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Resumo
Esse estudo analisa os efeitos da restrição proteica materna, durante o período de
lactação, na distribuição, organização e densidade volumétrica das fibras do
sistema elástico da traqueia de ratos ao desmame. Duas ratas Wistar (Rattus
novergicus) gestantes, após cópula com o mesmo macho, foram divididas após o
parto em: I) Grupo controle: acesso livre à dieta padrão de laboratório contendo
23% de proteína; II) Grupo restrição proteica: dieta isoenergética, contendo 8% de
proteína. Aos 21 dias de vida, os filhotes de ambos os grupos tiveram suas
traqueias excisadas, e as fibras do sistema elástico foram analisadas à
microscopia ótica. Foi realizado estudo morfométrico qualitativo; a avaliação
quantitativa foi realizada por estereologia. Os resultados são expressos em
percentagem da densidade volumétrica. Não houve diferenças entre os grupos em
relação às análises qualitativas como organização e distribuição das fibras
elásticas. Entretanto, em relação às analises quantitativas pela estereologia, a
densidade volumétrica das fibras elásticas foi: I) Grupo controle: 2,46 ± 0.99%, IC
95%: 2,05 – 2,87; II) Grupo restrição proteica: 3,25 ± 1.13%, IC: 95%: 2,78 – 3,71
(p < 0,05). Os dados descritos apresentam informação original com respeito à
organização e densidade volumétrica das fibras elásticas na traqueia de ratos
normais e submetidos à desnutrição materna durante o aleitamento. Os resultados
revelam que uma dieta com restrição proteica materna durante o período de
aleitamento possui influência na concentração das fibras elásticas da traqueia de
ratos Wistar, com aumento em sua concentração.
Palavras-chave: Crescimento e desenvolvimento; desnutrição; estenose traqueal;
tecido elástico; traqueia.

Abstract
The aim of the present study was to evaluate the effects of maternal protein
restriction during lactation on the organization and volumetric density of elastic
system fibers of the trachea in rats. Two Wistar rats (Rattus novergicus), pregnant
from the same male, were separated at delivery into two groups: I) Control group:
with free access to standard laboratory diet containing 23% protein; II) Protein
restricted group: receiving isoenergetic diet containing 8% protein. At the age of 21
days, the trachea of the offspring was excised and the elastic fibers were evaluated
at light microscopy. It was initially performed morphometric qualitative evaluation;
quantitative analyses were performed by stereology, using the point-counting
method. Quantities were expressed as volumetric densities. There were no
differences related to the organization and distribution of elastic fibers between the
groups. Regarding quantitative analyses by stereology, the volumetric density of
elastic fibers of the trachea was: I) control group: 2.46 ± 0.99%, CI 95%: 2,05 –
2,87; II) protein restricted group: 3.25 ± 1.13%, CI 95%: 2,78 – 3,71 (p < 0.05).
Data in the present study provides original information regarding the organization
and concentration, expressed as volumetric density, of elastic fibers in the trachea
of normal and malnourished rat. Our results also show that a protein-restricted diet
during lactation promotes a marked increase in the volumetric density of these
fibers in Wistar rats.
Key Words: Growth and development; histology; tracheal stenosis; airway
remodeling; malnutrition; trachea.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a desnutrição
acomete até 43% das crianças nos países em desenvolvimento 1. A prevalência da
desnutrição em pacientes hospitalizados é ainda maior, atingindo cerca de 60%
dos pacientes internados, mesmo nos países considerados desenvolvidos2,3.
Esses dados refletem-se claramente quando se analisam as consequências
econômicas e médicas ocasionadas pelo estado nutricional deficiente4. Em função
dessa alta prevalência de desnutrição, parece-nos importante a realização de
trabalhos experimentais a fim de avaliar suas consequências nos diversos
sistemas orgânicos. Conforme estudos prévios revelam, a desnutrição promove
alterações estruturais, metabólicas, endócrinas e funcionais em todos os níveis do
organismo. Esta afirmativa fundamenta-se em inúmeros trabalhos clínicos e
experimentais, que demonstram a ação deletéria da desnutrição 5,6,7. No sistema
respiratório estudos têm demonstrado alterações imunológicas 8,9, funcionais10 e
morfológicas11,12.
Poucos estudos avaliaram os efeitos da restrição alimentar na prole de
ratas lactantes desnutridas e a maioria deles engloba os períodos de gestação e
lactação13,14. Estudos sobre os efeitos da desnutrição na prole apenas durante o
período de lactação são escassos, mas mostraram alterações no desenvolvimento
neural15, na função endócrina pancreática7,16, na função tireoidiana17,18,19,
maturidade sexual20, no endométrio21 e no sistema locomotor22,23.
Estudos brasileiros relatam que a desnutrição é um fator determinante de
óbitos e também de prolongado tempo de internação hospitalar em diferentes
faixas etárias4,24. Outros trabalhos demonstraram que pacientes desnutridos
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apresentam maior tempo de hospitalização após cirurgia e maior risco de óbito
pós-operatório, se comparados com pacientes nutridos25,26. Alguns estudos
avaliaram o resultado de intervenções em pacientes cirúrgicos submetidos a uma
dieta para correção da desnutrição no pré-operatório com pacientes não
submetidos a tal correção. Esses trabalhos demonstraram melhores resultados do
tratamento cirúrgico nos pacientes do primeiro grupo, levando a menor tempo de
internação hospitalar e menores taxas de morbidade e mortalidade 26,27.
Como descrito acima, a desnutrição é um relevante problema de saúde
pública e ainda mais prevalente nos pacientes hospitalizados que requerem
tratamento cirúrgico. Alterações fisiológicas, que levam também a alterações
morfológicas, ocasionam alterações na homeostasia do organismo. Dessa forma,
processos como cicatrização de feridas, recuperação de infecções e capacidade
de

ganho

muscular

estão

prejudicados.

Esses

pacientes

apresentam,

consequentemente, dificuldade de desmame de prótese ventilatória, de retorno à
deambulação, além de uma atividade imunológica deficiente. Estudos que possam
quantificar tais alterações podem formar as bases para a compreensão da
fisiopatologia desses mecanismos e conduzir a métodos mais eficazes para lidar
com as potenciais complicações que acometem esses pacientes.
No que se refere ao estudo de alterações microscópicas no aparelho
traqueobrônquico utilizando ratos como modelo experimental, poucos estudos têm
sido

desenvolvidos28,29,30.

Nenhum

estudo

até

o

momento

avaliou

quantitativamente alterações na matriz extracelular das vias aéreas centrais em
animais submetidos a algum protocolo de desnutrição.
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A falta de

informações na

literatura relativas ao

crescimento

e

desenvolvimento do aparelho traqueobrônquico e alterações morfológicas
relacionadas à desnutrição motivou a realização desse estudo. Um aspecto a ser
ressaltado é a desnutrição materna durante o período de aleitamento, a qual
ocasiona alterações no desenvolvimento e no crescimento de sistemas orgânicos
do indivíduo, como sugerido por estudos prévios no sistema urogenital e
reprodutor, endócrino, ósseo e neurológico22,23,31,32,33. Entretanto, estudos
avaliando alterações da matriz extracelular na traqueia de animais submetidos à
desnutrição são escassos. A traquéia é um órgão essencial à vida, e que, até o
momento, não pode ser substituído ou transplantado em toda sua extensão. As
abordagens cirúrgicas a esse órgão geralmente requerem a retirada de um
segmento, o que leva a processos de cicatrização de anastomoses, com riscos de
infecções, deiscência de sutura, necrose do órgão e possibilidade de o paciente
ser mantido em ventilação mecânica prolongada. Haja vista a traquéia ser um
órgão não passível de regeneração, alterações morfológicas durante seu
desenvolvimento e crescimento podem ter implicações por toda a vida do
indivíduo.
O progressivo aumento no número de intervenções cirúrgicas realizadas na
traqueia e vias aéreas ocasiona, consequentemente, um aumento das
complicações

relacionadas

a

esses

procedimentos.

A

maioria

dessas

complicações está relacionada ao processo de cicatrização o qual, por sua vez, é
determinado por processos iniciados na matriz extracelular, como a formação de
colágeno e fibras do sistema elástico, neovascularização e elaboração de
substâncias quimiotáticas para proliferação celular. Os processos cicatriciais, de
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modo geral, envolvem aumento do metabolismo local com consumo de energia,
além de necessitarem de síntese proteica para formação tecidual. Os estados de
desnutrição podem levar a dificuldades e alterações no mecanismo de
cicatrização, com consequente falha nesses processos, ocasionando resultados
médicos-cirúrgicos aquém do esperado. Desse modo, a compreensão das
alterações morfológicas traqueais decorrentes da desnutrição é essencial para
fornecer as bases para estudos que visem intervenções a fim de corrigir e
aperfeiçoar os resultados relacionados aos diferentes procedimentos realizados
nas vias aéreas.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Alguns estudos envolvendo animais sugerem que a massa corporal é mais
importante que a idade para o início da puberdade34,35,36, provavelmente devido a
fatores hormonais e nutricionais. Diferentes trabalhos demonstram que a
desnutrição na fase pré-puberal reduz o ganho de massa, mesmo que o déficit
nutricional tenha sido corrigido após o início da puberdade31,37,38.
Em relação a pesquisas prévias envolvendo desnutrição proteica,
demonstrou-se

haver

declínio

no

número

de

somatotrofos,

lactotrofos,

gonadotrofos e tireotrofos de células hipofisárias de macacos adultos, segundo
análise morfométrica e ultraestrutural, quando se comparou animais com dieta
normal e os submetidos à desnutrição proteica. A densidade volumétrica e celular
e a percentagem de distribuição dessas células também foram significativamente
menores. Nenhuma alteração morfológica foi observada nos corticotrofos. A
microscopia eletrônica revelou que todas essas células exibiram alterações
sugestivas de hiperfunção compensatória31,32,33,36.
Já foi demonstrado que a desnutrição, tanto proteica quanto calórica, altera
o eixo hipotálamo-hipófise-gônada em ratos pré-puberes e adultos. Trabalhos
prévios

demonstram que

a

desnutrição

na fase pré-puberal reduz as

concentrações séricas hormonais de gonadotrofinas e testosterona31,37.
Estudo experimental, avaliando efeitos morfométricos na idade adulta da
prole de ratas submetidas a uma dieta hipoproteica apenas durante o período de
lactação, revelou que há menor desenvolvimento ósseo da tíbia em comparação
ao grupo controle22. Outro trabalho do mesmo autor revelou redução de medidas
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morfométricas do crânio adulto de ratos que foram amamentados por uma matriz
recebendo dieta hipoproteica durante o período de lactação 23.
Alguns trabalhos demonstram que a desnutrição materna durante o período
de aleitamento leva a um menor ganho de massa corpórea nos filhotes17,18. Esses
estudos revelaram que a diminuição da massa corporal do grupo estudado, em
relação ao grupo controle, permanece até a idade adulta, mesmo que os animais
submetidos à desnutrição proteica materna durante o aleitamento consumissem
dieta normal após o desmame. Ao atingirem a idade adulta, a massa corporal
média dos animais em estudo era cerca de 10% menor que o grupo controle18.
Esses achados corroboram outros estudos citados adiante, de que a desnutrição
em fases iniciais da vida leva a alterações morfológicas permanentes no indivíduo.
Há poucos estudos relacionando possíveis alterações morfológicas na
matriz extracelular de órgãos e tecidos como consequência da desnutrição.
Entretanto, Nishimoto e colaboradores já propuseram que tais alterações existem
e, ainda, que podem apresentar semelhança com o processo fisiológico do
envelhecimento39.

2.1 ESTEREOLOGIA
Uma

questão

frequente

em

morfologia

refere-se

à

técnica

empregada na obtenção de informações morfométricas adequadas de células ou
matriz extracelular. Dentre os métodos disponíveis destaca-se a estereologia, em
que é possível gerar medidas de volume a partir de aferições relacionadas à área
de uma estrutura.
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A Estereologia é um método que permite o conhecimento tridimensional de
um órgão, tecido ou estrutura através da determinação de parâmetros
quantitativos (quantificação) em imagens bidimensionais. Para isso utiliza-se de
princípios geométricos, matemáticos e estatísticos55 (figura 1).

Figura 1 – Observação de estruturas tridimensionais em cortes bidimensionais. Volumes
(mitocôndria) aparecem como áreas, áreas (retículo endoplasmático) são vistos como linhas, e
linhas (microtúbulos) aparecem como pontos

55

.

Os estudos em estereologia necessitam de linhas-teste, pontos-teste e uma
superfície conhecida (área-teste) para adquirir informações a partir dos cortes
histológicos. O conjunto desses elementos é denominado “Sistema-Teste”55.
A estereologia, sendo um tipo de avaliação quantitativa, apresenta uma
série de vantagens em relação a estudos qualitativos, a saber: 1) resultados
quantitativos podem ser reproduzidos e verificados por diferentes pesquisadores
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em épocas distintas; 2) a comparação entre diversos grupos (por exemplo:
pareados por idade, espécies, resposta a medicamentos) pode ser mais
objetivamente realizada; 3) pesquisadores envolvidos com o método necessitam
de menor tempo de treinamento, comparando-se com outros métodos, pois suas
medidas independem de parâmetros subjetivos. 4) suas bases matemáticas
teóricas permitem que análises realizadas por computadores sejam amplamente
aceitas cientificamente55,56.
Dois conceitos são básicos na Estereologia: o princípio de Delesse e o
princípio de Cavaliere.
Segundo o princípio de Delesse a mensuração de uma área transversal
relativa de objetos em relação à área total da estrutura, denominada de densidade
de área (AA), permite uma estimativa sem viés do volume desses objetos. Esse
estimador é chamado de densidade de volume (Vv). Ou seja, o princípio de
Delesse consiste em demonstrar que a relação entre parâmetros parciais e
absolutos é similar. Dessa forma:

A

A

A
A

p

T

V
,

V

V
V

p
T

e

AA = VV

Sendo AP = área parcial, AT = área total, VP = volume parcial e VT = volume
total. Para a estimação da densidade de volume a orientação dos cortes é
imaterial.
Segundo o princípio de Cavaliere, a partir de cortes seriados de uma
estrutura podemos conhecer seu volume, sendo para tal imprescindível conhecer
a espessura da microtomia, porém não sendo necessário que todos os cortes da
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série sejam analisados. Podemos contar um corte a cada intervalo sistemático
sem que isso, estatisticamente, diminua a acurácia do método. Dessa maneira, o
trabalho de mensuração fica reduzido e mais rápido55,56. Tal princípio é ilustrado
na figura 2.

Figura 2 – Princípio de Cavaliere e o volume estimado de um órgão. Realiza-se cortes seriados de
espessura (t) uniforme. Por exemplo, a cada cinco secções (T = 5t) realiza-se uma medida para
determinar a área (por exemplo pelo método de contagem de pontos: em um sistema teste de área
55

quadrada, a área (A) do ponto (P) é calculada como o quadrade da distância entre os pontos, (d) .
Vol: Volume; A: Área
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Originalmente desenvolvido na década de 1930 para estimativa do volume
de metais ou formações geológicas em cavernas e minas, o método da
estereologia atualmente tem sua principal aplicação relacionada às estimativas da
densidade de volume de estrutura orgânicas, utilizando um conjunto de pontosteste. Esse método é chamado de “método de contagem de pontos” no qual PP é a
razão entre o número de pontos-teste que tocam a superfície do objeto e o
número de pontos que tocam a superfície da estrutura. Sendo assim:

A V
A V
p

p

T

T

P
P

p

T

e

AA = VV = PP

em que PP = pontos-teste que tocam o objeto (pontos parciais) e P T =
pontos-teste que tocam a estrutura (pontos totais).
Na estereologia os resultados são obtidos através da contagem de
pontos-teste e interseções-teste aplicando-se algumas fórmulas matemáticas
definidas previamente considerando-se a geometria da construção do sistemateste.
Um sistema teste é um sistema de linhas (retas ou curvas) e pontos que
pode ser superposto a uma imagem morfológica para a contagem estereológica.
Tradicionalmente, os sistemas-teste são desenhados com linhas retas ou
segmentos de linhas retas, apresentando um arranjo triangular, quadrangular ou
hexagonal. Cada um desses arranjos determina as características básicas do
sistema-teste. Elas são AP (área do ponto-teste), PT (número de pontos-teste) e d
(a menor distância entre pontos-teste). A área-teste pode ser conhecida
multiplicando-se o número de pontos-teste pela área de um ponto-teste. O
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sistema-teste M-42 de Weibel e colaboradores57,58 apresenta 42 pontos-teste, a

linha-teste mede 21d e a área-teste mede:

42.

3
.
2

d2

Todas as estruturas estudadas que tocam as linhas proibidas do sistemateste M-42 não são contadas para não haver uma superestimação na
quantificação (figura 3).

Figura 3 – Sistema-teste M-42. As estruturas que tocam as linhas proibidas (tracejadas) não são
contadas. As linhas curtas (d) calibram esse sistema-teste e suas extremidades são consideradas
os pontos-teste (PT). Quando uma dessas linhas atinge a estrutura em estudo, é contado como Pp.

Estabelecer o menor tamanho da amostra a ser analisada pela estereologia
com resultados estatisticamente significativos promove economia e redução de
trabalho; além disso, no que tange à utilização de animais de experimentação, é
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concordante com as orientações éticas atuais. Essa questão pode ser mais bem
avaliada utilizando-se a seguinte fórmula:
(1

EPR

V

V

)

n

Sendo: EPR = erro padrão relativo, VV = densidade de volume da estrutura
em análise, n = número de pontos a serem contados. Então, para conhecermos o
tamanho mínimo da amostra a ser estudada realizamos um ensaio preliminar no
qual determinamos a densidade de volume da estrutura em questão sendo V V a
razão do número de pontos que atinge a estrutura (PP) pelo número de pontosteste (PT):

V

V

P
P

p

T

EPR

O valor encontrado e aplicado pela fórmula:

(1

V
n

V

)

nos fornece

o valor de n. Entretanto, esse valor (número de pontos a serem contados) deve
ser corrigido em função de a estrutura estudada ocupar apenas um percentual do
volume total. Para tal utiliza-se a seguinte fórmula:

n

n
V

calculado

corrigido

V

Para determinarmos o número de campos a serem contados por espécime,
basta dividirmos o número de pontos a serem contados corrigidos (n corrigido)
pelo número de pontos-teste do sistema-teste utilizado (no sistema-teste M-42 são
42 pontos-teste).
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A aquisição de dados na maioria dos estudos estereológicos é obtida
diretamente de imagens, normalmente oriundas de microscopia óptica ou
microscopia eletrônica de transmissão.
Qualquer sistema teste deve ser sobreposto a uma imagem, o que pode ser
feito através da óptica do microscópio, ou em uma tela de monitor em um sistema
de vídeo acoplado a um microscópio, como foi o caso em nosso estudo. De
qualquer forma, é necessário contar linhas e pontos que atinjam as estruturas do
tecido, ou número de objetos na área, para conseguirmos as informações
necessárias às fórmulas estereológicas.
Estudos estereológicos também podem ser realizados através da análise de
imagem assistida por computador utilizando-se programas do tipo “ImagePro”,
desde que todas as premissas metodológicas sejam respeitadas 55,56,57,58. A
utilização de computadores permite maior agilidade na contagem e cálculos.
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3 ANATOMIA DA TRAQUÉIA DO RATO

3.1 ANATOMIA MACROSCÓPICA
A traquéia do rato inicia-se na região cervical, caudal à laringe e cartilagem
cricóide. Estende-se até o tórax, bifurcando-se em brônquio principal direito e
brônquio principal esquerdo. À direita há quatro lobos pulmonares, sendo apenas
um lobo à esquerda40. Apesar de existirem diferentes classificações para o termo
“vias aéreas centrais”, definiremos como sendo o segmento da via aérea que se
inicia na borda inferior da cartilagem cricóide, passa pela traqueia, brônquios
principais direito e esquerdo e brônquio intermédio, à direita.
A traquéia é formada por anéis cartilaginosos dispostos ântero-lateralmente
no órgão, conectados em sua região posterior pela porção membranosa da
traqueia. Esta é formada por musculatura lisa, fibras do sistema elástico e
colágeno. Os anéis podem ser completos ou incompletos, e até mesmo
bifurcados. A anatomia macroscópica da traqueia e brônquios principais do rato
Wistar é similar à do ser humano; as relações com estruturas anatômicas
adjacentes também é extremamente semelhante.

3.2 HISTOLOGIA
A mucosa traqueobrônquica apresenta um epitélio do tipo respiratório,
caracterizado por ser cilíndrico ciliado pseudoestratificado e com células
caliciformes. A lâmina própria é constituída por tecido conjuntivo frouxo, rico em
fibras elásticas, e contém glândulas, cujos ductos se abrem na luz traqueal. A
secreção traqueal é levada em direção à faringe pelos movimentos ciliares
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contínuos. Há uma “barreira” de muco, rico em componentes de defesa do
organismo, que é renovada continuamente41. O muco é continuamente levado em
direção à faringe, devido aos batimentos ciliares das células caliciformes. Assim
como a anatomia macroscópica, a histologia traqueal do rato Wistar muito
semelhante à histologia da traqueia humana. Entretanto, não há estudos
comparando a matriz extracelular desse órgão entre ratos Wistar e o ser humano,
os quais são necessários para validar esse animal como modelo experimental
adequado para o estudo da via aérea central.

3.2.1 matriz extracelular
A

matriz

extracelular

possui

importante

papel

no

crescimento

e

diferenciação celular ocupando, em maior ou menor grau, o espaço intersticial de
todos os sistemas orgânicos. As interações entre os diferentes componentes da
matriz extracelular, com as células do tecido e com fatores hormonais comprovam
que a matriz apresente atuação essencial no desenvolvimento e manutenção da
homeostase do organismo42. A matriz extracelular é constituída por uma complexa
rede de macromoléculas em que os principais componentes são o colágeno, as
fibras do sistema elástico, os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos e as
glicoproteínas41. No presente trabalho estudamos os componentes de fibras do
sistema elástico.
A traqueia humana, macroscopicamente, é idêntica à traqueia do rato;
porém, em relação à composição e organização da matriz extracelular, nunca se
avaliou esse órgão no rato. Esse animal vem sendo utilizado para estudos
envolvendo procedimentos cirúrgicos das vias aéreas centrais, o que torna
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imprescindível uma análise comparativa da matriz extracelular da traqueia humana
e do rato, a fim de validá-lo como modelo experimental adequado ao estudo das
vias aéreas.

3.2.1.1 colágeno
O colágeno é a proteína mais abundante do organismo humano,
representando cerca de 30% do total de proteínas encontradas nos tecidos. É
constituído por três cadeias polipeptídicas (cadeias

) que podem ser idênticas

(homotrímeros) ou diferentes (heterotrímeros)41. Cada cadeia de colágeno (cadeia
) tem suas próprias características quanto à composição de aminoácidos, que
são utilizados para identificar o tipo de colágeno.
Os colágenos fibrilares (tipo I, II, III, V, XI) apresentam a mesma estrutura
geral. O colágeno do tipo I é o mais encontrado nos tecidos conjuntivos em geral e
forma fibrilas mais espessas, enquanto o colágeno do tipo III apresenta uma
distribuição mais específica em órgãos hematopoiéticos e ao redor das fibras
musculares lisas. Esse tipo de colágeno forma fibrilas mais delgadas, também
chamadas de fibras reticulares. Devido à rica cobertura de glicídios, as fibrilas de
colágeno tipo III são coradas preferencialmente por sais de prata. Estas fibras
proporcionam sustentação íntima para os capilares, nervos e células musculares,
e estão intimamente associadas às membranas basais41,43.
O principal representante dos colágenos reticulares é o tipo IV, encontrado
nas membranas basais. Apresenta segmentos em cadeias polipeptídicas com
maior quantidade de 3-hidroxiprolina e hidroxilisina que os demais tipos de
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colágeno. Possui estrutura mais flexível que os colágenos fibrilares, e apresenta
sua tríplice hélice interrompida, permitindo várias curvaturas. Não é clivado após
ser secretado no meio extracelular e retém a região terminal, impedindo o
empacotamento lado a lado em longas fibrilas basais41,43.

3.2.1.2 fibras do sistema elástico
No tecido conjuntivo, as fibras do sistema elástico podem ser diferenciadas
das fibras colágenas por serem mais delgadas e não apresentarem estriação
longitudinal. Ramificam-se e ligam-se umas as outras, formando uma trama de
malhas muito irregulares. Em virtude da presença de um pigmento, as fibras do
sistema elástico, quando vistas a fresco e em grande quantidade, têm cor
amarelada quando coradas pelos métodos da resorcina-fucsina ou aldeídofucsina. Apresentam espessura variando entre 0,2 a 1,5 μm. Essas fibras cedem
facilmente mesmo às trações mínimas, porém retomam sua forma inicial tão logo
cessem

as

forças

deformantes,

que

é

uma

característica

denominada

resiliência41,43,44.
As fibras do sistema elástico apresentam características morfológicas
específicas em relação aos diferentes tecidos e órgãos. A organização dessas
fibras aparentemente tem influência na resiliência e nas propriedades mecânicas
inerentes a determinado tecido. Dessa forma, a distribuição concêntrica das fibras
é adequada para manter a uniformidade da pressão arterial ao longo da parede de
um vaso, assim como a organização homogênea em uma lâmina sob o mesotélio
parece protegê-lo contra a distensão e contração de órgãos como os pulmões e a
bexiga43.
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As fibras do sistema elástico são caracterizadas pelo alto grau de
extensibilidade que apresentam. São encontradas em tecidos que

são

constantemente submetidos a grandes forças de estiramento e / ou compressão.
Por essa razão, os elementos fibroelásticos (colágeno e elastina) combinam-se
para formar estruturas de importância fundamental, em tecidos complacentes44,45.
A fibra elástica é uma estrutura complexa formada por elastina, proteína
microfibrilar, lisil oxidase, e proteoglicanos41,44.
Durante o processo de desenvolvimento de uma fibra do sistema elástico, o
componente microfibrilar é o primeiro a surgir, sendo depois depositada a elastina,
provavelmente devido a uma interação iônica entre a elastina e a superfície
microfibrilar como conseqüência de suas cargas opostas. De acordo com o grau
de associação entre esses componentes, as fibras do sistema elástico são
divididas em três grupos41,44:
a) Fibras elásticas: constituídas em sua maior parte por elastina (em
posição central) e um número reduzido de microfibrilas em posição periférica.
b) Fibras elaunínicas: constituída por pouca elastina e um grande número
de microfibrilas.
c) Fibras oxitalânicas: compostas exclusivamente por microfibrilas.
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4 OBJETIVOS

4.1 GERAL
Avaliar os efeitos da desnutrição materna no período de aleitamento sobre
a massa corporal dos filhotes e alterações morfológicas qualitativas e quantitativas
na matriz extracelular da traqueia da prole, comparando-se com um grupo
controle.

4.2 ESPECÍFICO
Avaliar

efeitos

da

desnutrição

materna

no

período

de

lactação,

comparando-se com um grupo controle, em relação a:
1 – alterações quantitativas na densidade volumétrica das fibras do sistema
elástico da traquéia da prole aos 21 dias de vida (desmame).
2 – comparar as alterações qualitativas na distribuição e organização das
fibras do sistema elástico e colágeno da traqueia dos animais aos 21 dias de vida.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 MODELO EXPERIMENTAL
Ratos Wistar fêmeas, nulíparas, nascidas na mesma prole, foram mantidas
em biotério com temperatura (25
controlados.

5°C) e ciclo claro-escuro (7:00-19:00h)

O manejo dos animais ocorreu em acordo com os princípios

descritos em The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals46, CIOMS
ethical code for animal experimentation47 e Use of animals in experimental
surgery48. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal.
Aos 4 meses de idade (120 dias) esses animais foram acasalados na
proporção de 2 fêmeas para 1 macho, recebendo ração comercial (23% de
proteína) até o nascimento dos filhotes, quando, então, houve a divisão das ratas
gestantes nos 2 grupos de estudo:
Grupo Controle (Grupo C): com livre acesso à água e à dieta normal, que
consistiu em ração comercial com 23% de proteína (Labina® - Purina Nutrimentos
LTDA).
Grupo sob Restrição Proteica (Grupo RP): com livre acesso à água e
dieta hipoproteica e normocalórica (8% de proteína)15,17,49.
A dieta hipoproteica foi preparada manualmente e sua composição é
mostrada na tabela 1. A fonte protéica (8%) dessa dieta é a ração comercial
macerada (Labina® - Purina Nutrimentos LTDA) e as calorias são compensadas
pelo acréscimo de amido de milho, a fim de se obter uma dieta hipoproteica e
isocalórica. As vitaminas e os minerais são suplementados de maneira a se obter
a mesma composição da ração comercial, mostrada nas tabelas 2 e 3, que é
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baseada nas recomendações do National Research Council e National Institute of
Health-USA50.

Tabela 1- Composição das dietas normo e hipoproteica.

Dieta
Nutriente

Normoproteica

Hipoproteica

Kg / dieta
Energia Total – kcal

4070.4

4070.4

Proteína %

23.0

8.0

Hidratos de Carbono %

66.0

81.0

Lipídios %

11.0

11.0

Proteína g

230.0

80.0

Hidratos de Carbono g

676.0

826.0

Lipídios g

50.0

50.0

Mistura de Vitaminas g

4.0

4.0

Mistura de Sais Minerais* g

40.0

40.0

*

50

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G .
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Tabela 2 - Composição da mistura de vitaminas. *De acordo com as recomendações do American
50

Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G .

Vitaminas *

g / kg de mistura

Ácido Nicotínico

3.000

Ácido Pantotênico

1.600

Piridoxina - B6

0.700

Tiamina - B1

0.600

Riboflavina

0.600

Ácido Fólico

0.200

Biotina

0.020

Cianocobalamina - B12

2.500

Vitamina E (500 UI/g)

15.00

Vitamina A (500,000 UI/g)

0.800

Vitamina D (400,000 UI/g)

0.250

Vitamina K

0.075
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Tabela 3 - Composição da mistura de minerais. *De acordo com as recomendações do American
50

Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G .

Minerais *
Componente

g / kg de mistura

Carbonato de cálcio, 40,04% Ca

357.00

Fosfato de Potássio, 22,76% P; 28,73% K

196.00

Citrato de Potássio, 36,16% K

70.78

Cloreto de Sódio, 39,34% Na; 60,66% Cl

74.00

Sulfato de Potássio, 44,87% K; 18,39% S

46.60

Óxido de Magnésio, 60,32% Mg

24.00

Citrato de Ferro, 16,5% Fe

6.06

Carbonato de Zinco, 52,14% Zn

1.65

Carbonato de Manganês, 47,79% Mn

0.63

Carbonato de Cobre, 57,47% Cu

0.30

Iodeto de Potássio, 59,3% I

0.01

Selenato de Sódio, 41,79% Se

0.010

Paramolibidato de Amônio, 54,34% Mo

0.008

A dieta hipoproteica começou a ser fornecida à rata do grupo RP no dia do
nascimento dos filhotes, sendo que as ninhadas de ambos os grupos foi ajustada
em 6 filhotes – inicialmente houve uma prole de 13 ratos no grupo C e de 11 ratos
no grupo RP. Este número de filhotes foi escolhido pois segundo Fishbeck e
Rasmussen (1987), parece ser o número de animais que confere o maior potencial
lactotófrico51. Provavelmente, o tamanho da ninhada possui maior influência na
quantidade de leite produzida do que em sua composição 52,53. Não obstante, o
número mínimo de indivíduos necessários para realização das análises
estatísticas propostas é de 5 filhotes.

Para avaliação do estado nutricional dos animais a quantidade de ração
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ingerida e a massa corporal, tanto dos filhotes quanto das matrizes, foram
monitorados diariamente durante todo o período experimental. A ração foi
administrada uma vez ao dia e a dieta oferecida ao grupo RP teve a mesma
quantidade em massa, medida em gramas, que a oferecida ao grupo C. Esse
valor foi obtido diariamente, a partir da pesagem da quantidade de ração ingerida
no dia anterior pelo grupo C.
Aos 21 dias de idade, que corresponde ao dia do desmame, os animais em
estudo de ambos os grupos foram submetidos à eutanásia e as estruturas
envolvidas no estudo, dissecadas e excisadas. A eutanásia foi realizada com
injeção intraperitoneal do barbitúrico Pentobarbital Sódico, na dose de 0,2 mg /
100 g de massa corporal, e então realizada perfusão intracardíaca com solução
salina 0,9% seguida de formalina, através de punção direta do ventrículo
esquerdo; com punção também do átrio direito para exsanguinação.

5.2 PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS MACROSCÓPICOS
Foram analisados 6 ratos por grupo, e as medidas obtidas com o auxílio de
um paquímetro digital de 0.01cm de precisão. Em relação à massa dos animais,
avaliaram-se os seguintes parâmetros: a) Massa corporal total dos filhotes,
utilizando-se uma balança de precisão de 0,1 grama; b) Massa corporal total das
matrizes, utilizando-se a mesma balança.

5.3 PARÂMETROS HISTOLÓGICOS
Após a realização das medidas macroscópicas as traqueias foram fixadas
em formol 10% por 24 horas, em seguida sendo submetidos à preparação
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histológica de rotina para inclusão em parafina. Cortes de 10µm transversais no
terço médio traqueal foram analisados após serem corados por: 1) FucsinaResorcina de Weigert após oxidação prévia pela oxona; 2) Hematoxilina e eosina.
As fibras do sistema elástico são dotadas de um conjunto de caracteres
histoquímicos que aumentam sobremaneira sua afinidade tintorial, facilitando sua
evidenciação seletiva. Para a determinação da densidade volumétrica (Vv) de
fibras do sistema elástico os cortes foram corados pelo método da FuscinaResorcina de Weigert com prévia oxidação pela oxona. Este método permite um
contraste adequado para que a análise possa ser feita através de um sistema
digitalizado54.
A coloração pela hematoxilina e eosina foi utilizada para avaliação de
parâmetros como diâmetro da luz traqueal e da luz das glândulas do epitélio, além
de permitir a identificação de eventuais artefatos originados da preparação do
material histológico.

5.4 COLETA DE DADOS
Os materiais usados para a coleta dos dados foram: lupa estereoscópica
com 2,5x de aumento; material de microdissecção; paquímetro digital com
precisão de 0.01cm; máquina fotográfica digital Sony Cibershot 10.1 megapixels ;
sistema de videomicroscopia com Microscópio Olympus BH2

acoplado a um

computador

para

histomorfometria.

captura

das

imagens

histológicas

e

realização

da
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5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Utilizamos o software S-PLUS

versão 6.0 para a análise estatística dos

resultados. Os resultados são expressos separadamente para cada um dos
grupos C e RP e também foi realizada a comparação entre esses dois grupos.
Foram analisadas a média, mediana, primeiro e terceiro quartis, intervalo de
confiança de 95% e desvio padrão. Esses dados são mostrados em relação à
densidade volumétrica das fibras elásticas (objeto principal do estudo), evolução
da massa corporal dos filhotes durante o experimento e evolução da massa
corporal das matrizes durante o experimento. Os resultados foram analisados pelo
teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição Gaussiana. O teste de
Mann-Whitney foi aplicado para verificar a análise de variância entre as médias
intergrupos e intragrupos59. Foi considerado como significante p < 0,05.
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6 RESULTADOS
O aumento da massa corporal dos filhotes ao longo do período de
amamentação é mostrado no gráfico 1. Ao final desse intervalo, com 21 dias de
idade, os filhotes do grupo RP apresentaram massa corporal equivalente a 39%
da massa dos filhotes do grupo C (p<0,01), conforme dados da tabela 4 e gráfico
2.

Gráfico 1 – Evolução da massa corporal dos filhotes dos grupos C e RP ao longo dos 21 dias de
aleitamento (p<0,01).
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Tabela 4 – Análise da massa corporal dos filhotes (em gramas) dos grupos C e RP, aos 21 dias de
vida. DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança (p < 0,01).
Filhotes - Grupo C

Filhotes - Grupo RP

Média

21,68

10,17

Mediana

22,06

9,81

DP

12,12

3,67

IC 95%

14,74 – 28,63

8,07 – 12,27

Gráfico 2 – Box plot das massas corporais (em gramas) dos filhotes de ambos os grupos ao final
do período estudado. Notar a maior homogeneidade nas massas dos animais do grupo RP. Os
dados correspondentes a esse gráfico estão na tabela 4 (p<0,01). Grupo C: grupo controle; grupo
RP: grupo restrição proteica.
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Em relação à massa corporal das matrizes, ao final do mesmo período, a
fêmea do grupo RP possuía uma massa corporal aproximadamente 37% menor
do que a fêmea do grupo C (p<0,01), como ilustrado no gráfico 3 e detalhados na
tabela 5.

Gráfico 3 – Evolução da massa corporal das matrizes (em gramas) dos grupos C e RP ao longo
dos 21 dias de aleitamento (p<0,01).
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Tabela 5 – Análise da massa corporal das matrizes (em gramas) dos grupos C e RP. DP: desvio
padrão; IC: intervalo de confiança (p < 0,01).
Matriz - Grupo C

Matriz - Grupo RP

Média

311,08

243,12

Mediana

301,5

244,5

DP

24,59

22,88

IC 95%

296,99 – 325,18

230,02 – 256,23

Em relação à análise qualitativa da distribuição e organização, constatamos
que as fibras do sistema elástico dos animais, identificadas sob a mucosa traqueal
em ambos os grupos estudados, apresentam uma distribuição predominantemente
longitudinal. Há, também, uma distribuição oblíqua das fibras nessa região,
formando uma rede de tecido elástico, com fibras dispostas em variadas
angulações entre si (figura 4). Em contato próximo com a superfície interna do
anel cartilaginoso, existe uma camada circular de fibras elásticas, envolvendo toda
a extensão da cartilagem (figura 5)54.
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Figura 4 – Secção traqueal mostrando o epitélio (asterisco branco) e a membrana basal (duplo
asterisco branco). Sob a membrana basal, as fibras do sistema elástico apresentam-se uma
distribuição longitudinal (asterisco preto) e alguns feixes oblíquos. C: cartilagem, ×600.

Externamente aos anéis cartilaginosos, as fibras elásticas organizam-se
exclusivamente em uma camada circular, levando-as a circundar os anéis
cartilaginosos (figura 4 e 5). Nessa topografia, não há distribuição longitudinal ou
oblíqua das fibras elásticas. Em relação à organização e distribuição das fibras
elásticas, ou seja, na análise qualitativa dessas fibras, não houve diferenças entre
o grupo C e grupo PR54.
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Figura 5 – Epitélio (asterisco branco) e membrana basal (duplo asterisco branco). Uma camada
circular de fibras do sistema elástico está em contato com a superfície interna do anel cartilaginoso
(asterisco preto). Externamente à cartilagem há uma lamina exclusivamente circular de fibras do
sistema elástico (duplo asterisco preto). C: cartilagem, ×600.

A análise quantitativa pelo método estereológico revelou: a) Grupo C: Média
da densidade volumétrica das fibras do sistema elástico: 2,46%; DP: 0,99; IC 95%:
2,05 – 2,87. b) Grupo RP: Média da densidade volumétrica das fibras do sistema
elástico: 3,25%; DP: 1,13; IC 95%: 2,78 – 3,71. A tabela 6 mostra a análise mais
detalhada dos dados relativos à densidade volumétrica das fibras elásticas em
ambos os grupos60.
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Tabela 6 – Análise da densidade volumétrica, expressa em percentagem em relação à densidade
volumétrica total do tecido, das fibras do sistema elástico da traqueia nos grupos estudados (p <
0,05). Vv: densidade volumétrica; DP: desvio padrão; IC: intervalo de confiança.

Grupo C

Grupo RP

Vv (%) – Mínimo

1,03

1,44

Vv (%) – Máximo

4,72

5,73

Vv (%) – Média

2,46

3,25

Vv (%) – 1° Quartil

1,75

2,45

Vv (%) – Mediana

2,22

2,97

Vv (%) – 3° Quartil

3,07

4,17

Vv (%) – DP

0,99

1,13

Vv (%) – IC 95%

2,05 – 2,87

2,78 – 3,71

A análise de distribuição dos quartis da densidade volumétrica (expressa
em percentagem em relação ao volume total) das fibras do sistema elástico no
grupo C e no grupo RP é ilustrada no gráfico 4.
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Gráfico 4 – Box Plot da densidade volumétrica (percentagem em relação ao volume total) para o
grupo C e grupo RP. Vv: densidade volumétrica (p < 0,05). Os dados correspondentes estão
detalhados na tabela 6.
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7 DISCUSSÃO
Desde o advento dos programas de análise de imagens computacionais, a
maioria dos estudos envolvendo a quantificação de estruturas lineares trabalha
com a densidade de área, que é uma medida bidimensional54. Tais programas
utilizam o menor elemento acessível para uma tela ou monitor, que é o pixel. Esse
elemento é bidimensional, sendo apropriado apenas para medidas lineares em
geral e medidas de área. Entretanto, para estruturas lineares que sejam finas em
relação à imagem como um todo, como é o caso das fibras do sistema elástico, o
contraste existente entre essas estruturas e o plano de fundo é pobre; o que leva a
um alto índice de erro de análise através da utilização desse método54,55.
O método de contagem de pontos, estereologia, usado em nosso estudo
mostrou-se efetivo, em diversos estudos prévios, na análise de imagens
computadorizadas, evitando os erros frequentemente associados às análises de
imagens computadorizadas. A estereologia tem sido amplamente utilizada na
quantificação dos componentes da matriz extracelular quando se analisa a
composição morfológica de um tecido54,55,56. Essa quantificação é expressa como
a percentagem da densidade volumétrica no tecido que é ocupado pelo elemento
da matriz extracelular em estudo; no caso desse estudo, as fibras do sistema
elástico.
As fibras do sistema elástico são caracterizadas pelas propriedades de
extensão e recolhimento elástico. Essa última característica, que determina a
capacidade da estrutura em retornar ao seu estado anatômico prévio após sua
extensão, é chamada resiliência. A localização e disposição tridimensional dessas
fibras estão relacionadas às suas diferentes funcionalidades, as quais irão refletir
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as propriedades mecânicas locais do tecido44,61. A traqueia tem a clássica
propriedade de ter sua conformação alterada durante processos fisiológicos
normais, como em uma ventilação espontânea forçada, tosse ou movimentos do
pescoço. Em adultos jovens, o comprimento da traqueia pode aumentar em até
30% à inspiração profunda, bem como durante a extensão do pescoço 62,63. A
extensibilidade linear e a resiliência da traqueia humana é notadamente variável
com a idade, diminuindo de 50% em crianças até 15-20% aos 70 anos de idade61.
A importância da morfologia traqueal normal é destacada em doenças
traqueais como traqueobroncomegalia, traqueomalácia e estenose traqueal
benigna. A matriz extracelular, particularmente as fibras do sistema elástico,
apresenta um papel importante e decisivo nos processos de remodelamento
tecidual associados a essas doenças e a processos cicatriciais64,65.
Estudos prévios têm enfatizado a estreita relação entre as propriedades da
proteína elastina (principal componente das fibras do sistema elástico) durante o
envelhecimento e o declínio da função respiratória. Esses estudos têm destacado
a perda da complacência dos pulmões e parede torácica; entretanto, pesquisas
envolvendo o tecido elástico das vias aéreas principais (laringe, traqueia,
brônquios principais e brônquio intermédio) são escassos61,66,67.
O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos de uma dieta hipoproteica
durante a lactação nas fibras do sistema elástico da traqueia de ratos Wistar. Esse
animal vem sendo utilizado como modelo para estudo de doenças relacionadas ao
trato respiratório e vias aéreas principais. Optamos por utilizar o corante resorcinafucsina de Weigert após oxidação com oxona; essa coloração destaca as fibras do
sistema elástico na cor violeta. Realizamos uma análise qualitativa relativa à
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organização, distribuição e disposição dessas fibras; entretanto, o estudo mais
importante consistiu na avaliação quantitativa, permitindo análises objetivas, e que
foram submetidas à análise estatística relevante. Essa avaliação quantitativa pelo
método estereológico revelou dados referentes à concentração das fibras do
sistema elástico da traqueia dos ratos Wistar, comparando-se os achados no
grupo submetido restrição proteica durante o aleitamento com o grupo controle.
Como previamente mostrado, uma proporção significativa dos pacientes
submetidos a procedimentos cirúrgicos não se encontra em estado nutricional
adequado, e a desnutrição é uma situação desfavorável em relação ao resultado
de qualquer desses procedimentos68,69. O conceito de “programação”, também
conhecido como “marca” ou imprint metabólico, mostra que há uma relação entre
alterações morfofisiológicas na idade adulta e alterações morfofisiológicas prévias,
às quais o organismo foi submetido durante a idade neonatal ou período
gestacional70. Estudos prévios mostram que uma dose única de testosterona
fornecida a ratas (fêmeas) durante o período embrionário leva a um
comportamento típico de rato macho para o resto da vida71; do mesmo modo, uma
única dose de fenobarbital em ratos no período neonatal induz a alterações
permanentes na enzima mono-oxigenase P-450 dependente72. Diversos outros
estudos têm revelado que alterações nas fases iniciais da vida, tanto intrauterina
quanto após o nascimento, levam a alterações permanentes em tecidos, órgãos e
sistemas70. De acordo com estudos prévios, a primeira semana de vida é um
período crítico em relação a essas mudanças, e a massa corporal de um animal
em sua idade inicial pode ter influência em relação a sua massa corporal para toda
sua vida. Desse modo, a desnutrição durante o período gestacional ou neonatal
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pode determinar o quanto poderá haver de recuperação durante o crescimento e
desenvolvimento do animal, ainda que, posteriormente, o mesmo tenha acesso a
uma dieta adequada70,73,74,75. Embora haja vários mecanismos potencialmente
implicados, as pesquisas mais consistentes mostram que a desnutrição, em
particular a desnutrição proteica, leva a uma seleção ou proliferação clonal celular,
de

modo

que

a

proporção

dessas células em

determinado

tecido

é

permanentemente afetada70.
Em relação às fibras do sistema elástico e os procedimentos invasivos
envolvendo vias aéreas centrais, novas descobertas surgiram a partir de recentes
trabalhos em que foram realizados experimentos envolvendo a substituição da
traqueia em animais65. Em um desses trabalhos os autores utilizaram um
aloenxerto aórtico para substituir um segmento traqueal. Durante a cicatrização do
aloenxerto, observou-se uma progressiva substituição do tecido normal aórtico por
uma estrutura morfológica semelhante a uma neo-traqueia. Esta, à análise por
microscopia ótica, apresentava epitélio respiratório maduro, uma típica membrana
longitudinal posterior, fragmentos de cartilagem e, até mesmo, alguns anéis
cartilaginosos completamente formados. Um aspecto interessante a ser notado é
que essa neo-traqueia desenvolveu-se em meio a “ilhas” ou “concentrações
localizadas” de fibras do sistema elástico na matriz extracelular do aloenxerto
aórtico65. A matriz extracelular, especialmente no que concerne às fibras do
sistema elástico, parece ter uma importância fundamental no processo de
regeneração tecidual, migração e crescimento de células progenitoras do animal
receptor para formação desta neo-traqueia64,65. A substituição traqueal pode ser
uma opção no futuro, nos casos de neoplasias traqueais ou estenoses benignas,
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em que poderia ser necessária uma cirurgia radical com ressecção de mais de
50% do comprimento traqueal. Esse tipo de ressecção traqueal é inviável
atualmente, devido à grande extensão a ser ressecada. Nesses casos, o risco de
deiscência da sutura, necrose, ou outras complicações anastomóticas inviabilizam
a realização da cirurgia, à luz dos conhecimentos e técnicas cirúrgicas atualmente
disponíveis.
Em seu trabalho de substituição de segmentos da via aérea central através
do desenvolvimento de tecidos por bioengenharia, Macchiarini e colaboradores
discutem o papel da matriz extracelular como sendo uma parte ativa na regulação
de diversos aspectos da biologia celular, os quais são essenciais à função normal
de um tecido64. Desse modo, pesquisas envolvendo a matriz extracelular das vias
aéreas são necessárias para uma melhor compreensão das alterações
morfológicas durante os processos de inflamação e regeneração. Não obstante,
experimentos no campo da bioengenharia têm enfatizado o papel das fibras do
sistema elástico no desenvolvimento de novos materiais protéticos derivados da
matriz extracelular como suportes biorreativos64,65.
No que concerne às fibras do sistema elástico das vias aéreas, estudos
prévios têm demonstrado alterações importantes relacionadas ao processo de
envelhecimento61,62,66. Algumas dessas mudanças ocorrem nas fibras do sistema
elástico sob o epitélio das cordas vocais humanas61,62. Em estudo avaliando essas
alterações, os autores relatam um aumento na concentração da elastina
subepitelial das cordas vocais na população geriátrica, quando comparados com
adultos jovens, a despeito de haver uma perda das propriedades elásticas, como
distensibilidade e resiliência, das vias aéreas nos idosos61. Da mesma maneira,
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também foi detectado um aumento na concentração de elastina desses adultos
jovens em relação a crianças61,62. O aumento na concentração de elastina é
progressivo e contínuo, conforme o envelhecimento61. A explicação para esse
fenômeno aparentemente contraditório à primeira vista é que com a diminuição do
turnover da elastina, ocorrem extensas ligações oxidativas cruzadas dessa
proteína com moléculas de cálcio, portanto diminuindo as propriedades de
elasticidade e resiliência das fibras do sistema elástico. A progressão desse
fenômeno é contínua conforme o indivíduo envelhece, e se deve ao fato de a
elastina apresentar uma meia vida de aproximadamente 70 anos, sendo a
proteína com maior tempo de meia vida do ser humano 76. Desse modo, a proteína
elastina aumenta progressivamente durante a vida do indivíduo, embora, também
progressivamente, as fibras do sistema elástico apresentem cada vez menor
distensibilidade e resiliência. Esse fenômeno já foi descrito em outros sistemas
orgânicos, como no processo de envelhecimento da pele 61,76. Algumas pesquisas
mostram que a quantidade de elastina observada histologicamente não possui
uma relação linear com as propriedades elásticas do tecido75. Na síndrome de
Marfan, por exemplo, há um defeito molecular nas proteínas fibrilares associadas
à elastina, mas não na elastina propriamente dita. Outro exemplo são as
alterações arteriais relacionadas ao envelhecimento. A elasticidade das artérias,
como distensibilidade, resiliência e complacência, diminui com a idade devido às
ligações cruzadas com moléculas de cálcio; entretanto, alterações histológicas nas
fibras do sistema elástico não são detectadas77.
Consequentemente às mudanças no perfil da assistência médica ocorrida
no Brasil nas últimas duas décadas, em que houve aumento expressivo do
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número de leitos de terapia intensiva, bem como elevação no número absoluto de
exames complementares, houve significativo aumento do número de casos de
pacientes sendo submetidos a intervenções cirúrgicas nas vias aéreas64,78,79. Além
do aumento dessas intervenções consequentes à elevação da expectativa de vida,
melhoria da assistência médica e descoberta acidental de doenças das vias
aéreas em exames complementares realizados por outros motivos, há de se
ressaltar as complicações nas vias aéreas decorrentes da utilização de tubos
orotraqueais e cânulas de traqueostomia. Esses procedimentos apresentam
potencial de produzir doenças nas vias aéreas, como estenoses, malácia, fístula
traqueo-esofágica e granulomas. Todas essas alterações necessitam de
procedimentos invasivos para acompanhamento e tratamento. Muitos desses
pacientes não se encontram em um estado nutricional considerado normal, devido
à

longa

permanência

em

unidades

de

terapia

intensiva,

a

estados

hipermetabólicos relacionados à sua doença de base e a neoplasias. Desse modo,
o conhecimento mais detalhado sobre os efeitos da desnutrição na traqueia é
essencial para uma melhor assistência a esses indivíduos. Não obstante,
especialmente nos países em desenvolvimento, as próprias condições sociais
podem levar à desnutrição em diferentes fases da vida; desde a gestação, durante
o aleitamento e em fases mais tardias da vida. Como já discutido, efeitos
deletérios da desnutrição sobre tecidos e sistemas podem ser permanentes 18,68,70.
As figuras 4 e 5 mostram a avaliação qualitativa das fibras do sistema
elástico em ambos os grupos estudados; nosso estudo revelou não haver
diferença na organização e distribuição dessas fibras entre o grupo submetido à
desnutrição materna durante o aleitamento e o grupo controle. Em relação à
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análise quantitativa pela estereologia, houve um aumento significativo na
densidade volumétrica dessas fibras no grupo submetido à desnutrição proteica
durante a lactação, em comparação com o grupo controle.
Estudos prévios mostraram que ocorre um aumento das fibras do sistema
elástico e na concentração da proteína elastina durante o processo normal de
envelhecimento em diversos órgãos e tecidos, como previamente discutido. Mais
estudos são necessários para estabelecer uma relação entre as alterações do
processo normal de envelhecimento e como a desnutrição proteica poderia
influenciar o processo de remodelamento, cicatrização e envelhecimento tecidual.
Entretanto, nossos dados relativos aos efeitos da restrição proteica nas fibras do
sistema elástico da traqueia de ratos Wistar em períodos iniciais da vida remetem,
à primeira vista, aos efeitos do envelhecimento no tecido traqueal. Não obstante,
tais alterações foram também descritas em outros estudos39,61,76,80.
Em relação aos procedimentos cirúrgicos, sabemos que a traqueia do idoso
apresenta menor mobilidade e elasticidade. Procedimentos nas vias aéreas
centrais de idosos tornam-se mais complexos, com maior risco de deiscência de
suturas e menor liberdade na manipulação cirúrgica traqueal. A partir dos estudos
relatados, a semelhança entre as alterações da matriz extracelular traqueal
decorrentes da desnutrição proteica e alterações decorrentes do processo normal
de envelhecimento, remete-nos à possibilidade de haver um tecido traqueal de
menor “qualidade” quando o indivíduo é submetido a esse tipo de deficiência
alimentar80. Adicionalmente, recentes avanços no campo da substituição traqueal
por aloenxertos, novos tecidos produzidos a partir de técnicas de bioengenharia, e
o desenvolvimento de novos materiais utilizados como suportes biorreativos
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derivados da matriz extracelular, demandam pesquisas e um melhor entendimento
em relação à morfologia das fibras do sistema elástico traqueal e possíveis
alterações decorrentes de procedimentos invasivos nas vias aéreas54,60,64,65,67,79,80.

58
8 CONCLUSÕES
1 – Análise da evolução da massa corporal da prole nos os dois grupos:
Observamos uma importante diminuição da massa corporal da prole no grupo RP,
em relação ao grupo C. A prole do grupo PR apresentou uma massa de 39% da
massa da prole do grupo C (p<0,01).
2 – Análise das alterações qualitativas em relação à distribuição e
organização das fibras elásticas da trqueia da prole: A organização e distribuição
dessas fibras na traqueia não foram diferentes nos dois grupos.
3 – Análise das alterações quantitativas na densidade volumétrica das
fibras elásticas da traqueia da prole: Nosso estudo revelou que o estado
nutricional materno durante a lactação afeta o desenvolvimento das fibras do
sistema elástico em ratos Wistar. As análises morfométricas pela estereologia
demonstraram um aumento significativo na densidade volumétrica dessas fibras
no grupo submetido à restrição proteica, quando comparados ao grupo controle.
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