 ária) contendo
apenas 100g EBA diluído em salina em um volume final de 200µL.
Todos os animais do grupo controle negativo foram inoculados apenas com
o veiculo composto por solução salina adicionada de 1mg de AlOH3 em volume final
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de 200L, na inoculação primária e somente 200µL de salina na inoculação
secundária.
3.11 OBTENÇÃO DOS SOROS
Foram retirados 200L de sangue do plexo retro orbitário de todos os animais
antes de qualquer manipulação (controle negativo de cada indivíduo) e sete a 10
dias após qualquer exposição aos antígenos, quer seja por via oral ou por via
subcutânea, de acordo com os protocolos experimentais. Os procedimentos de
sedação e analgesia utilizados na sangria encontram-se detalhados no item 3.12. O
sangue recolhido foi mantido à temperatura ambiente por 2 horas. Após a retração
do coágulo, as amostras de sangue foram centrifugadas a 5oC e 400xg durante 15
minutos, em seguida os soros foram recolhidos e, guardados a -20oC até o momento
em que foram analisados.
3.12 PROCEDIMENTOS DE SEDAÇÃO, ANESTESIA E ANALGESIA
Os animais foram submetidos à sedação e analgesia com uma solução
anestésica (Ketamina 90 a 120mg/kg de peso e Xilazina cinco a 16mg/kg de peso
por via intra-peritoneal o que equivale aproximadamente a 1,5L de ketamina e 0,5
L de xilazina por grama de peso), sempre que os procedimentos experimentais
induzissem dor ou desconforto. Durante o procedimento de retirada de sangue do
plexo retro-orbital foi utilizado colírio anestésico oftalmológico composto por
Cloridrato de Oxibuprocaína 0,5%.
3.13 TÉRMINO DO PROTOCOLO
Ao termino do experimento todos os animais receberam uma dose letal de
Ketamina e Xilazina, que corresponde a Ketamina 270 a 360mg/kg de peso e
Xilazina 15 a 48mg/kg de peso. Na sequência os animais foram imobilizados para a
abertura da cavidade abdominal (Figura 1).
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Figura 1 – Fixação e abertura da cavidade abdominal

A

B

C

D

Demonstração das etapas de fixação (A) abertura da cavidade abdominal (B e C) e liberação das
alças intestinais (D) de camundongos C57BL/6, machos e adultos.

Após o exame macroscópico da cavidade abdominal foram retirados os
linfonodos mesentéricos para a análise da expressão fenotípica dos leucócitos
(descrito no item 3.16) e os segmentos de intestino delgado (duodeno e jejuno) e
grosso para a avaliação histomorfométrica (descrito no item 3.15). Embora tenhamos
retirado os linfonodos em primeiro lugar iniciaremos com a descrição da coleta dos
segmentos de intestinos.
3.14 COLETA DE SEGMENTOS DO INTESTINO
A coleta de segmentos do intestino foi realizada pela técnica descrita por
TEIXEIRA (2003), em resumo:
1) Foram retirados 2cm de três segmentos intestinais distintos: duodeno com 0,5cm
de porção gastroduodenal; jejuno e a junção ileocecal (Figura 2). Os segmentos
intestinais que não foram coletados foram descartados em conjunto com a
carcaça do animal.
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Figura 2 – Identificação e coleta dos segmentos intestinais

A

B

(A): Desenho esquemático com a delimitação dos segmentos de duodeno, jejuno e da região
ileocecal (identificados em rosa) coletados. (B): Segmentos do intestino delgado, mensurados e
retirados do trato gastrointestinal previamente isolado.

2) Os segmentos de tecido foram colocados sobre um pedaço de papel de filtro e
abertos longitudinalmente, com auxílio de pinça e tesoura, c cuidado foi tomado
para não danificar a camada mucosa (Figuras 3 A e B).
3) Imediatamente após a abertura, cada segmento intestinal foi umedecido com
formalina de Carson pH 7,4 (Figuras 3 C e D).
Figura 3 – Demonstração da abertura dos segmentos intestinais

A

B

C

D

Demonstração da abertura dos segmentos intestinais posicionados sobre o papel de filtro (A), e do
corte longitudinal dos mesmos com o auxílio de pinça e tesoura (B). A abertura dos tecidos é feita
com a própria solução de formalina de Carson que, ao ser liberada sobre o segmento intestinal,
proporciona a abertura e fixação do mesmo sem a necessidade de manipulação dos tecidos (C e D).
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4) A fixação do tecido facilitou o acondicionamento dos conjuntos de segmentos
intestinais de cada animal em cassete apropriado para o processamento
histológico. Após o acondicionamento, os cassetes ficaram imersos em formalina
de Carson pH 7,4, por aproximadamente 20 minutos, em uma placa de Petri,
proporcionando melhor fixação dos tecidos sem a ocorrência de dobras e a
retirada do material da luz intestinal (Figura 4).
Figura 4 – Acondicionamento dos segmentos intestinais em cassete

A

B

C

D

Acondicionamento dos segmentos intestinais em cassete. Demonstração de segmentos intestinais
abertos com a formalina de Carson, fixados sobre papel de filtro (A), e acondicionados em cassete
para processamento histológico (B e C). Após o acondicionamento os cassetes ficaram imersos em
placa de Petri com formalina de Carson por aproximadamente 4 horas (D).

5) Transferência dos cassetes para uma jarra com solução de formalina de Carson
pH 7,4 por 24 horas em temperatura ambiente ou 48 horas sob refrigeração a
4oC.
3.15 HISTOPATOLOGIA
3.15.1 Preparo das amostras
As amostras de tecidos foram processadas conforme a rotina do laboratório
de Imunologia Gastrointestinal do Departamento de Imunobiologia do Instituto de
Biologia da UFF, para a inclusão dos segmentos de intestino delgado e grosso em
blocos de parafina. Após a inclusão, os blocos foram cortados e os cortes, por sua
vez, foram depositados sobre lâminas albuminizadas. Na sequência as lâminas
foram submetidas aos procedimentos de desparafinização, hidratação dos tecidos,
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coloração com Hematoxilina-eosina (HE), desidratação e montagem obedecendo a
rotina do laboratório de histotécnica do Departamento de Patologia da Faculdade de
Medicina da UFF. (etapas detalhadas no anexo 2)
3.15.2 Avaliação histomorfométrica
Para realizar a avaliação histomorfométrica as lâminas foram digitalizadas
com auxilio do escâner para lâminas (ScanScope CS System da APERIO) em
aumento de 20X. Para este estudo foram analisados detalhadamente os segmentos
intestinais referentes ao duodeno e jejuno e de forma global o segmento de intestino
grosso de cada animal. Todos os parâmetros citados no decorrer deste item foram
avaliados em aproximadamente 8000m totais do segmento específico (4000m da
região proximal e 4000m da região distal do duodeno e do jejuno), utilizando o
software ImageScope com o auxílio de um tablet (G-Pen F350 marca Genius) para
delimitação das áreas a serem analisadas. Inicialmente, foi feita a descrição geral
das lâminas para a avaliação da integridade de todas as camadas da parede
intestinal, arquitetura global das vilosidades, criptas e a presença de aglomerados
linfoides

heterotópicos

no

zoom

de

1X

(Figuras

5

A).

Os

parâmetros

histomorfométricos utilizados foram:


Quantificação das vilosidades: foi contado o número total de vilosidades
correspondente às duas áreas de 4000m predeterminadas. A partir deste
valor foi estabelecido o número médio de vilosidades por animal por grupo
(Figuras 5 B e C).
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Figura 5 – Delimitação da área de análise e quantificação do número de vilosidades no duodeno

A

B

C

(A): A área de analise compreendeu a extensão de 8000m, subdividida em duas regiões de
4000m. (B e C): O número de vilosidades foi quantificado em cada extensão de 4000m da região
proximal e 4000m da região distal do duodeno e do jejuno.



Determinação da área das vilosidades: a área foi estabelecida a partir da
delimitação do contorno da vilosidade e expressa em m2. Esse processo foi
realizado para todas as vilosidades contidas nos segmentos pré-definidos para
analise. Em seguida foi estabelecida a média das áreas das vilosidades por
animal por grupo (Figura 6).
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Figura 6 – Demarcação da área das vilosidades

A área foi estabelecida a partir do contorno de toda a superfície de cada vilosidade na extensão de
4000m da região proximal e 4000m da região distal do duodeno e do jejuno.



Mensuração da altura e largura das vilosidades: a altura da vilosidade foi
estabelecida pela distância entre a base e o ápice. A largura foi medida na
região mediana da vilosidade, e compreende as duas monocamadas epiteliais
mais a lâmina própria. Em seguida foi estabelecida a relação entre a altura e a
largura (A/L) da vilosidade (o valor da altura de cada vilosidade dividido pelo
seu valor de largura). Uma vez determinada a relação A/L de cada vilosidade,
foi estabelecida a média por animal por grupo (Figuras 7).

Figura 7 – Mensuração da altura e da largura das vilosidades

A altura considerou a distância entre a base e o ápice e a largura a extensão no sentido horizontal na
região mediana de cada vilosidade na extensão de 4000m da região proximal e 4000m da região
distal do duodeno e do jejuno.
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Mensuração da camada de células epiteliais e lamina propria das
vilosidades: a avaliação da altura da camada de células epiteliais (enterócitos)
e da largura da lamina propria foi realizada em todas as vilosidades da área
pré-estabelecida (Figura 8 A e B).

Figura 8 – Relação entre os enterócitos e a lamina propria

A

B

(A): A relação Epit/LP foi estabelecida a partir da delimitação da altura das monocamadas de
enterócitos e a largura da lamina propria de cada vilosidade na extensão de 4000m da região
proximal e 4000m da região distal do duodeno e do jejuno. (B): Aumento da Figura 8 A para
exemplificar a delimitação da relação Epit/LP.



Relação altura células epiteliais/largura da lamina propria das vilosidades:
a relação epitélio/lamina propria (Epit/LP) foi estabelecida em duas etapas:
Somatório da altura das duas monocamadas de enterócito; seguido da divisão
pela largura da lamina propria.
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3.16 CLASSIFICAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
Os parâmetros histomorfométricos descriminados (número, área, relação A/L
e a relação Epit./LP da vilosidade) foram incorporados a estrutura das classificações
de Marsh (1992) e Oberhuber et al (1999), utilizadas para o diagnóstico
histopatológico da Doença Celíaca. A partir desta inclusão foi montada uma tabela
de classificação contendo os critérios progressivos de lesão, de modo a criar
parâmetros de avaliação da resposta inflamatória intestinal antígeno específico em
murinos A tabela contendo os critérios de diagnóstico da resposta inflamatória
intestinal de murinos encontra-se descriminada nos resultados junto com a análise
dos parâmetros histomorfométricos dos grupos com e sem inflamação intestinal.
3.17 ANÁLISE
FENOTÍPICA
DAS
CÉLULAS
MESENTÉRICOS POR CITOMETRIA DE FLUXO

DOS

LINFONODOS

3.17.1 Obtenção das células dos linfonodos mesentéricos
1) Após a abertura da cavidade abdominal, as alças intestinais foram rebatidas e os
linfonodos mesentéricos localizados. Em seguida, a gordura circunvizinha e o
omento foram debridados e os linfonodos retirados com auxílio de pinça e
tesoura oftalmológicas (Figura 9 A e B).
Figura 9 – Demonstração da localização e retirada dos linfonodos da rede mesentérica

A

B

2) Os linfonodos de cada animal foram transferidos para uma peneira de PVC,
colocada sobre uma placa de Petri, acondicionadas por sua vez, sobre placa de
gelo contendo aproximadamente 1mL de PBS gelado.
3) Os linfonodos de cada animal foram cuidadosamente macerados com o êmbolo
de seringa, e as células passadas pela peneira. A suspensão celular resultante
foi centrifugada a 400xg por 10 minutos a 4oC. Após desprezar e o sobrenadante
o pellet de células foi ressuspenso em 500L de PBS gelado.

48

4) As células adquiridas foram diluídas 1:10 v/v em solução de nigrosina 1% (20L
de células em 180L da nigrosina) e foram contadas em hemocitometro (Câmara
de Neubauer). Todos os tubos foram ajustados para obter uma suspensão celular
de 40x106 células por 1000L.
5) Em seguida 50L da suspenção celular final (2x106) células foram distribuídas
em tubos Eppendorf contendo 100L da solução de bloqueio (3% soro fetal
bovino + 10% de soro normal de camundongo em PBS) conforme a combinação
de fluocromos planejada. As células foram incubadas por 20 minutos, permitindo
o bloqueio de ligações inespecíficas. Em seguida foram centrifugadas a 700xg
por 10 minutos a 4oC.
6) Após desprezar o sobrenadante as células foram ressuspensas com 10L de
cada anticorpo monoclonal, conforme planejamento prévio, e foram incubadas
por 50 minutos. Os anticorpos utilizados para identificação e quantificação das
subpopulações

de

linfócitos

TCD4+,

TCD25+,

TCD8+,

TCD4+CD25+,

TCD8+CD25+, foram previamente diluídos em PBS-azida, de acordo com as
indicações do fabricante.
7) Ao final dessa etapa foram adicionados 200L de PBS em cada Eppendorf. Após
centrifugação a 700xg por dez minutos a 4oC os sobrenadantes foram
despresados. As células foram resuspensas e fixadas em 300L de PBS formol
1%.
3.17.2 Análise do perfil celular dos linfonodos mesentéricos por citometria de
fluxo
Terminada a marcação, as células dos linfonodos mesentéricos foram
analisadas em no máximo 72 horas, em citômetro de fluxo C6 (Accuri) equipado
com dois lasers, um de Argônio 488nm (azul) e um de Helium-neon (He-Ne laser)
640nm (vermelho).
O primeiro critério para análise foi à elaboração de gráficos de morfologia das
células baseados nos parâmetros de tamanho (Forward Scatter – FSC) e da
complexidade ou granulosidade interna das células (Side Scatter – SSC). A partir
desses critérios, foram identificadas, neste mesmo gráfico, as áreas de células com
características morfológicas foram representativas das populações de linfócitos, alvo
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das análises subsequentes. Optamos pela analise da área de células com
morfologia maior (P11) por considerar que o impacto dos estímulos inflamatórios
sobre as populações linfocitárias possivelmente ocasiona uma maior ativação desta
população comparativamente ao C(-) (Figura 10) (MORIGGL et al., 1999). Para
avaliação do fenótipo das subpopulações de linfócitos as análises se basearam na
aquisição de 10.000 a 20.000 eventos.
Figura 10 – Definição da área de morfologia e de linfócitos

Identificação da população celular com base no tamanho (FSC) e na granulosidade (SSC) com
destaque para a área de linfócitos. A partir da identificação da área de linfócitos, as análises dos
+
+
fenótipos celulares foram realizadas conforme exemplificado nas análises de linfócitos TCD4 , TCD8 ,
+
+
+
+
+
TCD25 , TCD4 CD25 e TCD8 CD25 .

As marcações utilizaram os fluorocromos Isotiocianato de Fluoresceína
(FITC), Ficoeritrina (PE), Complexo protéico clorofila-piridinina conjugado à cianina
(PerCP-Cy5.5) e Aloficocianina (APC), que foram detectados atraves dos seguintes
comprimentos de onda: FITC (FL1) 533/530nm; PE (FL2) 585/540nm; PerCP-Cy5.5
(FL3) 670nm e APC (FL4) 675/625nm, respectivamente (Quadro 3).
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Uma vez definido a área de células correspondente aos linfócitos, geramos os
gráficos do tipo dot plot. Os anticorpos e seus respectivos fluorocromos encontramse no quadro 3. Os dados obtidos foram analisados utilizando o software BD Accuri
C6 (versão 1.0.202.1 da BD Biosciences – Becton, Dickinson and Company, San
Jose, CA, USA), e os resultados foram expressos como percentual de células
positivas no respectivo quadrante do gráfico dot plot.
Quadro 3 – Anticorpos utilizados na citometria de fluxo para identificar e quantificar as populações
celulares derivadas dos linfonodos mesentéricos

MOLÉCULA

FLUOCROMO

Anti-CD4

APC

Anti-CD25

PE

Anti-CD8

FITC

LABORATÓRIO
BioLegend
100411
BioLegend
102007
BioLegend
100705

POPULAÇÃO ESTUDADA
Linfócitos TCD4+
Células T regulatórias CD4+CD25+
CD8+CD25+ de origem adaptativa

e

Células TCD8+

3.18 AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS DE ANTICORPOS ANTIAMENDOIM
3.18.1 Teste imunoenzimático
Para a avaliação dos títulos de anticorpos IgG total, IgG1 e IgE antiamendoim,
presentes nos soros dos animais, foi utilizada a técnica de ELISA. Em resumo,
placas de microtitulação foram cobertas com 10g de EBA em 100L de tampão
PBS por poço e incubados durante 12 a 18 horas, a 4oC. Em seguida, as placas
foram lavadas duas vezes com PBS-Tween 0,05% (PBS-T) e cobertas com PBSgelatina (PBS-G), por 1 hora, à temperatura ambiente.
Após esgotar as placas, cada poço recebeu 100µL e a primeira fileira recebeu
mais 80µL de PBS-G. Em seguida 20L de soro diluído 1:10 foi adicionado na
primeira fileira. A partir de então realizamos a diluição seriada com fator 1:3 e
obtendo-se uma diluição final de 1:81900. Após três horas de incubação à
temperatura ambiente, as placas foram lavadas seis vezes com PBS-T. Em seguida,
foi adicionado o anticorpo de cabra anticadeia , 1 e  de camundongo conjugado
com peroxidase. Após novo período de incubação de três horas, à temperatura
ambiente, e seis lavagens, com PBS-T, foram adicionados 50L/poço do substrato
(4mg de OPD, 8L H2O2 20V, diluídos em 10mL de tampão citrato fosfato). A reação
foi interrompida após 20 minutos com 50µL H2SO4 0,1M. As medidas das
densidades ópticas foram realizadas em leitor de ELISA (Thermoplate-Reader –
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modelo 4200108), utilizando filtro de 492nm. Unidades arbitrárias de ELISA* foram
calculadas através da aproximação da integral da área de baixo da curva de diluição
de cada soro (somatório das densidades ópticas). A análise dos resultados foi
realizada pela comparação das médias de cada grupo, para cada ponto do protocolo
experimental. Todas as soluções utilizadas para a realização deste procedimento
encontram-se detalhadas no ANEXO 2.
3.18.2 Ensaio biológico para IgE
Considerando que a reatividade de anticorpos in vitro nem sempre
corresponde à reatividade in vivo, que para a quantificação de IgE existe um ensaio
biológico com alta sensibilidade - anafilaxia cutânea passiva (PCA, do inglês Passive
Cutaneous Anaphylaxis) e que o grupo domina os procedimentos necessários,
optamos pela realização da técnica descrita por Mota (1964). Em resumo: após
sedação, procedeu-se a tricotomia na região dorsal e lateral dos ratos Lou-M/Tor.
Em seguida foi realizada a injeção intradérmica de amostras de 0,03mL de cada
soro a ser testado com auxílio de seringa de 0,25mL e agulha 27g conforme
distribuição demonstrada na Figura 11 (A e B). Para o C(+) da reação de PCA foi
inoculado um soro de camundongo contendo IgE anti-ovalbumina previamente
titulado (Figura 11 C).
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Figura 11 – Anafilaxia Cutânea Passiva

A
B

C

Exemplo de uma Inoculação dos soros testes de Anafilaxia Cutânea Passiva. (A e B): distribuição dos
pontos de inoculação intradérmica dos soros testados para a detecção de IgE e do C(+).

Após um período de latência de 72 horas, cada animal recebeu 1,0mL da
solução desencadeante da reação de PCA contendo 1mg de EBA e 1mg de
ovalbumina (OVA) diluídos em azul de Evans a 0,5%, por via intravenosa. Após 30
minutos, os animais receberam uma dose letal de Ketamina e Xilazina. Na
sequência a pele foi dissecada e o diâmetro de cada reação do PCA foi mensurado.
Foi considerado como resultado positivo qualquer reação com diâmetro igual ou
superior a 5mm. O PCA só foi validado sempre que o controle positivo (OVA)
apresentou diâmetro (de extravasamento de azul de Evans da circulação para o
interstício desencadeando uma mancha azul na pele) igual ou superior a 5mm.
3.19 ESTATÍSTICA
Foi considerado o N mínimo de seis animais por grupo. Sempre que foram
avaliados dois grupos utilizamos o teste T de Student e para as analises de múltiplos
grupos os resultados foram analisados através da análise de variância (ANOVA),
com pós-teste de Tukey ou Sidak. O grau de significância mínima (p) foi de 5%.
Todos os testes estatísticos foram feitos com auxílio dos softwares GraphPadInstat
e GraphPadPrism.
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4

RESULTADOS
Optamos por apresentar os resultados referentes às alterações observadas

no peso corporal, no consumo alimentar e na histomorfologia intestinal decorrentes
da inflamação intestinal do grupo C(+) contextualizando com o C(-) demonstrando
assim os extremos das respostas esperadas. Assim a partir da delimitação destes
parâmetros, serão apresentados os resultados obtidos conforme a doses de
Vitamina D ativa administrada.
4.1

RESULTADOS DOS GRUPOS CONTROLES

4.1.1 Peso Corporal
As analises de peso corporal serão apresentadas de duas formas. A média do
peso inicial e final de cada grupo e a cinética de peso (ganho ou perda) por período
de consumo de alimento. Assim serão apresentados os valores (Tabela 4) e as
diferenças de peso (Figura 12) correspondentes aos impactos que os estímulos
dietéticos induziram nos animais.
As análises realizadas nos grupos C(-) e C(+) mostram que os animais
apresentaram ganho condizente com o crescimento esperado, sem variações
significativas entre os grupos no período de consumo exclusivo da ração. No grupo
C(+), os procedimentos de sensibilização com o extrato proteico e a exposição ao
amendoim, por 30 dias, induziram alterações importantes nestes animais que
perderam peso de forma significativa quando comparamos com seu peso inicial e ao
peso do grupo C(-) (p<0,001) (Tabela 4). Por outro lado, os animais do grupo C(-)
mantiveram a cinética de ganho de peso esperado ao desenvolvimento do animal
(Figura 12).
Tabela 4 – Valores de peso na sensibilização e no desafio oral dos grupos controles
Sensibilização
Desafio oral
Grupos

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

Controle (-)

30,13±3,48

31,14±4,29

31,05±3,98

32,38±4,58

Controle (+)

32,28g±2,00

34,21g±3,01

33,68g±2,96

31,71g±1,81 ***

*** p<0,001.
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Figura 12 – Análise de peso nos grupos controles
Controle (-)

Controle (+)

Diferença de peso em g

6.00
4.00
2.00
0.00

***

-2.00
-4.00
-6.00
1a

2a

3a

4a

5a

6a

Semanas de consumo da ração

7a

1a

2a

3a

4a

Semanas de consumo do
amendoim

Variações no peso corporal dos grupos controle após os procedimentos de sensibilização e desafio
oral (n=6). A diferença de peso foi estabelecida a partir da diferença entre o peso da semana com o
peso inicial de cada animal, conforme o período de consumo (*** p<0,001).

4.1.2 Consumo alimentar
O consumo foi dividido em dois períodos distintos onde os animais foram
alimentados exclusivamente com ração (1a a 7a semana) ou exclusivamente com
amendoim in natura (8a a 11a semana).
Nas semanas em que a ração foi ofertada como alimento exclusivo, não foi
possível observar diferenças significativas no total de calorias consumidas entre os
grupos controles negativo e positivo. A substituição da ração pela oferta exclusiva do
amendoim levou a diminuição do consumo de amendoim pelo grupo C(+), quando
comparado à quantidade de ração que o mesmo grupo de animais consumiu no
período de sensibilização (p<0,001). Já o grupo C(-) não modificou seu perfil
alimentar e consumiu quantidades semelhantes de ração e amendoim (Tabela 5). É
possível que a maior flutuação de valores de consumo de amendoim no grupo C(-)
ao longo das semanas esteja relacionada à ausência de significância para este
parâmetro, sem diferença significativa no consumo de amendoim entre os grupos
controles (Figura 13).
Estes resultados sugerem que o consumo do amendoim por animais
previamente sensibilizados pela mesma proteína é capaz de induzir modificações
sistêmicas e locais (na mucosa intestinal) que levaram a diminuição do consumo
alimentar quando comparado às quantidades consumidas
sensibilização.

no período da
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Tabela 5 – Consumo calórico dos grupos controle negativo e positivo
Consumo ração kcal/gpc/dia

Consumo amendoim kcal/gpc/dia

Grupos

Inicial

Final

Inicial

Final

Controle -

44,69±1,28

39,09±6,39

34,52±0,29

29,17±2,71

Controle +

51,45±3,93

44,99±3,40

39,88±3,15

31,63±3,46***

*** p<0,001.
Figura 13 – Consumo de calorias expresso em kcal/gpc/dia nos grupos controles
Controle (-)

Controle (+)

70.0
60.0

kcal/gpc/dia

50.0

***

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 sem

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

6 sem

7 sem

1 sem

Semanas de consumo da ração

2 sem

3 sem

4 sem

Semanas de consumo do
amendoim

O consumo calórico dos grupos controles ao longo dos procedimentos de sensibilização e desafio
oral (n=6). Não foram observadas diferenças significativas no total de calorias consumidas durante o
período de oferta da ração os grupos C(-) e C(+). Nas semanas do desafio oral o grupo C(+) diminuiu
significativamente o consumo calórico quando comparado ao período de sensibilização (p<0,001). No
grupo C(-) não houve diferença na ingestão calórica.

4.1.3 Avaliação dos títulos de anticorpos antiamendoim
Foram avaliados os títulos de IgG total e IgG1 pelo método de ELISA
demonstrando que o grupo C(+) apresentou títulos de anticorpos antiamendoim
superiores ao grupo C(-) em todos os pontos avaliados (primária, secundária e
desafio oral) (Figuras 14 A e B). Apresentaremos os valores numéricos referentes à
última sangria, uma vez que esta é representativa das demais. Assim o grupo C(+)
apresentou: IgG total 5,2±1,4 e IgG1 4,6±1,0 e o grupo C(-) IgG total 1,6±0,3 e IgG1
0,7±0,3 (p<0,001).
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Figura 14 – Títulos de anticorpos antiamendoim nos grupos controles

A - IgG Total
Controle (+)

Controle (-)

10.0

9.0

9.0

8.0

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

***
***

***

3.0
2.0

Unidades arbitrárias de ELISA

Unidades arbitrárias de ELISA

Controle (-)

B - IgG1
Controle (+)

7.0
6.0
5.0
***

4.0

***

***
3.0
2.0
1.0

1.0

0.0

0.0
Sens. Primária

Sens. Secundária

Desafio Oral

Sens. Primária

Procedimentos experimentais

Sens. Secundária

Desafio Oral

Procedimento experimental

Determinação do título de anticorpos antiamendoim (IgG total e IgG1) dos grupos controles pela
técnica de ELISA (n=6), expressos em Unidades arbitrárias de ELISA, calculadas através da
aproximação da integral da área a baixo da curva de diluição de cada soro. (A): Titulo de IgG total e
(B): IgG1. O grupo C(+) apresentou títulos de IgG total e IgG1 antiamendoim superiores ao grupo C(-)
(*** p<0,001).

4.1.4 Análise fenotípica das células dos linfonodos mesentéricos
Os animais do grupo C(-) apresentaram significativamente mais células
TCD4+ (41,5.±2,2%) do que TCD8+ (31,2±2,4%) (p<0,001). A distribuição de células
nos animais submetidos aos procedimentos de sensibilização e subsequente
exposição oral à proteína antigênica não foi significativamente diferente (TCD4+
39,9±2,2% e TCD8+ 35,3±4,2%) (figura 15 A). No entanto, os animais C(+)
apresentaram uma diminuição nas células TCD4+CD25+ (3,2±0,7%) e TCD8+CD25+
(0,6±0,2%), que foram inferiores ao grupo C(-) TCD4+CD25+ (8,9±1,0%) (p<0,001) e
TCD8+CD25+ (1,2±0,5%), (p<0,05) (figuras 15 B e C).
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+

+

+

+

+

+

Figura 15 – Perfil de células TCD4 , TCD8 , TCD4 CD25 e TCD8 CD25 nos grupos controles

A

B
Controle (-)

Controle (+)

C

D
Controle (-)

Controle (+)

***

***

E

F
Controle (-)

Controle (+)

*

*
+

+

As células TCD4 foram marcadas com o fluorocromo APC e as TCD8 com o fluorocromo FITC. A
partir da elaboração do gráfico de morfologia e da determinação da área de células representativas
+
+
+
+
das populações de linfócitos, a avaliação das subpopulações de células TCD4 , TCD4 CD25 , TCD8
+
+
e TCD8 CD25 se baseou na aquisição de 10.000 a 20.000 eventos por marcação. (A): gráfico do
+
+.
+
+
perfil de células TCD4 e TCD8 (B): percentual de células do perfil de células TCD4 e TCD8 . (C):
+
+
+
+
gráfico do perfil de células TCD4 CD25 (D): percentual do perfil de células TCD4 CD25 (E): gráfico
+
+
+
+
do perfil de células TCD8 CD25 . (F): percentual do perfil de células TCD8 CD25 (* p<0,05 e
***p<0,001).

58

4.1.5 Avaliação Histopatológica
As alterações histopatológicas observadas ocorreram nos animais do grupo
C(+) e foram restritas ao intestino delgado, principalmente duodeno e jejuno. O
intestino grosso permaneceu íntegro, sem alterações identificáveis entre os animais
dos grupos C(-) e C(+), após avaliação preliminar macroscópica e microscópica. Nos
animais do grupo C(-), a avaliação das camadas da parede intestinal no duodeno e
jejuno mostrou (Figura 16 A):


Camada muscular: preservada e aderida à camada submucosa, sem sinais
sugestivos de edema e aglomerações leucocitárias.



Camada submucosa: preservada, com ausência de edema e aglomerações
leucocitárias e com as estruturas glandulares integras.



Camada mucosa: epitélio de revestimento integro e preservado, vilosidades
com aspecto digitiforme. Lamina propria e epitélio sem sinais sugestivos de
edema, presença de raros leucócitos mononucleares intraepiteliais e ausência
de aglomerados linfoides heterotópicos.
Nos animais do grupo C(+) as lesões no intestino delgado ocorreram

principalmente na mucosa, sem comprometimento significativo da submucosa, da
camada muscular ou da serosa. Não foi observada a presença de granulomas,
fibroses ou fístulas. Deste modo a avaliação das camadas da parede intestinal no
duodeno e jejuno no grupo C(+) mostrou (Figura 16 B):


Camada muscular: não totalmente aderida à submucosa com regiões
deslocadas da camada submucosa, sugerindo a presença de edema na
intercessão dessas camadas.



Camada submucosa: apresentando regiões sugestivas de edema associada
a discreta descaracterização morfológica.



Camada mucosa: apresenta perda da integridade e continuidade de sua
superfície, decorrente da destruição tecidual. As vilosidades perderam o
aspecto digitiforme, caracterizando um processo de achatamento. Presença
de sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e entre a lamina
propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população leucocitária,
principalmente de mononucleares na lamina propria e intraepiteliais.
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Figura 16 – Fotomicrografia do duodeno dos grupos controles

A

B

Fotomicrografia de duodeno do grupos C(-) e C(+). (A): No grupo C(-) o consumo do amendoim por
30 dias em animais não sensibilizados não modificou o perfil e a integridade da mucosa, submucosa,
da camada muscular ou da serosa. (B): No grupo C(+) a sensibilização e o consumo do amendoim
por 30 dias levou a ocorrência de lesões principalmente na mucosa, sem comprometimento
significativo da submucosa, da camada muscular ou da serosa. Na mucosa houve perda da
integridade, achatamento das vilosidades e aumento dos leucócitos mononucleares intraepiteliais.

4.1.6 Histomorfometria
Número total de vilosidades: A quantificação do número total de vilosidades
em animais previamente sensibilizados, nos segmentos duodenal e jejunal, mostrou
que o consumo exclusivo do amendoim por 30 dias levou a diminuição no número
de

vilosidades

(C(+):

duodeno

12,71±2,50

e

jejuno

12,63±4,40),

quando

comparamos com os animais que consumiram o amendoim, mas não foram
sensibilizados (C(-): duodeno 18,55±2,62 e jejuno 25,50±1,77) (p<0,01 e p<0,001
respectivamente) (Figuras 17 A e B).
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Figura 17 – Número total de vilosidades em 8000m de intestino delgado nos grupos controles

A

B

***
**
***
**

O número total de vilosidades foi estabelecido em 4000m da região proximal e 4000m da região
distal do duodeno e do jejuno. A partir desse valor foi estabelecido o número médio de vilosidades por
animal por grupo (n=6) (**p<0,01 e ***p<0,001).

Área e relação altura/largura: os animais sensibilizados e inflamados
apresentaram diminuição significativa na área e na relação A/L das vilosidades (C(+)
área: duodeno 12787±1238m2 e jejuno 11196±786,8m2; A/L: duodeno 3,17±0,44 e
jejuno 3,14±0,60), que foram inferiores à área e a relação altura/largura mensuradas
no

grupo

não

inflamado

(C(-)

área:

duodeno

23447±3671m2

e

jejuno

18365±1730m2; A/L: duodeno 4,57±0,71 e jejuno 4,32±0,75), (p<0,001), conforme
exposto na figura 18.
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Figura 18 – Área e relação entre altura e largura das vilosidades nos grupos controles

A

B

***

***

***

C

***

D

***

***

***

***

2

Foi estabelecida a área (m ), a altura (distância entre a base e o ápice) e a largura (na região
mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do duodeno e do jejuno (*** p<0,001).

Relação epitélio/lamina própria: Semelhante à diferença observada na área
e na relação altura/largura, os animais sensibilizados que comem amendoim por 30
dias apresentaram diminuição significativa da relação Epit./LP (C(+): duodeno
1,03±0,10 e jejuno 0,95±0,07), quando comparado aos animais não sensibilizados
que também comeram a semente por 30 dias (C(-): duodeno 1,22±0,16 e jejuno
1,16±0,14) p<0,01 (Figura 19 A). Esta diminuição foi caracterizada pelo aumento na
largura da lamina propria sem alteração na altura do tecido epitelial, como
demonstrado nas figuras 19 B e C.
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Figura 19 – Relação entre a altura do epitélio e a largura da lamina propria nos grupos controles

A
90.0
80.0
70.0

m

60.0
50.0
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lamina
propria

Somatório
Epitélio

lamina
propria

lamina
propria

Somatório
Epitélio

Somatório
Epitélio

Somatório
Epitélio

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
C(-)

C(+)

C(-)

Duodeno

B

C(+)
Jejuno

C

**

**

**

**

De cada vilosidade foi estabelecida a altura das duas monocamadas de tecido epitelial e a largura da
lamina propria em 8000m do duodeno e do jejuno. (A): valores médios absolutos de altura e largura
das vilosidades. (B e C): relação Epit./LP (** p<0,01).

4.1.7 Classificação da resposta inflamatória intestinal
As diferenças morfológicas observadas na mucosa intestinal, após o período
de consumo exclusivo do amendoim, entre os grupos sensibilizados e não
sensibilizados suscitaram a necessidade de estabelecer uma classificação,
alternativa às existentes, que permitisse descriminar melhor diferenças sutis de
intensidade. Com este objetivo foi desenvolvida uma classificação da histomorfologia
intestinal com quatro níveis: normal, infiltrativa, destrutiva parcial e destrutiva
subtotal, detalhadas nos tópicos a seguir e resumidos na tabela 6. Os parâmetros
utilizados nesta classificação foram os mesmos detalhados na avaliação
histomorfométrica, a saber: número, área, relação A/L e relação Epit./LP da
vilosidade e permitiram descriminar, principalmente, as lesões subclínicos do modelo
de inflamação intestinal antígeno específico.
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Mucosa intestinal normal: 15 a 25 vilosidades em 4000m, área entre
18000m e 25000m, relação A/L de 3,5 a 4,0 e relação Ept/LP de 1,0 a 1,5.



Lesão infiltrativa

ou lesão tipo 1:

análises

histomorfométrica

que

apresentaram o numero, a área e a relação entre A/L das vilosidades
semelhante ao intestino normal, mas com diminuição da relação Ept/LP de 0,5
e 0,9.


Lesão destrutiva parcial ou lesão tipo 2: 10 a 15 vilosidades em 4000m,
com área entre 10000 e 18000m, relação entre A/L entre 3,0 e 3,5 e Ept/LP
de 0,5 e 0,9.



Lesão destrutiva subtotal ou lesão tipo 3: número de vilosidades inferior a
10 em 4000m, com área menor que 10000m, relação entre A/L menor que
3,0 e Ept/LP menor que 0,5.

Tabela 6 – Classificação da inflamação intestinal
ARQUITETURA DA MUCOSA
CLASSIFICAÇÃO

Número de vilosidades
em 4000m

Área das
Vilosidades

Relação
altura/largura

Relação
epitélio/lamina propria

Normal

15,0 – 25,0

18000 – 25000m

3,5 – 4,0

1,0 – 1,5

Tipo 1
Lesão infiltrativa

15,0 – 25,0

18000 – 25000m

3,5 – 4,0

0,5 – 0,9

Tipo 2
Lesão destrutiva parcial

10,0 – 15,0

10000 – 18000m

3,0 – 3,5

0,5 – 0,9

Tipo 3
Lesão destrutiva subtotal

< 10,0

< 10000m

< 3,0

< 0,5
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A avaliação histomorfométrica dos grupos C(-) e C(+) encontram-se
especificada na tabela 7.
Tabela 7 – Resultados dos grupos controles.
Controle negativo

Controle positivo

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Número de vilosidades por 4000µm

18,55±2,62

25,50±1,77

12,71±2,50

12,63±4,40

Área emm da Vilosidade m2

23447±3671

18365±1730

12787±1238

11196±786,8

Altura da Vilosidade m

275,00±97,53

242,10±70,44

316,57±94,04

258,72±69,01

Largura da Vilosidade m

77,27±25,09

66,80±16,77

78,32±16,37

69,48±16,46

Relação A/L

4,57±0,71

4,32±0,75

3,17±0,44

3,14±0,60

Somatório das monocamadas de epitélio
m

39,61±8,04

34,85±7,23

39,80±5,43

35,13±5,34

Largura da lamina propria m

38,13±17,84

32,37±12,96

41,33±11,40

36,59±14,84

1,22±0,16

1,16±0,14

1,03±0,11

0,95±0,07

Relação Epit./LP
Classificação

Normal

Tipo 2 – Lesão destrutiva parcial

Na tabela 8 apresentamos uma análise global de todos os parâmetros
avaliados nos grupos C(-) e C(+).
Tabela 8 – Análise global dos parâmetros avaliados nos grupos controles
Grupo não sensibilizado – C(-)
Grupo sensibilizado – C(+)
Avaliação clínica

Manutenção do peso no desafio oral. Consumo
da proteína antigênica semelhante à ração.

Perda de peso no desafio oral. Diminuição do
consumo da proteína antigênica.

Sorologia

Ausência de anticorpo IgE, IgG total e
IgG1antiamendoim.

Ausência de anticorpo IgE. IgG total e IgG1
significativamente superiores ao C(-) p<0,001.

Células TCD4+ em quantidades superiores as
células TCD8+

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+, semelhante ao C(-).

Células TCD4+CD25+ em quantidades
superiores as células TCD8+CD25+

Diminuição das células. TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

Normal

Inflamação intestinal Tipo 2 – Lesão destrutiva
parcial

Fenótipo celular

Mucosa Intestinal

4.1.8 Avaliação da presença de IgE nos grupos controles
Como a reação de ELISA antiamendoim foi negativa para todos os soros dos
grupos controle C(+) e C(-), foi realizada a reação de PCA. Amostras dos mesmos
soros foram inoculados no dorso de um rato como esquematizado na figura 20 A e
como demonstrado na figura 20 B, não foi identificada a presença de IgE
antiamendoim em nenhuma das amostras testadas. A reação de PCA foi
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considerada válida uma vez que o spot onde foi inoculado soro contendo IgE antiOVA apresentou uma reação positiva através da presença de uma mancha azul com
diâmetro superior de 5mm no local do C(+) da reação do PCA.
Figura 20 – Anafilaxia cutânea passiva

A

B

(A) Esquema exemplificando a forma de inoculação intradérmica dos soros para avaliação da
presença de anticorpos IgE antiamendoim. (B) Imagem da pele dissecada que evidência a presença
de mancha azul com diâmetro superior de 5mm no local do C(+) anti-OVA e a ausência de
positividade nos pontos de inoculação intradérmica de soro antiamendoim.

4.2

RESULTADOS OBTIDOS COM 75ng DE VITAMINA D

4.2.1 Peso Corporal
As analises de peso corporal serão apresentadas de duas formas. A média do
peso inicial e final de cada grupo e a cinética de peso (ganho ou perda) por período
de consumo de alimento. Assim serão apresentados os valores (Tabela 9) e as
diferenças de peso (Figuras 21 A e B) correspondentes aos impactos que os
estímulos dietéticos induziram no animal.
A avaliação do peso corporal nos grupos experimentais que receberam 75ng
de Vitamina D mostra que, nas semanas de oferta da ração, os grupos 75ng1ária,
75ng2ária, 75ng1oDO, 75ng11oDO e 75ng21oDO não apresentaram variações
significativas no peso em relação aos grupo C(-).
Por outro lado, a mudança no perfil alimentar com a oferta do amendoim in
natura, na etapa de desafio oral, foi capaz de induzir modificações no peso dos
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animais, que sofreram variações conforme a dose e o momento de administração da
Vitamina D. Todos os grupos que receberam 75ng perderam peso a partir do inicio
da oferta exclusiva do amendoim. O grupo que recebeu 75ng na inoculação primária
apresentou uma perda de peso significativa quando comparado ao seu peso durante
o período de consumo da ração, sendo mais significativa (p<0,001) do que os
demais grupos (75ng2aria, 75ng1oDO, 75ng11oDO, 75ng21oDO, e grupos controles).
Tabela 9 – Valores de peso medio dos animais por grupo que recebeu 75ng de Vitamina D
Sensibilização

Desafio oral

Grupos

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

75ng1ária

33,42±2,99

33,18±6,79

31,25±6,80

26,40±6,49***

75ng2ária

30,36±3,18

31,74±2,77

27,53±4,77

25,77±6,06

75ng1oDO

27,00±2,24

29,20±2,91

28,23±3,10

26,69±3,31

75ng11oDO

28,07±3,10

30,55±3,26

30,55±3,77

29,53±4,50

75ng21oDO

27,18±2,30

26,40±1,60

27,23±1,13

25,30±2,07

*** p<0,001.

Os grupos que receberam a Vitamina D no período desafio oral perderam
peso de forma semelhante (não significativa) ao grupo C(+). Chama à atenção a
mudança na cinética de peso entre a fase de consumo da ração e do amendoim. Os
grupos 75ng1oDO e 75ng11oDO param de ganhar peso durante as três primeiras
semanas de consumo de amendoim apresentando perda de peso na ultima semana.
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Figura 21 – Análise de peso com a dose de 75ng de Vitamina D

A

Controle (-)

Controle (+)

75ng 1ária

75ng 2ária

Diferença de peso em g

6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
***
-4.00
-6.00
1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

Semanas de consumo da ração

B

Controle (-)

Controle (+)

1a

2a

3a

4a

Semanas de consumo do
amendoim

75ng 1o DO

75ng 11o DO

75ng 21o DO

Diferença de peso em g

6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00
1a

2a

3a

4a

5a

6a

Semanas de consumo da ração

7a

1a

2a

3a

4a

Semanas de consumo do
amendoim

Variações no peso corporal dos grupos C(-), C(+) e que receberam 75ng de Vitamina D após os
procedimentos de sensibilização e desafio oral (n=6). A diferença de peso foi estabelecida a partir da
diferença entre o peso da semana com o peso inicial de cada animal, conforme o período de
ária
ária
consumo. Os grupos 75ng1 e 75ng2 apresentaram perda de peso comparativamente aos grupos
o
o
o
C(-), C(+), 75ng1 DO, 75ng11 DO e 75ng21 DO (*** p<0,001).

4.2.2 Consumo alimentar
No período de consumo exclusivo da ração, não foram identificadas
diferenças significativas no total de calorias consumidas entre todos os grupos que
receberam 75ng de Vitamina D, independente do momento de sua administração.
Por outro lado, durante o período do desafio oral com a oferta exclusiva do
amendoim foram observadas modificações significativas no consumo alimentar que
podem ser relacionadas ao momento da administração da Vitamina D. Os grupos
75ng1ária, 75ng2ária, foram os que apresentaram diminuição mais marcante do
consumo de amendoim em comparação ao próprio consumo calórico no período de
oferta da ração (p<0,001) e aos grupos C(-) (p<0,05). Por outro lado, não ocorreram
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diferenças entre os grupos controles e os grupos que receberam a Vitamina D no
desafio oral (Tabela 10). Torna-se necessário destacar que o grupo 75ng21oDO,
semelhante ao grupos 75ng1ária e 75ng2ária, diminuiu o consumo do amendoim em
relação ao seu consumo de ração (p<0,001) (Figuras 22 A e B).
Tabela 10 – Consumo calórico dos grupos que receberam 75ng de Vitamina D
Consumo ração kcal/gpc/dia

Consumo amendoim kcal/gpc/dia

Grupos

Inicial

Final

Inicial

Final

75ng1ária

44,38±5,65

44,31±7,44

30,64±2,02

14,48±3,74***

75ng2ária

46,17±0,95

42,72±6,70

31,09±1,88

28,55±0,66***

75ng1oDO

58,30±3,30

49,06±1,43

33,56±1,10

32,08±10,21

75ng11oDO

56,20±1,84

51,43±3,82

34,89±1,71

29,91±8,28

75ng21oDO

53,61±5,07

44,64±4,65

34,15±5,15

27,92±2,06***

*** p<0,001.

Figura 22 – Consumo alimentar, expresso em kcal/gpc/dia, com a dose de 75ng de Vitamina D
A
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70.0
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***
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***
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0.0
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4 sem
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4 sem

Amendoim
Semanas de consumo

B

Controle (-)

Controle (+)

75ng 1o DO

75ng 11o DO

75ng 21o DO

70.0
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***

20.0
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O consumo calórico dos grupos controles ao longo dos procedimentos de sensibilização e consumo
exclusivo do amendoim por 30 dias (n=6). Não foram observadas diferenças significativas nas
calorias consumidas durante o período de sensibilização entre os grupos C(-), C(+) e os grupos
ária
ária
o
o
o
75ng1 , 75ng2 , 75ng1 DO, 75ng11 DO e 75ng21 DO. No período de oferta do amendoim o grupo
ária
ária
o
75ng1 , 75ng2 e 75ng21 DO diminuíram a ingestão calórica comparativamente aos seu consumo
de ração (*** p<0.001).
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4.2.3 Títulos de anticorpos antiamendoim
Os títulos de IgE sérico dos grupos que receberam 75ng de Vitamina D foram
avaliados pela reação de ELISA e PCA. Semelhante ao grupo C(+) não foi
identificada a presença de IgE antiamendoim em nenhuma das amostras do grupos
75ng testadas (Item 4.2).
Foram avaliados os títulos de IgG total e IgG1, pelo método de ELISA,
demonstrando que os grupos sensibilizados apresentaram títulos de anticorpos
antiamendoim significativamente superiores (p<0,001) ao grupo C(-) em todos os
pontos avaliados (primária, secundária e desafio oral) (Figuras 23 A e B).
Apresentaremos os valores numéricos referentes à última sangria (desafio oral), uma
vez que esta é representativa das demais (pós-primária e pós-secundária).
Não houve diferença de IgG total e IgG1 entre os grupos 75ng1ária, 75ng2ária,
75ng1oDO, 75ng21oDO e o C(+). O grupo 75ng11oDO apresentou títulos de IgG total
superiores ao C(+) (p<0,05), (Tabela 11) e aos demais grupos sensibilizados.
(Figuras 23 A e B).
Tabela 11 – Títulos de IgG total e IgG1 dos grupos que receberam 75ng de Vitamina D
Grupos

IgG total

IgG1

75ng1ária

5,6±0,8

4,0±0,4

75ng2ária

4,7±1,1

5,3±0,5

75ng1oDO

5,5±1,2

5,2±0,8

75ng11oDO

7,0±0,5*

5,7±0,2

75ng21oDO

5,1±1,6

4,2±1,3

* p<0,05.
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Figura 23 – Títulos de anticorpos antiamendoim com a dose 75ng de Vitamina D

IgG Total
A

Controle (-)
75ng1oDO

Controle (+)
75ng11oDO

75ng1ária
75ng21oDO

75ng2ária

Unidades arbitrárias de ELISA
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10.0
***

8.0

***

6.0
4.0
2.0

***

***

Sens. Secundária

Desafio Oral

***

0.0
Sens. Primária

IgG 1
B
Unidades arbitrárias de ELISA

Controle (-)
75ng 1o DO

Controle (+)
75ng 11o DO

75ng+1ária
75ng 21o DO

75ng+2ária

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

***

***

***

Sens. Primária

Sens. Secundária

Desafio Oral

0.0

Determinação do título de anticorpos antiamendoim (IgG total e IgG1) dos grupos C(-), C(+) e que
receberam 75ng de Vitamina D pela técnica de ELISA (n=6), expressos em Unidades arbitrárias de
ELISA*, calculadas através da aproximação da integral da área a baixo da curva de diluição de cada
soro. (A): Titulo de IgG total, e (B): IgG1. Todos os grupos sensibilizados que receberam 75ng de
Vitamina D apresentaram títulos de anticorpos antiamendoim semelhantes ao C(+) e superiores ao
C(-) (*** P<0,001).

4.2.4 Análise fenotípica das células dos linfonodos mesentéricos
Perfil de células TCD4+ e TCD8+: Na etapa de sensibilização, o grupo
75ng1ária apresentou uma diminuição nas células TCD4+ (30,7±4,9%), sem modificar
as células TCD8+ (25,68±4,36%) ao passo que no grupo 75ng2ária as células TCD4+
(42,62±4,15%) e TCD8+ (30,36±4,91%) permaneceram semelhantes ao grupo C(-)
(Figuras 24 A e 26). No desafio oral houve, nos grupos 75ng1ºDO e 75ng11ºDO
uma inversão nas células TCD4+ e TCD8+, caracterizada pela diminuição das TCD4+
(75ng1ºDO 27,43±3,22% e 75ng11ºDO 26,45±4,10%) e pelo aumento das TCD8+
(75ng1ºDO 40,93±3,62% e 75ng11ºDO 40,37±5,28%), comparativamente aos dois
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grupos controles (p<0,001). Enquanto no grupo 75ng21ºDO a proporção entre as
populações de células TCD4+ (48,00±10,60%) e TCD8+ (24,93±5,88%) foi
semelhante ao grupo C(-) (Figuras 24 B e 26).
Perfil

de

células

TCD4+TCD25+

e

TCD8+CD25+:

No

período

de

sensibilização e desafio oral a dose de 75ng de Vitamina D levou, na maioria dos
grupos, a diminuição das células TCD4+CD25+ quando comparado ao grupo C(-)
p<0,001. As quedas mais marcantes ocorreram nos grupos 75ng1 ária (3,3±0,86%) e
75ng2ária (1,44±0,80%). Os grupos 75ng1oDO (5,80±0,85%) e 75ng11oDO
(5,04±0,76%) também mantiveram valores inferiores ao grupo C(-), porém
superiores aos grupos que receberam a mesma dose durante a sensibilização
(p<0,001). Houve diminuição no perfil das células TCD8+CD25+ na sensibilização
primária (75ng1ária 0,57±0,11%) e no início desafio oral (75ng1ºDO 0,46±0,20% e
75ng11ºDO 0,38±0,19%), quando comparado ao grupo C(-) p<0,01. Curiosamente,
na sensibilização secundária as células TCD8+CD25+ (75ng2ária 2,62±0,74%)
mostraram resultado inverso, aumentando significativamente quando comparado aos
grupos controles e 75ng1ária (p<0,001). Resultado semelhante não foi visto quando a
mesma dose foi administrada no grupo 75ng21ºDO, onde ocorreu aumento
significativo das células TCD4+CD25+ (9,4±0,98%) e TCD8+CD25+ (2,84±0,72%)
quando comparado aos grupos C(-), C(+),75ng1ária, 75ng1ºDO e 75ng11ºDO
(p<0,001) (Figuras 25 A e B, 27 e 28).
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Figura 24 – Perfil de células TCD4 e TCD8 com a dose de 75ng de Vitamina D
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As células TCD4 foram marcadas utilizando anticorpo conjugado com fluorocromo APC e as TCD8
com anticorpo conjugado com o fluorocromo FITC. A partir da elaboração do gráfico de morfologia e
da determinação da área de células representativas das populações de linfócitos, a avaliação das
+
+
subpopulações de células TCD4 , TCD8 se baseou na aquisição de 10.000 a 20.000 eventos por
+
ária
o
o
marcação. (A e B): Diminuição das células TCD4 no grupo 75ng1 , 75ng1 DO e 75ng11 DO e
+
o
o
aumento das células TCD8 nos grupos 75ng1 DO e 75ng11 DO comparado ao C(-). (C): Inversão
+
+
o
o
o
das células TCD4 e TCD8 nos grupos 75ng1 DO, 75ng11 DO e 75ng21 DO quando comparado ao
C(-) (* p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 25 – Perfil de células TCD4 CD25 e TCD8 CD25 com a dose de 75ng de Vitamina D
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As células TCD4 foram marcadas utilizando anticorpo conjugado com fluorocromo APC e as TCD8
com anticorpo conjugado com fluorocromo FITC. A partir da elaboração do gráfico de morfologia e da
determinação da área de células representativas das populações de linfócitos, a avaliação das
+
+
+
+
+
+
subpopulações de células TCD4 , TCD4 CD25 , TCD8 e TCD8 CD25 se baseou na aquisição de
+
+
10.000 a 20.000 eventos por marcação. (A): Diminuição das células TCD4 CD25 nos grupos
ária
ária
o
o
75ng1 , 75ng2 , 75ng1 DO e 75ng11 DO comparado ao grupo C(-). (B): Diminuição nas células
+
+
ária
ária
TCD8 CD25 nos grupos 75ng1 , 75ng1ºDO e 75ng11ºDO e aumento nos grupos 75ng2
e
75ng21ºDO ambos comparados ao C(-) (* p<0,05;** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 26 – Perfil das subpopulações de células T com a dose de 75ng de Vitamina D
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Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD4 e TCD8 na população
de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos mesentéricos nos grupos que receberam
75ng de Vitamina D.
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Figura 27 – Perfil das subpopulações de células TCD4 com a dose de 75ng de Vitamina D
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Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD4 , TCD25 e
+
+
TCD4 CD25 na população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos mesentéricos
nos grupos que receberam 75ng de Vitamina D.
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Figura 28 – Perfil das subpopulações de células TCD8 com a dose de 75ng de Vitamina D
Grupo C(-)
Grupo C(+)

Grupo 75ng1

ária

o

75ng1 DO

Grupo 75ng2

o

75ng11 DO

ária

o

75ng21 DO

+

+

Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD8 , TCD25 e
+
+
TCD8 CD25 na população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos mesentéricos
nos grupos que receberam 75ng de Vitamina D.

4.2.5 Análise histopatológica
Semelhante ao ocorrido com o grupo C(+) as alterações histopatológicas
observadas nos grupos que receberam 75ng de Vitamina D nas sensibilizações
(primária e secundária) e no desafio oral foram restritas ao intestino delgado,
principalmente duodeno e jejuno. O intestino grosso permaneceu íntegro, sem
alterações identificáveis, sendo semelhante ao grupo C(-), após avaliação preliminar
macroscópica e microscópica. Nos animais do grupo 75ng1ária e 75ng2ária as lesões
no intestino delgado ocorreram principalmente na mucosa, sem comprometimento
significativo da submucosa, da camada muscular ou da serosa e não foi observada a
presença de granulomas, fibroses ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da
parede intestinal no duodeno e jejuno desses grupos mostrou (Figura 29 A e B):


Camada muscular: não totalmente aderida à submucosa com regiões
deslocadas da camada submucosa, sugerindo a presença de edema na
intercessão dessas camadas.



Camada submucosa: apresentando regiões sugestivas de edema associada
a discreta descaracterização morfológica.
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Camada mucosa: apresenta perda da integridade e continuidade de sua
superfície, decorrente da destruição tecidual. As vilosidades perderam o
aspecto digitiforme, caracterizando um processo de achatamento. Presença
de sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e entre a lamina
propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população leucocitária,
principalmente de mononucleares na lamina propria e intraepiteliais.
Nos animais do grupo 75ng1oDO, 75ng11oDO as lesões no intestino delgado

ocorreram principalmente na mucosa, sem comprometimento significativo da
submucosa, da camada muscular ou da serosa e não foi observada a presença de
granulomas, fibroses ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da parede
intestinal no duodeno e jejuno desses grupos mostrou (Figura 29 C e D):


Camadas muscular e submucosa: preservadas, sem sinais sugestivos de
edema

e

aglomerações

leucocitárias.

Na

submucosa

as

estruturas

glandulares permaneceram integras.


Camada mucosa: apresenta perda da integridade e continuidade de sua
superfície, decorrente da destruição tecidual. As vilosidades perderam o
aspecto digitiforme, caracterizando um processo de achatamento. Presença
de sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e entre a lamina
propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população leucocitária,
principalmente de mononucleares na lamina propria e intraepiteliais.
Nos animais do grupo 75ng21oDO as lesões no intestino delgado ocorreram

principalmente na mucosa, sem comprometimento significativo da submucosa, da
camada muscular ou da serosa e não foi observada a presença de granulomas,
fibroses ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da parede intestinal no duodeno
e jejuno desses grupos mostrou (Figura 29 E):


Camadas muscular e submucosa: preservadas, sem sinais sugestivos de
edema

e

aglomerações

leucocitárias.

Na

submucosa

as

estruturas

glandulares permaneceram integras.


Camada mucosa: apresenta superfície mucosa integra, com vilosidades
achatadas com discreta perda da morfologia digitiforme. Presença de sinais
sugestivos de edema no interior da lamina propria e entre a lamina propria e o
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epitélio de revestimento. Aumento da população leucocitária, principalmente
de mononucleares na lamina propria e intraepiteliais.
Figura 29 – Fotomicrografia do duodeno dos grupos que receberam 75ng de Vitamina D

A

B

C

D

E

ária

Fotomicrografia de duodeno dos grupos que receberam 75ng de Vitamina D. Nos grupos 75ng1
ária
o
o
(A), 75ng2
(B), 75ng1 DO (C), 75ng11 DO (D) a administração da Vitamina D não induziu
modificações na mucosa intestinal inflamada que apresentou alterações histopatológicas
semelhantes ao grupo C(+) após o período do desafio oral. No grupo 75ng21ºDO (E) a administração
da Vitamina D minimizou a intensidade da inflamação intestinal ao final do desafio oral, que
apresentou significativa recuperação da integridade e da arquitetura da mucosa intestinal.

4.2.6 Avaliação Histomorfométrica
As análises comparativas dos parâmetros histomorfométricos entre os grupos
C(-) e os grupos que receberam a Vitamina D nos períodos de sensibilização e
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desafio oral mostram resultados diferenciados, que variaram conforme o momento
de administração da dose de 75ng.
Número total de vilosidades: O número de vilosidades quantificado nos
grupos 75ng1ária (duodeno 13,33±1,37 e jejuno 12,60±4,11), 75ng2ária (duodeno
7,00±2,12 e jejuno 16,67±3,50) e 75ng1ºDO (duodeno 14,17±2,62 e jejuno
17,22±3,73) foi semelhante ao grupo C(+) (duodeno 12,71±2,50 e jejuno 12,63±4,40)
e significativamente inferior ao grupo C(-) (duodeno 18,55±2,62 e jejuno 25,50±1,77)
(p<0,001) (figuras 20 A e B). Já no 11º e 21º dias do desafio oral é possível
identificar uma recuperação no número de vilosidades (75ng11ºDO duodeno
18,20±4,24 e jejuno 23,64±2,50; 75ng21ºDO duodeno 14,67±3,56 e jejuno
22,17±3,31), que restabeleceu seu número, passando a apresentar valores
semelhantes ao grupo C(-) e superiores ao C(+) (Figuras 30 A e B).
Área e relação altura/largura: No período de sensibilização a dose de 75ng
acarretou em diminuição na área e na relação altura/largura das vilosidades,
comparativamente ao grupo C(-) (p<0,001). Estes parâmetros analisados em
conjunto permitem caracterizar o achatamento e a atrofia parcial das vilosidades. No
desafio oral os grupos 75ng1oDO, 75ng11oDO e 75ng21oDO apresentaram aumento
na área das vilosidades, que foram semelhantes ao grupo não inflamado, e
superiores aos grupos que receberam a mesma dosagem no período de
sensibilização (p<0,001). Contudo, a relação altura/largura não apresentou cinética
similar. Os mesmos grupos mantiveram a relação altura/largura semelhante aos
grupos inflamados, e aos que receberam a Vitamina D no período de sensibilização.
Embora o aumento na área possa ser um indicativo de recuperação da mucosa, a
diminuição da relação altura/largura mantém o perfil de achatamento e atrofia parcial
das vilosidades (Figuras 31 e 32 A e B).


Área:

DUODENO

10223±5545m2;

C(-)

23447±3671m2;

75ng2ária

C(+)

14589±3445m2;

12787±1238m2;
75ng1oDO

75ng1ária

21318±4329m2;

75ng11oDO 20650±4742m2; 75ng21ºDO 19689±3062m2 e

JEJUNO

C(-)

18365±1730m2; C(+) 11196±786,8m2; 75ng1ária 10097±2061m2; 75ng2ária
10667±1565m2; 75ng1oDO 13958±2309m2; 75ng11oDO 14141±3139m2;
75ng21ºDO 17075±2700m2.
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Relação A/L:

DUODENO

C(-) 4,57±0,71; C(+) 3,17±0,44; 75ng1ária 2,98±0,39;

75ng2ária 2,83±0,50; 75ng1oDO 3,16±0,52; 75ng11oDO 3,40±0,99; 75ng21ºDO
3,51±0,54 e

JEJUNO

C(-) 4,32±0,75; C(+) 3,14±0,60; 75ng1ária 2,84±0,42;

75ng2ária 2,83±0,48; 75ng1oDO 3,56±0,48; 75ng11oDO 3,34±0,80; 75ng21ºDO
3,66±0,60.
Relação epitélio/lamina propria: Todos os grupos que receberam 75ng de
Vitamina D apresentaram diminuição da relação Epit/LP (75ng1ária duodeno
0,84±0,11 e jejuno 0,75±0,06; 75ng2ária duodeno 0,66±0,07 e jejuno 0,73±0,13;
75ng1oDO duodeno 0,52±0,07 e jejuno 0,63±0,06; 75ng11oDO duodeno 0,55±0,07 e
jejuno 0,58±0,05), quando comparado ao grupo não inflamado (C(-) duodeno
1,22±0,17 e jejuno 1,16±0,14) (p<0,001) e ao grupo inflamado (C(+) duodeno
1,03±0,11 e jejuno 0,95±0,07) (p<0,001). Esta diminuição deve-se exclusivamente
ao aumento da lamina propria, visto que as monocamadas de tecido epitelial
permaneceram constantes (Figuras 33 A, B e C).
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Figura 30 – Número total de vilosidades com a dose de 75ng de Vitamina D
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O número total de vilosidades foi estabelecido em 4000m da região proximal e 4000m da região
distal do duodeno e do jejuno. A partir desse valor foi estabelecido o número médio de vilosidades por
ária
ária
animal por grupo (n=6). (A e B): diminuição nos grupos 75ng1 ; 75ng2 e 75ng1ºDO comparado
ao grupo C(-) (*** p<0,001).

81

Figura 31 – Área e relação altura/largura no duodeno com a dose de 75ng de Vitamina D
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Foi estabelecida a área (m ) e a relação entre a altura (distância entre a base e o ápice) e a largura
(na região mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do duodeno. (A): Diminuição
ária
ária
ária
ária
nos grupos 75ng1 e 75ng2 comparado ao C(-). (B): Diminuição nos grupos 75ng1 , 75ng2 ,
o
o
o
75ng1 DO, 75ng11 DO e 75ng21 DO comparado ao C(-) (** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 32 – Área e relação altura/largura no jejuno com a dose de 75ng de Vitamina D
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2

Foi estabelecida a área (m ), e a relação entre a altura (distância entre a base e o ápice) e a largura
(na região mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do jejuno. (A e B): Diminuição
ária
ária
o
o
nos grupos 75ng1 , 75ng2 75ng1 DO, 75ng11 DO comparado ao grupo C(-) (* p<0,05; ** p<0,01
e *** p<0,001).
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Figura 33 – Relação epitélio/lamina propria com a dose de 75ng de Vitamina D.
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De cada vilosidade foi estabelecida a altura das duas monocamadas de tecido epitelial e a largura da
lamina propria em 8000m do duodeno e do jejuno. (A): valores médios de altura e largura das
ária
ária
o
vilosidades. (C e D): A relação Epit/LP diminuiu nos grupos 75ng1 , 75ng2 , 75ng1 DO;
o
o
75ng11 DO e 75ng21 DO comparado ao grupo C(-) (** p<0,01 e *** p<0,001).
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4.2.7 Classificação da resposta inflamatória intestina
Considerando os parâmetros descritos anteriormente a classificação da
intensidade da resposta inflamatória intestinal dos grupos que receberam 75ng de
Vitamina D está detalhada na tabela 12.
Na tabela 13 apresentamos uma análise global de todos os parâmetros
avaliados nos grupos que receberam 75ng de Vitamina D.
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Tabela 12 – Síntese dos parâmetros histomorfométricos com a dose de 75ng de Vitamina D
75ng1ária

75ng2ária

75ng1oDO

75ng11oDO

75ng21oDO

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Número de
vilosidades

13,33±1,4

16,00±4,1

7,00±2,1

17,13±3,4

14,17±2,6

17,22±3,7

18,20±4,2

23,64±2,5

14,67±3,6

22,17±3,3

Área em m2

10841±6292

10097±2061

14589±3445

10667±1565

21318±4329

13958±2309

20650±4742

14141±3139

19689±3062

17075±2700

Altura em m

187,16±78,7

186,20±50,3

228,03±82,7

188,71±57,0

280,63±85,7

237,29±66,7

296,85±112,3

191,68±62,1

298,81±104,3

278,77±76,5

Largura em m

63,78±20,6

65,75±11,0

81,82±16,6

68,97±16,8

92,41±26,3

71,57±16,6

85,09±20,4

68,64±16,6

79,61±14,0

73,32±16,1

Relação A/L

2,98±0,4

2,84±0,4

2,83±0,5

2,83±0,5

3,16±0,5

3,56±0,5

3,40±1,0

3,34±0,8

3,51±0,5

3,66±0,6

Somatório do
epitélio em m

30,29±6,5

28,29±3,7

34,17±5,7

30,89±4,8

34,00±5,2

29,64±3,8

32,48±5,0

28,02±4,6

33,45±5,2

29,09±4,6

Lamina propria
em m

35,44±16,1

38,61±9,4

51,49±13,2

39,87±14,3

61,37±24,1

44,21±14,3

53,52±17,7

42,31±14,6

45,99±11,4

43,35±15,7

0,84±0,1

0,75±0,06

0,66±0,07

0,73±0,1

0,52±0,07

0,63±0,06

0,55±0,07

0,58±0,05

0,70±0,06

0,73±0,11

Relação
Epit./LP
Classificação

Inflamação Intestinal Tipo 2

Inflamação Intestinal Tipo 2

Inflamação Intestinal Tipo 12*

Inflamação Intestinal Tipo 12*

Inflamação Intestinal Tipo 1

Lesão destrutiva parcial

Lesão destrutiva parcial

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa

* Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou alguns parâmetros adequados a classificação de lesão infiltrativa e outros compatíveis
com a classificação de lesão destrutiva.
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Tabela 13 – Análise global dos grupos que receberam 75ng de Vitamina D
75ng1ária
75ng2ária
Sinais de doença

Sorologia

Fenótipo celular

Mucosa Intestinal

75ng1oDO

75ng11oDO

75ng21oDO

Perda de peso no desafio oral.
Diminuição do consumo da
proteína antigênica.

Perda de peso no desafio oral.
Diminuição do consumo da
proteína antigênica.

Manutenção do peso corporal
no desafio oral. Consumo do
amendoim semelhante à
ração.

Manutenção do peso corporal
no desafio oral. Diminuição do
consumo
da
proteína
antigênica.

Manutenção do peso corporal
no desafio oral. Diminuição do
consumo
da
proteína
antigênica.

Ausência de anticorpo IgE.
IgG total e IgG1 semelhantes
ao C(+).

Ausência de anticorpo IgE.
IgG total e IgG1 semelhantes
ao C(+).

Ausência de anticorpo IgE.
IgG total e IgG1 semelhantes
ao C(+).

Ausência de anticorpo IgE.
IgG total e IgG1 semelhantes
ao C(+).

Ausência de anticorpo IgE.
IgG total e IgG1 semelhantes
ao C(+).

Diminuição das células TCD4+
e TCD8+ semelhantes ao C(-).
Diminuição
das
células
+
+
+
TCD4 CD25 e TCD8 CD25+
quando comparado ao C(-).

Células
TCD4+
em
quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante
ao C(-).
Diminuição
das
células.
TCD4+CD25+ e aumento das
células TCD8+CD25+.

Aumento das células TCD8+ e
diminuição
das
TCD4+.
Inversão da relação entre as
células TCD4+/TCD8+.
Diminuição
das
células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+
quando comparado ao C(-).

Aumento das células TCD8+ e
diminuição
das
TCD4+.
Inversão da relação entre as
células TCD4+/TCD8+.
Diminuição
das
células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+
quando comparado ao C(-).

Células
TCD4+
em
quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante
ao C(-).
Aumento
das
células
TCD4+CD25+ comparado ao
C(+), e das TCD8+CD25+
quando
comparado
aos
grupos C(-) e C(+).

Inflamação Intestinal Tipo 2
Lesão destrutiva parcial

Inflamação Intestinal Tipo 2
Lesão destrutiva parcial

Inflamação Intestinal Tipo 12*

Inflamação Intestinal Tipo 12*

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa / destrutiva

Inflamação Intestinal Tipo 1
Lesão infiltrativa
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4.3

RESULTADOS OBTIDOS COM 150ng DE VITAMINA D

4.3.1 Peso Corporal
As analises de peso corporal serão apresentadas de duas formas. A média
do peso inicial e final de cada grupo e a cinética de peso (ganho ou perda) por
período de consumo de alimento. Assim serão apresentados os valores (Tabela
14) e as diferenças de peso (Figura 34 A e B) correspondentes aos impactos que
os estímulos dietéticos induziram no animal.
No período de sensibilização, as administrações da Vitamina D nos grupos
150ng1ária e 150ng2ária não induziram modificações significativas no peso corporal
dos animais que permaneceram semelhantes ao peso dos grupos controles e dos
grupos que receberam a Vitamina D durante a etapa de desafio oral, 150ng1oDO,
150ng11oDO e 150ng21oDO.
Durante o período do desafio oral os grupos 150ng1ária e 150ng1oDO
perderam peso de forma significativa quando comparado ao peso que
apresentavam

no

período

de

consumo

da

ração

p<0,001

e

p<0,01

respectivamente. Os demais grupos, ou apresentaram pequenas flutuações no
peso ou mantiveram peso semelhantes entre os dois períodos (150ng11 oDO e
150ng21oDO). Cabe ressaltar que a variação no peso do grupo 150ng1ária no
período do desafio oral foi decorrente da interrupção na cinética de ganho de
peso, uma vez que, os valores de peso inicial e final foram próximos. O ganho de
peso no período de sensibilização deve-se principalmente a diferenças no estágio
de crescimento dos animais fornecidos pelo NAL.
Tabela 14 – Valores de peso dos grupo que receberam 150ng de Vitamina D
Sensibilização

Desafio oral

Grupos

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

150ng1ária

24,66±2,52

30,57±1,53

30,46±1,89

30,80±2,05

150ng2ária

31,10±2,13

34,80±2,42

33,57±2,21

35,45±2,07

150ng1oDO

25,65±1,91

26,04±2,53

25,86±1,00

23,76±2,77

150ng11oDO

24,96±1,28

25,35±1,91

27,00±2,66

27,51±2,59

150ng21oDO

27,17±1,55

27,35±1,86

28,37±4,37

28,41±3,91
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Figura 34 – Análise de peso com a dose de 150ng de Vitamina D
A
Controle (-)
Controle (+)
150ng 1ária

150ng 2ária

Diferença de peso em g

6.00
4.00
2.00

***

0.00
-2.00
-4.00
-6.00
1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

Semanas de consumo da ração

B

Controle (-)

Controle (+)

1a

2a

3a

4a

Semanas de consumo do
amendoim

150ng 1o DO

150ng 11o DO

150ng 21o DO

Diferença de peso em g

6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00

**

-4.00
-6.00
1a

2a

3a

4a

5a

6a

Semanas de consumo da ração

7a

1a

2a

3a

4a

Semanas de consumo do
amendoim

Variações no peso corporal dos grupos C(-), C(+) e que receberam 150ng de Vitamina D após os
procedimentos de sensibilização e desafio oral (n=6). A diferença de peso foi estabelecida a partir
da diferença entre o peso da semana com o peso inicial de cada animal, conforme o período de
ária
o
consumo. Os grupos 150ng1
e 150ng1 DO perderam peso no desafio oral (** p<0,01 e ***
p<0,001).

4.3.2 Consumo alimentar
Semelhante ao ocorrido com o peso corporal, a administração da Vitamina
D nos grupos 150ng1ária e 150ng2ária não acarretou em modificações significativas
no consumo de ração que foi semelhante ao consumo dos demais grupos C(-)
C(+), 150ng1oDO, 150ng11oDO e 150ng21oDO (Figura 35 A e Tabela 14). Já no
período do desafio oral é possível identificar uma tendência de diminuição no
consumo do amendoim ao longo das semanas. O grupo 150ng1oDO foi o único
que diminuiu significativamente o consumo alimentar comparativamente ao seu
consumo da ração p<0,001, sendo compatível com a cinética de perda de peso
(Figura 35 B e Tabela 15). O grupo 150ng1ária não apresentou modificações
significativas no consumo alimentar, tanto de ração quanto de amendoim,
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confirmando que a mudança na cinética de peso (destacada no item anterior),
deveu-se principalmente a diferenças no estágio de crescimento dos animais.
Tabela 15 – Consumo calórico dos grupos que receberam 150ng de Vitamina D
Consumo ração kcal/gpc/dia
Consumo amendoim kcal/gpc/dia
Grupos

Inicial

Final

Inicial

Final

150ng1ária

41,93±1,64

40,65±4,03

31,10±1,66

24,57±10,44

150ng2ária

40,86±4,37

40,21±1,19

32,87±1,41

26,83±2,49

150ng1oDO

46,00±1,01

44,47±1,38

35,01±0,84

24,71±5,36

150ng11oDO

40,14±2,28

41,73±2,59

55,08±9,02

35,13±1,46***

150ng21oDO

42,88±1,58

45,61±1,33

47,97±7,15

41,56±1,88

*** p<0,001.

Figura 35 – Consumo de calorias expresso em kcal/gpc com a dose de 150ng de Vitamina D
A
Controle (-)

70.0

Controle (+)

150ng 1ária

150ng 2ária

60.0
kcal/gpc/dia

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 sem

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

6 sem

1 sem

Ração

2 sem

3 sem

4 sem

Amendoim
Semanas de consumo

B

Controle (-)

Controle (+)

150ng 1o DO

150ng 11o DO

150ng 21o DO

70.0

kcal/gpc/dia

60.0
50.0
40.0
30.0
***

20.0
10.0
0.0
1 sem

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

6 sem

Ração

1 sem

2 sem

3 sem

4 sem

Amendoim
Semanas de consumo

O consumo calórico dos grupos controles ao longo dos procedimentos de sensibilização e
consumo exclusivo do amendoim por 30 dias (n=6). Não foram observadas diferenças nas calorias
ária
ária
consumidas na sensibilização entre os grupos C(-), C(+) e os grupos 150ng1 , 150ng2 ,
o
o
o
o
150ng1 DO, 150ng11 DO e 150ng21 DO. Na oferta do amendoim o grupo 150ng1 DO diminuiu a
ingestão calórica comparativamente aos seu consumo de ração (*** p<0.001).
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4.3.3 Títulos de anticorpos antiamendoim
Os títulos de IgE sérico dos grupos que receberam 150ng de Vitamina D
foram avaliados pela reação de ELISA e PCA. Semelhante ao grupo C(+) não foi
identificada a presença de IgE antiamendoim em nenhuma das amostras do
grupos 150ng testadas (Item 4.2).
Foram avaliados os títulos de IgG total e IgG1 pelo método de ELISA
demonstrando que os grupos sensibilizados apresentaram títulos de anticorpos
antiamendoim superiores ao grupo C(-) em todos os pontos avaliados (primária,
secundária e desafio oral) (Figuras 36 A e B). Apresentaremos os valores
numéricos referentes à última sangria, uma vez que esta é representativa das
demais.
No período de sensibilização, a administração de 150ng de Vitamina D
concomitante a inoculação primária levou a queda progressiva nos títulos de IgG
total que foram semelhantes ao grupo C(-) e inferiores ao grupo C(+) (p<0,05) a
medida que os animais foram expostos a proteína antigênica, seja por via
subcutânea ou por via oral. A mesma dosagem administrada na secundária foi
acompanhada do aumento nos títulos de IgG total (6,5±1,0) e IgG1 (6,0±0,5)
comparativamente aos grupos C(-) p<0,001, C(+) p<0,01 (somente para a IgG1) e
aos grupos 150ng1ária p<0,001 (IgG 3,5±1,3 e IgG1 3,5±1,1), 150ng11oDO
p<0,001 (IgG 3,6±0,5 e IgG1 3,6±0,6) e 150ng21oDO (IgG 3,4±1,0 e IgG1
3,7±1,0) p<0,01 (Figuras 36 A e B).
Já no período do desafio oral, a administração de 150ng de Vitamina D
levou a resultados opostos, dependendo do momento de sua administração. No
1º dia os títulos de IgG total (5,1±2,0) e IgG1 (4,4±1,3) permaneceram
semelhantes ao C(+), enquanto que no 11º e 21º dia os títulos de IgG total
diminuíram, embora sem relevância estatística para o C(+), sugerindo uma
tendência de diminuição nos títulos de anticorpos a medida que se seguem os
contatos com a proteína antigênica (Figuras 36 A e B).

91

Figura 36 – Títulos de anticorpos antiamendoim com a dose de 150ng de Vitamina D

IgG Total
A

Controle (-)
150ng1oDO

Controle (+)
150ng 11o DO

150ng1ária
150ng21oDO

150ng2ária

Unidades arbitrárias de ELISA

12.0
10.0
***

8.0

***

6.0
4.0
2.0

***

***

Sens. Secundária

Desafio Oral

***

0.0
Sens. Primária

IgG 1
B
10.0

Controle (-)

Controle (+)

150ng+1ária

150ng 1o DO

150ng 11o DO

150ng 21o DO

150ng+2ária

Unidades arbitrárias de ELISA

9.0
8.0
7.0
***

6.0

***

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

***

***

Sens. Primária

Sens. Secundária

***

0.0
Desafio Oral

Determinação do título de anticorpos antiamendoim (IgG total e IgG1) dos grupos C(-), C(+) e que
receberam 150ng de Vitamina D pela técnica de ELISA (n=6), expressos em Unidades arbitrárias
de ELISA*, calculadas através da aproximação da integral da área a baixo da curva de diluição de
ária
cada soro. (A): Titulo de IgG total, e (B): IgG1. A dosagem de 150ng na 2 levou ao aumento da
ária
o
o
IgG total e IgG1 comparativamente aos grupos C(-), C(+), 150ng1 , 150ng1 DO, 150ng11 DO e
o
150ng21 DO, (*** p<0,001).
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4.3.4 Análise fenotípica das células dos linfonodos mesentéricos
Perfil de células TCD4+ e TCD8+: A dose de 150ng de Vitamina D junto da
sensibilização primária não acarretou em modificações significativas nas células
TCD4+ (36,57±3,28%) e TCD8+ (33,19±4,99%) (Figuras 37 A e 39). A partir da
sensibilização secundária e durante o desafio oral houve a diminuição nas células
TCD4+

(150ng2ária

37,64±7,59%;

150ng1oDO

33,61±3,72%;

150ng11oDO

30,80±4,29% e 150ng21oDO 30,01±3,41%), concomitante ao aumento nas células
TCD8+

(150ng2ária

38,88±3,68%;

150ng1oDO

39,57±3,37%;

150ng11oDO

36,08±3,09% e 150ng21oDO 41,75±6,71%), ambas comparadas ao grupo C(-)
(p<0,001) (Figuras 37 A e B, e 39). Este comportamento levou a uma inversão no
perfil das células efetoras caracterizado pelo aumento das células TCD8 + e pela
diminuição da relação entre as células TCD4+/TCD8+.
Perfil de células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+: Houve diminuição nas
células

TCD4+CD25+

nos

grupos

150ng1ária

(3,04±0,75%)

e

150ng2ária

(1,60±0,43%), esta última mais marcante quando comparada ao grupo C(-)
(p<0,001). Este mesmo grupo (150ng2ária) apresentou um aumento das células
TCD8+CD25+ (1,04±0,22%) quando comparado ao grupo 150ng1ária (0,39±0,12)
(p<0,001), sendo semelhante ao grupo C(-). No desafio oral o perfil de células
TCD4+CD25+ nos grupos 150ng1ºDO (4,47±0,91%), 150ng11ºDO (4,81±1,16%) e
150ng21ºDO (4,66±1,67%) foi inferior ao grupo C(-) (p<0,001) e semelhantes ao
grupo C(+), embora comparativamente ao período de sensibilização tenha
ocorrido o aumento nesta população de células. O grupo 150ng1ºDO também
apresentou

diminuição

das

células

TCD8+CD25+

(0,59±0,23%)

quando

comparado ao grupo C(-) (p<0,01), enquanto nos grupos 150ng11ºDO
(0,92±0,33%) e 150ng21ºDO (0,90±0,16%), as células TCD8+CD25+ foram
semelhantes ao grupo C(-) (Figuras 38 A e B, 40 e 41).
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Figura 37 – Perfil de células TCD4 e TCD8 com a dose de 150ng de Vitamina D
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As células TCD4 foram marcadas utilizando anticorpo conjugado com o fluorocromo APC e as
+
TCD8 com anticorpo conjugado com o fluorocromo FITC. A partir da elaboração do gráfico de
morfologia e da determinação na área de células representativas das populações de linfócitos, a
+
+
avaliação das subpopulações de células TCD4 , TCD8 se baseou na aquisição de 10.000 a
+
20.000 eventos por marcação. (A e B): Diminuição das células TCD4 e aumento das células
+
ária
o
o
o
TCD8 nos grupos 150ng2 , 150ng1 DO, 150ng11 DO e 150ng21 DO comparado ao C(-). (C):
+
+
Não houve alterações significativas na relação entre as células TCD4 e TCD8 (* p<0,05, **
p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 38 – Perfil de células TCD4 CD25 e TCD8 CD25 com a dose de 150ng de Vitamina D
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As células TCD4 foram marcadas utilizando anticorpo conjugado com fluorocromo APC e as
+
TCD8 com anticorpo conjugado com o fluorocromo FITC. A partir da elaboração do gráfico de
morfologia e da determinação na área de células representativas das populações de linfócitos, a
+
+
+
+
+
+
avaliação das subpopulações de células TCD4 , TCD4 CD25 , TCD8 e TCD8 CD25 se baseou
+
+
na aquisição de 10.000 a 20.000 eventos por marcação. (A): Diminuição das células TCD4 CD25
ária
ária
o
o
o
nos grupos 150ng1 , 150ng2 , 150ng1 DO, 150ng11 DO e 150ng21 DO comparado ao C(-).
+
+
ária
(B): Diminuição nas células TCD8 CD25 nos grupo 150ng1 , 150ng1ºDO comparado ao C(-) (**
p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 39 – Perfil das subpopulações de células T com a dose de 150ng de Vitamina D
Grupo C(-)
Grupo C(+)

Grupo 150ng1

ária

o

ária

Grupo 150ng2

o

Grupo 150ng1 DO

Grupo 150ng11 DO

o

Grupo 150ng21 DO

+

+

Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD4 e TCD8 na
população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos mesentéricos nos grupos que
receberam 150ng de Vitamina D.

+

Figura 40 – Perfil das subpopulações de células TCD4 com a dose de 150ng de Vitamina D
Grupo C(-)
Grupo C(+)

Grupo 150ng1

o

Grupo 150ng1 DO

ária

ária

Grupo 150ng2

o

Grupo 150ng11 DO

o

Grupo 150ng21 DO

+

+

Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD4 , TCD25 e
+
+
TCD4 CD25 na população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos
mesentéricos nos grupos que receberam 150ng de Vitamina D.
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Figura 41 – Perfil das subpopulações de células TCD8 com a dose de 150ng de Vitamina D
Grupo C(-)
Grupo C(+)

Grupo 150ng1

ária

o

Grupo 150ng1 DO

ária

Grupo 150ng2

o

Grupo 150ng11 DO

o

Grupo 150ng21 DO

+

+

Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD8 , TCD25 e
+
+
TCD8 CD25 na população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos
mesentéricos nos grupos que receberam 150ng de Vitamina D.

4.3.5 Análise histopatológica
Semelhante ao ocorrido com o grupo C(+) as alterações histopatológicas
observadas nos grupos que receberam 150ng de Vitamina D nas sensibilizações
(primária e secundária) e no desafio oral foram restritas ao intestino delgado,
principalmente duodeno e jejuno. O intestino grosso permaneceu íntegro, sem
alterações identificáveis, sendo semelhante ao grupo C(-), após avaliação
preliminar macroscópica e microscópica. Nos animais do grupo 150ng1ária as
lesões no intestino delgado ocorreram principalmente na mucosa, sem
comprometimento significativo da submucosa, da camada muscular ou da serosa
e não foi observada a presença de granulomas, fibroses ou fístulas. Assim a
avaliação das camadas da parede intestinal no duodeno e jejuno desses grupos
mostrou (Figura 42 A):


Camada muscular: não totalmente aderida à submucosa com regiões
deslocadas da camada submucosa, sugerindo a presença de edema na
intercessão dessas camadas.
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Camada submucosa: apresentando regiões sugestivas de edema
associada a discreta descaracterização morfológica.



Camada mucosa: apresenta perda da integridade e continuidade de sua
superfície, decorrente da destruição tecidual. As vilosidades perderam o
aspecto

digitiforme,

caracterizando

um

processo

de

achatamento.

Presença de sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e
entre a lamina propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população
leucocitária, principalmente de mononucleares na lamina propria e
intraepiteliais.
Nos animais dos grupos 150ng2ária e 150ng1oDO as lesões no intestino
delgado ocorreram principalmente na mucosa, sem comprometimento significativo
da submucosa, da camada muscular ou da serosa e não foi observada a
presença de granulomas, fibroses ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da
parede intestinal no duodeno e jejuno desses grupos mostrou (Figura 42 B e C):


Camadas muscular e submucosa: preservadas, sem sinais sugestivos
de edema e aglomerações leucocitárias. Na submucosa as estruturas
glandulares permaneceram integras.



Camada mucosa: apresenta perda da integridade e continuidade de sua
superfície, decorrente da destruição tecidual. As vilosidades perderam o
aspecto

digitiforme,

caracterizando

um

processo

de

achatamento.

Presença de sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e
entre a lamina propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população
leucocitária, principalmente de mononucleares na lamina propria e
intraepiteliais.
Nos animais dos grupos 150ng11oDO e 150ng21oDO as lesões no intestino
delgado ocorreram principalmente na mucosa, sem comprometimento significativo
da submucosa, da camada muscular ou da serosa e não foi observada a
presença de granulomas, fibroses ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da
parede intestinal no duodeno e jejuno desses grupos mostrou (Figura 42 D e E):


Camadas muscular e submucosa: preservadas, sem sinais sugestivos
de edema e aglomerações leucocitárias. Na submucosa as estruturas
glandulares permaneceram integras.
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Camada mucosa: apresenta superfície mucosa integra, com vilosidades
achatadas com discreta perda da morfologia digitiforme. Presença de
sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e entre a lamina
propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população leucocitária,
principalmente de mononucleares na lamina propria e intraepiteliais.

Figura 42 – Fotomicrografia do duodeno dos grupos que receberam 150ng de Vitamina D

A

C

B

D

E

Fotomicrografia de duodeno dos grupos que receberam 150ng de Vitamina D. Nos grupos
ária
ária
150ng1 (A), 150ng2 (B) a administração da Vitamina D não induziu modificações na mucosa
intestinal inflamada que apresentou alterações histopatológicas semelhantes ao grupo C(+) após o
o
o
período do desafio oral. Nos grupos 150ng1 DO (C), 150ng11 DO (D) e 150ng21ºDO (E) a
administração da Vitamina D minimizou a intensidade da inflamação intestinal ao final do desafio
o
oral, com destaque para os grupos 150ng11 DO e 150ng21ºDO que apresentaram significativa
recuperação da integridade e da arquitetura da mucosa intestinal.
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4.3.6 Análise histomorfométrica
As análises comparativas dos parâmetros histomorfométricos entre os
grupos que receberam a Vitamina D nos períodos de sensibilização e desafio oral
com os grupos não inflamado e inflamado mostram resultados que variaram
conforme o momento de administração da dose de 150ng.
Número total de vilosidades: A dose de 150ng quando administrada
concomitante as inoculações primária e secundária não induziu modificações
marcantes no número de vilosidades, no duodeno (150ng1 ária 13,58±2,27 e
150ng2ária 17,09±1,70), e no jejuno (150ng1ária 17,60±2,17 e 150ng2ária
15,20±4,02), que se mantiveram semelhantes ao grupo C(+) (duodeno:
12,71±2,50 e jejuno 12,63±4,40) e significativamente inferiores ao grupo C(-)
(duodeno: 18,55±2,62 e jejuno 25,50±1,77), (p<0,001) como pode ser visto na
tabela 15 e nas figuras 42 A e B. Contudo, a mesma dose de Vitamina D
administrada ao longo do desafio oral, tanto no duodeno quanto no jejuno, parece
ter minimizado os efeitos da resposta inflamatória intestinal, uma vez que os
grupos 150ng1oDO (duodeno: 20,44±3,84 e jejuno: 28,36±5,63), 150ng11oDO
(duodeno: 18,55±3,20 e jejuno: 30,75±3,70) e 150ng21oDO (duodeno: 20,40±2,87
e jejuno: 29,55±3,33) apresentaram número de vilosidades semelhante ao grupo
C(-) e superior ao grupo C(+) p<0,001 (Tabela 16 e Figuras 43 A e B).
Área e relação entre a altura e a largura: Semelhante ao ocorrido com o
número de vilosidades, as doses de 150ng na etapa de sensibilização não
induziram modificações significativas na área das vilosidades, no duodeno o
grupo 150ng1ária (15283±3175m2) apresentou diminuição na área p<0,05,
enquanto

no

jejuno

essa

diminuição

ocorreu

nos

grupos

150ng1 ária

(10097±2061m2), p<0,001 e 150ng2ária (10667±1565m2), p<0,05 ambos
comparados ao grupo C(-). Contudo a relação entre a altura e a largura mostra
que nos dois segmentos intestinais, o perfil de achatamento vilositário foi
identificado nos grupos 150ng1ária (duodeno 2,93±0,69 e jejuno 2,82±0,60) e
150ng2ária (duodeno 3,01±0,69 e jejuno 3,05±0,58), quando comparado ao grupo
C(-), p<0,001 (Tabela 16 e Figuras 44 e 45 A e B).
No desafio oral foram observadas diferenças entre o duodeno e o jejuno.
No duodeno a área das vilosidades nos grupos 150ng1oDO (18201±4193m2),
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150ng11oDO (21286±3978m2) e 150ng21oDO (18570±3146m2) permaneceu
semelhante ao grupo C(-), embora a relação A/L tenha diminuído nos grupos
150ng1oDO (3,18±0,71) e 150ng11oDO (3,50±0,73) quando comparado ao grupo
C(-) (p<0,001 e p<0,01 respectivamente). O grupo 150ng21oDO (3,74±0,63) foi o
único que apresentou relação A/L semelhante ao grupo C(-) (Tabela 16 e Figuras
44 A e B).
No jejuno houve diminuição na área das vilosidades nos grupos
150ng1oDO (13613±2157m2) e 150ng11oDO (14180±2544m2), p<0,001,
enquanto que o grupo 150ng21oDO (15569±2822m2) apresentou área
semelhante ao C(-). Todos os grupos os que receberam a Vitamina D no desafio
oral (150ng1oDO 3,75±0,72, 150ng11oDO 3,49±0,63 e 150ng21oDO 4,12±0,61)
apresentaram relação A/L semelhantes ao grupo C(-) (Tabela 15 e Figuras 45 A e
B).
Relação epitélio/lamina propria: Todos os grupos que receberam a
Vitamina D na sensibilização (150ng1ária: duodeno 0,78±0,13 e jejuno 0,82±0,13;
150ng2ária: duodeno 0,66±0,08 e jejuno 0,73±0,13), e no desafio oral (150ng1oDO:
duodeno 0,62±0,08 e jejuno 0,62±0,08; 150ng11oDO: duodeno 0,57±0,09 e jejuno
0,58±0,05; e 150ng21oDO: duodeno 0,62±0,08 e jejuno 0,74±0,080) apresentaram
diminuição na relação entre o Epit/LP, quando comparado aos grupos C(-) e C(+)
p<0,001 (Tabela 16 e Figuras 46 B e C). Esta diminuição, caracterizada pelo
aumento da largura da lamina propria sem alteração no tecido epitelial (Tabela 16
e Figura 46 A), foi mais marcante nos grupos que apresentaram o aumento no
número, na área e na relação A/L das vilosidades.
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Figura 43 – Número total de vilosidades com a dose de 150ng de Vitamina D.
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O número total de vilosidades foi estabelecido em 4000m da região proximal e 4000m da região
distal do duodeno e do jejuno. A partir desse valor foi estabelecido o número médio de vilosidades
ária
ária
por animal por grupo (n=6). (A e B): Diminuição nos grupos 150ng1 e 150ng2 comparado ao
grupo C(-) (** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 44 – Área e relação altura/largura no duodeno com a dose de 150ng de Vitamina D.
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Foi estabelecida a área (m ) e a relação entre a altura (distância entre a base e o ápice) e a
largura (na região mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do duodeno. (A):
ária
ária
Diminuição no grupo 150ng1
comparado ao C(-). (B): Diminuição nos grupos 150ng1 ,
ária
o
o
150ng2 , 150ng1 DO e 150ng11 DO comparado ao C(-) (** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 45 – Área e relação altura/largura no jejuno com a dose de 150ng de Vitamina D.

A

B

2

Foi estabelecida a área (m ) e a relação entre a altura (distância entre a base e o ápice) e a
largura (na região mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do jejuno. (A):
ária
ária
o
o
Diminuição nos grupos. 150ng1 , 150ng2 , 150ng1 DO e 150ng11 DO comparado ao C(-). (B):
ária
ária
Diminuição nos grupos 150ng1 , 150ng2 comparado ao C(-) (*** p<0,001).
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Figura 46 – Relação epitélio/lamina propria na dose de 150ng de Vitamina D.
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De cada vilosidade foi estabelecida a altura das duas monocamadas de tecido epitelial e a largura
da lamina propria em 8000m do duodeno e do jejuno. (A): valores médios absoluto de altura e
largura das vilosidades. (C e D): Todos os grupos que receberam 150ng de Vitamina D
apresentaram diminuição da relação Epit/LP quando comparado ao grupo controle C(-) (** p<0,01
e *** p<0,001).
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4.3.7 Classificação da resposta inflamatória intestina
Considerando os parâmetros descritos anteriormente e a classificação da
intensidade da resposta inflamatória intestinal dos grupos que receberam 150ng
de Vitamina D está detalhada na tabela 16.
Na tabela 17 apresentamos uma análise global de todos os parâmetros
avaliados nos grupos que receberam 150ng de Vitamina D.
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Tabela 16 – Síntese dos parâmetros histomorfométricos com a dose de 150ng de Vitamina D.
150ng1ária

150ng2ária

150ng1oDO

150ng11oDO

150ng21oDO

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Número de
Vilosidades

13,58±2,27

17,60±2,17

17,09±1,70

15,20±4,02

20,44±3,84

28,36±5,63

18,55±3,20

30,75±3,70

20,40±2,87

29,55±3,33

Área em m2

15283±3175

10606±2790

19343±2924

12701±1522

18201±4193

13613±2157

21286±3978

14180±2544

18570±3146

15569±2822

Altura em m

222,79±89,38

220,84±67,93

260,97±87,83

224,03±67,70

271,38±95,09

248,60±84,98

303,85±116,14

244,47±79,50

286,53±103,96

236,36±84,95

Largura em m

83,49±17,99

73,74±16,92

89,01±18,14

75,28±18,20

87,14±24,06

69,07±19,19

88,50±27,36

66,91±14,61

80,74±21,15

71,49±16,02

Relação A/L

2,93±0,69

2,82±0,60

3,01±0,69

3,05±0,58

3,18±0,71

3,75±0,72

3,50±0,73

3,49±0,63

3,74±0,63

4,12±0,61

29,84±4,88

26,83±3,77

28,52±4,87

24,27±4,23

30,15±5,10

24,95±3,72

28,03±5,32

24,60±4,33

27,46±4,36

23,71±3,53

48,37±13,94

45,90±16,29

53,19±14,04

43,06±16,64

53,00±18,50

39,31±13,62

54,60±26,36

42,84±13,92

49,69±18,42

43,95±13,04

0,78±0,13

0,82±0,13

0,66±0,08

0,73±0,13

0,62±0,08

0,63±0,06

0,57±0,09

0,58±0,05

0,62±0,08

0,74±0,08

Somatório epitélio
em m
Lamina propria
em m
Relação Epit./LP

Classificação*

Inflamação Intestinal Tipo 2

Inflamação Intestinal Tipo 12*

Inflamação Intestinal Tipo 12*

Inflamação Intestinal Tipo 1

Inflamação Intestinal Tipo 1

Lesão destrutiva parcial

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa

Lesão infiltrativa

* Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou alguns parâmetros adequados a classificação de lesão destrutiva e outros compatíveis
com a classificação de lesão infiltrativas.
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Tabela 17 – Análise global dos grupos que receberam 150ng de Vitamina D
150ng1ária
150ng2ária
150ng1oDO
Perda de peso no desafio oral. Manutenção do peso no Perda de peso no desafio oral.
Diminuição do consumo da desafio oral.
Consumo
da
proteína
Sinais de doença
proteína antigênica.
Consumo
da
proteína antigênica semelhante à
antigênica semelhante à ração.
ração.
Ausência de IgE. IgG total e Ausência de IgE. IgG total e Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 diminuídos, embora IgG1 superiores ao C(+).
IgG1 semelhante ao C(+).
Sorologia
estatisticamente
seja
semelhante ao C(+)
Células
TCD4+
em Aumento das células TCD8+ e Aumento das células TCD8+ e
quantidades superiores as diminuição
das
TCD4+. diminuição
das
TCD4+.
+
TCD8 , ou seja, semelhante Inversão da relação entre as Inversão da relação entre as
Fenótipo celular
ao C(-).
células TCD4+/TCD8+.
células TCD4+/TCD8+.
Diminuição
das
células. Diminuição
das
células. Diminuição
das
células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+ TCD4+CD25+ e aumento das TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+
quando comparado ao C(-).
células TCD8+CD25+.
quando comparado ao C(-).
Mucosa intestinal

Inflamação Intestinal Tipo 2
Lesão destrutiva parcial

Inflamação Intestinal Tipo 12
Lesão infiltrativa / destrutiva

Inflamação Intestinal Tipo 12
Lesão infiltrativa / destrutiva

150ng11oDO
Manutenção do peso no
desafio oral.
Aumento do consumo da
proteína antigênica

150ng21oDO
Manutenção do peso no
desafio oral.
Aumento do consumo da
proteína antigênica

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 diminuídos, embora
estatisticamente
seja
semelhante ao C(+).
Aumento das células TCD8+ e
diminuição
das
TCD4+.
Inversão da relação entre as
células
TCD4+/TCD8+.
Diminuição
das
células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+
quando comparado ao C(-).

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 diminuídos, embora
estatisticamente
seja
semelhante ao C(+).
Aumento das células TCD8+ e
diminuição
das
TCD4+.
Inversão da relação entre as
células
TCD4+/TCD8+.
Diminuição
das
células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+
quando comparado ao C(-).

Inflamação Intestinal Tipo 1
Lesão infiltrativa

Inflamação Intestinal Tipo 1
Lesão infiltrativa
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4.4

RESULTADOS OBTIDOS COM 300ng DE VITAMINA D

4.4.1 Peso Corporal
As analises de peso corporal serão apresentadas de duas formas. A média
do peso inicial e final de cada grupo e a cinética de peso (ganho ou perda) por
período de consumo de alimento. Assim serão apresentados os valores (Tabela
18) e as diferenças de peso (Figuras 47 A e B) correspondentes aos impactos que
os estímulos dietéticos induziram no animal.
Nas semanas de oferta da ração os grupos controles e os grupos
300ng1ária,

300ng2ária,

300ng1oDO,

300ng11oDO

e

300ng21oDO

não

apresentaram variações significativas no peso.
A maioria dos grupos que receberam 300ng nas no desafio oral não
apresentaram variações significativas no peso corporal. Os grupos 300ng1 ária,
300ng2ária, 300ng1oDO e 300ng 21ºDO apresentaram após o consumo do
amendoim, peso semelhante ao peso do inicio do protocolo experimental,
caracterizando variações discretas no peso corporal. Contudo o grupo que
recebeu 300ng no 11o dia do desafio oral foi uma exceção, o consumo da
proteína alergênica inferiu uma marcante perda de peso quando comparado aos
grupos controles e os demais grupos que receberam a mesma dosagem em
momentos diferentes do protocolo experimental (p<0,001).
Tabela 18 – Valores de peso dos grupo que receberam 300ng de Vitamina D
Sensibilização

Desafio oral

Grupos

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

Peso inicial (gramas)

Peso final (gramas)

300ng1ária

26,02±4,65

28,49±6,26

28,18±5,59

27,64±6,37

300ng2ária

26,62±4,89

29,83±5,41

28,14±4,40

27,91±3,97

300ng1oDO

24,88±3,63

27,73±4,43

27,94±3,89

27,45±4,27

300ng11oDO

23,09±0,75

25,74±0,63

28,27±1,40

22,61±2,77***

300ng21oDO

26,71±1,72

30,96±1,42

30,36±1,52

29,70±2,19

*** p<0,001.
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Figura 47 – Análise de peso com a dose de 300ng de Vitamina D
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Variações no peso corporal dos grupos C(-), C(+) e que receberam 300ng de Vitamina D após os
procedimentos de sensibilização e desafio oral (n=6). A diferença de peso foi estabelecida a partir
da diferença entre o peso da semana com o peso inicial de cada animal, conforme o período de
o
consumo. O grupo 300ng11 DO perdeu peso no desafio oral (*** p<0,001).

4.4.2 Consumo alimentar
Semelhante ao ocorrido com 150ng, à dose de 300ng de Vitamina D
administrada na Inoc.1ária e Inoc.2ária não acarretou em modificações importantes
no consumo da ração, que foi semelhante aos grupos controle e aos grupos que
receberam a Vitamina D durante a etapa do desafio oral. A partir da oferta
exclusiva do amendoim foi possível identificar uma diminuição no consumo
alimentar, principalmente dos grupos 300ng1ária e 300ng2ária, embora sem
diferença significativa para os grupos controles. Os grupos que receberam a
Vitamina D durante o desafio oral consumiram quantidades de amendoim
semelhante ao que consumiram de ração e aos grupos controles (Tabela 19 e
Figuras 48 A e B).
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Tabela 19 – Consumo calórico dos grupos que receberam 300ng de Vitamina D
Consumo ração kcal/gpc/dia

Consumo amendoim kcal/gpc/dia

Grupos

Inicial

Final

Inicial

Final

300ng1ária

44,38±5,65

44,31±7,44

34,85±1,79

21,69±3,91

300ng2ária

42,65±3,46

43,21±1,17

42,11±4,87

29,07±1,15

300ng1oDO

51,68±3,67

47,50±4,10

38,73±3,33

25,17±6,07

300ng11oDO

44,24±1,74

43,48±2,45

36,06±12,11

30,15±9,88

300ng21oDO

47,84±2,68

42,53±1,66

33,26±4,44

29,71±3,08

Figura 48 – Consumo de calorias expresso em kcal/gpc com a dose de 300ng de Vitamina D
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O consumo calórico dos grupos controles ao longo dos procedimentos de sensibilização e
consumo exclusivo do amendoim por 30 dias (n=6). Não foram observadas diferenças
significativas nas calorias consumidas durante o período de sensibilização e desafio oral entre os
ária
ária
o
o
o
grupos controles e os grupos 300ng1 , 300ng2 , 300ng1 DO, 300ng11 DO e 300ng21 DO.

111

4.4.3 Títulos de anticorpos antiamendoim
Os títulos de IgE sérico dos grupos que receberam 300ng de Vitamina D
foram avaliados pela reação de ELISA e PCA. Semelhante ao grupo C(+) não foi
identificada a presença de IgE antiamendoim em nenhuma das amostras do
grupos 300ng testadas (Item 4.2).
Foram avaliados os títulos de IgG total e IgG1 pelo método de ELISA
demonstrando que o grupo C(+) apresentou títulos de anticorpos antiamendoim
superiores ao grupo C(-) em todos os pontos avaliados (primária, secundária e
desafio oral) (Figuras 49 A e B). Apresentaremos os valores numéricos referentes
à última sangria, uma vez que esta é representativa das demais.
A administração de 300ng da Vitamina D nas sensibilizações primária (IgG:
8,7±0,7e IgG1: 6,8±0,4) e secundária (IgG: 9,9±0,7e IgG1: 8,0±0,5) levou ao
aumento nos títulos de IgG total e IgG1 a medida que os contatos sucessivos com
a proteína antigênica foram ocorrendo e atingiu valores mais elevados após o
consumo exclusivo do amendoim por via oral, sendo superiores ao grupos C(-) e
C(+) (p<0,001). No desafio oral todos os grupos que receberam a Vitamina D no
1oDO (IgG: 5,3±1,3 e IgG1: 5,0±0,8), 11oDO (IgG: 5,3±0,8 e IgG1: 4,0±0,6) e
21oDO (IgG: 4,6±0,8e IgG1: 5,7±0,7), apresentaram títulos de IgG total e IgG1
semelhantes ao grupo C(+) (Figuras 49 A e B).
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Figura 49 – Títulos de anticorpos antiamendoim com a dose de 300ng de Vitamina D
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Determinação do título de anticorpos antiamendoim (IgG total e IgG1) dos grupos C(-), C(+) e que
receberam 300ng de Vitamina D pela técnica de ELISA (n=6), expressos em Unidades arbitrárias
de ELISA*, calculadas através da aproximação da integral da área de baixo da curva de diluição
de cada soro. (A): Titulo de IgG total, e (B): IgG1. A dose de 300ng induziu o aumento de IgG total
ária
ária
o
e IgG1 na sensibilização 1
e 2
quando comparado aos grupos C(-), C(+), 300ng1 DO,
o
o
300ng11 DO e 300ng21 DO (*** p<0,001).

4.4.4 Análise fenotípica das células dos linfonodos mesentéricos
Perfil de células TCD4+ e TCD8+: No período de sensibilização o grupo
que recebeu 300ng1ária apresentou diminuição das células TCD4+ (29,0±2,9%) e
aumento das células TCD8+ (38,0±3,4%), que ocasionou uma inversão no perfil
de células efetoras TCD4+ e TCD8+ comparativamente ao grupo C(-) (p<0,001).
Esta inversão não ocorreu nos grupos que receberam as doses de 75ng e 150ng
no mesmo momento do protocolo experimental. Contudo não foi identificada
inversão semelhante no grupo 300ng2ária que apresentou células TCD4+
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(38,7±3,7%) e a relação entre as células TCD4+ e TCD8+ (23,0±4,1%)
semelhantes ao grupo C(-) (Figuras 50 A e 52).
Os grupos que receberam a mesma dose no 1º, 11º e 21º dias do desafio
oral apresentaram modificações no perfil das células TCD4 + e TCD8+ que
variaram conforme o momento de sua administração. Assim, a inversão na
cinética destas células só foi identificada nos grupo 300ng1 oDO, onde as células
TCD4+ (26,9±2,5%) apresentaram-se inferiores aos grupos C(-) e C(+) (p<0,001)
enquanto as células TCD8+ (38,7±2,3%) foram superiores ao grupo C(-)
(p<0,001). A partir deste ponto, o perfil de células TCD4 + e TCD8+ nos grupos
300ng11oDO (TCD4+ 32,1±4,1% e TCD8+ 30,4±5,5%) e 300ng21oDO (TCD4+
39,7±3,1% e TCD8+ 28,1±2,6%) se igualou quantitativamente ao grupo C(-)
(Figuras 50 B e 52).
Perfil

de

células

TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+:
+

No

período

de

+

sensibilização houve uma diminuição das células TCD4 CD25 (1,3±0,4%) e
TCD8+CD25+ (0,4±0,2%) nos grupos 300ng1ária e das células TCD4+CD25+ no
grupo 300ng2ária (1,9±0,7%), que apresentaram valores inferiores ao grupo C(-)
(p<0,001). Já as células TCD8+CD25+ na 2ária (0,7±0,5%), permanecendo
semelhante ao C(-). No desafio oral houve aumento nas células TCD4+CD25+ a
partir do 1º dia do desafio oral, (300ng1ºDO 5,3±1,2%; 300ng11ºDO 4,4±1,0% e
300ng21ºDO 6,9±0,6%), e nas células TCD8+CD25+ a partir do 11º dia do desafio
oral (300ng1ºDO 0,3±0,2%; 300ng11ºDO 1,6±0,5% e 300ng21ºDO 2,4±0,5%)
que, embora tenha igualado os valores de normalidade, foram superiores aos
grupos 300ng1ária e 300ng2ária (p<0,001) (Figuras 51 A e B; 53 e 54).
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Figura 50 – Perfil de células TCD4 e TCD8 com a dose de 300ng de Vitamina D
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As células TCD4 foram marcadas utilizando anticorpo conjugado com o fluorocromo APC e as
+
TCD8 com anticorpo conjugado com o fluorocromo FITC. A partir da elaboração do gráfico de
morfologia e da determinação na área de células representativas das populações de linfócitos, a
+
+
avaliação das subpopulações de células TCD4 , TCD8 se baseou na aquisição de 10.000 a
+
20.000 eventos por marcação. (A e B): Diminuição das células TCD4 e aumento das células
+
ária
o
TCD8 nos grupos 300ng1 e 300ng1 DO comparado ao C(-). (C): Diminuição da relação entre
ária
o
as células TCD4+ e TCD8+ nos grupos 300ng1
e 300ng1 DO, enquanto houve aumento na
ária
mesma relação de células no grupo 300ng2 (** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 51 – Perfil de células TCD4 CD25 e TCD8 CD25 com a dose de 300ng de Vitamina D
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As células TCD4 foram marcadas utilizando anticorpo conjugado com o fluorocromo APC e as
+
TCD8 com o anticorpo conjugado com o fluorocromo FITC. A partir da elaboração do gráfico de
morfologia e da determinação na área de células representativas das populações de linfócitos, a
+
+
+
+
+
+
avaliação das subpopulações de células TCD4 , TCD4 CD25 , TCD8 e TCD8 CD25 se baseou
na aquisição de 10.000 a 20.000 eventos por marcação. (A e B): Na sensibilização ocorreu
+
+
+
+
ária
diminuição das células TCD4 CD25 e TCD8 CD25 no grupo 300ng1
e das células
+
+
ária
+
+
TCD4 CD25 300ng2 . No desafio oral ocorreu aumento das células TCD4 CD25 nos grupos
o
o
o
300ng1 DO, 300ng11 DO e 300ng21 DO comparativamente ao grupo C(-) (** p<0,01 e ***
p<0,001).

116

Figura 52 – Perfil das subpopulações de células T com a dose de 300ng de Vitamina D
Grupo C(-)
Grupo C(+)
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ária

ária
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Grupo 300ng1 DO
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o

Grupo 300ng21 DO

+
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Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD4 e TCD8 na
população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos mesentéricos nos grupos que
receberam 300ng de Vitamina D.

+

+

Figura 53 – Perfil de células TCD4 e TCD25 com a dose de 300ng de Vitamina D
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Grupo C(+)
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o

300ng21 DO

+
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Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD4 , TCD25 e
+
+
TCD4 CD25 na população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos
mesentéricos nos grupos que receberam 300ng de Vitamina D.
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Figura 54 – Perfil das subpopulações de células TCD8 com a dose de 300ng de Vitamina D
Grupo C(-)
Grupo C(+)
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Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de células TCD8 , TCD25 e
+
+
TCD8 CD25 na população de células de morfologia maior (área P11), dos linfonodos
mesentéricos nos grupos que receberam 300ng de Vitamina D.

4.4.5 Análise histopatológica
Semelhante ao ocorrido com o grupo C(+) as alterações histopatológicas
observadas nos grupos que receberam 300ng de Vitamina D nas sensibilizações
(primária e secundária) e no desafio oral foram restritas ao intestino delgado,
principalmente duodeno e jejuno. O intestino grosso permaneceu íntegro, sem
alterações identificáveis, sendo semelhante ao grupo C(-), após avaliação
preliminar macroscópica e microscópica. Nos animais dos grupos 300ng1ária,
300ng2ária e 300ng1oDO as lesões no intestino delgado ocorreram principalmente
na mucosa, sem comprometimento significativo da submucosa, da camada
muscular ou da serosa e não foi observada a presença de granulomas, fibroses
ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da parede intestinal no duodeno e
jejuno desses grupos mostrou (Figura 55 A, B e C):


Camadas muscular e submucosa: preservadas, sem sinais sugestivos
de edema e aglomerações leucocitárias. Na submucosa as estruturas
glandulares permaneceram integras.
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Camada mucosa: apresenta perda da integridade e continuidade de sua
superfície, decorrente da destruição tecidual. As vilosidades perderam o
aspecto

digitiforme,

caracterizando

um

processo

de

achatamento.

Presença de sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e
entre a lamina propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população
leucocitária, principalmente de mononucleares na lamina propria e
intraepiteliais.
Nos animais dos grupos 300ng11oDO e 300ng21oDO as lesões no intestino
delgado ocorreram principalmente na mucosa, sem comprometimento significativo
da submucosa, da camada muscular ou da serosa e não foi observada a
presença de granulomas, fibroses ou fístulas. Assim a avaliação das camadas da
parede intestinal no duodeno e jejuno desses grupos mostrou (Figura 55 D e E):


Camadas muscular e submucosa: preservadas, sem sinais sugestivos
de edema e aglomerações leucocitárias. Na submucosa as estruturas
glandulares permaneceram integras.



Camada mucosa: apresenta superfície mucosa integra, com vilosidades
achatadas com discreta perda da morfologia digitiforme. Presença de
sinais sugestivos de edema no interior da lamina propria e entre a lamina
propria e o epitélio de revestimento. Aumento da população leucocitária,
principalmente de mononucleares na lamina propria e intraepiteliais.
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Figura 55 – Fotomicrografias do duodeno dos grupos que receberam 300ng de Vitamina D

A

B

C

D

E

Fotomicrografia de duodeno dos grupos que receberam 300ng de Vitamina D. Nos grupos
ária
ária
o
300ng1
(A), 300ng2
(B) e 300ng1 DO (C) a administração da Vitamina D minimizou a
intensidade da inflamação intestinal ao final do desafio oral, quando comparado ao grupo C(+).
o
Nos grupos 300ng11 DO (D) e 300ng21ºDO (E) a mesma dose de Vitamina D levou a uma
significativa recuperação da integridade e da arquitetura da mucosa intestinal.

4.4.6 Análise histomorfométrica
Número de vilosidades: A dose de 300ng administrada na etapa de
sensibilização e no desafio oral teve repercussões semelhantes no duodeno e no
jejuno. Nestes segmentos o número de vilosidades nas duas inoculações,
(300ng1ária: duodeno 11,80±3,58 e jejuno 17,90±4,63; 300ng2ária duodeno
13,30±3,04 e jejuno 17,33±3,56), foi semelhante ao grupo C(+) (duodeno
12,71±2,50 e jejuno 12,63±4,40) e menores que o grupo C(-) (duodeno
18,55±2,62 e jejuno 25,50±1,77), (p<0,001). Já no desafio oral, a mesma dose
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administrada no 1º, 11º e 21º dias (300ng1 oDO: duodeno 19,44±3,78 e jejuno
25,58±5,96;

300ng11oDO:

duodeno

20,70±2,31

e

jejuno

26,64±2,77;

300ng21oDO: duodeno 19,86±3,24 e jejuno 20,33±2,53), acarretou em aumento
significativo no número de vilosidades, que passaram a ser superiores ao grupo
C(+) e semelhantes ao grupo C(-) (Figuras 56 A e B).
Área e relação entre altura e a largura: No duodeno a administração de
300ng de Vitamina D nas sensibilizações (300ng1ária 23247±2084m2, 300ng2ária
22434±3022m2) e no desafio oral (300ng1oDO 17986±3073m2, 300ng11oDO
20357±5526m2 e 300ng21oDO 24171±2520m2), propiciou a manutenção da
área semelhante ao grupo não inflamado (C(-): duodeno 21341±2399m2). No
jejuno, a semelhança com o grupo não inflamado foi mantida somente para os
grupos que receberam a Vitamina D no desafio oral (300ng1oDO 15954±2490m2,
300ng11oDO 16017±2087m2 e 300ng21oDO 17101±892,5m2), os demais
grupos (300ng1ária 13940±2122m2 e 300ng2ária 14339±1987m2) apresentaram
diminuição na área e semelhança ao grupo inflamado (p<0,001) (Figuras 57 e 58
A e B).
Contudo os mesmos grupos (300ng1ária: duodeno 3,45±0,57 e jejuno
3,40±0,72; 300ng2ária: duodeno 3,72±0,41 e jejuno 2,97±0,22; 300ng1 oDO:
duodeno 2,95±0,67 e jejuno 3,15±0,53; e 300ng11oDO duodeno 3,60±0,57)
apresentaram diminuição significativa na relação A/L (p<0,001), quando
comparado ao mesmo grupo não inflamado (C(-): duodeno 4,57±0,71 e jejuno
4,32±0,76), sugerindo que o aumento da área foi acompanhado de achatamento e
atrofia das vilosidades. Nos grupos 300ng11oDO (no jejuno 3,64±0,68) e
300ng21oDO (no duodeno 4,40±0,62 e jejuno 4,78±0,36) a relação A/L foi
semelhante ao grupo C(-), sugerindo o resgate dos padrões de normalidade nos
parâmetros analisados até o momento (Figuras 57 e 58 A e B).
Relação epitélio/lamina propria: No período de sensibilização e do
desafio oral a dose de 300ng favoreceu a diminuição da relação Epit./LP
(300ng1ária: duodeno 0,66±0,07 e jejuno 0,71±0,13; 300ng2ária: duodeno
0,60±0,11 e jejuno 0,63±0,09; 300ng1oDO: duodeno 0,59±0,07 e jejuno
0,61±0,05; 300ng11oDO: duodeno 0,60±0,07 e jejuno 0,68±0,10; 300ng21oDO:
duodeno 0,75±0,06 e jejuno 0,85±0,10) que foram significativamente inferiores
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aos grupos inflamados (C(+) duodeno 1,03±0,10 e jejuno 0,95±0,07) e não
inflamados (C(-) duodeno 1,22±0,16 e jejuno 1,16±0,14), p<0,001 (figuras 59 A e
B).
Figura 56 – Número total de vilosidades com a dose de 300ng de Vitamina D

A

B

O número total de vilosidades foi estabelecido em 4000m da região proximal e 4000m da região
distal do duodeno e do jejuno. A partir desse valor foi estabelecido o número médio de vilosidades
ária
ária
por animal por grupo (n=6). (A e B): Diminuição nos grupos 300ng1 e 300ng2 comparado ao
grupo C(-) (** p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 57 – Área e relação altura/largura no duodeno com a dose de 300ng de Vitamina D
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Foi estabelecida a área (m ) e a relação entre a altura (distância entre a base e o ápice) e a
largura (na região mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do duodeno. (A):
Manutenção da área nos grupos que receberam 300ng de Vitamina D semelhante ao C(-). (B):
ária
ária
o
o
Diminuição nos grupos 300ng1 ; 300ng2 ; 300ng1 DO e 300ng11 DO em relação C(-) (**
p<0,01 e *** p<0,001).
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Figura 58 – Área e relação altura/largura no jejuno com a dose de 300ng de Vitamina D
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Foi estabelecida a área (m ) e a relação entre a altura (distância entre a base e o ápice) e a
largura (na região mediana) de cada vilosidade nos 8000m preestabelecidos do jejuno. (A):
Manutenção da área nos grupos que receberam 300ng de Vitamina D semelhante ao C(-). (B):
ária
ária
o
Diminuição nos grupos 300ng1 ; 300ng2
e 300ng1 DO em relação C(-) (** p<0,01 e ***
p<0,001).
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Figura 59 – Relação epitélio/lamina propria com a dose de 300ng de Vitamina D
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De cada vilosidade foi estabelecida a altura das duas monocamadas de tecido epitelial e a largura
da lamina propria em 8000m do duodeno e do jejuno. (A): Valores médios absolutos de altura e
largura das vilosidades. (B e C): Diminuição da relação Epit/LP quando comparado ao grupo
controle C(-) (*** p<0,001).
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4.4.7 Classificação da resposta inflamatória intestinal
Considerando os parâmetros descritos anteriormente e a classificação da
intensidade da resposta inflamatória intestinal dos grupos que receberam 300ng
de Vitamina D está detalhada na tabela 20.
Na tabela 21 apresentamos uma análise global de todos os parâmetros
avaliados nos grupos que receberam 300ng de Vitamina D.
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Tabela 20 – Classificação da resposta inflamatória com a dose de 300ng de Vitamina D.
300ng1ária

300ng2ária

300ng1oDO

300ng11oDO

300ng21oDO

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Duodeno

Jejuno

Número de
vilosidades

11,80±3,58

17,90±4,63

13,30±3,04

17,33±3,56

19,44±3,78

26,58±5,96

20,70±2,31

26,64±2,77

19,86±3,24

20,33±2,53

Área em m2

23247±2084

13940±2122

22434±3022

14339±1987

17986±3073

15954±2490

20357±5526

16017±2087

24171±2520

17101±892,5

Altura em m

286,69±102,90

234,59±91,22

310,30±107,45

254,16±88,35

241,53±91,47

246,05±78,62

286,03±100,32

280,35±86,74

345,16±89,83

306,25±78,85

Largura em m

83,49±16,71

71,31±14,78

87,45±26,87

69,78±13,97

84,64±23,40

68,57±13,34

83,43±23,28

66,01±15,69

80,72±16,60

67,42±14,43

Relação A/L

3,45±0,57

3,40±0,72

3,72±0,41

2,97±0,22

2,95±0,67

3,15±0,53

3,60±0,57

3,64±0,68

4,40±0,62

4,78±0,36

Somatório do
epitélio em m

27,79±4,13

24,95±3,73

27,28±4,93

24,79±4,28

30,48±4,24

27,50±3,65

28,47±4,74

25,49±3,61

31,83±5,11

27,87±3,49

Lamina propria

53,94±14,51

38,61±12,96

56,71±23,79

39,35±12,22

52,49±18,76

40,52±15,62

50,71±21,10

37,16±12,27

44,66±12,04

34,78±11,73

Relação Epit./LP

0,66±0,07

0,71±0,13

0,60±0,11

0,63±0,09

0,59±0,07

0,61±0,05

0,60±0,07

0,68±0,10

0,75±0,06

0,85±0,10

Classificação*

Inflamação intestinal Tipo12*

Inflamação intestinal Tipo12*

Inflamação intestinal Tipo12*

Inflamação intestinal Tipo 1

Inflamação intestinal Tipo 1

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa / destrutiva

Lesão infiltrativa

Lesão infiltrativa

* Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou alguns parâmetros adequados a classificação de lesão destrutiva e outros compatíveis
com a classificação de lesão infiltrativas.
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Tabela 21 – Análise global dos grupos que receberam 300ng de Vitamina D
300ng1ária
300ng2ária

300ng1oDO

300ng11oDO

300ng21oDO

Manutenção do peso no
desafio oral.
Diminuição do consumo da
proteína antigênica.

Manutenção do peso no
desafio oral.
Consumo
da
proteína
antigênica semelhante à
ração.

Manutenção do peso no
desafio oral.
Consumo
da
proteína
antigênica semelhante à
ração.

Perda de peso no desafio oral
Consumo
da
proteína
antigênica semelhante à
ração.

Sorologia

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 superiores ao C(+).

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 superiores ao C(+).

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 superiores ao C(+).

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 superiores ao C(+).

Ausência de IgE. IgG total e
IgG1 superiores ao C(+).

Fenótipo celular

Aumento das células TCD8+ e
diminuição
das
TCD4+.
Inversão da relação entre as
células
TCD4+/TCD8+.
Diminuição
das
células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+
quando comparado ao C(-).

Células
TCD4+
em
quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante
ao C(-).
Diminuição
das
células
+
+
TCD4 CD25
quando
comparado ao C(-).

Aumento das células TCD8+ e
diminuição
das
TCD4+.
Inversão da relação entre as
células TCD4+/TCD8+.
Aumento
das
células
+
+
TCD4 CD25
quando
comparado ao C(-).

Diminuição das células TCD4+
e TCD8+ semelhantes ao C(-).
Relação CD4/CD8 semelhante
ao C(-).
Aumento
das
células
+
+
+
TCD4 CD25 e TCD8 CD25+
quando comparado ao C(-).

Diminuição das células TCD4+
e TCD8+ semelhantes ao C(-).
Relação CD4/CD8 semelhante
ao C(-).
Aumento
das
células
+
+
+
TCD4 CD25 e TCD8 CD25+
quando comparado ao C(-).

Mucosa intestinal

Inflamação intestinal Tipo12
Lesão infiltrativa / destrutiva

Inflamação intestinal Tipo12
Lesão infiltrativa / destrutiva

Inflamação intestinal Tipo12
Lesão infiltrativa / destrutiva

Inflamação intestinal Tipo 1
Lesão infiltrativa

Inflamação intestinal Tipo 1
Lesão infiltrativa

Sinais de doença

Manutenção do peso no
desafio oral.
Consumo
da
proteína
antigênica semelhante à ração
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4.5

RESUMO DOS RESULTADOS APRESENTADOS
Com o objetivo de facilitar a compreensão dos resultados apresentados

elaboramos uma síntese dos resultados de todos os grupos experimentais que
foram organizados conforme os parâmetros analisados: avaliação clínica
(Quadro 4), títulos de anticorpos específicos (Quadro 5), fenótipo das
subpopulações de células T (Quadro 6) e classificação da Inflamação Intestinal
(Quadro 7).
Quadro 4 – Peso e consumo em todos os grupos experimentais
Avaliação clínica em todos os grupos
Grupos

Peso corporal

Consumo da proteína antigênica

C(-)

Manutenção do peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

C(+)

Perda de peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

75ng1ária

Perda de peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

75ng2ária

Perda de peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

75ng1oDO

Manutenção do peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

75ng11oDO

Manutenção do peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

75ng21oDO

Manutenção do peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

150ng1ária

Perda de peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

150ng2ária

Manutenção do peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

150ng1oDO

Perda de peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

150ng11oDO

Manutenção do peso no desafio oral.

Aumento do consumo da proteína antigênica.

150ng21oDO

Manutenção do peso no desafio oral.

Aumento do consumo da proteína antigênica.

300ng1ária

Manutenção do peso no desafio oral.

Diminuição do consumo da proteína antigênica.

300ng2ária

Manutenção do peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

300ng1oDO

Manutenção do peso no desafio oral

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

300ng11oDO

Perda de peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

300ng21oDO

Manutenção do peso no desafio oral.

Consumo da proteína antigênica semelhante à ração.

O grupo C(+) perde peso e consome menores quantidades de proteína
antigênica quando comparado ao grupo C(-). A dose de 75ng de Vitamina D só
teve impacto sobre o estado geral dos animais quando administrada no desafio
oral, a partir do 1º dia os animais não sofreram modificações significativas no
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peso corporal, mesmo consumindo quantidades de proteína antigênica
inferiores as quantidades de ração. A dose de 150ng, na maioria dos grupos,
favoreceu a manutenção do peso e do consumo da proteína antigênica
semelhante à ração desde sua administração na sensibilização secundária, e a
partir do 11º dia do desafio oral ocorreu o aumentou no consumo alimentar. Os
animais que receberam 300ng na sensibilização ou no desafio oral, em sua
maioria, não apresentaram alterações no peso corporal e mantiveram o
consumo da proteína antigênica semelhante a ração.
Quadro 5 – Títulos de anticorpos específicos em todos os grupos experimentais
Títulos de anticorpos antiamendoim
Grupos

IgE

IgG total e IgG1

C(-)

Ausência

Ausência.

C(+)

Ausência

IgG total e IgG1 significativamente superiores ao C(-) p<0,001.

75ng1ária

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

75ng2ária

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

75ng1oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

75ng11oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

75ng21oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

150ng1ária

Ausência

IgG total e IgG1 diminuídos, embora estatisticamente seja semelhante ao C(+).

150ng2ária

Ausência

IgG total e IgG1 superiores ao C(+).

150ng1oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

150ng11oDO

Ausência

IgG total e IgG1 diminuídos, embora estatisticamente seja semelhante ao C(+).

150ng21oDO

Ausência

IgG total e IgG1 diminuídos, embora estatisticamente seja semelhante ao C(+).

300ng1ária

Ausência

IgG total e IgG1 superiores ao C(+).

300ng2ária

Ausência

IgG total e IgG1 superiores ao C(+).

300ng1oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

300ng11oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

300ng21oDO

Ausência

IgG total e IgG1 semelhantes ao C(+).

Todos os grupos sensibilizados apresentaram títulos de anticorpos IgE
específicos antiamendoim semelhantes ao C(-). Os procedimentos de
sensibilização com a proteína do amendoim levaram ao aumento significativo
nos títulos de anticorpos específicos IgG e IgG1, quando comparado ao C(-). A
dose de 75ng e 300ng não induziu modificações nos títulos de IgG e IgG1
antiamendoim que permaneceram semelhantes ao C(+), independente do
momento de sua administração. A dose de 150ng levou a resultados diferentes
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conforme o momento de sua administração. Concomitante a sensibilização
primária, ao 11º e 21º dia do desafio oral induziu uma diminuição nos títulos de
IgG total e IgG1. Junto da sensibilização secundária e do 1º dia do desafio oral
os títulos de IgG total e IgG1 foram superiores e semelhantes ao C(+),
respectivamente.
No quadro 6, não foram observadas diferenças nas subpopulações de
células TCD4+ e TCD8+ entre os grupos C(-) e C(+), mas a inflamação intestinal
levou a uma diminuição nas células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+ no grupo
C(+) quando comparado aos animais sem inflamação, grupo C(-). A dose de
75ng levou, na maioria dos grupos, a diminuição das células TCD4 +CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao grupo C(-), embora a esma dose na
sensibilização secundária e no 21º dia do desafio oral tenha acarretado em
aumento das células TCD8+CD25+ quando comparado aos grupos controles. A
dose de 150ng a partir da sensibilização secundária e durante o desafio oral
acarretou em uma inversão na relação das células TCD4+ e TCD8+
caracterizado pelo aumento das células TCD8+ e pela diminuição das células
TCD4+, estas inversão foi acompanhada

da diminuição das células

TCD4+CD25+ em todos os grupos comparativamente ao grupo C(-) e do
aumento das células TCD8+CD25+ no grupo 150ng2ária.

Os grupos que

receberam 150ng no desafio oral apresentaram aumento das células
TCD4+CD25+ quando comparado ao grupo C(+). A dose de 300ng levou a
inversão na relação entre as células TCD4+ e TCD8+ na sensibilização primária
e no 1º dia do desafio oral comparativamente ao grupo C(-). Quanto às células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+, houve aumento nas células TCD4+CD25+ a partir
do 1º dia do desafio oral e das células TCD8+CD25+ a partir do 11º dia do
desafio oral, que, embora tenha atingido valores semelhantes ao grupo C(-),
foram superiores aos grupos que receberam a mesma dose na sensibilização.
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Quadro 6 – Fenótipo das células T em todos os grupos experimentais
Fenótipo das células T dos linfonodos mesentéricos
Grupos

TCD4+ e TCD8+

TCD4+CD25+ e TCD8+ CD25+

C(-)

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+.

Células TCD4+CD25+ em
superiores as TCD8+CD25+.

C(+)

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante ao C(-).

Diminuição das células. TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

75ng1ária

Diminuição das células TCD4+ e TCD8+
semelhantes ao C(-).

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

75ng2ária

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante ao C(-).

Diminuição das células. TCD4+CD25+ e
aumento das células TCD8+CD25+.

75ng1oDO

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

75ng11oDO

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

75ng21oDO

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante ao C(-).

Aumento
das
células
TCD4+CD25+
comparado ao C(+) e TCD8+CD25+
comparado aos dois grupos controles.

150ng1ária

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante ao C(-).

Diminuição das células. TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

150ng2ária

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
aumento das células TCD8+CD25+.

150ng1oDO

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

150ng11oDO

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

150ng21oDO

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

300ng1ária

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

300ng2ária

Células TCD4+ em quantidades superiores as
TCD8+, ou seja, semelhante ao C(-).

Diminuição das células TCD4+CD25+ quando
comparado ao C(-).

300ng1oDO

Aumento das células TCD8+ e diminuição das
TCD4+. Inversão da relação entre as células
TCD4+/TCD8+.

Aumento das células TCD4+CD25+ quando
comparado ao C(-).

300ng11oDO

Diminuição das células TCD4+ e TCD8+
semelhantes ao C(-). Relação CD4/CD8
semelhante ao C(-).

Aumento das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

300ng21oDO

Diminuição das células TCD4+ e TCD8+
semelhantes ao C(-). Relação CD4/CD8
semelhante ao C(-).

Aumento das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).

quantidades

Diminuição das células TCD4+CD25+ e
TCD8+CD25+ quando comparado ao C(-).
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Quadro 7 – Classificação da Inflamação Intestinal em todos os grupos experimentais
Grupos

Mucosa intestinal

C(-)

Normal.

C(+)

Inflamação intestinal Tipo 2 – Lesão destrutiva parcial.

75ng1ária

Inflamação Intestinal Tipo 2 – Lesão destrutiva parcial.

75ng2ária

Inflamação Intestinal Tipo 2 – Lesão destrutiva parcial.

75ng1oDO

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

75ng11oDO

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

75ng21oDO

Inflamação Intestinal Tipo 1 – Lesão infiltrativa.

150ng1ária

Inflamação intestinal Tipo 2 – Lesão destrutiva parcial.

150ng2ária

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

150ng1oDO

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

150ng11oDO

Inflamação Intestinal Tipo 1 – Lesão infiltrativa.

150ng21oDO

Inflamação Intestinal Tipo 1 – Lesão infiltrativa.

300ng1ária

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

300ng2ária

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

300ng1oDO

Inflamação Intestinal Tipo 2/1 – Lesão destrutiva/infiltrativa.

300ng11oDO

Inflamação Intestinal Tipo 1 – Lesão infiltrativa.

300ng21oDO

Inflamação Intestinal Tipo 1 – Lesão infiltrativa.

Os animais previamente sensibilizados com a proteína do amendoim
apresentaram, após consumirem exclusivamente o amendoim por 30 dias, uma
resposta inflamatória intestinal classificada como lesão destrutiva parcial (tipo
2), enquanto que os animais não sensibilizados, após consumo semelhante do
amendoim por 30 dias, apresentaram morfologia intestinal normal. As
modificações no padrão inflamatório induzidas pela dose de 75ng parecem ter
efeito por aproximadamente 10 dias, sendo capaz de diminuir a intensidade
inflamatória para lesão infiltrativa (tipo 1). As doses de 150ng e 300ng
apresentaram efeitos mais duradouros sobre a resposta inflamatória, que
permaneceram por aproximadamente 20 dias, minimizando a intensidade da
inflamação intestinal para lesão infiltrativa (tipo 1). Foi possível observar uma
relação entre a quantidade de Vitamina D e a duração do efeito terapêutico,
quanto maior a dose mais precoce ocorre as modificações no padrão da
resposta inflamatória intestinal.
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5

DISCUSSÃO
A utilização de nutrientes imunomoduladores como, por exemplo, a

Vitamina D, vem ganhando destaque em estudos experimentais e em ensaios
clínicos. Por sua importância a mídia vem vinculando informações sobre estas
novas descobertas, destacando o papel destes nutrientes no tratamento ou
alivio dos sintomas de doenças inflamatórias crônicas e degenerativas. Talvez
pelo aumento do número de doenças crônicas, principalmente em regiões
urbanas, e a forma acessível da divulgação científica pela mídia, observa-se
que a população dos diversos segmentos sociais demonstra interesse
crescente em informações relacionadas a estas questões (2010; YANG et al.,
2013).
As doenças DII destacando-se as Alergias Alimentares, a Doença
Celíaca e as DII Idiopáticas (Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa) se
encaixam

no

grupo

de

doenças

que

podem

obter,

nos

nutrientes

imunomoduladores, uma possibilidade terapêutica, de controle, minimização de
sua gravidade ou reincidência (BUCHMAN, 2012). Tanto as doenças
propriamente ditas como sua terapêutica atual (dieta de exclusão – a
abordagem terapêutica mais eficiente para as DII) determinam uma diminuição
significativa da qualidade de vida e podem comprometer, conforme sua
gravidade, o bem estar clínico e nutricional de seus portadores, com
consequências socioeconômicas que se somam as perturbações clínicas e
pessoais. Assim, o estudo de alternativas terapêuticas é importante uma vez
que independente da idade do portador, as dietas restritivas podem causar
limitações sociais, sobrecarga econômica e transtornos familiares (CHAFEN et
al., 2010; FLAMMARION et al., 2011; FLEISCHER et al., 2011; ULITSKY et al.,
2011; BUCHMAN, 2012; YANG et al., 2013).
As DII com frequência induzem mudanças no padrão da resposta
imunológica sistêmica e local. A mucosa intestinal alterna entre estados não
inflamatórios e inflamatórios agudos ou crônicos por períodos significativos
conforme o curso da doença e/ou seu tratamento. Cada uma das DII apresenta
estados inflamatórios com característicos peculiares, porem não exclusivas,
que com frequência desencadeiam novas hipersensibilidades levando, por
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exemplo, ao quadro de múltiplas Alergias Alimentares (FERGUSON, 1998;
MOWAT, 2003; SIMPSON et al., 2008; WANG, 2010).
Os modelos experimentais desenvolvidos para o estudo das DII tentam
mimetizar o mecanismo fisiopatológico destas doenças. Enquanto alguns
modelos utilizam animais geneticamente manipulados que desenvolvem
inflamação intestinal espontânea decorrente da alteração da expressão de
proteínas específicas envolvidas na resposta imunitária outros induzem a
inflamação através da utilização de agentes agressores diretos na mucosa
intestinal (FROICU et al., 2006; LIU et al., 2008; KARLSSON et al., 2012;
ZHAO et al., 2012) e outros ainda, buscam recriar a história natural das DII
(TEIXEIRA et al., 2008).
O modelo desenvolvido por Teixeira et. al. (2009) permite o estudo da
inflamação intestinal induzida por antígenos alimentares decorrente de sua
ingestão (dieta desafio) após uma sensibilização sistêmica com o respectivo
antígeno. Nesse modelo, a semelhança das Alergias Alimentares e da Doença
Celíaca, ocorre o desenvolvimento de uma inflamação do intestino delgado,
que cessa após a retirada da dieta desafio (experimental) ou com dietas de
exclusão (clinica). Cabe destacar que as consequências clínicas, para os
animais deste modelo experimental, se caracterizam por uma moderada
morbidade e baixa mortalidade, permitindo assim estudar, por períodos
relativamente longos (30 a 60 dias), os mecanismos fisiopatológicos e os
impactos que os nutrientes imunomoduladores e/ou medicamentos possam ter.
A reprodutividade do modelo em várias linhagens de camundongos e ratos e
com diferentes proteínas antigênicas demonstra sua versatilidade e, portanto,
relevância para o campo da experimentação, pois amplia as possibilidades de
utilização (CARDOSO et al., 2008).
Tendo um modelo experimental (TEIXEIRA et al., 2008), e sabendo dos
benefícios propostos da Vitamina D em diversas áreas clínicas (MICHOS et al.,
2013), nosso objetivo foi avaliar o impacto da administração, pontual, da 1,25
dihidroxicolicalciferol concomitante a sensibilização a um antígeno (como
possível imunomodulador capaz de inibir o processo de desenvolvimento da
alergia) e em momentos distintos do desafio oral: 1) quando ainda não há
inflamação (no 1º dia); 2) quando o processo inflamatório é discreto (11º dia) e
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3) quando a inflamação do intestino delgado atinge um grau acentuado
mantendo-se assim enquanto o antígeno específico permanece na dieta (21º
dia).
Uma busca rápida em bancos de dados da literatura médica nos certifica
da importância clínica da alergia ao amendoim reforçando a validade do nosso
estudo. Restringindo nossa busca para o 1º semestre de 2013, encontramos,
em torno de 1200 citações, das quais quase 800 se referem ao envolvimento
da IgE. No entanto confirmamos os resultados anteriores (TEIXEIRA et al.,
2008) que a inoculação de EBA, procedimento de sensibilização sistêmica, leva
a produção de títulos de anticorpos específicos antiamendoim da classe IgG
significativamente superiores aos títulos em soros de animais normais (controle
negativo). Como o achado mais frequente, na clinica, entre indivíduos
portadores de alergia ao amendoim, é a presença de títulos elevados de IgE
(LIEBERMAN et al., 2013), analisamos se no nosso modelo também ocorre a
síntese de IgE antiamendoim através da técnica de ELISA direta.
O modelo experimental que utilizamos e a Doença Celíaca apresentam
semelhanças e distinções claras. Ambos são enteropatias mediadas por um
desequilíbrio da resposta imunológica decorrente da ingestão de um alimento
(o amendoim e o glúten respectivamente) e ambas apresentam anticorpos
específicos para as respectivas proteínas. Por outro lado, a Doença Celíaca
ocorre

predominantemente

em

indivíduos

geneticamente

susceptíveis

(portadores dos haplotipos HLA-DQ2 ou HLA-DQ8-DR4 das moléculas de
histocompatibilidade) (BAPTISTA, 2006) enquanto nosso modelo já foi
desenvolvido em linhagens de camundongos com haplotipos H2 distintos
(TEIXEIRA

et

al.,

2009).

Outra

semelhança

são

as

modificações

histopatológicas encontradas na hipersensibilidade ao glúten que são
peculiares, mas não exclusivas, sendo encontrando em outras enteropatias
como nas Alergias Alimentares, na giardíase, bem como em modelos
experimentais de Doença do Enxerto versus Hospedeiro (MARSH, 1992; MADI
et al., 2001; BAPTISTA, 2006).
O reconhecimento da importância dos marcadores sorológicos de alta
sensibilidade (anticorpos antiglúten e seus derivados) impulsionou mudanças
importantes no conhecimento da história natural e da prevalência da Doença
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Celíaca, além de evidenciar a presença de uma parcela significativa de
indivíduos com sorologia positiva, sintomatologia negativa e biópsia normal
(NOBRE et al., 2007; GUJRAL et al., 2012).
Ainda que, em uma colaboração realizada com a equipe do Prof. F.
Cunha, tenha sido observado uma elevação dos títulos de IgE e de IgG1
antiamendoim (CARDOSO et al., 2008), nunca identificamos estes isotipos
quando os experimentos são conduzidos com os animais criados e mantidos
no NAL e no Biotério Experimental do Departamentos de Imunobiologia
respectivamente. Apresentamos três hipóteses para este achado, que é distinto
daquele que obtemos aqui na UFF: a primeira se baseia na forma que os
animais são criados e mantidos nos biotérios das duas universidades,
provavelmente definindo microbiotas distintas no trato gastrointestinal,
corroborando para a hipótese da higiene levando a uma resposta tipicamente
Th2 (ROMAGNANI, 2004); a segunda, se refere a dose do antígeno associado
a um adjuvante tipicamente pro-inflamatório que pode tanto levar a uma
resposta Th1 como Th2 (LINDBLAD, 2004) e a terceira, uma associação
destas duas hipóteses.
Como citado anteriormente, é de conhecimento público que a reatividade
in vitro de anticorpos nem sempre corresponde à reatividade in vivo
principalmente quando a produção e/ou afinidade são baixas. Assim lançamos
mão do PCA, um ensaio biológico com alta sensibilidade para a quantificação
de IgE (MOTA, 1964). Através desse ensaio confirmamos os resultados do
ELISA, e podemos afirmar que nas condições microbiológicas do nosso
biotério, na dose de EBA e na linhagem de camundongo utilizadas que não há
a formação significativa de IgE nesse modelo. Desta forma corroboramos para
a definição do nosso modelo como um modelo de alergia mediado por
anticorpos não-IgE semelhante ao que ocorre na Doença Celíaca e em
algumas formas de alergias alimentares como, por exemplo, ao leite.
Ao tratar pacientes com alergias alimentares, existem diversos desafios:
o primeiro é o diagnóstico correto, elaborado através dos resultados
provenientes dos ensaios in vitro e in vivo, que podem gerar resultados tanto
falso-positivos, como falso-negativos. O segundo é o estabelecimento da
conduta terapêutica adequada, sem comprometer significativamente o
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cotidiano do indivíduo, uma vez que, frequentemente essa conduta inclui a
retirada dos antígenos específicos da dieta que deve ser total, pois como
demonstrado em trabalhos anteriores do nosso grupo (PEDRUZZI, 2002)
mesmo quantidades muito pequenas do antígeno na dieta são capazes de
manter os títulos de anticorpos específicos e as alterações histopatológicas no
intestino delgado características da DII. Assim, a busca por alternativas que
possam diminuir estas restrições se fazem necessárias através do uso de
modelos cujos mecanismos celulares e moleculares sejam conhecidos e
possam ser manipulados e reavaliados.
Trabalhos anteriores do nosso grupo, na UFF, ainda não haviam
caracterizado o perfil linfocitário dos linfonodos mesentéricos. Desta forma
julgamos que esta seria uma etapa importante e iniciaremos a nossa discussão
com o perfil dos animais não sensibilizados e não inflamados que representam
a normalidade para as nossas condições de criação e manutenção da linhagem
de camundongos em estudo. Assim os dados analisados neste trabalho
demonstram que a relação entre as populações de linfócitos CD4 + e linfócitos
CD8+ derivados de linfonodos mesentéricos é de aproximadamente 1,5
(CD4+/CD8+), compatível com dados encontrados na literatura para esta
mesma linhagem de camundongos (MYRICK et al., 2002). Para refinar ainda
mais a nossa caracterização das respectivas subpopulações de células T e
como nos interessa compreender a manutenção de um perfil tolerogênico,
analisamos o percentual de células que são CD25 + obtendo aproximadamente
10% de células TCD4+CD25+ e 1,2% de células TCD8+CD25+. Estes dados
estão de acordo com o trabalho de Sakaguchi (1995; 2004) que demonstram
que as células Treg CD25+ constituem em torno de 10% dos linfócitos TCD4+ e
1% das células TCD8+ do pool periférico de camundongos adultos normais.
Embora Sakaguchi (2004) e outros autores, mais recentemente, tenham
demonstrado que o marcador mais apropriado para identificar as células Treg
seja a analise da molécula Foxp3 não foi possível realizar a analise da
expressão desta molécula, e nem realizar provas funcionais destas células,
neste experimento. No entanto estudos em andamento no nosso laboratório
estão realizando estas analises e confirmam que a maioria das células CD25+
são Foxp3+ (CAMPOS, 2013). Assim sugerimos que provavelmente estas
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populações de células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+ sejam células com ações
regulatórias.
Considerado que, no período que corresponde ao desafio oral dos
grupos sensibilizados, os controles negativos também comem exclusivamente
um novo alimento, neste caso o amendoim, podemos sugerir, mas não afirmar,
que o padrão de células TCD25+ não sofreu alterações quantitativas quando o
novo alimento foi introduzido. Esta observação é biologicamente importante,
uma vez que a estabilidade de um número de células com capacidade de
regular negativamente os processos inflamatórios durante a apresentação de
novos antígenos na dieta tende a garantir a tolerância oral, no local do
organismo de maior apresentação de antígenos para o sistema imunológico.
Partindo do pressuposto que a distribuição das populações de linfócitos T
acima relatados corresponde àquelas encontradas na literatura trataremos
estes dados como nosso referencial de normalidade para esta linhagem e
condições ambientais.
No outro extremo do nosso estudo encontram-se os animais do grupo
C(+) que foram previamente sensibilizados e submetidos à dieta desafio
contendo exclusivamente o amendoim por 30 dias. A análise da repercussão
desta dieta sobre as populações linfocitárias presentes nos linfonodos que
drenam a mucosa intestinal, demonstrou que houve uma diminuição do numero
de células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+, sendo mais marcante a queda das
primeiras, sem, no entanto haver alterações significativas da distribuição total
de células TCD4+ e TCD8+, concordando mais uma vez com os achados de
Sakaguchi (1995; 2004). Nossos dados estão de acordo com o estudo
realizado por Cardoso (2008), que relatam a diminuição nas células
TCD4+CD25+Foxp3+ em animais sensibilizados, após o período de consumo
exclusivo da proteína antigênica quando comparados com animais não
sensibilizados que foram alimentados exclusivamente com o amendoim por 30
dias.
Embora estudos epidemiológicos sugiram que a Doença Celíaca seja
uma das doenças crônicas de maior prevalência na infância, variando entre 0,5
a 1,0% da população da Europa, América do Sul, Austrália e EUA, esta
prevalência corresponde somente aos indivíduos portadores da forma clássica
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sem contemplar os portadores com formas atípicas, silenciosas ou latentes.
Podemos fazer uma analogia desta proporção com um iceberg. A forma
clássica, com diagnóstico claro, corresponde à ponta visível do iceberg e as
formas não clássicas, que são mais difíceis de diagnosticar embora muito mais
prevalentes, com a parte submersa ou oculta do iceberg (BAPTISTA, 2006;
NOBRE et al., 2007). Da mesma forma que a porção oculta do iceberg oferece
perigos conhecidos, a falta de um diagnóstico preciso tem como consequência
um paciente suscetível aos riscos e complicações típicos da DII não tratada.
A análise histopatológica realizada após biópsia ainda é considerada
como requisito determinante para o diagnostico da Doença Celíaca,
independente da presença de sorologia positiva. Geralmente as lesões mais
graves ocorrem no intestino delgado proximal, que tendem a diminuir sua
gravidade à medida que se aproximam do intestino grosso. Os critérios
diagnósticos utilizados (presença de regiões com lesão significativa e marcante
atrofia vilositária) limitava o fechamento do diagnóstico aos indivíduos com a
Doença Celíaca clássica, sintomatológica e excluíam aqueles em estágios
assintomáticos da doença (ENSARI, 2010; VILLANACCIA et al., 2011).
Este cenário foi modificado quando foram caracterizadas as alterações
histomorfométricas que antecedem a atrofia vilositária clássica e quando foi
reconhecida a importância do caráter dinâmico e evolutivo das lesões
histológicas ocasionadas pelo glúten. Marsh (1992) e Oberhuber (1999)
classificaram os estágios subclínicos em Fase 1, Fase 2 e Fase 3a enquanto
Villanaccia (2011) propõe apenas duas subdivisões Grau A e Grau B1. Estas
propostas permitiram qualificar a parcela de indivíduos sem diagnostico como
portadores de Doença Celíaca atípica ou silenciosa. Neste diagnostico além
das alterações da biopsia compatíveis com as fases subclínicas da enteropatia
são levados em consideração, a sorologia positiva associada à sintomatologia
negativa.
A

melhoria nos critérios diagnósticos permite

uma abordagem

terapêutica precoce, diminui a frequência de quadros inflamatórios agudos,
minimiza o risco de desenvolvimento de múltiplas alergias e enteropatias a
múltiplos alimentos. Como consequência há uma melhora da qualidade de
vida, uma vez que há diminuição da morbidade e mortalidade para os
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portadores de Doença de Celíaca com formas subclínicas (BAPTISTA, 2006;
NOBRE et al., 2007; LUDVIGSSON et al., 2009; SILVA & FURLANETTO,
2010; VILLANACCIA et al., 2011; GUJRAL et al., 2012).
Da mesma forma que foi necessária a revisão dos critérios de
classificação histomorfométrica para humanos, entendemos que seria relevante
dispor de uma classificação semelhante para modelos experimentais de
inflamação intestinal, cujas características histomorfométricas possibilitariam
uma aproximação com aquelas utilizadas na clínica. Com a disponibilidade de
novas tecnologias no Programa de Pós-Graduação em Patologia, que permite
digitalizar e analisar os cortes histológicos, nos propomos a gerar uma
classificação capaz de diferenciar estágios dinâmicos da inflamação intestinal
do intestino delgado decorrente do estimulo antigênico alimentar.
Para atingir este objetivo a utilização do Sistema Aperio  e das
ferramentas de análise disponibilizadas pelo software Image Scope  foram
fundamentais, uma vez que permitiram utilizar parâmetros que, embora não
constem das classificações de Marsh (1992), Oberhuber (1999), e Villanaccia
(2011),

permitem

discriminações

discretas

dos

estágios

da

resposta

inflamatória.
As vantagens do material digitalizado sobre a observação direta no
microscópio são diversas. Por exemplo: visualização de todo o segmento de
tecido permitindo uma inspeção geral do corte, associado a diversos zooms de
aproximação que permitem a observação de detalhes. Ferramentas de
medidas que permitem mensurar a área e não só os comprimentos, como ao
microscópio óptico. Ferramentas de transformação automáticas dos dados
medidos, em planilhas de cálculo, reduzindo substancialmente o gasto de
tempo e a possibilidade de erro na transcrição do dado observado ao
microscópio, para o papel e do papel para o computador. A classificação que
aqui propomos para a avaliação dos intestinos de camundongos se baseia em
quatro parâmetros, a saber: número de vilosidades em 8000μm, área das
vilosidades, relação A/L e relação Epit./LP. Assim, utilizamos nossos grupos
extremos, C(-) e C(+), para esta tarefa.
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O primeiro item avaliado foi o número de vilosidades, cuja quantificação
objetivou demonstrar a higidez ou fragilidade da mucosa intestinal normal ou
inflamada, respectivamente. Como consequência da inflamação, que favorece
a perda da integridade tecidual, há uma diminuição no número de vilosidades
íntegras. Além da dinâmica do tecido inflamado a manipulação de um tecido
friável durante a coleta dos tecidos pode favorecer o aparecimento de artefatos
técnicos. Madi et al. (2001) relatam que “falhas focais” entre as vilosidades em
analises panorâmicas podem ser consideradas como alterações artefatuais e
não espelham alterações histopatológicas reais. As falhas focais consideradas
artefatos são descritas como cortes entre grupos de vilosidades que ocorrem
fortuitamente e que não são perceptíveis de forma difusa e representativa ao
longo do segmento analisado. Contudo, estas falhas não são consideradas
como artefatos quando ocorre perda da integridade de uma parcela significativa
das vilosidades, revelando a ocorrência de alterações amplas e representativas
no segmento intestinal, comuns em diversos processos de agressão.
Desse modo, as análises consideraram o número de vilosidades integras
como um dos parâmetros para qualificar a intensidade da resposta inflamatória,
uma vez que, os animais sensibilizados apresentaram diminuição significativa
no número de vilosidades quando comparado aos animais não sensibilizados
após o período de consumo exclusivo da proteína antigênica. Esta diminuição
ocorreu de forma difusa nos 8000m tanto do duodeno, quanto no jejuno,
afastando a possibilidade de serem falhas artefactuais.
O segundo parâmetro analisado foi o cálculo da área das vilosidades. A
mensuração foi realizada através da delimitação do contorno de cada
vilosidade a partir da base. Este parâmetro representou um ganho significativo
de informações, pois possibilita avaliar se há alteração da superfície de
absorção do intestino delgado, bem como identificar a ocorrência de
adaptações histológicas. Do mesmo modo minimizou erros ao eliminar a
necessidade da utilização de modelos matemáticos que consideram a altura e
a largura das vilosidades e criptas para estimar a superfície de absorção
(KISIELINSKI et al., 2002).
O terceiro parâmetro analisado foi a altura e a largura da vilosidade.
Além de nos informar os valores absolutos, permitem estabelecer a relação
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entre estes dois parâmetros. Essa relação é amplamente utilizada como forma
de avaliar as alterações vilositárias, sendo considerada normal quando a
relação se encontra entre 3,5 a 4,0. Os estágios intermediários de atrofia, com
relação A/L de 3,0 a 3,5 geralmente não representam uma perda funcional
significativa, sendo associados à ausência de sinais de doença. Contudo a
associação da área da vilosidade com a relação entre a A/L das mesmas
permitiu uma melhor caracterização da atrofia vilositária e da dinâmica da
regeneração tecidual. Foi possível distinguir estágios da resposta inflamatória
onde existiu o aumento da área sem o aumento da relação entre A/L, ou seja,
sem que a vilosidade tenha recuperado o aspecto digitiforme característico
(MARSH, 1992; OBERHUBER et al., 1999; VILLANACCIA et al., 2011).
O quarto parâmetro foi a utilização da relação entre a altura do epitélio e
a largura da lamina propria. O próprio Marsh (1992) quando apresenta sua
classificação histopatológica para o diagnóstico da Doença Celíaca, descreve o
aumento precoce da largura da lamina propria que tem início no estágio tipo 1
(lesão infiltrativa) e evolui progressivamente nos estágios 2 e 3 (lesão
hiperplásica e destrutiva, respectivamente). Destacando também que este
aumento ocorre anterior ao aparecimento de mudanças marcantes na
morfologia das vilosidades. Paralelamente não são observadas alterações
marcantes no tecido epitelial que preserva características como dimensão,
estrutura e função dentro da normalidade, mesmo nos estágios 1 e 2 de lesão.
Por sua vez, Madi et al. (2001) descreve que na homeostasia a lamina propria
não deve possuir largura maior que a altura do epitélio, o que equivale a uma
relação Epit/LP de 1,0 a 1,5 sendo representativo de um epitélio sem
alterações degenerativas e sem aumento no número de linfócitos intraepiteliais.
Na classificação utilizada, a mensuração da altura do epitélio e da
largura da lamina propria, bem como a relação entre elas, mostrou que a
diminuição da relação Epit/LP ocorreu em estágios iniciais da inflamação
intestinal, sendo decorrente do aumento da lamina propria sem modificações
no tecido epitelial. Tais resultados reproduzem as observações feitas por Marsh
(1992), e Madi et. al. (2001), e validam a utilização deste parâmetro na
adequação da análise histomorfométrica.
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As análises comparativas entre a área, a relação A/L e Epit/LP sugerem
que o aumento da área simultaneamente a relação Epit/LP, sem correlação
direta com a relação A/L, pode ser consequência do aumento na largura da
lamina propria, o que acaba aumentando a área total da vilosidade, sem
representar uma real recuperação morfofuncional da mucosa intestinal.
Com

base

na

comparação

entre

animais

normais

e

animais

sensibilizados com EBA que comerem a semente por trinta dias, podemos
afirmar que a semente de amendoim per si não altera as características
morfológicas da mucosa intestinal uma vez que não foi observada nenhuma
alteração dos intestinos dos animais do grupo C(-). No entanto, ao analisarmos
os cortes histológicos dos intestinos dos animais do grupo C(+) observamos o
desenvolvimento de uma inflamação intestinal com uma lesão destrutiva parcial
caracterizada por alterações significativas das vilosidades. As analises
demonstraram uma diminuição: do número total; da área; da relação entre a
A/L e da relação entre o Epit/LP das vilosidades. As repercussões da
sensibilização sistêmica e das alterações morfofuncionais ocasionadas pela
inflamação intestinal acarretaram em diminuição do consumo alimentar e perda
de peso, corroborando os resultados de Teixeira (2008) que mostram ser a
antigênicidade do amendoim o fator capaz de modificar quantitativa e
qualitativamente o consumo alimentar de camundongos sensibilizados.
As alterações fisiopatológicas descritas, somadas ao baixo índice de
mortalidade e a ausência de sinais clínicos de maior gravidade, como diarréia,
sangramento e prolapso retal sugerem que as repercussões do modelo de
inflamação intestinal antígeno específica tiveram impacto moderado sobre o
estado geral dos animais. Este modelo experimental parece compartilhar
características similares a estágios subclínicos de outras enteropatia induzidas
por alimentos, como a alergia alimentar não mediada pela IgE e a Doença
Celíaca, possibilitando o estudo dos mecanismos imunológicos envolvidos nas
etapas de indução e desenvolvimento da hipersensibilidade, bem como de
possíveis ferramentas terapêuticas (CARDOSO et al., 2008; TEIXEIRA et al.,
2008; PASCHOAL et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2009).
Paschoal et al. (2009) demonstraram que a manutenção da mucosa
intestinal em condições fisiológicas é fundamental para a indução da tolerância
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oral. A presença de uma resposta inflamatória concomitante à oferta de novas
proteínas por via oral não favorece o desenvolvimento da tolerância oral, ao
contrário, induz a sensibilização sistêmica. Este padrão de resposta ocorre
independente do tipo de proteína ofertada e do agente indutor da resposta
inflamatória. Os fatores determinantes são a perda da integridade da mucosa e
a mudança do contexto celular e molecular local. Ocorre a diminuição das
células de perfil regulatório como TCD4+TCD25+ e de citocinas como TGF- e
IL-10, concomitante ao aumento TNF- e IFN- (CARDOSO et al., 2008).
Tendo estabelecido o perfil de anticorpos específicos, de subpopulações
de células T dos linfonodos mesentéricos e uma classificação histológica mais
adequada ao modelo experimental do que aquelas utilizadas até o momento.
Discutiremos as possíveis influências da Vitamina D na sensibilização, na
indução e no desenvolvimento da inflamação intestinal, neste modelo
experimental.
Mesmo em modelos experimentais onde a inflamação intestinal é
induzida por mecanismos distintos, a Vitamina D tem mostrado efeito protetor
sobre a mucosa inflamada, favorecendo a cicatrização, recuperando a função
de barreira da mucosa e minimizando as manifestações clínicas. No modelo de
Colite crônica experimental em camundongos knockout para IL-10 a deficiência
da Vitamina D acelerou a gravidade e o desenvolvimento da inflamação,
enquanto o tratamento com a Vitamina D bloqueia a progressão da inflamação
e diminui significativamente a mortalidade. Já no modelo de Colite induzida
pelo DSS a Vitamina D desempenha um papel protetor na homeostasia da
barreira mucosa, atuando sobre a manutenção da integridade dos complexos
juncionais no epitélio do cólon (FROICU et al., 2003; FROICU et al., 2006;
ZHAO et al., 2012).
A grande maioria dos estudos que investigam o papel da Vitamina D na
inflamação intestinal costuma ofertar esta vitamina na forma de suplementação
dietética por via oral. Como já mencionado, nos modelos experimentais mais
utilizados a DII ocorre de forma espontânea ou após a ação de agentes
agressores, e os alimentos ofertados não estão diretamente envolvidos na
indução e, ou no mecanismo fisiopatológico da inflamação intestinal. Contudo,
nos nossos estudos, a inflamação intestinal é desencadeada pelo alimento
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ofertado, sendo agravada na medida em que se prolonga o período de
consumo exclusivo da proteína antigênica. Logo podemos arguir que as
mudanças na ingestão alimentar refletem as repercussões locais e sistêmicas
conforme a inflamação intestinal se estabelece.
Os nossos resultados mostram que os animais do grupo C(+) diminuem
a ingestão calórica quando o amendoim passou a ser ofertado de forma
exclusiva. Desta forma, esta diminuição poderia comprometer as quantidades
de Vitamina D absorvidas, caso sua oferta ocorresse associada ao amendoim.
Este dado está de acordo com os resultados de Bisso et. al. (2007), que
utilizando

o

mesmo

modelo

animal,

investigaram

o

impacto

da

antibióticoterapia na inflamação intestinal e observaram uma diminuição na
quantidade de antibiótico consumido quando este foi ofertado ad libitum (diluído
em água) concomitante ao amendoim. Não foi possível determinar se esta
diminuição foi decorrente do efeito direto do antibiótico ou secundário ao
impacto da inflamação intestinal e a uma possível associação aversiva ao
sabor do amendoim e do antibiótico. Por este motivo, fizemos a opção de
administrar a Vitamina D por via subcutânea minimizando assim possíveis
interferências e garantindo que as doses avaliadas fossem efetivamente
absorvidas.
As doses de Vitamina D utilizadas neste trabalho foram baseadas nos
estudos de Cantorna et al. (1996), que conseguiram interromper o progresso e
diminuir a severidade da EAE com a dose de 300ng. Assim, estabelecemos
uma “curva dose resposta” com dose máxima de 300ng de Vitamina D e outras
duas doses, uma com 150ng e outra com 75ng (50% e 25% da dose máxima
respectivamente).
Ao considerar os possíveis efeitos das doses de Vitamina D sobre o
modelo de inflamação utilizado foram propostos dois possíveis perfis de
atuação: os efeitos preventivos, aqueles obtidos quando a Vitamina D foi
administrada no período de sensibilização e os efeitos terapêuticos, aqueles
obtidos durante o período de desenvolvimento da inflamação intestinal em
animais previamente sensibilizados.
A Vitamina D não interferiu no apetite dos animais quando foi
administrada no período de sensibilização, ou seja, com a mucosa intestinal
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íntegra. Neste período todos os grupos consumiram quantidades de ração
semelhante aos grupos que não receberam a Vitamina D. As modificações só
ocorreram após o inicio da inflamação intestinal (desafio oral), e variaram
conforme a dose de Vitamina D utilizada.
No modelo experimental estudado a administração da Vitamina D, no
período de sensibilização, não evitou ou modificou o padrão de sensibilização
sistêmica. Todos os grupos que receberam 75ng, 150ng e 300ng de Vitamina
D junto das sensibilizações primária e secundária apresentaram títulos de
anticorpos específicos em intensidade superior aos animais não sensibilizados.
Como observamos o aumento significativo nos títulos de anticorpos específicos
quando a inoculação do antígeno foi realizada concomitante as doses de 150ng
ou 300ng, podemos sugerir que houve um efeito adjuvante da resposta
humoral, particularmente com a dose de 300ng.
Contudo quando avaliamos a influência das mesmas doses no período
do desafio oral, a dose de 150ng parece influenciar a sensibilização sistêmica
quando administrada a partir do 11º dia do desafio oral. Embora os títulos de
anticorpos específicos tenham permanecido superiores aos animais não
sensibilizados, no final do desafio oral houve uma diminuição de um terço nos
títulos de anticorpo específicos quando a Vitamina D foi inoculada no 11º dia e
21º dia do desafio oral. Por outro lado, as doses de 75ng e 300ng não tiveram
efeito semelhante mantendo, em sua maioria, os níveis de anticorpos
semelhantes aos animais sensibilizados que não receberam a Vitamina D.
Portanto, neste modelo experimental, a Vitamina D aparentemente não
apresentou efeito preventivo nem terapêutico na resposta humoral sistêmica,
embora a dose de 150ng tenha minimizado os títulos de anticorpos quando
administrada próximo ao término do desafio oral. Este efeito é sugestivo de
uma ação dose dependente com um possível caráter bimodal visto que as
demais doses não reproduziram resultados similares. Para podermos confirmar
este efeito são necessários novos experimentos utilizando um fracionamento
maior das doses. A relação entre a dose de 150ng e a diminuição na síntese de
anticorpos específicos também ocorreu nos estudos de Hartmann (2011), que
observou uma diminuição de 35,5% na síntese de anticorpos IgE e de 20,7%
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de IgG1 anti-OVA em camundongos que receberam doses entre 120 a 150ng
de Vitamina D.
Até onde conhecemos os estudos que relacionam a DII e a EAE com a
Vitamina D não utilizam como parâmetros de avaliação os níveis plasmáticos
de anticorpos, preferindo empregar outros critérios tais como os clínicos e
histopatológicos para avaliar o impacto da Vitamina D na gravidade da doença.
A Vitamina D pode influenciar a síntese de anticorpos atuando
diretamente na diferenciação das células B, principalmente durante seu
processo de ativação tanto das células “naives” quanto das células de
memória, levando a diminuição no número de células B secretoras de IgE.
Além da síntese de IgE a Vitamina D provoca uma diminuição marcante de IgG
e em menor intensidade de IgA. O mecanismo molecular envolvido neste
processo é a diminuição da expressão da AICDA – Activation-induced (DNAcytosine) deaminase – enzima indispensável para que ocorra a hipermutação
somática e a mudança de classes de IgM para IgG, IgE ou IgA (HARTMANN et
al., 2011).
No entanto, este assunto continua polemico, diversos estudos mostram
resultados contraditórios, possivelmente devido à diversidade e complexidade
do processo alérgico, da variabilidade entre as populações estudadas ou
mesmo modelos experimentais utilizados. Apesar de favorecer a resposta Th2
nos portadores de doenças autoimunes Th1, em alérgicos a Vitamina D parece
modular a secreção de IgE e aumentar a síntese de IL-10 nos mastócitos,
diminuindo a intensidade de sua ativação após estímulo. Hyppöne et. al.
(2009), relatam diminuição dos níveis de IgE em indivíduos com níveis de
Vitamina D plasmática normais (100-125nmol/L) (
FILHO, 2012).
Do mesmo modo, nenhuma das doses teve efeito preventivo ao
desenvolvimento da resposta inflamatória. Todos os animais desenvolveram
inflamação intestinal. As doses de Vitamina D parecem ter efeitos terapêuticos,
modulando a intensidade da resposta inflamatória em animais previamente
sensibilizados. Os resultados sugerem uma relação direta entre a dose de
Vitamina D e a intensidade da resposta inflamatória. Doses maiores tem efeito
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terapêutico prolongado que pode ser perceptível após maiores intervalos de
tempo.
Nossos resultados mostram que a dose de 75ng mostrar sinais de
modificação da resposta inflamatória quando administrada no desafio oral.
Nenhuma modificação foi observada no período de sensibilização, e a
inflamação intestinal manteve padrão semelhante aos animais inflamados que
não receberam a Vitamina D. A partir do 1º dia do desafio oral foi possível
identificar sinais discretos de diminuição do padrão inflamatório que evoluíram
gradativamente no 11º dia. As modificações mais representativas foram
identificadas somente quando esta dose foi administrada no 21º dia. A
proximidade entre a administração e o final do desafio oral permitiu observar
uma recuperação da mucosa que levou a modificação na classificação da
inflamação intestinal de lesão destrutiva para infiltrativa. Quando as
administrações ocorreram em intervalos superiores a 10 dias os efeitos não
perduraram até o final do desafio oral e a resposta inflamatória apresentou
maior gravidade.
Os efeitos terapêuticos da Vitamina D foram mais duradouros quando
doses maiores são administradas. Com as doses de 150ng e 300ng a
diminuição no padrão inflamatório ocorreu a partir da administração no período
de sensibilização. Embora discretos, os sinais de recuperação com a dose de
150ng foram identificáveis 40 dias após a inoculação secundária, e com a dose
de 300ng 60 dias após a inoculação primária. Neste esquema de administração
da Vitamina D, a representatividade dos efeitos terapêuticos foi mais marcante
na medida em que diminuía o intervalo entre a administração destas doses e o
final do desafio oral. Os resultados mais significativos foram obtidos com a
administração de 150ng no 21º dia e de 300ng no 11º e 21º dias do desafio
oral. A gravidade da resposta inflamatória foi minimizada e a inflamação
intestinal manteve-se na fase 1 – infiltrativa embora apresentem uma resposta
humoral semelhante ao C(+). Desta forma podemos sugerir uma dicotomia
entre a resposta humoral sistêmica e a resposta celular local.
Estes

resultados

corroboram

os

obtidos

em

vários

modelos

experimentais como na EAE e DII. Cantorna et al. (2000) mostraram que no
modelo de DII em camundongos knockout para IL-10, a oferta de Vitamina D
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melhora os marcadores inflamatórios e os parâmetros histomorfométricos
associados à colite experimental. Froicu et al. (2006) mostraram camundongos
knockout para IL-10 e para o VDR, apresentaram um agravamento da
inflamação intestinal e o aumento da mortalidade. No modelo de EAE a
inoculação

de

300ng

de

Vitamina

D

reverteu

completamente

sua

sintomatologia após a doença já estabelecida e, quando a Vitamina D deixou
de ser ofertada a EAE foi reativada e as manifestações sintomatológicas
retornaram (CANTORNA et al., 1996; FROICU et al., 2003; LIU et al., 2008).
A relação entre a dose de Vitamina D e o momento de sua
administração foi melhor caracterizada quando avaliamos o comportamento
das células T nos linfonodos mesentéricos. No período de sensibilização, as
três doses de Vitamina D administradas não induziram modificações
significativas nos níveis de células TCD4+CD25+ presentes no órgão. Mesmo
as doses mais elevadas, que mostraram ter efeito prolongado sobre a
intensidade da inflamação intestinal (aproximadamente 40 a 60 dias após sua
administração), não alteraram o perfil destas células que permaneceram
semelhantes ao grupo sensibilizado que não recebeu a Vitamina D. Contudo
um detalhe nos chamou a atenção, na sensibilização secundária, todas as
doses induziram o aumento nas células TCD8+CD25+ se considerarmos o perfil
dessas células no grupo C(+), sendo mais representativos após a
administração das doses de 75ng e 300ng.
Todavia, no período do desafio oral, os resultados mostram que a
relação entre a dose, o momento de administração e o final do desafio oral, foi
coerente com os relatos anteriores. Assim, a menor dose utilizada foi capaz de
influenciar

o

comportamento

das

células

T

por

um

período

de

aproximadamente 10 dias. Neste período houve aumento das células
TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+. Contudo, períodos superiores a 10 dias
acarretaram em diminuição das mesmas subpopulações celulares, sendo mais
brusca a diminuição das células TCD8+CD25. Doses maiores de Vitamina D
(150ng e 300ng) também levaram ao aumento das células TCD4 +CD25+ e
TCD8+CD25+ depois de transcorridos, aproximadamente, 20 dias entre a
administração e o término do desafio oral. Assim, sugerimos que o aumento
das populações de células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+, pode estar
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relacionado com a melhora no padrão da resposta inflamatória intestinal,
mesmo sem ter realizado provas funcionais e quantificado a expressão de
Foxp3. Nossos resultados sugerem que, em animais sensibilizados, as células
TCD8+CD25+ apresentam maior sensibilidade às variações entre as dose de
Vitamina D e respondem com maior latência aos seus estímulos. Além disso,
observamos o aumento das células TCD8+CD25+ quando a Vitamina D foi
administrada na sensibilização secundária, que pode estar relacionado à sua
capacidade de regular a intensidade de ativação de células T previamente
sensibilizadas. (TANG et al., 2005; SMITH & KUMAR, 2008).
As células TCD8+CD25+ são reconhecidas por suas propriedades
regulatórias. Em estados de homeostasia estão envolvidas na tolerância oral
aos componentes alimentares e a microbiota intestinal comensal. Modelos
experimentais de inflamação intestinal mostram sua atuação modulando
principalmente a ativação das células TCD4+ envolvidas na resposta Th1 e das
células TCD8+ com propriedades citotóxicas. Deste modo sua ação previne ou
minimiza a lesão tecidual, a quebra e o aumento da permeabilidade da barreira
mucosa, com consequente passagem de antígenos do lúmen intestinal pela
monocamada epitelial. Estudos relatam que as células TCD8+CD25+ podem
estar significativamente diminuídas ou até ausentes na lamina propria de
pacientes portadores de DII (BRIMNES et al., 2005; SCHUPPAN et al., 2009).
As análises realizadas até o momento permitem estabelecer uma
comparação entre a intensidade da resposta inflamatória e o perfil das
subpopulações celulares com possíveis propriedades regulatórias. As doses de
150ng e 300ng permitiram minimizar a intensidade da resposta inflamatória
com maior eficiência, embora os efeitos obtidos com a dose de 300ng tenham
sido mais duradouros. As melhorias nos parâmetros histomorfométricos na
mucosa intestinal inflamada foram acompanhadas do aumento concomitante
das células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+. A dose de 75ng também induziu
resultado semelhante, contudo por poucos dias. O aumento significativo das
células TCD8+CD25+ pode estar relacionado à intensidade da resposta
inflamatória. A inoculação da Vitamina D com a inflamação intestinal já
estabelecida pode ter induzido o aumento das células TCD8+CD25+ conhecidas
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por terem relevantes propriedades regulatórias sobre células TCD8 + com perfil
citotóxico.
Por analogia, também foi possível estabelecer uma relação entre a
resposta inflamatória e as repercussões sistêmicas. Nos grupos 75ng1 ária e
75ng2ária a intensidade das alterações histomorfológicas na mucosa intestinal
parece interferir na capacidade de ingestão alimentar e consequentemente
levar a perda de peso corporal. Os grupos 75ng1oDO e 75ng11oDO não
apresentam oscilações significativas no peso corporal nas semanas iniciais do
desafio oral. Curiosamente as discretas variações de peso no desafio oral
podem estar relacionadas ao tempo decorrido entre a administração da
Vitamina D e o final do período de consumo do amendoim. Embora sem
diferença significativa o grupo 75ng1oDO perde mais peso, a partir da 3ª
semana, do que o grupo 75ng11oDO. Já o grupo 75ng21oDO perde peso (não
significativo) e diminui o consumo da proteína antigênica (significativo) apesar
de apresentar melhor recuperação na mucosa intestinal inflamada ao final do
desafio oral. Estes resultados permitem supor que, caso as semanas de
desafio oral fossem prolongadas, a cinética de peso e consumo alimentar
poderia ser modificada.
As repercussões sistêmicas obtidas com as doses de 150ng e 300ng
mostram que a grande maioria dos animais não perdeu peso nem diminuiu o
consumo da proteína antigênica ao longo do desafio oral. Logo o aumento da
oferta quantitativa de Vitamina D prolongou seu efeito, o que por sua vez,
favoreceu a manutenção do estado geral dos animais e minimizou os efeitos
sistêmicos da inflamação intestinal.
A modulação quantitativa das doses foi acompanhada do aumento na
eficácia terapêutica de Vitamina D. A menor dose utilizada apresentou discreto
modulação da resposta inflamatória. As doses intermediária e máxima
induziram melhorias significativas na intensidade da resposta inflamatória
intestinal, minimizando seu impacto sobre o estado geral dos animais.
Contudo, estes efeitos terapêuticos foram influenciados pelo momento
de administração da Vitamina D. A representatividade dos efeitos terapêuticos
foi mais marcante quando o tempo entre a administração das doses e o final do
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desafio oral foi menor, sugerindo que a administração contínua, e não pontual,
possa permitir uma modulação mais adequada da inflamação intestinal.
Contextualizando a realidade clínica de indivíduos com doenças
inflamatórias intestinais, o convívio com estágios subclínicos de inflamação
favorece, ao longo dos anos, a sensibilização para diversas proteínas.
Portadores de alergia alimentar passam a apresentar alergia a múltiplos
alimentos após anos de acompanhamento clínico (SIMPSON et al., 2008;
WANG, 2010). A possibilidade de modular a intensidade da inflamação e
favorecer a recuperação da mucosa intestinal com o uso contínuo da Vitamina
D pode minimizar o risco de se ampliar a complexidade destas doenças e
melhorar a qualidade de vida de seus portadores.
Embora tenhamos avançado em diversos aspectos referentes a
caraterização do modelo de inflamação intestinal antígeno específico e a
imunomodulação promovida pela Vitamina D, alguns aspectos ainda precisam
ser

esclarecidos.

Assim

nossos esforços

em

futuros

estudos

serão

direcionados para a caracterização da expressão do VDR durante o
desenvolvimento da resposta inflamatória intestinal, do perfil de citocinas e da
expressão da molécula Foxp3 nas células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+ que
parecem sofrer influencia das propriedades imunomoduladoras da Vitamina D.
Pretendemos também repetir o mesmo protocolo aplicando doses repetidas
(cinco inoculações de cada dosagem 75ng, 150ng ou 300ng) de Vitamina D
com intervalos de 10 a 15 dias e, neste protocolo, além de confirmar a relação
entre dose e tempo de ação imunomoduladora, determinar se há toxicidade
com o uso crônico da Vitamina D.

153

6

CONCLUSÂO
A

incorporação

dos

novos

parâmetros

histomorfométricos

às

classificações histopatológicas clássicas utilizadas para o diagnóstico da
Doença Celíaca permitiu a criação de uma classificação alternativa que se
mostrou eficiente na discriminação das lesões subclínicas no modelo de
inflamação intestinal antígeno específica.
A Vitamina D apresenta efeito terapêutico capaz de modular a
intensidade da resposta inflamatória, diminuindo sua gravidade neste modelo
experimental, ocorrendo aumento das subpopulações celulares com possíveis
propriedades regulatórias (TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+).
Os efeitos terapêuticos da Vitamina D observados neste trabalho são
dose e tempo dependentes, sugerindo que o uso contínuo da Vitamina D pode
ser uma interessante ferramenta na abordagem terapêutica nas Doenças
Inflamatórias Intestinais.

154

7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABE, E.; MIYAURA, C.; SAKAGAMI, H. et al. Differentiation of mouse myeloid
leukemia cells induced by 1 a,25-dihydroxyvitamin' D3. Proc. Nati Acad. Sci.
USA, 78 (8): 4990-4994, 1981.
ARAÚJO, L. G. B.; RIBEIRO, M. R.; AGUIAR, R. M. et al. Perfil nutricional de
adultos e idosos atendidos na rede municipal de saúde de Manaus e sua
associação a doenças crônico-degenerativas. RBCEH, 8 (1): 59-69, 2011.
ASERO, R.; ANTONICELLI, L.; ARENA, A. et al. EpidemAAITO: Features of
food allergy in Italian adults attending allergy clinics: a multi-centre study. Clin.
Exp. Allergy, 39 (4): 547–555, 2009.
BAPTISTA, M. L. Doença celíaca: uma visão contemporânea. Pediatria, 28 (4):
262-271, 2006.
BAR-SHAVIT, Z.; TEITELBAUM, S. L.; REITSMAT, P. et al. Induction of
monocytic differentiation and bone resorption by 1,25-dihydroxyvitamin D3*.
Proc. Nati Acad. Sci. USA, 80: 5907-5911, 1983.
BERIN, M. C.; ZHENG, Y.; DOMARADZKI, M. et al. Role of TLR4 in allergic
sensitization to food proteins in mice. Allergy, 61 (1): 64-71, 2006.
BHALLA, A. K.; AMENTO, E. P.; CLEMENS, T. L. et al. Specific high-affinity
receptors for 1,25-dihydroxyvitamin D3 in human peripheral blood mononuclear
cells: presence in monocytes and induction in T lymphocytes following
activation. J Clin Endocrinol Metab, 57 (6): 1308-1310, 1983.
BISSO, M. L. Modelo Murino de Inflamação Intestinal Crônica: Avaliação
da Dinâmica da Microbiota Intestinal. 2007. 133p (Mestrado). Patologia,
Universidade Federal Fluminense, Niterói.
BRIMNES, J.; ALLEZ, M.; DOTAN, I. et al. Defects in CD8+ regulatory T cells in
the lamina propria of patients with inflammatory bowel disease. J. Immunol.,
174 (9): 5814-5822, 2005.
BUCHMAN, A. L. Nutrition in Inflammatory Bowel Disease. In: BAUMGART,
D. C. (Ed). Crohn's Disease and Ulcerative Colitis: From Epidemiology and
Immunobiology to a Rational Diagnostic and Therapeutic Approach. Berlin:
Springer, 2012. cap. 51, 643-653 p.
CAMPOS, S. M. N. Avaliação do efeito da tolerância oral na recuperação da
inflamação intestinal crônica. Niterói: Universidade Federal Fluminense 2013.
CANTORNA, M. T.; HAYES, C. E.; DELUCA, H. F. 1,25-Dihydroxyvitamin D3
reversibly blocks the progression of relapsing encephalomyelitis, a model of
multiple sclerosis. Proc. Nati Acad. Sci. USA, 93 (15): 7861-7864, 1996.
CANTORNA, M. T.; MUNSICK, C.; BEMISS, C. et al. 1,25Dihydroxycholecalciferol prevents and ameliorates symptoms of experimental
murine inflammatory bowel disease. J Nutr, 130 (11): 2648-2652, 2000.
CARDOSO, C. R.; TEIXEIRA, G.; PROVINCIATTO, P. R. et al. Modulation of
mucosal immunity in a murine model of food-induced intestinal inflammation.
Clin. Exp. Allergy, 38 (2): 338-349, 2008.

155

CHAFEN, J. J.; NEWBERRY, S. J.; RIEDL, M. A. et al. Diagnosing and
managing common food allergies: a systematic review. JAMA, 303 (18): 18481856, 2010.
DELUCA, H. F. The vitamin D story: a collaborative effort of basic science and
clinical medicine. FASEB J, 2: 224-236, 1988.
DELUCA, H. F. Overview of general physiologic features and functions of
vitamin D1,2,3,4. Am J Clin Nutr 80 (6): 1689S-1696S, 2004.
DELUCA, H. F.; ZIEROLD, C. Mechanisms and functions of vitamin D. Nutr
Res, 56 (Supplement s1): S4-S10, 1998.
DI ROSA, M.; MALAGUARNERA, M.; NICOLETTI, F. et al. Vitamin D3: a
helpful immuno-modulator. Immunology, 134: 123-139, 2011.
DICKIE, M. M. Keeping records. In: EL, G. (Ed). Biology of the laboratory
mouse. New York: Dover publications, v.1, 1975. 25 p.
ENSARI, A. Gluten-sensitive enteropathy (celiac disease): controversies in
diagnosis and classification. Arch. Pathol. Lab. Med., 134 (6): 826-836, 2010.
EXPERIMENTAL/BRASILFOODS, F. D. C. F. D. D. A. E. N. Tabela Brasileira
de Composição de Alimentos-USP. PAULO, U. D. S. São Paulo:
http://www.fcf.usp.br/tabela. 2013 2008.
FERGUSON, A. Overview of Gut Mucosal Injury and Immunopathology. In:
OGRA, P. L., et al. (Ed). Mucosal Immunology. Second Edition. San Diego:
Academic Press, v.1, 1998. 993-1005 p.
FERNANDES, A.; BACALHAU, S.; CABRAL, J. Doença Inflamatória Intestinal
Pediátrica. Uma Patologia em Crescendo? Acta Med Port, 24 (S2): 333-338,
2011.
FIOCCHI, C. IBD: advances in pathogenesis, complications, diagnosis, and
therapy. Curr Opin Gastroenterol, 28 (4): 297–300, 2012.
FLAMMARION, S.; SANTOS, C.; GUIMBER, D. et al. Diet and nutritional status
of children with food allergies. Pediatr Allergy Immunol, 22 (2): 161-165, 2011.
FLEISCHER, D. M.; BOCK, S. A.; SPEARS, G. C. et al. Oral food challenges in
children with a diagnosis of food allergy. J Pediatr, 158 (4): 578-583, 2011.
FLORA, A. P. L.; DICHI, I. Aspectos atuais na terapia nutricional da doença
inflamatória intestinal. Rev. bras. nutr. clín, 21 (2): 131-137, 2006.
FROICU, M.; WEAVER, V.; WYNN, T. A. et al. A crucial role for the vitamin D
receptor in experimental inflammatory bowel diseases Mol Endocrinol, 17 (12):
2386-2392, 2003.
FROICU, M.; ZHU, Y.; CANTORNA, M. T. Vitamin D receptor is required to
control gastrointestinal immunity in IL-10 knockout mice Immunology, 117 (3):
310-318, 2006.
GISMERA, C. S.; ALADRÉN, B. S. Inflammatory bowel diseases: A disease (s)
of modern times? Is incidence still increasing? World J Gastroenterol, 14 (36):
5491-5498, 2008.
GRIFFIN, M. D.; LUTZ, W.; PHAN, V. A. et al. Dendritic cell modulation by
1a,25 dihydroxyvitamin D3 and its analogs: A vitamin D receptor-dependent

156

pathway that promotes a presistent state of immaturity in vitro and in vivo. Proc.
Nati Acad. Sci. USA, 98 (12): 6800-6805, 2001.
GUJRAL, N.; FREEMAN, H. J.; THOMSON, A. B. Celiac disease: prevalence,
diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol, 18 (42): 60366059, 2012.
HANAUER, S. B. Inflammatory bowel disease: epidemiology, pathogenesis,
and therapeutic opportunities. Inflamm Bowel Dis, 12 (Supplement 1): S3-S9,
2006.
HARTMANN, B.; HEINE, G.; BABINA, M. et al. Targeting the vitamin D receptor
inhibits the B cell-dependent allergic immune response. Allergy, 66 (4): 540548, 2011.
HEREDIA, C. P.; CASTRO, F. P.; PALMA, J. H. Enfermedad celíaca del adulto
/ Adult celiac disease. Rev. méd. Chile., 135 (9): 1186-1194, 2007.
HEWISON, M. Vitamin D and immune function: autocrine, paracrine or
endocrine? Scand J Clin Lab Invest, 72 (Suppl 243): 92-102, 2012.
HONMA, Y.; HOZUMI, M.; ABET, E. et al. 1a,25-Dihydroxyvitamn D3 and 1ahydroxyvitamn D3 prolong survival time of mice inoculated with myeloid
leukemia cells. Proc. Nati Acad. Sci. USA, 80: 201-204, 1983.
HYPPÖNEN, E.; BERRY, D. J.; WJST, M. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D
and IgE – a signiﬁcant but nonlinear relationship. Allergy, 64: 613-620, 2009.
KARLSSON, F.; KOBOZIEV, I.; GRISHAM, M. B. Preclinical Studies Using
Mouse Models of Inflammatory Bowel Disease. In: BAUMGART, D. C. (Ed).
Crohn's Disease and Ulcerative Colitis: From Epidemiology and Immunobiology
to a Rational Diagnostic and Therapeutic Approach. Berlin: Springer, 2012. cap.
16, 195-211 p.
KISIELINSKI, K.; WILLIS, S.; PRESCHER, A. et al. A simple new method to
calculate small intestine absorptive surface in the rat. Clin Exp Med, 2 (3): 131135, 2002.
LANDRY, J.; MAUREAUX, T. H. Heterogeneity of gluteins of the grain of corn:
selective extraction and composition in amino acid of the three isolated
fractions. Chem Biol, 52: 1021-1037, 1970.
LIEBERMAN, J. A.; GLAUMANN, S.; BATELSON, S. et al. The utility of peanut
components in the diagnosis of IgE-mediated peanut allergy among distinct
populations. J Allergy Clin Immunol Pract, 1 (1): 75-82, 2013.
LINDBLAD, E. B. Aluminium compounds for use in vaccines. Immunol Cell
Biol, 82: 497-505, 2004.
LIU, N.; NGUYEN, L.; CHUN, R. F. et al. Altered Endocrine and Autocrine
Metabolism of Vitamin D in a Mouse Model of Gastrointestinal Inflammation.
Endocrinology, 149 (10): 4799-4808, 2008.
LOWRY, O. H.; ROSENBROUGH, N. J.; FARR, A. L. et al. Protein
measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem, 193 (1): 265-275,
1951.

157

LUCCIOLI, S. Food allergy guidelines and assessing allergic reaction risks: a
regulatory perspective. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol., 12 (3): 323–330,
2012.
LUDVIGSSON, J. F.; MONTGOMERY, S. M.; EKBOM, A. et al. Small-intestinal
histopathology and mortality risk in celiac disease. JAMA, 302 (11): 1171-1178,
2009.
MADI, K.; ZALTMAN, C.; TAKIYA, C. M. Arquitetura da Mucosa Intestinal e
sua Plasticidade. In: ELIA, C. C. S. e DE SOUZA, H. S. P. (Ed). Imunologia da
Mucosa Intestinal: da Bancada ao Leito São Paulo: Editora Atheneu, 2001. cap.
2, 11-39 p.
MARSH, M. N. Gluten, major histocompatibility complex, and the small
intestine. A molecular and immunobiologic approach to the spectrum of gluten
sensitivity ('celiac sprue'). Gastroenterology, 102 (1): 330-354, 1992.
MICHOS, E. D.; MARTIN, S.; JONES, S. 25-Hydroxyvitamin D levels and
lipoprotein cholesterol subfractions: The very large database of lipids-vitamin D
study. J Am Coll Cardiol, 61 ( 10): E1452, 2013.
MORA, J. R.; IWATA, M.; VON ANDRIAN, U. H. Vitamin effects on the immune
system: vitamins A and D take centre stage. Nat. Rev. Immunol., 8 (9): 685698, 2008.
MORIGGL, R.; TOPHAM, D. J.; TEGLUND, S. et al. Stat5 is required for IL-2
induced cell cycle progression of peripheral T cells. Immunity, 10: 249-259,
1999.
MOTA, I. The mechanisms of anaphylaxis. Production and biological properties
of "mast cell" sensitizing antibody. Immunology, 7 (6): 681-689, 1964.
MOWAT, A. M. Anatomical basis of tolerance and immunity to intestinal
antigens. Nat Rev Immunol, 3 (4): 331-341, 2003.
MYRICK, C.; DIGUISTO, R.; DEWOLFE, J. et al. Linkage analysis of variations
in CD4:CD8 T cell subsets between C57BL/6 and DBA/2. Genes Immun, 3 (3):
144-150, 2002.
NAGPAL, S.; NA, S.; RATHNACHALAM, R. Noncalcemic actions of vitamin D
receptor ligands. Endocr Rev, 26 (5): 662-687, 2005.
NOBRE, S. R.; SILVA, T.; CABRAL, J. E. P. Doença Celíaca Revisitada. J Port
Gastrenterol, 14 (4): 184-193, 2007.
OBERHUBER, G.; GRANDITSCH, G.; VOGELSANG, H. The histopathology of
coeliac disease: time for a standardized report scheme for pathologists. Eur J
Gastroenterol Hepatol, 11 (10): 1185-1194, 1999.
PASCHOAL, P. O.; CAMPOS, S. M.; PEDRUZZI, M. M. et al. Food
allergy/hypersensitivity: antigenicity or timing? Immunobiology, 214 (4): 269278, 2009.
PEDRUZZI, M. M. B. Título: Influência da Administração de dieta enteral
polimérica no modelo murino de inflamação intestinal crônica. 2002. 245
(Mestrado). Departamento de patologia, Universidade Federal Fluminense,
Niterói.

158

PEDRUZZI, M. M. B.; CAMPOS, S. M. N.; TEIXEIRA, G. A. P. B. et al.
Utilização de Dieta Enteral Polimérica: Hiperprotéica e Normoprotéica em
Modelo Experimental de Inflamação Intestinal Crônica - Aspectos Sorológicos.
Nutrição em Pauta, 59: 47-50, 2003.
PRIETL, B.; PILZ, S.; WOLF, M. et al. Vitamin D supplementation and
regulatory T cells in apparently healthy subjects: vitamin D treatment for
autoimmune diseases? Isr Med Assoc J, 12 (3): 136-139, 2010.
REINHARDT, T. A.; HORST, R. L.; LITTLEDIKE, E. T. et al. 1,25Dihydroxyvitamin D3 Receptor in Bovine Thymus Cland Biochem. Biophys.
Res. Commun., 106 (3): 1012-1018, 1982.
ROMAGNANI, S. The increased prevalence of allergy and the hygiene
hypothesis: missing immune deviation, reduced immune suppression, or both?
Immunology, 112 352-363, 2004.
SAKAGUCHI, S. Naturally arising CD4+ regulatory T Cells for immunologic selftolerance and negative control of immune responses. Annu Rev Immunol 22:
531-562, 2004.
SAKAGUCHI, S.; SAKAGUCHI, N.; ASANO, M. et al. Immunologic selftolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor -chains
(CD25). J. Immunol., 155: 1151 -1164, 1995.
,
,
ela o entre vitamina
doen as al rgicas Rev. bras. alergia imunopatol, 35 (1): 15-24, 2012.

e

SCHUPPAN, D.; JUNKER, Y.; BARISANI, D. Celiac disease: from
pathogenesis to novel therapies. Gastroenterology, 137 (6): 1912-1933, 2009.
SILVA, T.
,
Adultos. RAMB, 56 (1): 122-126, 2010.

iagn stico de

oen a

el aca em

SIMPSON, C. R.; NEWTON, J.; HIPPISLEY, J. et al. Incidence and prevalence
of multiple allergic disorders recorded in a national primary care database.
JRSM Short Rep, 101: 558-563, 2008.
SMITH, T. R.; KUMAR, V. Revival of CD8+ Treg-mediated suppression. Trends
Immunol, 29 (7): 337-342, 2008.
SUN, J. Vitamin D and mucosal immune function. Curr Opin Gastroenterol, 26
(6): 591-595, 2010.
TACO. Tabela Brasilei
–
revisada e ampliada. 4ª edição. Campinas: UNICAMP, 2011. 161 p.
TANG, X. L.; SMITH, T. R.; KUMAR, V. Specific control of immunity by
regulatory CD8 T cells. Cellular & Molecular Immunology, 2 (1): 11-19, 2005.
TEIXEIRA, G.; PASCHOAL, P. O.; OLIVEIRA, V. L. et al. Diet selection in
immunologically manipulated mice. Immunobiology, 213 (1): 1-12, 2008.
TEIXEIRA, G. A. P. B. Seleção de dietas por camundongos normais,
imunes e tolerantes a amendoim e castanha de caju. 1995. 115 (Masters).
Bioquímica e imunologia UFMG, Belo Horizonte.

159

TEIXEIRA, G. A. P. B. Um modelo Murino de Inflamação Intestinal Cronica Tolerancia e Imunização Oral : Antigenicidade versus Temporalidade.
2003. 246 (PhD). Patologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói.
TEIXEIRA, G. A. P. B.; ANTUNES, D. M. F.; CASTRO-JÚNIOR, A. B. et al.
Induction of an Antigen Specific Gut Inflammatory Reaction in Mice and Rats: A
Model for Human Inflammatory Bowel Disease. Braz Arch Biol Technol, 52
(3): 601-609, 2009.
ULITSKY, A.; ANANTHAKRISHNAN, A. N.; NAIK, A. et al. Vitamin D deficiency
in patients with inflammatory bowel disease: association with disease activity
and quality of life. J Parenter Enteral Nutr, 35 (3): 308-316, 2011.
VIDAL, A. M.; DIAS, D. O.; MARTINS, E. S. M. et al. A ingestão de alimentos
funcionais e sua contribuição para a diminuição na incidência de doenças.
Acta. Paul. Enferm., 24 (4): 479-484, 2011.
VILLANACCIA, V.; CEPPAB, P.; TAVANIC, E. et al. Coeliac disease: The
histology report. Digest Liver Dis, 43 (4): S385-S395, 2011.
VIZZOTTO, M.; KROLOW, A. C.; TEIXEIRA, F. C. Alimentos Funcionais:
Conceitos Básicos. Embrapa Clima Temperado, 2010. 20 p.
WANG, J. Management of the Patient with Multiple Food Allergies. Curr
Allergy Asthma Rep, 10 (4): 271-277, 2010.
YANG, L.; WEAVER, V.; SMITH, J. P. et al. Therapeutic Effect of Vitamin D
Supplementation in a Pilot Study of Crohn's Patients. Clin Transl
Gastroenterol, 4 (4): e33, 2013.
ZHAO, H.; ZHANG, H.; H., W. et al. Protective role of 1,25(OH)2 vitamin D3 in
the mucosal injury and epithelial barrier disruption in DSS-induced acute colitis
in mice. BMC Gastroenterology, 12 (57), 2012.

160

8

ANEXO 1 – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL

161

9

ANEXO 2 – REAGENTES

EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS DO AMENDOIM
Preparo dos reagentes
Tampão borato 0,1M.pH 10
Borato= Na2B4O7.10H2O

38,12g

H2O destilada

qsp 1000mL



Adicionar 38,12g de borato a 900mL água deionizada 1000mL.



Acertar o pH com NaOH para 10 utilizado o pHmetro QUIMIS, modelo
Q.400 A.



Adicionar água qsp 1000mL;

Salina fisiológica pH 7,2
NaCl

8,5g

H2O destilada

qsp 1000mL



Adicionar o NaCl à 900mL água destilada.



Ajustar o pH entre de 7,0 a 7,2 utilizando o pHmetro QUIMIS, modelo
Q.400 A.

DOSAGEM DE PROTEÍNA PELO MÉTODO DE FOLIN
Preparo dos reagentes
Reativo 1
Sulfato de cobre (CuSO4) 1%

0,5mL

Tartarato de sódio (C4H2Na2O6 . H2O) 2%

0,5mL

Carbonato de sódio (NaCO3) 2%.

50mL

Reativo de Folin – Diluição
Reativo de Folin

400L

H2O destilada

6000l

Elaboração da curva padrão
A partir da amostra titulada de BSA (1mg/mL) serão feitas quatro
diluições como indicado na tabela 21.
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Tabela 22 – Diluição da solução padrão e fases da dosagem de proteína

Reativo de
Folin (mL)

Reativo 1* (mL)

Branco

___

0,60

4,0

BSA 50g

0,05

0,55

4,0

BSA 100g

0,10

0,50

4,0

BSA 200g

0,20

0,40

4,0

BSA 300g

0,30

0,30

4,0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Esperar 50 minutos

H2O destilada
(mL)

Esperar 10 minutos

Volume
(mL)

Tubos

Tabela 23 – Diluição dos extratos salino e borato

Tipo de extrato

Diluição

Extrato amendoim salino

Diluição 1:5

Extrato amendoim borato

Diluição 1:10

Tabela 24 – Diluição das amostras e fases da dosagem de proteína

H2O destilada
(mL)

Reativo 1
(mL)

Reativo de Folin
(mL)

Amd borato 1

0,05

0,55

4,0

0,4

Amd borato 2

0,10

0,50

4,0

0,4

Amd borato 3

0,20

0,40

4,0

0,4

Amd salino 1

0,05

0,55

4,0

0,4

Amd salino 2

0,10

0,50

4,0

0,4

Amd salino 3

0,20

0,40

4,0

0,4

AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS DE ANTICORPOS ANTIAMENDOIM
Preparo dos reagentes
Solução PBS 1X pH 7,2 para o coating
NaCl

8g

KCl

0,2g

Na2HPO4

1,15g

KH2PO4

0,2g

H2O

1000mL

PBS-Gelatina
Gelatina em pó

10g

PBS pH

1000mL

Esperar 50 minutos

Volume
(mL)

Tubos
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Tampão Citrato Fosfato pH 5,0
Ácido cítrico anidro

9,6g

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 17,04
H2O qsp

1000mL

Ácido Sulfúrico (H2SO4) 2N
Normalidade =

Peso molecular
Nº de hidrogênios

Memoria de Cálculo
N = 98/2  N = 49N/litro

Ni x Vi = Nf x Vf

2N = 4mols

98 x Vi = 4 x 1
Vi = 0,04 x 1000
Vi = 41mL de H2SO4

Portanto
Ácido sulfúrico

41mL

H2O destilada qsp

1000mL

FORMALINA DE CARSON 10% – pH 7,4
Preparo dos reagentes
Formaldeído P.A.
Metanol
PBS 1x
PREPARO

DAS

AMOSTRAS

100mL
15mL
885mL
DOS

TECIDOS

PARA

ANÁLISE

HISTOPATOLÓGICA
As amostras de tecido foram processadas de acordo com a rotina do
laboratório. Em resumo: as peças foram lavadas em água corrente por 4 horas
e em seguida foram imersas por 50 minutos em cada uma das seguintes
soluções: 1) Álcool a 70%; 2) Álcool a 95%; 3) Álcool absoluto a 100% I; 4)
Álcool absoluto a 100% II; 5) Álcool absoluto a 100% III; 6) Xilol I; 7) Xilol II
para desidratar e clarear os tecidos. Após o banho de parafina I e II em estufa a
55 - 60ºC, durante 50 minutos cada, os segmentos foram incluídos em
parafina. Os blocos foram cortados com espessura de 5m com auxilio de
micrótomo (Spencer 820). Os cortes foram colocados em banho-maria, para
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distender e, em seguida foram colocados em lâminas, previamente
albuminizadas.
COLORAÇÃO POR HEMATOXILINA-EOSINA
A coloração dos cortes de tecido com hematoxilina-eosina (HE)
obedeceu, a rotina do laboratório de histotécnica do Departamento de
Patologia da Faculdade de Medicina da UFF. Em resumo as laminas com os
cortes foram submetidas aos seguintes procedimentos:


Desparafinização: 3 minutos em cada uma das seguintes soluções:
Xilol I; Xilol II e Xilol III.



Hidratação dos tecidos: 3 minutos em cada uma das seguintes
soluções: Álcool absoluto a 100% I; Álcool absoluto a 100% II e Álcool
95%.



Etapa de coloração: água destilada por 3 minutos; Solução de
Hematoxilina de Mayer por 20 minutos; Água corrente por 25 minutos;
Álcool 70% por 2 minutos e Eosina-Floxina por 2 minutos.



Desidratação: 3 minutos em cada uma das seguintes soluções: Álcool
95%, Álcool absoluto a 100% I, Álcool absoluto a 100% II, Álcool
absoluto a 100% III, Xilol I; Xilol II e Xilol III.



Montagem das lâminas: os fragmentos corados são recobertos com
bálsamo que recobre os cortes e permite a fixação da lamínula na
lâmina.

