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Resumo 

INTRODUÇÃO: Durante os processos fisiológicos os alimentos e a microbiota são 
estímulos para o sistema imunológico e podem induzir predominantemente a tolerância 
oral. No entanto, a quebra da homeostasia pode levar ao desenvolvimento das alergias 
alimentares, caracterizadas por um processo inflamatório que leva a diversas 
manifestações clínicas. HIPÓTESE: A ativação da memória imunitária relacionada à 
tolerância oral é mais eficiente na recuperação da integridade da mucosa intestinal 
inflamada do que apenas a exclusão da(s) substância(s) alergênica(s) da dieta. 
OBJETIVO: Avaliar se o resgate da memória da tolerância oral antígeno-específico 
interfere na cinética de recuperação da mucosa intestinal inflamada de camundongos. 
MATERIAL E MÉTODOS: Camundongos machos adultos C57BL/6 foram divididos em 
grupos (n=6) tolerantes=(T), que receberam amendoim ad libitum nos primeiros 7 dias, 
enquanto os alérgicos=(A) e normais=(N) continuaram consumindo ração. Em seguida 

os grupos (T) e (A) receberam duas doses subcutâneas de 100g de extrato bruto de 
amendoim, enquanto os (N) receberam apenas salina, sendo a adição de adjuvante 
apenas na primária. Cada grupo (A/T/N) foi subdividido e recebeu por 40 dias como 
desafio oral (DO): R-ração (AR/TR/NR); A-amendoim in natura (AA/TA/NA) e RA-
ração+amendoim (ARA/TRA/NRA). Para determinar o tempo de recuperação da mucosa 
intestinal nos animais alérgicos realizamos um segundo experimento com os grupos 
AA/TA/NA, que foram submetidos no pós-DO por duas (2s) ou quatro semanas (4s), à 
dieta composta por: Ração=AA-R2s/AA-R4s/NR-R4s; Ração+Amendoim=AA-RA2s/AA-
RA4s; Ração de OVA=AA-O2s/AA-O4s (proteína não relacionada) ou Amendoim=TA-
A4s/AA-A4s. Avaliamos: peso, consumo alimentar, sorologia, fenótipo de linfócitos T em 
linfonodos mesentéricos=(LM) e baço e histomorfometria da região proximal do 
duodeno. Determinamos a significância-(p<0,05) utilizando ANOVA com pós-teste de 
Tukey. O trabalho foi aprovado no CEUA (Registro nº00147-09). RESULTADOS: Os 
animais que mais consumiram alimento, tanto no DO quanto no pós-DO foram os 
tolerantes e normais (p<0,05). A introdução da ração com amendoim na fase de indução 
da inflamação intestinal favoreceu, o ganho do peso, o aumento significativo (p<0,001) 
de células TCD8

+
CD25

+ 
em LM e baço, e TCD4

+
CD25

+ 
em LM nos animais ARA, no 

entanto não foi suficiente para induzir redução nos títulos de IgG. Por outro lado, quando 
a ração foi ofertada de forma isolada na fase de tratamento para o grupo AA-R4s, 
observamos a recuperação do peso, a redução dos anticorpos no pós-tratamento e o 
aumento de células TCD4

+
CD25

+
Foxp3

+ 
e TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+ 
em LM. A análise 

histomorfométrica mostrou que os grupos tolerantes, ARA e AA-R4s apresentaram 
mucosa intestinal com arquitetura normal e pequeno infiltrado, condizente com o 
processo de tolerância, enquanto os demais AA apresentaram lesão destrutiva parcial, 
aumento significativo do infiltrado intraepitelial e redução do número de células 
caliciformes. CONCLUSÃO: Nossos resultados sugerem que a presença do tolerógeno 
na dieta mista interfere na indução da resposta inflamatória local, e quando ofertado de 
forma exclusiva durante a retirada do alérgeno da dieta, promove uma recuperação mais 
rápida da mucosa, possivelmente devido à ativação de células com potencial 
regulatório. Nossos resultados também confirmam que quando animais alérgicos tem a 
possibilidade de escolha preferem a ração ao amendoim, embora não o exclua por 
completo de sua dieta. 
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Abstract 

BACKGROUND: Food and microbiota are stimuli to the immunological system which 
may promote the induction of oral tolerance in a physiological context. On the other 
hand, the breakdown in the homeostasis may lead to the development of food allergy, 
characterized by inflammatory process with diverse clinical manifestations. 
HYPOTHESIS: The activation of the oral tolerance memory is more effective in the 
recovery of the inflamed gut instead of only the exclusion of the diet’s allergenic 
components. AIM: Evaluate if the oral tolerance memory to a specific antigen interferes 
in the kinetics of the inflamed gut recovery in mice. MATERIAL AND METHODS: 
C57BL/6 adult male mice were grouped (n=6). Tolerant=(T) mice received peanuts ad 
libitum in the first 7 days, whereas Allergic=(A) and Normal=(N) groups were maintained 
with commercial chow. Then, (T) and (A) groups received two subcutaneous doses of 

100g peanut protein extract, while (N) group was sham immunized, with the addition of 
only adjuvant in the primary. Each group (A/T/N) was subdivided and received during 40 
days as the challenge diet (CD): C-Chow (AC/TC/NC); P-peanuts in natura (AP/TP/NP) 
and CP-chow+peanuts (ACP/TCP/NCP). To determine the time of gut recovery in 
allergic animals, we performed a second experiment including the groups AP/TP/NP, 
which were submitted in the post-CD (treatment period), for two (2w) or four weeks (4w), 
to a diet composed by: Chow=AP-C2w/AP-C4w/NC-C4w; Chow+Peanuts= AP-
CP2w/AP-CP4w; Ovalbumine Chow=AP-OC2w/AP-OC4w (non related protein) or 
Peanuts=TP-P4w/AP-P4w. Body weight, food consumption, serology, T cells phenotype 
in Mesenteric Lymph Nodes (MLN) and spleen and histomorphometric analysis of the 
proximal duodenum were assessed. To determine the significance-(p<0.05) ANOVA with 
Tukey´s post-test was used. This work was approved by the ethical committee-CEUA 
(registration-00147-09). RESULTS: Tolerant and Normal mice presented the highest 
consumption values in the CD and post-CD (p<0.05) periods. The introduction of chow 
plus peanuts during the induction of gut inflammation favored weight gain, the increase 
of CD8

+
CD25

+ 
Tcells in MLN and spleen, and TCD4

+
CD25

+
 in MLN in ACP animals. 

However, it was not enough to decrease the IgG titers. On the other hand, when the 
chow was offered exclusively during post-CD to the AP-P4w group, we observed the 
recovery of weight, a decrease in the antibody titers after treatment period and an 
increase in CD4

+
CD25

+
Foxp3

+ 
and CD8

+
CD25

+
Foxp3

+ 
Tcells

 
in MLN. The 

histomorphometric analysis showed that tolerant, ACP and AP-C4w presented a normal 
gut histological architecture and little infiltrate, consistent to the tolerization protocol, 
while the allergic animals (AP) presented partial destructive lesion, an increase of the 
intraepithelial leukocytes and decrease in the goblet cell number. CONCLUSIONS: Our 
results suggest that when the tolerogen is added to the diet containing allergen, it can 
interfere with the induction of local inflammation, and when offered exclusively during the 
allergen removal of the challenge diet, it can promote a faster recovery of the mucosa, 
possibly because of the activation of cells with potential regulatory function. Our results 
also confirm that when allergic animals have the possibility to choose, they prefer chow 
to peanuts, although they do not exclude the seed completely of their diet. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geração de diferentes padrões de respostas imunológicas é determinada 

especialmente pela estrutura molecular do antígeno, pelo local de penetração deste 

no organismo, pelo período da vida em que esse contato acontece e pela existência 

ou não de reação inflamatória local e sistêmica. Assim, com frequência, os 

antígenos que ganham o organismo por via subcutânea são levados para os 

linfonodos periféricos e para o baço, gerando uma resposta pró-inflamatória, que 

permite a formação de memória imunológica (MOWAT, 1987).  

No entanto, os antígenos que penetram no organismo pelas superfícies 

mucosas, e em especial a mucosa gastrintestinal, tendem a induzir respostas com 

características de tolerância, sendo também acompanhada de memória imunológica. 

O contato posterior do organismo com o mesmo antígeno induz respostas 

imunitárias mais rápidas e mais intensas, que nesse caso, mantém o perfil de 

tolerância, que é por sua vez caracterizada pela hiperatividade local com produção 

de IgA secretória (protetora de mucosa), presença de células T com potencial 

regulatório e citocinas não inflamatórias, concomitante à baixa produção de 

anticorpos específicos (CARDOSO, TEIXEIRA, PROVINCIATTO et al., 2008; 

TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA et al., 2008).  

A indução de tolerância imunológica e em especial a tolerância oral tem 

atraído considerável atenção como opção ou escolha terapêutica para uma 

variedade de desordens inflamatórias, incluindo as alergias alimentares (TANG & 

MARTINO, 2013). Todavia, o papel fisiológico deste fenômeno é a manutenção da 

homeostasia do organismo e a prevenção de imunopatologias na mucosa. Seu 

desenvolvimento parece ser influenciado pela organização morfofisiológica da 

mucosa intestinal e pela presença da microflora comensal (GARSIDE, MOWAT & 

KHORUTS, 1999). 

Embora não reconhecida como tal, a tolerância oral foi o primeiro fenômeno 

com bases imunológicas a aparecer na literatura após o relato de Jenner, em 1798, 

sobre a vacinação antivariólica (MOWAT, 1987). Em 1829, Dakin relata, ainda que 

de forma jocosa, como os índios norte-americanos evitavam as dermatites de 

contato causadas por uma planta sensibilizante do gênero Rhus (poison ivy), dando 
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de beber, às suas crianças, uma infusão da planta. A partir de 1909, surge uma nova 

série de artigos descrevendo a indução da tolerância oral a diversas proteínas 

derivadas do leite (BESREDKA, 1909), do milho e do ovo (WELLS & OSBORNE, 

1911).  

Foi, no entanto, a partir do final da década de 70 que surgiu uma grande 

massa de trabalhos envolvendo a tolerância oral, desta vez utilizando vários 

antígenos e modelos animais como o cão (CANTOR & DUMONT, 1967) o porco 

(BOURNE, NEWBY & CHIDLOW, 1975; NEWBY & BOURNE, 1976), a cobaia 

(HEPPELL & KILSHAW, 1982), o rato (BAZIN & PLATTEAU, 1976; 1977) e o 

camundongo (HANSON, VAZ, MAIA et al., 1977; VAZ, MAIA & HANSON, 1981; 

GUERRA, 1991; WEINER, 2001). 

Com o advento das células T regulatórias e das descobertas dos mecanismos 

de tolerância central e periférica (oral), novos pensamentos surgiram a respeito do 

papel do sistema imunológico no organismo humano. Estas células parecem 

favorecer o estado de tolerância da mucosa e diminuir o risco de doenças que 

cursam com reações inflamatórias agudas e crônicas.  Dentre as células envolvidas 

na indução e manutenção da tolerância oral, as principais são os linfócitos T 

regulatórios, classificados como TH3, TR1, TCD4+CD25+ induzidas (adaptativas) e 

naturais, TCD8+CD28- e uma pequena parcela de TCD8+CD28+ (FERGUSON, 

GILLETT & O'MAHONY, 1996; VICKERY, SCURLOCK, JONES et al., 2011). 

Estas células medeiam os fenômenos supressores através da secreção de 

diferentes citocinas regulatórias, que podem então modular a expressão de 

moléculas de adesão, ativar leucócitos e outras células que participam da resposta 

inflamatória e inibi-las quando estas se tornam ativadas (NEWBY & STROKES, 

1984). Aquelas que se desenvolvem no timo são chamadas de células Treg de 

ocorrência natural e normalmente expressam o fator de transcrição Foxp3, enquanto 

as adaptativas são as que se desenvolvem na periferia, podendo ou não expressar 

este mesmo fator (BELKAID & TARBELL, 2009). 

 O Foxp3 tem sido descrito como essencial para estabelecer uma função de 

regulação em linhagem de células T (CUROTTO DE LAFAILLE & LAFAILLE, 2009) 

e tem sido extensivamente estudado na tentativa de esclarecer o funcionamento 

destas células. Ele não é encontrado em outras populações linfoides como células 

NK, e está presente em concentrações mínimas em células Treg CD8+ e parece ser 
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importante para o estabelecimento da tolerância oral (DUMMER, CARPIO, 

GONCALVES et al., 2012). 

A principal conseqüência da quebra da tolerância oral a proteínas e aos 

antígenos da microbiota tem sido a geração de diversas reações semelhantes às 

observadas nas alergias alimentares (quando se considera antígenos não próprios). 

A alergia alimentar pode ser classificada em dois grandes grupos dentro das quatro 

formas de hipersensibilidades de Gell e Coombs – a hipersensibilidade do tipo I 

mediada por IgE (imediata), que também pode ser caracterizada como uma resposta 

Th2 e a hipersensibilidade tipo IV ou tardia, mediada por células. Considerando esta 

classificação as manifestações clínicas podem ser agudas ou crônicas, 

respectivamente (ABBAS, LICHTMAN & PILLAI, 2011). 

Por muitos anos o termo alergia foi usado como sinônimo de 

hipersensibilidade mediada por IgE, estando associada a reações anafiláticas 

potencialmente severas e ameaçadoras à vida. Todavia, observações clínicas têm 

mostrado que muitas alergias não têm este, como seu mecanismo desencadeador. 

Dessa maneira, um grupo de representantes da Academia Européia de Alergia e 

Imunologia Clínica publicou em 2001 uma revisão da nomenclatura das alergias, 

baseada no mecanismo que inicia a reação adversa, causadora dos sinais e 

sintomas clínicos. Estas reações foram classificadas como imunológicas e não 

imunológicas e dentro do grupo das imunológicas as alergias foram caracterizadas 

como mediadas ou não por IgE (JOHANSSON, HOURIHANE, BOUSQUET et al., 

2001; BERIN & SAMPSON, 2013).  

No entanto, de acordo com a publicação de 2008 do Consenso Brasileiro de 

Alergia Alimentar, além das reações alérgicas mediadas ou não por IgE, existem 

também aquelas consideradas como reações alérgicas mistas. Neste grupo estão 

incluídas as manifestações decorrentes de mecanismos mediados por IgE, por 

linfócitos T de perfil Th1 e de citocinas pró-inflamatórias. Estão enquadradas neste 

grupo a esofagite, a gastrite e a gastrenterite eosinofílica, além da dermatite atópica, 

asma e hemossiderose (SOLÉ, SILVA, ROSÁRIO FILHO et al., 2008). 

A prevalência de alergia tem aumentado, tanto em adultos quanto em 

crianças, diminuindo significativamente a qualidade de vida para os pacientes e seus 

cuidadores (SICHERER, 2002; ANTUNES, DA COSTA, CAMPOS et al., 2009). Tem 

sido sugerido que as alergias alimentares afetam mais que 1-2% e menos de 10% 
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da população, com uma prevalência cumulativa de 3 a 6% (SICHERER, 2011). 

Virtualmente todas as crianças que tem alergia ao leite de vaca manifestam essa 

alergia no primeiro ano de vida, destes em torno de 80% desenvolvem tolerância 

clínica até em torno do 5º ano de vida (SAMPSON, 2004). Em crianças entre 5 e 6 

anos, é comum a presença de anticorpos circulantes para antígenos da dieta, que 

tendem a baixar de concentração ou desaparecer com a idade. 

O aumento da prevalência das alergias em crianças pode ser explicado, dentre 

outros fatores, pelo desmame precoce, devido à necessidade das mulheres em 

retornar às suas atividades profissionais, tornando-se necessário o ensino de 

práticas de prevenção de alergias, bem como suas principais formas de tratamento  

(SOLÉ, SILVA, ROSÁRIO FILHO et al., 2008; CAMPOS, DE OLIVEIRA, LESSA et 

al., 2013). 

Dessa maneira, considera-se que a introdução precoce de alimentos na dieta 

de crianças seja crucial na indução de alergia alimentar. A amamentação nos 

primeiros meses de vida do lactente fornece substâncias importantes para a 

modulação do sistema imunológico além de estimular a maturação de sua mucosa 

intestinal. Ao substituir o leite materno por alimentos artificiais, aumenta-se a chance 

de desenvolvimento de alergia (GREER, SICHERER & BURKS, 2008), uma vez que 

a imaturidade funcional da mucosa favorece tanto a absorção de macromoléculas 

quanto o estímulo de uma resposta imunológica fora do contexto de tolerância, que 

culmina no desenvolvimento das manifestações clínicas da alergia alimentar. 

Segundo Teixeira (2003), quando animais neonatos são expostos à proteína 

de amendoim por via oral durante a primeira semana de vida, e são expostos a uma 

dieta desafio contendo a semente do amendoim na vida adulta, estes se tornam 

alérgicos, apresentam altos títulos de anticorpos antiproteína de amendoim e 

desenvolvem uma inflamação intestinal crônica. Contraditoriamente, enquanto os 

neonatos fazem tolerização para antígenos inoculados, se tornam alérgicos para 

antígenos administrados oralmente. Ao contrário, adultos expostos a antígenos que 

ganham o trato digestório tolerizam, enquanto que se imunizados com o mesmo 

antígeno por via parenteral se tornam alérgicos (STRID, THOMSON, HOURIHANE 

et al., 2004). 

Assim pode-se dizer que a ativação inapropriada e contínua do sistema 

imunológico de mucosa, em especial por estímulos antigênicos de origem alimentar, 
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pela disbiose e/ou por defeitos na função de barreira do epitélio intestinal 

(GROSCHWITZ & HOGAN, 2009) são possíveis causas de processos inflamatórios, 

conforme observado nas Doenças Inflamatórias Intestinais (IBD), alergias 

alimentares e na doença celíaca (PODOLSKY, 2002; BROWN, SADARANGANI & 

FINLAY, 2013; DI MAURO, NEU, RIEZZO et al., 2013). 

O mecanismo fisiopatológico das alergias alimentares varia de acordo com o 

alérgeno e envolve a ativação contínua de células resultando na produção de 

diferentes tipos de imunoglobulinas específicas para o alérgeno. Os diversos 

mecanismos relacionados à indução dessas reações alérgicas são responsáveis 

pelo aparecimento dos sinais e sintomas clínicos. Dentre as alterações patológicas 

que ocorrem as mais comuns são: a inflamação intestinal crônica, com modificação 

da morfologia da mucosa e da resposta imunológica local (CARDOSO, TEIXEIRA, 

PROVINCIATTO et al., 2008; TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA et al., 2008), 

além de episódios de diarreia, asma, otite e/ou rinite; urticária, dermatite seborréica 

e eczema; edema de glote e choque anafilático (SOLÉ, SILVA, ROSÁRIO FILHO et 

al., 2008). 

Outra forma comum de hipersensibilidade alimentar é a doença celíaca, onde o 

indivíduo, sensível à gliadina do glúten, desenvolve um processo inflamatório 

intestinal após a ingestão de qualquer alimento que contenha tal elemento. Esta 

doença está associada com o desenvolvimento de uma resposta imunológica para a 

gliadina ou para auto-antígenos que fazem reação cruzada com a gliadina (WITTIG 

& ZEITZ, 2003). Segundo Wittig & Zeitz (2003), a ativação e proliferação 

desreguladas dos linfócitos TCD4+ na mucosa intestinal são os principais 

mecanismos desta doença. 

Em 1995, a partir dos resultados obtidos durante seu trabalho de mestrado, 

Teixeira percebeu que havia desenvolvido em camundongos dois modelos 

experimentais, um para o estudo da tolerância oral e o outro para o estudo das 

alergias alimentares para diferentes sementes. No primeiro modelo observou-se que 

quando camundongos tinham contato com o amendoim ou outra semente pela 

primeira vez por via fisiológica, antes da inoculação com o extrato de proteínas da 

respectiva semente, estes não apresentavam alterações sorológicas e 

gastrintestinais, mantendo a arquitetura da mucosa intestinal semelhante a de um 

animal não manipulado, da mesma forma como visto anteriormente para outras 
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proteínas como a Ovalbumina e a HGG (Gamaglobulina Humana). No entanto, 

quando os procedimentos foram invertidos, ou seja, a inoculação com o extrato de 

proteínas da semente foi realizada antes do primeiro contato com o respectivo 

alimento, os animais apresentaram perda de peso, aumento dos títulos de 

anticorpos séricos e alterações importantes na mucosa intestinal condizentes com 

um processo inflamatório crônico (TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA et al., 

2008; TEIXEIRA, ANTUNES, DE CASTRO JUNIOR et al., 2009). Estes 

experimentos foram repetidos inúmeras vezes e desde então temos nos dedicado a 

estudar os fenômenos de tolerância oral e alergia alimentar.  

Entre os anos de 2003 e 2005 nosso grupo utilizou o modelo murino de 

indução de tolerância e alergia para o estudo da Imunologia da relação materno-

fetal. Neste trabalho camundongos fêmeas foram submetidas tanto ao protocolo de 

indução de tolerância como de alergia para o amendoim e foram submetidas ao 

acasalamento. Metade das mães tolerantes e alérgicas recebeu, durante a 

gestação, a semente de amendoim na dieta, enquanto a outra metade foi mantida 

com a ração comercial específica para murinos. Nossos resultados mostraram que 

foi possível induzir a tolerância oral na prole de mães tolerantes e alérgicas, 

independente da dieta materna, embora tenhamos observado um aumento de 

anticorpos antiamendoim na prole oriunda de mães alérgicas que consumiram o 

amendoim na gestação, em comparação aos filhos de fêmeas alérgicas que não 

consumiram o alérgeno e aos de mães tolerantes, independente de sua dieta 

(CAMPOS, 2005; CAMPOS, DE OLIVEIRA, LESSA et al., 2013). 

Por outro lado, quando tentamos induzir alergia alimentar na prole observamos 

um resultado biológico interessante. Filhos de mães tolerantes, que foram expostas 

ao amendoim na gestação, apresentaram uma resposta significativamente menor 

quando comparados àqueles de mães tolerantes que não ingeriram a semente. 

Estes animais, apesar de submetidos ao protocolo de alergia, apresentaram 

sorologia e morfologia intestinal semelhante ao de animais tolerantes. Dessa forma, 

foi possível mostrar que as mães tolerantes mantidas com o estímulo 

antigênico/tolerogênico protegeram seus filhotes da indução do processo alérgico, e 

que a tolerância não só é transferida de mãe para filho como também parece ser um 

fenômeno mais robusto e duradouro que a alergia (CAMPOS, 2005; CAMPOS, DE 

OLIVEIRA, LESSA et al., 2013). 
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Com base nos achados da literatura nos questinamos: (a) quanto à 

possibilidade da tolerância oral interferir na indução da inflamação intestinal crônica 

em nosso modelo murino, através da administração de um alimento ao qual o animal 

é tolerante concomitante à oferta do alimento indutor da alergia, e (b) quanto à 

capacidade da tolerância oral auxiliar e/ou modular a cinética de recuperação da 

mucosa intestinal inflamada. Assim, nossa ideia é que se a tolerância oral puder ser 

utilizada como forma de tratamento das alergias alimentares e da inflamação 

intestinal poderemos contribuir para o avanço na terapêutica destas doenças, que 

cada vez mais afetam jovens e adultos ao redor do mundo.  

Dessa forma, a nossa hipótese é que “a ativação da memória imunitária 

relacionada à tolerância oral é mais eficiente na recuperação da integridade da 

mucosa intestinal inflamada do que apenas a exclusão da(s) substância(s) 

alergênicas da dieta”. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar se o resgate da memória da tolerância oral antígeno-específico 

interfere na cinética de recuperação da mucosa intestinal inflamada de 

camundongos isogênicos C57BL/6.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar se a oferta da proteína tolerogênica concomitante à apresentação da 

proteína alergênica no desafio oral influencia na evolução da alergia 

(inflamação) através da: 

o avaliação das condições clínicas dos animais através do acompanhamento do 

peso e consumo alimentar; 

o mensuração dos títulos de anticorpos IgG total e IgG1 antiamendoim em 

diferentes períodos do protocolo experimental; 

o avaliação dos parâmetros histomorfométricos do segmento gastroduodenal 

após o período de dieta desafio; 

o avaliação do fenótipo de linfócitos T em linfonodos mesentéricos e baço; 

 Avaliar se a presença de um alimento tolerogênico durante o período de 

exclusão da proteína alergênica da dieta acelera a recuperação da mucosa 

intestinal inflamada através da: 

o avaliação das condições clínicas dos animais através do acompanhamento do 

peso e consumo alimentar; 

o mensuração dos títulos de anticorpos IgG total e IgG1 em diferentes períodos 

do protocolo experimental; 

o avaliação dos parâmetros histomorfométricos do segmento gastroduodenal 

após a retirada da dieta desafio; 

o avaliação do fenótipo de linfócitos T em linfonodos mesentéricos e baço; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 COMITÊ DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO ANIMAL 

O uso dos animais nesta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética na 

Utilização Animal (CEUA) desta Universidade em 19 de Novembro de 2009, sob o 

número de registro 00147-09 (ANEXO 1). 

3.2 ETAPAS DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1 Caracterização dos Animais 

Para realizar os protocolos experimentais utilizamos camundongos machos 

da linhagem isogênica C57BL/6 (n=6 para cada grupo), adultos (2 a 3 meses), com 

peso entre 20 a 25g, criados no Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) e mantidos, 

no Biotério Experimental pertencente ao Departamento de Imunobiologia - Instituto 

de Biologia da Universidade Federal Fluminense. O local apresenta ar ambiente 

controlado por exaustores e condicionadores de ar com temperatura média de 

22oC±5oC.  

Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno com tampas de aço 

inox, sobre cama de maravalha esterilizada pelo calor que foi trocada três vezes por 

semana. Os bebedouros foram higienizados semanalmente e a água foi trocada três 

vezes na semana. Todos os animais foram numerados com marcações permanentes 

nas orelhas segundo o sistema universal de numeração, para possibilitar a análise 

pareada dos dados obtidos. Este procedimento permitiu que cada animal fosse seu 

próprio controle ao longo do protocolo experimental (DICKIE, 1975). 

Os animais receberam água acidificada (pH 2.5) fornecida em bebedouros 

suspensos, com bicos de aço inox e foram alimentados com ração comercial, 

amendoim in natura e/ou ração especial (cuja fonte protéica é a clara de ovo), de 

acordo com o período e o protocolo experimental (item 3.3). 



38 

3.2.2 Mensuração do Peso Corporal dos Animais 

Os animais foram pesados antes da execução de cada protocolo experimental 

(peso inicial) e ao longo de todo o experimento (fase de indução de alergia, desafio 

oral e fase de recuperação da mucosa intestinal) com intervalo de 7 dias, em 

balança digital (Plenna) com capacidade até 50g e com precisão de duas casas 

decimais. 

A avaliação do peso corporal considerou as oscilações no peso sofridas 

semanalmente. O peso inicial foi subtraído do peso obtido do respectivo animal para 

determinar se houve ganho (diferença de peso positiva) ou perda de peso (diferença 

de peso negativa) (equação 1).  

Equação 1 – Cálculo da diferença de peso de cada aminal 

                                           

3.2.3 Sedação, anestesia e analgesia 

Os animais foram submetidos à sedação e analgesia com uma solução 

anestésica composta por: (1) Ketamina 90 - 120mg/kg de peso e (2) Xilazina 5 - 

16mg/kg de peso por via intra-peritoneal, 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%.  

3.2.4 Alimentação 

3.2.4.1 Ração Comercial 

Ração balanceada específica para murinos (Nuvilab CR1 - NUVILAB-

NUVITAL) foi fornecida ad libitum na forma de pellet, conforme estabelecido no 

desenho experimental de cada protocolo, sendo composta de: milho moído integral, 

farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio 

e premix mineral vitamínico e aminoácidos (Tabelas 1 e 2). Esta ração é a mesma 

utilizada no período de desmame destes animais e foi fornecida pelo Biotério 

Experimental. 
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Tabela 1 - Distribuição dos macronutrientes e micronutrientes da ração comercial de murinos 

Macronutrientes  Vitaminas e Aminoácidos 

Componente %  Componente Concentração  Componente Concentração 

Umidade 12,5  Vit. A 12.000 UI  Vit. E 30,00 mg 

Proteína bruta 22,0  Vit. D3 1.800 UI  Ác. Fólico 1,00 mg 

Carboidratos 43,5  Vit. K 3,00 mg  Ac. pantotênico 20 mg 

Extrato etéreo 04,0  Vit. B1 5,00 mg  Biotina 0,05 mg 

Material mineral 10,0  Vit. B2 6,00 mg  Colina 60,00 mg 

Matéria fibrosa 08,0  Vit. B6 7,00 mg  DL – metionina 300,00 mg 

  
 Vit. B12 20,00 mg  Lisina 100 mg 

  
 Niacina 60,00 mg  Antioxidante 100,00 mg 

Fonte: NUVILAB-NUVITAL S/A - www.nuvital.com.br  

 

 

Tabela 2- Distribuição de minerais e oligoelementos da ração comercial de murinos 

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    

Fonte: NUVILAB-NUVITAL S/A - www.nuvital.com.br  

 

3.2.4.2 Amendoim (Arachis hypogea) 

Amendoim roxo (Arachis hypogea) cru, obtido no comércio varejista local 

(tabela 3), foi ofertado ad libitum tanto para a indução de tolerância oral como para a 

indução da inflamação intestinal crônica antígeno específico. O período de 

exposição oral ao amendoim varia conforme descrito no desenho experimental de 

cada etapa (item 3.3). A distribuição de macro e micronutrientes está especificada 

na tabela 3. 

 

 

 

http://www.nuvital.com.br/
http://www.nuvital.com.br/
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Tabela 3 – Distribuição dos macronutrientes do amendoim 

Macronutrientes*  Vitaminas*  Minerais e Oligoelementos* 

Componente %  Componente Concentração  Componente Concentração 

Proteína bruta 23,58  Vit. A 5g  Cálcio 49mg 

Carboidratos 21,03  Tiamina – Vit. B1 0,10mg  Fósforo 407mg 

Lipídeos totais 48,78  Riboflavina – Vit. B2 0,03mg  Ferro 2,5mg 

Material mineral 1,90  Niacina - Vit. B3 10,18mg  Manganês 1,96mg 

Matéria fibrosa 4,40  Piridoxina - Vit. B6 0,76mg  Potássio 580mg 

 100,0       

*Fonte: (EXPERIMENTAL / BRASIL FOODS, 2008); (TACO, 2011). 

 

3.2.4.3 Ração Experimental 

Considerando as recomendações da AIN 93 (REEVES, NIELSEN & FAHEY 

JR, 1993) para a elaboração de rações experimentais para dietas de manutenção, 

foi confeccionada uma ração especial composta de ovalbumina (Marca: Advanced 

Products®) no Laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de Nutrição da 

UFF. Sua composição está descrita nas tabelas 4 e 5. 

Tabela 4- Distribuição de macro e micronutrientes na ração experimental segundo AIN/93 

Componentes %  Componentes % 

Albumina pura 11,8  Óleo 7,0 

Amido 61,2  Celulose 5,0 

Açúcar 10  B-Colina 0,3 

Mistura Mineral 3,5  Cisteína 0,3 

Mistura Vitaminas 1,0  Tert BHT ---- 

   TOTAL 100,00 
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Tabela 5 - Distribuição de vitaminas e minerais na ração experimental segundo AIN/93 

Componentes Mix de Vitaminas Gramas/Kg  Componentes Mix de Minerais Gramas/Kg 

Ácido Nicotínico 3,0  Carbonato de cálcio (anidro) 357,00 

Pantotenato de cálcio 1,6  Fosfato de potássio monobásico 196,00 

Piridoxina 0,7  Cloreto de sódio 74,00 

Tiamina 0,6  Sulfato de potássio 46,60 

Riboflavina 0,6  Citrato de potássio monohidrat. 70,78 

Ácido Fólico 0,2  Óxido de magnésio 24,00 

D-biotina 0,02  Citrato férrico 6,08 

Vit. B12 (cianocobalamina-0,1% 
manitol) 

2,5  Carbonato de manganês 0,63 

Vit. E (-acetato de tocoferil) 15,0  Carbonato de cobre 0,30 

Vit. A (palmitato de trans-retinil) 0,8  Iodeto de potássio 0,01 

Vit. D3 (colecalciferol) 0,25  Selenito de sódio 0,00952 

Sacorose (q.s.p) 974,655  Paramolibdato de amônio 0,00795 

   Sacarose (q.s.p) 1000,00 

3.2.5 Determinação do Consumo Diário de Alimento 

Os alimentos foram 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 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 por dia (mg/gpc), conforme apresentado na equação 2. 

Equação 2 – Cálculo do consumo de alimento  

    
consumodediasdeNoxgaiolaporscamundongodosPeso

xgrecolhidogoferecido
Consumo





1000

 

3.2.6 Extrato Bruto de proteínas do amendoim 

O extrato bruto de amendoim (EBA) foi obtido conforme técnica descrita por 

Landry & Moureaux (1970) e adaptada por Teixeira (1995). Em resumo, as 

sementes de amendoim foram descascadas e moídas em moedor elétrico, tipo de 

café. O material resultante foi passado em peneira fina e suspenso em tampão de 
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extração na proporção de uma parte da semente moída para dez de tampão de 

extração (tampão borato). Após 3h de agitação por inversão, à temperatura 

ambiente, o material foi centrifugado a 5
o
C a 2100xg por 30 minutos. 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 3. 

3.2.7 Dosagem de proteína obtida nos extratos de amendoim 

A concentração de proteínas foi determinada pela técnica de Lowry (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 1:10. Após 10 minutos foi acrescentado o reativo de Folin-Ciocalteau 

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 curva de diluição padrão, a equação da reta e o valor de R2 foram 

estabelecidos a partir das diluições de BSA. Com base nesses dados, 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 3.  

3.2.8 Inoculações com Extratos Brutos de Amendoim 

Os animais dos grupos denominados de alérgicos (sensibilizados) e 

tolerantes receberam, por via subcutânea, duas doses de 100g de EBA – na 

inoculação primária com 1mg de Al(OH)3 (adjuvante), e após um intervalo de 21 dias 

na secundária, sem adjuvante, diluído em um volume final de 200µL de salina.  

Os animais do grupo normal (controle negativo) receberam apenas o 

veículo (200L de salina) com 1mg de Al(OH)3 na inoculação primária e somente 

200µL de salina na inoculação secundária. 
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3.2.9 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 10 a 14 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 3.2.3. O 

sangue recolhido foi mantido à temperatura ambiente por duas horas. Após a 

retração do coágulo, as amostras de sangue foram centrifugadas a 5
o
C e 400xg 

durante 15 minutos, em seguida os soros foram recolhidos e, guardados a -20oC até 

o momento em que foram analisados. 

3.2.10 Término dos experimentos 

Ao término do experimento todos os animais receberam uma dose letal (três 

vezes a dose anestésica analgésica) de 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).  

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 adultos machos da linhagem C57BL/6. 
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Após o exame macroscópico da cavidade abdominal foram retirados os 

linfonodos mesentéricos e o baço para a análise da expressão fenotípica dos 

linfócitos (item 3.3.5) e dos segmentos de intestino delgado, que serão descritos em 

detalhe no item 3.3.3.  

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS MATERIAIS 

RECOLHIDOS DOS ANIMAIS 

3.3.1 Avaliação dos títulos de anticorpos antiamendoim 

Para a avaliação dos títulos de anticorpos IgG total, IgG1 e IgE anti-proteínas 

do amendoim dos 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 - 18 horas, a 4o C. Em seguida, as placas 

foram lavadas duas vezes com uma solução de PBS-Tween 0,05% (PBS-T) e 

cobertas com PBS-gelatina (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 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 ou  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 H
2
O2 20 V, diluídos em 10mL de tampão citrato fosfato). A 

reação foi interrompida após 20 minutos com 50µL H2SO4 0,1M.  

As densidades ópticas foram medidas em leitor de ELISA (Thermoplate-

Reader – 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 3. 
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3.3.2 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: porção gastroduodenal 

(0,5cm estomago mais 1,5cm de duodeno); jejuno e ileocecal (1,5 cm íleo e 0,5 

cm de ceco). Os demais segmentos intestinais foram descartados em conjunto 

com a carcaça do animal (Figura 2). 

 

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). (B): Segmentos do intestino delgado, mensurados e retirados do 
trato gastrointestinal previamente isolado. 

 

2) Cada segmento de tecido foi colocado sobre um pedaço de papel de filtro e 

abertos longitudinalmente, com auxílio de pinça e tesoura oftalmológica. Todo 

cuidado foi tomado para não danificar a camada mucosa (Figuras 3A e 3B). 

 

3) Imediatamente após a abertura, cada segmento intestinal foi umedecido com 

formalina de Carson pH 7,4 (Figuras 3C e 3D). 
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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). 

  

4) A fixação prévia do tecido facilita o acondicionamento dos conjuntos de 

segmentos intestinais de cada animal em cassete para processamento 

histológico. Após o acondicionamento dos segmentos, os cassetes ficaram 

imersos na horizontal em uma placa de Petri contendo formalina de Carson pH 

7,4, por aproximadamente 30 minutos, proporcionando melhor fixação dos 

tecidos sem a ocorrência de dobras. Este banho de formalina permite a retirada 

do material da luz intestinal sem danificar a mucosa (Figura 4). 
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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 um recipiente com solução de formalina de 

Carson pH 7,4 por 24 horas em temperatura ambiente ou 48 horas sob 

refrigeração a 4oC. 

A formalina de Millonig de Carson 10% foi escolhida devido à rápida 

penetração e fixação dos tecidos, e por permitir a realização de técnicas posteriores 

tais como a imuno-histoquímica e a hibridização in situ (CARSON, MARTIN & LYNN, 

1973; JONES, 2007).  

 

3.3.3 Histopatologia 

3.3.3.1 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 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 
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submetidas aos procedimentos de desparafinização, hidratação dos tecidos, 

coloração com Hematoxilina-eosina (HE) e Alcian Blue pH 2,5, desidratação e 

montagem obedecendo a rotina do laboratório de histotécnica do Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina da UFF. Todas estas etapas estão detalhadas 

no anexo 3. 

3.3.3.2 Avaliação histomorfométrica 

Para realizar a avaliação histomorfométrica as lâminas foram digitalizadas 

com auxílio do escâner para lâminas (ScanScope CS System - APERIO) em um 

aumento de 20X. Para este estudo foi analisado o segmento gastroduodenal e de 

forma global os segmentos jejuno e íleo-cecal de cada animal. Todos os parâmetros 

citados no decorrer deste item foram avaliados na extensão de aproximadamente 

4000m da região proximal do duodeno, utilizando o software ImageScope com o 

auxílio de um tablet (G-Pen F350 marca Genius) e uma caneta para delimitação da 

área e estruturas 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 (Figura 5A). Os parâmetros histomorfométricos 

utilizados foram: 

 Quantificação das vilosidades: foi contado o número total de vilosidades 

correspondente aos 4000m preestabelecidos. A partir deste valor foi 

estabelecido o número médio de vilosidades por grupo (Figura 5B). 
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Figura 5 – Delimitação da área de análise e quantificação do número de vilosidades do duodeno  

A 

 

B 

 

(A): A área de análise compreendeu a extensão de 4000m, compreendendo à região proximal do 

duodeno. (B): O número de vilosidades foi quantificado na extensão de 4000m da região proximal 
do duodeno. 

 

 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 no segmento pré-definido para 

análise. 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 do duodeno. 

 

 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 lamina propria. 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 (Figura 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 do duodeno. 
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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 

- ENT) e da largura da lamina propria foi realizada em todas as vilosidades da 

área pré-estabelecida (Figuras 8A e B). 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. 

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 do duodeno. (B): Aumento da Figura 8A para exemplificar a delimitação da relação Epit/LP.  

 Contagem do número de leucócitos intraepiteliais mononucleares (LIE), 

de enterócitos (ENT) e de células caliciformes: A contagem de LIE e ENT foi 

feita em todas as vilosidades enquadradas na extensão de tecido 

preestabelecido, com auxílio do microscópio óptico (Olympus BX41) utilizando 

a objetiva de imersão (ocular de 12,5 e objetiva de 100X) (Figura 9). Já a 
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contagem de células caliciformes foi realizada com auxílio do software 

Imagescope® na mesma extensão do duodeno (Figura 10). 

Figura 9 – Contagem de Enterócitos e Leucócitos Intraepiteliais Mononucleares na região proximal do 
duodeno  

 

A contagem de células epiteliais - ENT (seta preta) e de leucócitos intraepiteliais (círculos amarelos) 

foi realizada em vilosidades compreendidas na extensão de 4000m da região proximal do duodeno, 
em microscópio óptico em objetiva de imersão (ocular de 12,5 e objetiva de 100x). 

 

Figura 10 – Contagem de Células Caliciformes na região proximal do duodeno  

 

A contagem de células caliciformes, coradas em azul pela coloração de Alcian Blue e identificadas 
nestas imagens pela seta preta, foi realizada em cada vilosidade compreendida na extensão de 

4000m da região proximal do duodeno em todos os animais com auxílio do software ImageScope
®
. 

Exemplo da presença destas células em animais normais (A) e alérgicos inflamados (B).  
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3.3.4 Classificação da resposta inflamatória intestinal 

Em trabalho anterior do nosso grupo Pedruzzi (2013) estabeleceu uma 

classificação progressiva da lesão inflamatória, de modo a criar parâmetros de 

avaliação da resposta inflamatória intestinal antígeno específico em murinos (Tabela 

6). Dessa forma utilizamos os critérios desta tabela para classificar o padrão 

morfológico da mucosa intestinal dos animais das duas etapas experimentais. 

Tabela 6 – Tabela de classificação do padrão morfológico da mucosa intestinal de camundongos 

CLASSIFICAÇÃO 

ARQUITETURA DA MUCOSA CELULARIDADE EM EPITÉLIO DE REVESTIMENTO 

Número de 
vilosidades 

 

Área das 
Vilosidades 

Relação 
A/L* 

Relação 
Epit/LP** 

Relação 
Enterócito/LIE*** 

mononuclear 

Média de células 
caliciformes/vilosidade 

Normal 15,0 – 25,0 
18000 – 

25000m 
3,5 – 4,0 1,0 – 1,5 20:1 – 15:1 11,0 – 14,0 

Tipo 1 

Infiltrativa 
15,0 – 25,0 

18000 – 

25000m 
3,5 – 4,0 0,5 – 0,9 14:1 – 10:1 7,0 – 10,0 

Tipo 2 

Destrutiva 
parcial 

10,0 – 15,0 
10000 – 

18000m 
3,0 – 3,5 0,5 – 0,9 9:1 – 5:1 3,0 – 6,0 

Tipo 3 

Destrutiva 
subtotal 

< 10,0 < 10000m < 3,0 < 0,5 < 5:1 < 3,0 

*A/L – Relação Altura/Largura; **Epit/LP – Epitélio/Lamina propria; ***LIE – Leucócito intraepitelial 
mononuclear. 

 

3.3.5 Análise fenotípica de células por citometria de fluxo 

3.3.5.1 Obtenção das células dos linfonodos mesentéricos e baço 

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 11A e B). Após esta etapa localizamos o baço e o 

removemos da cavidade abdominal (Figura 11C). 
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Figura 11 – Demonstração da localização e retirada dos linfonodos da rede mesentérica e do baço 

A B C 

 

  
 

2) Os linfonodos e o baço de cada animal foram transferidos separadamente 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 e o baço de cada animal foram cuidadosamente dissociados com o 

êmbolo de seringa, e as células passadas pela peneira. A suspensão celular 

resultante de ambos os órgãos foi centrifugada a 400xg por 10 minutos a 4oC. 

Após desprezar o sobrenadante o pellet de células foi ressuspenso em 500L de 

PBS gelado. Para o baço realizamos em seguida o choque hipoosmolar, que 

consistiu em adicionar aproximadamente 2mL de solução de PBS 1x hipo-

osmolar (ANEXO 3) nas amostras e dedilhar por 20 segundos. Após este período 

completamos o volume total do tubo com PBS 1x gelado (para recuperar a 

osmolaridade da solução contendo células esplênicas) e centrifugamos as 

amostras novamente a 400xg por 10 minutos a 4oC e ressuspendemos o pellet 

de células em 500L de PBS gelado. 

4) Uma alíquota de células adquiridas a partir dos linfonodos mesentéricos e do 

baço foram diluídas 1:10 v/v em solução de nigrosina 1% (20L de células em 

180L da nigrosina) e foram contadas em hemocitômetro (Câmara de Neubauer). 

Em seguida todos os tubos foram ajustados para obter uma suspensão celular de 

40x106 células por 1000L. 

5) A seguir 50L da suspenção celular final (2x106 células) foram distribuídas, 

conforme a combinação de fluocromos planejada, em tubos Eppendorf contendo 

100L da solução de bloqueio (3% soro fetal bovino + 10% de soro normal de 

camundongo em PBS). As células foram incubadas por 30 minutos, permitindo o 
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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 marcação das moléculas de 

superfície celular e identificação e quantificação das subpopulações de 

linfócitos TCD4+, TCD8+, TCD4+CD25+, TCD8+CD25+ e linfócitos B foram 

previamente diluídos em PBS-FACS, de acordo com as indicações do fabricante. 

7) Após esta etapa, as amostras contendo os anticorpos de marcação de superfície 

foram lavadas com 200L de PBS em cada Eppendorf a 700xg por 10 minutos a 

4ºC e os sobrenadantes foram desprezados. As células foram resuspensas e 

fixadas em 300L de PBS formol 1%. 

8) Na continuidade as amostras destinadas à marcação intracelular foram lavadas 

com 200L de PBS-FACS a 700xg por 10 minutos a 4ºC e os sobrenadantes 

foram desprezados. As células foram então submetidas à etapa de 

permeabilização através da incubação com tampão 100L de FixPerm por 30 

minutos a  4ºC. Após este período foram lavadas com 100L de tampão 

PermBuffer, os sobrenadantes foram desprezados e foi adicionado a cada 

amostra 10L do anticorpo anti-Foxp3, conforme planejamento prévio por 30 

minutos a 4ºC. Nesta etapa é possível identificar e quantificar as células 

TCD4+CD25+Foxp3+, TCD8+CD25+ Foxp3+. 

9) Ao final as amostras contendo o anticorpo anti-Foxp3 foram lavadas com 200L 

de tampão PermBuffer, os sobrenadantes foram desprezados e cada amostra foi 

resuspensa com 200L de PBS 1x. 

3.3.5.2 Avaliação do perfil celular em linfonodos mesentéricos e baço 

Terminada a marcação, as células dos linfonodos mesentéricos e do baço 

foram analisadas em no máximo 48 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 a elaboração de gráficos de morfologia das 

células baseados nos parâmetros de tamanho (Forward Scatter – FSC) e da 
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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 representativas das populações de linfócitos, alvo das 

análises subsequentes (Figura 12A).  

 
Figura 12 – Definição do gráfico de morfologia e da área de linfócitos para análise das subpopulações 
de linfócitos T e das populações de linfócitos T e B nos protocolos das etapas 1 e 2 

A 

 

B 

 

(A) 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

+
, TCD4

+
CD25

+ 

e TCD8
+
CD25

+
. (B) Identificação da população celular com base no tamanho (FSC) e na granulosidade 

(SSC) com destaque para a área de linfócitos e análise das populações de linfócitos TCD3
+
 e B220

+
. 

Para o protocolo da primeira etapa experimental optamos pela área de células 

de maior tamanho (P54) tanto para análise das subpopulações TCD4+, TCD8+, 
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TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+ (Figura 12A), como para as células B220+ e TCD3+ 

(P8) (Figura 12B). Para o protocolo executado na segunda etapa, utilizamos a 

mesma área de células para analisar somente as populações B220+ e TCD3+ 

(Figura 12B). Já a avaliação das populações TCD4+CD25+Foxp3+ e 

TCD8+CD25+Foxp3+ foi realizada considerando as modificações no tamanho das 

células durante a marcação deste fator de transcrição. Nos gráficos referentes à 

análise destas populações celulares observa-se a presença de uma área única de 

linfócitos. Isso pode ser explicado pelo fato de que a permeabilização das células 

(anterior à marcação), resulta no extravasamento de parte do conteúdo do citosol, 

que por sua vez promove uma redução do tamanho celular e essa redução, 

especialmente na população de células maiores, se caracteriza por um 

deslocamento da área de linfócitos no sentido do eixo SSC-H. No entanto, apesar 

das células de menor tamanho que expressam o Foxp3 também serem 

permeabilizadas, sua redução não resulta neste deslocamento. Dessa forma, para 

as amostras referentes a este protocolo experimental, o gráfico de morfologia de 

células permeabilizadas mostra uma única área, que na figura 13 está caracterizada 

como P3.   

Figura 13 – Definição do gráfico de morfologia e da área de linfócitos para análise das subpopulações 
de linfócitos T que expressam Foxp3 do protocolo da segunda etapa experimental 

 

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

+
, TCD8

+
, TCD4

+
CD25

+
Foxp3

+ 
e TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+
.  
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As análises fenotípicas das subpopulações de linfócitos se basearam na 

aquisição de 10.000 a 20.000 eventos no momento da leitura das amostras. A 

delimitação da área correspondente aos linfócitos no gráfico de morfologia e os 

dados obtidos a partir de seu estabelecimento foram avaliados em três momentos 

distintos. Assim, foi possível perceber que as variações encontradas não foram 

superiores a 5%, não influenciando, portanto, na fidedignidade de nossos resultados. 

Aqui apresentaremos o resultado referente à execução da terceira análise. 

Uma vez definida a área de células correspondente aos linfócitos, geramos os 

gráficos do tipo dot plot. 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 ou no retângulo do gráfico dot plot. Os anticorpos 

e seus respectivos fluorocromos utilizados neste trabalho encontram-se no quadro 1. 

Quadro 1 – Anticorpos utilizados na citometria de fluxo para identificar e quantificar as populações 
celulares derivadas dos linfonodos mesentéricos e baço nos protocolos das etapas 1 e 2 

MOLÉCULA FLUOCROMO LABORATÓRIO POPULAÇÃO ESTUDADA 

Anticorpos individuais 

Anti-CD4  APC 
BioLegend 

100411 
Células TCD4

+
 

Anti-CD25  PE 
BioLegend 

102007 
Células T CD4

+
CD25

+
 e CD8

+
CD25

+
  

Anti-CD8 FITC 
BioLegend 

100705 
Células TCD8

+
 

Anti-B220 PerCP/Cy5.5 
BioLegend 

103235 
Células B 

Anti-CD3 FITC 
BioLegend 

100305 
Células T 

Anticorpos que integram o kit Foxp3 

Anti-CD4 FITC 

eBioscience 
71-5775-40 

Células TCD4
+
 

Anti-CD25 PE Células T CD4
+
CD25

+
 e CD8

+
CD25

+
 

Anti-Foxp3 APC Células T CD4
+
Foxp3

+
 e CD8

+
Foxp3

+
 

Anti-CD8 PerCP/Cy5.5 
BioLegend 

10073 
Células TCD8

+
 

As marcações utilizaram os fluorocromos Isotiocianato de Fluoresceína 

(FITC), Ficoeritrina (PE), Complexo protéico clorofila-piridinina conjugado à cianina 
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(PerCP/Cy5.5) e Aloficocianina (APC), que foram detectados através dos seguintes 

comprimentos de onda: FITC (FL1) 533/530nm; PE (FL2) 585/540nm; PerCP/Cy5.5 

(FL3) 670nm e APC (FL4) 675/625nm, respectivamente.  

3.4 ESTATÍSTICA 

Consideramos o N mínimo de 5 animais para os grupos. Os dados foram 

organizados a partir de seus valores originais e foram representados graficamente 

de acordo com a melhor visualização. Os parâmetros utilizados foram a média e o 

desvio padrão. O grau de significância mínima (p) utilizado considerou as diferenças 

entre as médias de 5% e foi estimado utilizando a análise de variância (ANOVA) 

com pós-teste de Tukey. Todos os testes estatísticos foram feitos com auxílio dos 

softwares GraphPadInstat e GraphPadPrism. 

3.5 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

3.5.1 Etapas inerentes aos dois protocolos experimentais 

3.5.1.1 Indução da Alergia e Tolerância ao amendoim 

O protocolo de indução de alergia (sensibilização) para as proteínas do 

amendoim foi realizado conforme descrito por Teixeira (2008). Resumidamente, 

cada animal foi submetido a duas inoculações subcutâneas com EBA (item 3.2.8), 

ANTES do primeiro contato com o amendoim por via oral (dieta desafio). 

A indução de tolerância consistiu em submeter os animais às duas 

inoculações com EBA, APÓS sete dias de consumo ad libitum de amendoim. 

3.5.1.2 Dieta desafio  

Dez dias após a inoculação secundária, os animais foram submetidos a uma 

dieta desafio por 40 dias contendo: A) exclusivamente a semente de amendoim; B) 

dieta experimental ou C) amendoim e ração comercial conforme cada protocolo 

experimental (itens 3.5.2.1 e 3.5.2.2).  
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3.5.2 Desenho Experimental 

3.5.2.1 Etapa 1 

O objetivo da 1ª etapa foi avaliar as consequências da oferta da dieta desafio 

contendo a proteína alergênica quando consumida concomitante a proteínas as 

quais o animal é tolerante.  

É importante ressaltar que todos os animais deste protocolo, independente de 

serem ou não submetidos à indução de tolerância ou alergia para o amendoim, são 

considerados tolerantes à ração comercial, uma vez que este é o alimento que eles 

recebem, por via fisiológica, a partir do período de desmame e pelo fato de não 

apresentarem manifestações gastrintestinais após ingestão do mesmo.  

Nesta etapa os camundongos foram divididos em três grupos com n=18 cada. 

Os grupos foram identificados por siglas que consideram a primeira letra do nome do 

grupo associada à primeira letra do(s) alimento(s) utilizado(s) no desafio oral. Segue 

a descrição detalhada de cada grupo (Quadro 2): 

Grupo Normal (controle negativo): Recebeu amendoim in natura, no cocho das 

gaiolas, por um período de sete dias. Recebeu as inoculações de salina, e foi 

mantido com ração padrão para murinos até o início do período de dieta desafio. Na 

etapa do desafio oral os animais foram subdividos em três grupos de acordo com a 

dieta ofertada, por um período de 40 dias:  

 NR - dieta exclusiva de ração específica para murinos,  

 NA - dieta exclusiva de amendoim e  

 NRA - dieta mista (ração + amendoim). 

Grupo Tolerante (grupo teste): Recebeu amendoim in natura, no cocho das 

gaiolas, por um período de sete dias. Em seguida foi inoculado com EBA, e mantido 

com ração específica para murinos até o inicio do período de dieta desafio. Na etapa 

do desafio oral os animais foram subdividos em três grupos de acordo com a dieta 

ofertada, por um período de 40 dias:  

 TR - dieta exclusiva de ração específica para murinos,  

 TA - dieta exclusiva de amendoim e  

 TRA - dieta mista (ração + amendoim). 



61 

Grupo Alérgico (controle positivo): Recebeu ração padrão específica para 

murinos durante todo o período de indução de alergia para o amendoim 

(sensibilização). Na etapa do desafio oral os animais foram subdividos em três 

grupos de acordo com a dieta ofertada, por um período de 40 dias:  

 AR – dieta exclusiva de ração padrão específica para murinos,  

 AA – dieta exclusiva de amendoim e  

 ARA – dieta mista (ração + amendoim). 

Ao final deste protocolo, os animais foram submetidos à última coleta de 

sangue para obtenção dos soros e então procedemos ao término do experimento 

conforme descrito no item 3.2.10. O Quadro 2 resume o protocolo acima descrito. 

 

Quadro 2 – Etapas de manipulação dos animais do protocolo executado na 1ª fase deste trabalho 
com subdivisão dos grupos experimentais considerando n=6 para cada subgrupo 

Denominação 
dos grupos e 
suas siglas 

Tolerização / 

Sensibilização 

Inoculação subcutânea Desafio 
oral 

Término do 
experimento Primária Secundária 

Dias -7 a 0 Dia 0 Dia 21 Dia 35 a 75 Dia 75 

Grupo 
Normal 

(Controle 
Negativo) 

NR 

Amendoim 
Salina + 
Al(OH)3 

Salina 

Ração 

Retirada dos 
segmentos 
intestinais, 
linfonodos 

mesentéricos 
e baço 

NA Amendoim 

NRA 
Amendoim 

+ Ração 

Grupo 
Tolerante 

(Grupo 
Teste) 

TR 

Amendoim 
EBA + 

Al(OH)3 
EBA 

Ração 

TA Amendoim 

TRA 
Amendoim 

+ Ração 

Grupo 
Alérgico 

(Controle 
Positivo) 

AR 

Ração 
EBA + 

Al(OH)3 
EBA 

Ração 

AA Amendoim 

ARA 
Amendoim 

+ Ração 

3.5.2.2 Etapa 2 

Como considerado para a etapa 1 é importante ressaltar que todos os 

animais pertencentes à etapa 2, independente de serem ou não submetidos à 

indução de tolerância ou alergia para o amendoim, são considerados tolerantes à 

ração comercial, uma vez que este é o alimento que eles recebem, por via 

fisiológica, a partir do período de desmame e pelo fato de não apresentarem 

manifestações gastrintestinais após ingestão do mesmo.  
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O objetivo do protocolo executado nesta etapa foi avaliar o impacto da 

presença de um alimento ao qual o animal é tolerante durante o período de 

recuperação da inflamação intestinal crônica antígeno-específico. Para tal os 

camundongos foram subdivididos em grupos: normal (controle negativo), tolerante 

(grupo teste) e alérgico (controle positivo). As siglas nesta etapa consideraram, além 

das primeiras letras do nome do grupo e do alimento utilizado no desafio oral, a 

primeira letra do(s) alimento(s) utilizado(s) no pós-desafio (tratamento), bem como o 

tempo da oferta deste alimento em semanas. Todos os animais foram submetidos à 

coleta de sangue com intervalo de 15 dias a partir da retirada da dieta desafio até o 

término do experimento. Segue a descrição detalhada de cada grupo (Quadro 3): 

Grupo Normal: Recebeu amendoim in natura por um período de sete dias anterior 

às inoculações de salina fisiológica, e foi mantido com ração específica para murinos 

até o início da dieta desafio, onde passou a consumir o amendoim. Após 40 dias de 

desafio oral o grupo: 

 NA-R4s: voltou a receber a ração específica para murinos por 4 semanas.. 

Grupo Tolerante: Recebeu amendoim in natura por um período de sete dias 

anterior às inoculações do EBA, voltou a ingerir ração padrão até o período de dieta 

desafio com amendoim. No período correspondente ao tratamento: 

 TA-A4s continuou a receber o amendoim por mais 4 semanas. 

Grupos Alergicos: Receberam ração padrão anterior e durante o período de 

inoculações do EBA. No desafio oral, receberam exclusivamente amendoim in 

natura. No período correspondente ao tratamento foram subdvididos em sete grupos 

de acordo com a dieta ofertada, e o tempo de consumo (duas ou quatro semanas): 

 AA-A4s: amendoim por 4 semanas. 

 AA-R2s: ração por 2 semanas. 

 AA-R4s: ração por 4 semanas. 

 AA-RA2s: dieta mista (ração e amendoim) por 2 semanas. 

 AA-RA4s: dieta mista (ração e amendoim) por 4 semanas. 

 AA-O2s: ração experimental de OVA por 2 semanas 

 AA-O4s: ração experimental de OVA por 4 semanas 
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A ração experimental de ovalbumina foi utilizada apenas para que tivéssemos 

a presença de uma proteína não relacionada aos protocolos de indução de 

tolerância e alergia e inflamação intestinal durante o período de tratamento da 

mucosa. 

Ao final do período de tratamento, além da coleta de segmentos de intestino, 

baço e linfonodos mesentéricos todos os grupos foram submetidos à coleta de 

sangue. Também foi recolhido sangue no 14º dia dos grupos submetidos a 4 

semanas de tratamento. O Quadro 3 resume o protocolo acima descrito. 

 

 



64 

Quadro 3 – Etapas de manipulação dos animais do protocolo executado na 2ª fase do trabalho com subdivisão dos grupos experimentais 

Tolerização / 
Sensibilização 

Primária Secundária Desafio Oral 

Grupos 

Período de tratamento da Inflamação Intestinal 

Dia -7 a 0 Dia 0 Dia 21 Dias 35 a 75 
Semana 1 

Dias 75 a 89 

Semana 2 

Dias 89 a 103 

Semana 3 

Dias 103 a 117 

Semana 4 

Dias 117 a 131 
  

Ração 

Grupo Normal 

(Controle Negativo) 

Salina + 
Al(OH)3 

Salina 
Amendoim 

in natura 
NA-R4s Ração  Ração  Ração  Ração Término  

Ração 

Grupos Alérgicos 

(Experimentais) 

EBA + 
Al(OH)3 

Amendoim 

EBA 
Amendoim 

in natura 

AA-R2s Ração Ração Morte após 
DEA de 28 dias 

  

AA-R4s Ração Ração Ração Ração Término após 
DEA de 56 dias 

AA-
RA2s 

Ração + 
Amendoim 

Ração + 
Amendoim 

Término após 
DEA de 28 dias 

  

AA-
RA4s 

Ração + 
Amendoim 

Ração + 
Amendoim 

Ração + 
Amendoim 

Ração + 
Amendoim 

Término após 
DEA de 56 dias 

AA-O2s 
Ração de Clara 

OVO 
Ração de Clara 

OVO 
Término após 

DEA de 28 dias 
  

AA-O4s 
Ração de Clara 

OVO 
Ração de Clara 

OVO 
Ração de Clara 

OVO 
Ração de Clara 

OVO 

Término após 
DEA de 56 dias 

AA-A4s Amendoim Amendoim Amendoim Amendoim 

Amendoim 

Grupo Tolerante 

(Grupo Teste) 

EBA + 
Al(OH)3 

EBA 
Amendoim  

in natura 
TA-A4s Amendoim Amendoim Amendoim Amendoim 
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4 RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS DA ETAPA 1 

4.1.1 Peso corporal 

Apresentaremos os resultados do peso corporal como cinética de peso 

(ganho ou perda) por período de consumo de alimento, correspondentes aos 

impactos que os estímulos dietéticos induziram nos animais. O resultado da cinética 

de peso é mostrado na forma de figura, enquanto os valores da diferença em cada 

fase do protocolo são descritos em tabela. 

Tabela 7 – Valores de peso médio em grama nos animais da primeira etapa experimental 

DIFERENÇA DE PESO (início e término) DA FASE DE INDUÇÃO DE ALERGIA 

NR 2,27±0,60 NA 2,29 ±0,44 NRA 3,51±0,20 

TR 1,70±0,40 TA 0,46±0,30 TRA 2,30±0,41 

AR 0,83±0,25 AA 2,56±0,47 ARA 1,49±0,45 

DIFERENÇA DE PESO (início e término) NO DESAFIO ORAL 

NR 1,640,40 NA 1,120,33 NRA 3,670,61** 

TR 1,400,43 TA 1,870,35 TRA 5,671,00*** 

AR 1,810,20** AA 0,040,10  ARA 3,780,75** 

A análise de variância (ANOVA) considerou todos os grupos simultaneamente. **p<0,01; ***p<0,001. 

A análise da diferença de peso na fase de INDUÇÃO DE ALERGIA mostrou 

que todos os grupos ganharam peso e a única diferença estatística (p<0,05) ocorreu 

entre os grupos que ganharam mais (NRA) e menos peso (TA). Nesta fase do 

protocolo experimental esta diferença estatística não foi considerada um fenômeno 

de importância biológica. O ganho de peso observado em todos os grupos é 

condizente com o crescimento dos animais e com os procedimentos de manipulação 

ao qual foram submetidos (Tabela 7 e Figura 14).  

A comparação da diferença de peso ao longo do DESAFIO ORAL mostrou 

que os animais do grupo NRA apresentaram maior ganho de peso em relação aos 

grupos NR e NA. Os animais TRA, que foram alimentados com dieta mista no 

desafio oral, apresentaram significativamente (p<0,001) o maior ganho de peso 

deste protocolo, mesmo quando comparados aos animais TR e TA. Os animais AR e 

ARA aumentaram significativamente de peso quando comparados ao grupo AA 

(p<0,01), que recebeu exclusivamente amendoim e que não apresentou alteração de 

peso ao longo de todo o período de oferta da dieta desafio (Figura 14).  
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Figura 14 – Análise da diferença de peso nos grupos do protocolo da primeira etapa experimental 

 

Variações no peso corporal dos grupos normais, tolerantes e alérgicos nas fases de indução de alergia e 
desafio oral (n=6). A diferença de peso foi estabelecida a partir da diferença entre o peso de cada semana 
com o peso inicial de cada animal, conforme o período de consumo (***p<0,001).  

4.1.2 Consumo Alimentar 

O consumo alimentar (expresso em kcal/gpc/dia) detalhado na tabela 8 

corresponde a cada período do protocolo experimental (indução de alergia e desafio 

oral). Na 1ª fase (indução de alergia - 1a a 6a semana) todos os animais foram 

alimentados exclusivamente com ração, enquanto na 2ª fase (período do desafio 

oral - 7a a 11a semana) cada subgrupo recebeu uma dieta especifica. Como não 

houve variação importante ao longo das semanas apresentamos o consumo de cada 

componente alimentar. 

Tabela 8 – Consumo calórico dos grupos do protocolo da primeira etapa experimental 

Grupos 
Indução de Alergia Desafio oral 

Consumo de ração kcal/gpc/dia Consumo de alimento kcal/gpc/dia 

 Inicial Final Inicial Final 

NR 35,14±0,79 31,31±3,29 31,11±1,97 30,12±1,65 

NA 41,21±1,33 48,00±1,92 37,88±2,54 35,03±0,91 

NRA 42,16±0,20 46,36±3,81 
R: 8,46±3,72 R: 9,12±0,93 

A: 28,91±2,89 A: 21,14±4,02 

TR 33,46±2,24 27,95±3,09 28,29±2,75 30,09±1,76 

TA 39,03±3,82 49,20±1,72 36,43±1,09 35,82±4,58 

TRA 37,81±0,93 43,53±1,66 
R: 2,43±0,91 R: 5,14±2,68 

A: 37,11±4,19 A: 27,51±1,96 

AR 29,93±0,16 28,67±1,37 25,12±1,64 27,73±1,20 

AA 40,49±3,01 49,88±4,43 28,59±2,13 30,71±3,86 

ARA 36,91±0,26 49,11±2,43 
R: 17,32±4,02 R: 13,64±3,84 

A: 20,92±0,73 A: 15,25±1,66 

*** p<0,001. 

-2.00 

-1.00 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 

Indução de Alergia (Consumo exclusivo de ração) Desafio Oral (Consumo de diferentes dietas) 

NR NA NRA TR TA TRA AR AA ARA 

*** 

*** 
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No período de INDUÇÃO DE ALERGIA, em que a ração foi ofertada como 

alimento exclusivo, não houve diferença significativa no total de calorias consumidas 

entre os grupos (Tabela 8).  

Figura 15 – Comparação do consumo calórico nos períodos de indução de alergia e desafio oral 

A 

 

B 

 

C 

 
Consumo calórico dos grupos da 1ª etapa. Todos os animais consumiram Ração na fase de indução 
de alergia e diferentes dietas contendo Ração (A), Amendoim (B) ou Dieta Mista (C) no desafio oral. 
(*** p<0,001 / **p<0,01). 
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Considerando o consumo no DESAFIO ORAL, não observamos diferença 

significativa na ingestão de ração entre os grupos TR (29,351,40), NR (29,051,59) 

e AR (26,331,14) (Figura 15A). No entanto os animais AA (29,981,43) consumiram 

significativamente menos amendoim (p<0,05) quando comparados aos animais TA 

(34,841,45) e NA (36,421,42) (Figura 15B). Nos animais alimentados com dieta 

mista, observamos um consumo significativamente maior de amendoim do que 

ração nos grupos TRA (R- 4,151,05; A- 30,403,86 – p<0,001) e NRA (R- 

8,520,63; A- 26,694,02 – p<0,001), enquanto o grupo Alérgico que comeu a dieta 

mista (ARA) consumiu quantidades equivalentes de ração (14,921,40) e amendoim 

(18,742,40), sugerindo uma aversão pela semente (Figura 15C). 

4.1.3 Títulos de anticorpos IgG total e IgG1 antiamendoim 

Os títulos de IgG total antiamendoim foram avaliados através do método de 

ELISA e expressos em Unidades Arbitrarias de ELISA (UAE). As UAE’s representam 

a área abaixo da curva e foram obtidas a partir do somatório dos valores das 

diluições seriadas (uma aproximação da integral da curva) (Figuras 16A, B e C e 

17A, B e C). Cada animal foi avaliado individualmente e consideramos para cada 

etapa de análise a média de cada grupo. Para melhor visualização dos resultados 

relativos à IgG total e IgG1 e bem como sua comparação em cada etapa deste 

protocolo, mostramos os valores organizados em tabelas e sua representação 

gráfica. 

Considerando os pontos de análise (pós-tolerização, pós-primária, pós-

secundária e final), não observamos diferenças significativas intragrupos nos títulos 

de IgG total (Tabela 9) ou IgG1 (Tabela 10) antiamendoim ou seja, entre os 

subgrupos de animais tolerantes (TR TA, TRA), normais (NR, NA e NRA) e alérgicos 

(AR, AA e ARA). No entanto, a análise intergrupo revelou diferença 

significativamente maior (p<0,001) de todos os subgrupos alérgicos (AR, AA e ARA) 

em relação aos grupos normais e tolerantes (Figuras 16D e 17D).  
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Tabela 9 – Unidades Arbitrárias de ELISA (IgG total antiamendoim) dos grupos do protocolo da 
primeira etapa 

Grupos 
Normal Tolerante Alérgico 

NR NA NRA TR TA TRA AR AA ARA 

Pós-T 1,00±0,15 0,72±0,30 0,69±0,16 1,45±0,25 2,08±0,83 1,52±0,27 0,54±0,09 0,52±0,03 1,47±0,67 

Pós-1ª 1,12±0,30 0,88±0,33 0,89±0,44 1,98±0,69 2,33±0,64 2,19±0,79 4,13±1,53 4,11±1,55 4,84±1,15 

Pós-2ª 0,99±0,28 0,76±0,17 0,81±0,22 2,33±1,13 2,02±0,37 1,90±1,16 6,32±1,99 5,36±1,82 6,56±2,68 

Pós-DO 0,87±0,20 0,57±0,37 0,78±0,27 1,86±0,68 1,96±0,89 1,77±1,37 4,21±1,37 4,02±2,48 5,22±1,45 

 
 
 
Figura 16 – Títulos de anticorpos IgG total antiamendoim do protocolo da primeira etapa 

A) Animais Normais B) Animais Tolerantes C) Animais Alérgicos 

   

D 

 
Painéis superiores: Média da diluição seriada dos soros dos animais pertencentes aos grupos A) 
normais, B) tolerantes e C) alérgicos referentes aos períodos pós-tolerização, pós-primária, pós-
secundária e final. Painel inferior - (D): representação dos títulos de anticorpos IgG total 
antiamendoim dos grupos Normais (NR, NA, NRA), Tolerantes (TR, TA, TRA) e Alérgicos (AR, AA e 
ARA) (n=6), expressos em Unidades Arbitrárias de ELISA*, calculadas através da aproximação da 
integral da área abaixo da curva da diluição de cada soro. (*** p<0,001).  
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Tabela 10 – Unidades Arbitrárias de ELISA (IgG1 antiamendoim) dos grupos do protocolo da primeira 
etapa 

Grupos 
Normal Tolerante Alérgico 

NR NA NRA TR TA TRA AR AA ARA 

Pós-T 0,29±0,02 0,33±0,06 0,35±0,03 0,33±0,10 0,52±0,26 0,51±0,13 0,45±0,04 0,40±0,10 0,32±0,04 

Pós-1ª 0,44±0,12 0,45±0,13 0,44±0,05 0,63±0,32 0,68±0,19 0,96±0,44 1,71±0,42 1,73±0,41 1,65±0,67 

Pós-2ª  0,37±0,09 0,35±0,05 0,45±0,16 0,89±0,52 0,77±0,32 0.92±0,77 2,45±0,41 2,18±0,43 2,34±0,65 

Pós-DO 0,33±0,05 0,36±0,10 0,44±0,15 0,64±0,31 0,53±0,06 0,67±0,48 1,90±0,41 2,01±0,52 1,93±0,58 

 

Figura 17 – Títulos de anticorpos IgG1 antiamendoim do protocolo da primeira etapa 
A) Animais Normais B) Animais Tolerantes C) Animais Alérgicos 

   
D 

 
Painéis superiores: Média da diluição seriada dos soros dos animais pertencentes aos grupos A) 
normais, B) tolerantes e C) alérgicos referentes aos períodos de pós-tolerização, pós-primária, pós-
secundária e final. Painel inferior - (D): Determinação dos títulos de anticorpos IgG1 antiamendoim 
dos grupos Normais (NR, NA, NRA), Tolerantes (TR, TA, TRA) e Alérgicos (AR, AA e ARA (n=6), 
expressos em Unidades Arbitrárias de ELISA*, calculadas através da aproximação da integral da área 
abaixo da curva da diluição de cada soro. (*** p<0,001). 
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4.1.4 Análise fenotípica de células dos linfonodos mesentéricos 

4.1.4.1 Avaliação do perfil de linfócitos T 

A avaliação fenotípica das subpopulações de linfócitos T nas amostras de 

linfonodos mesentéricos foi iniciada com a determinação da área (gate) 

representativa dos linfócitos no gráfico de morfologia. A partir de sua seleção 

estabelecemos os gráficos relativos à leitura de células TCD4+ e TCD8+. Em um 

segundo momento, estabelecemos os gráficos das subpopulações TCD4+CD25+ e 

TCD8+CD25+ dentro das respectivas áreas de linfócitos TCD4+ e TCD8+ (Figura 18). 

Esse mesmo procedimento foi realizado para as amostras de células oriundas do 

baço.  

Não observamos diferença significativa no percentual médio de linfócitos 

TCD4+ entre animais Normais – NR (37,0±1,0), NA (38,0±2,0), NRA (35,0±3,0), 

Tolerantes – TR (31,0±2,0), TA (36,0±4,0), TRA (35,0±6,0) e Alérgicos – AR 

(37,0±4,0), AA (34,0±5,0) e ARA (35,0±4,0) (Figuras 18 e 19).  

O percentual de linfócitos TCD8+ não diferiu entre os grupos Normais – NR 

(28,0±4,0), NA (27,0±4,0), NRA (29,0±5,0), Tolerantes – TR (26,0±5,0), TA 

(31,0±5,0), TRA (32,0±4,0) e os subgrupos Alérgicos – AR (27,0±5,0) e AA – 

inflamado (35,0±5,0). No entanto quando avaliamos os Alérgicos submetidos à 

dieta mista, observamos um aumento significativo (p<0,01) no grupo ARA (43,0±7,0) 

quando comparado com todos os grupos (Figuras 18 e 19).  

Quando avaliamos a proporção de linfócitos TCD4+ e TCD8+ (Figuras 18 e 19) 

observamos que animais normais e tolerantes apresentaram percentual maior de 

linfócitos TCD4+ que TCD8+, embora não tenhamos visto nenhuma diferença 

estatística. No entanto, nos chamou atenção os animais alérgicos inflamados (AA), 

que apresentaram valores quase idênticos entre as populações (TCD4+ - 34,0±5,0; 

TCD8+ - 35,0±5,0) e o grupo ARA que apresentou maior quantitativo de TCD8+ do 

que de TCD4+, nos mostrando uma inversão da proporção de células. 
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Figura 18 – Plots representativos de morfologia (sem marcação) e de amostras marcadas com 
anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 em células de linfonodos mesentéricos 

Área de linfócitos da análise – P5 ou P54 Amostra não marcada 

  
NR NA NRA 

   

TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
, marcadas com 

anticorpo conjugado com fluorocromo APC, e TCD8
+
, marcadas com anticorpo conjugado com 

fluorocromo FITC,
 
na população de células de maior tamanho (área P54 ou P5) de linfonodos 

mesentéricos nos grupos normais, tolerantes e alérgicos.  
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Figura 19 – Perfil de células TCD4

+
 e TCD8

+
 em linfonodos mesentéricos dos animais da primeira 

etapa experimental 

 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
 e TCD8

+
 entre os grupos Normais, Tolerantes e 

Alérgicos (n=6) em linfonodos mesentéricos, assim como da proporção das duas populações 
celulares entre os grupos deste protocolo. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (**p<0,01). 

 

Entre as subpopulações de células TCD4+ foi observado um aumento 

significativo (p<0,01) na subpopulação TCD4+CD25+ nos animais TA (18,03,00), 

TRA (19,03,0), AA (20,02,0) e ARA (19,02,0) quando comparados aos NR 

(15,00,08), NA (14,01,0), NRA (15,01,0), TR (14,00,08) e AR (14,01,0). 

Acreditamos que a inoculação do EBA somada à oferta da semente de amendoim 

isoladamente, ou em conjunto com a ração, possa ter contribuído para o aumento 

desta subpopulação celular em linfonodos mesentéricos (Figuras 20A e 21). 
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Figura 20 – Perfil de células TCD4

+
CD25

+
 e TCD8

+
CD25

+
 em linfonodos mesentéricos dos animais 

da primeira etapa experimental 

 A 

 
B 

 
(A): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
CD25

+
 nos linfonodos mesentéricos entre 

os grupos Normais, Tolerantes e Alérgicos (n=6) em linfonodos mesentéricos (**p<0,01). (B): 
Comparação do percentual médio de linfócitos TCD8

+
CD25

+
 entre os grupos Normais, Tolerantes e 

Alérgicos (n=6) no mesmo órgão. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (***p<0,001). 
 

 

Por outro lado, quando avaliamos o percentual de linfócitos TCD8+CD25+ 

observamos um aumento significativo (p<0,001) apenas nos animais alérgicos 

alimentados com a dieta mista (ARA) quando comparados aos demais grupos, 

conforme mostrado nas Figuras 20B e 22 e na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Percentual médio de linfócitos TCD8
+
CD25

+
 em linfonodos mesentéricos dos grupos da 

primeira etapa experimental   

Linfócitos TCD8
+
CD25

+
 em Linfonodos Mesentéricos 

NR 0,8±0,2 NA 0,7±0,3 NRA 0,9±0,3 

TR 0,9±0,2 TA 1,0±0,3 TRA 1,1±0,4 

AR 0,8±0,3 AA 1,1±0,2 ARA 2,3±0,3*** 

        (***p<0,001) 
 

Figura 21 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD4
+
CD25

+
 em linfonodos 

mesentéricos dos animais da primeira etapa experimental 

NR NA NRA 

   
TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
CD25

+
, marcadas com 

os anticorpos anti-CD4-APC, e anti-CD25-PE na área de linfócitos TCD4
+
 (R5 em P54 ou R7 em P5).  
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Figura 22 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD8

+
CD25

+
 em linfonodos 

mesentéricos dos animais da primeira etapa experimental 

NR NA NRA 

   
TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD8

+
CD25

+
, marcadas com 

os anticorpos anti-CD8-FITC, e anti-CD25-PE na área de linfócitos TCD8
+
 (R6 em P54, R6 em P5 e 

R8 em P5).  

 

4.1.4.2 Avaliação de linfócitos T (CD3+) e B (B220+)  

Avaliamos o percentual de linfócitos T e B para determinar o predomínio 

dessas células em linfonodos mesentéricos entre os grupos experimentais. No geral 

os animais apresentaram maior quantitativo de células TCD3+ quando comparado 

aos de células B-B220+, o que é considerado normal para os padrões dos linfonodos 

mesentéricos.  
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Não observamos diferença significativa no percentual médio de linfócitos 

TCD3+ quando comparamos os grupos Normais – NR (64,0±5,0), NA (64,0±3,0), 

NRA (63,0±6,0), Tolerantes – TR (60,0±6,0), TA (64,0±4,0), TRA (61,0±6,0) e 

Alérgico não inflamado – AR (64,0±3,0). No entanto, quando avaliamos os grupos 

Alérgicos AA - Inflamado (76,0±5,0) e ARA (74,0±3,0), observamos um aumento 

significativo destas células (p<0,05) quando comparados aos demais grupos 

(Figuras 23 e 24). Quando avaliamos o quantitativo de linfócitos B-B220+ nestes 

mesmos órgãos também não observamos diferenças significativas entre os grupos 

Normais – NR (31,0±3,0), NA (28,0±1,0), NRA (29,0±5,0), Tolerantes – TR 

(31,0±5,0), TA (30,0±3,0), TRA (29,0±5,0) e Alérgico não inflamado – AR 

(28,0±3,0). Os grupos Alérgicos AA - Inflamado (17,0±3,0) e ARA (18,0±5,0), 

apresentaram uma redução significativa destas células (p<0,01) quando comparados 

a todos os demais grupos (Figuras 23 e 24).  

 

Figura 23 – Análise do percentual de linfócitos TCD3
+
 e B-B220

+
 em linfonodos mesentéricos dos 

animais da primeira etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos T e B em linfonodos mesentéricos. Os triângulos 
representam o percentual médio de linfócitos TCD3

+
/grupo enquanto os círculos representam o 

percentual médio de linfócitos B-B220
+
. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (*p<0,05; 

**p<0,01). 
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Figura 24 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD3

+ 
e B-B220

+
 em linfonodos 

mesentéricos dos animais da primeira etapa experimental 

NR NA NRA 

   
TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD3

+
 marcados com 

anticorpos anti-CD3 conjugado com fluorocromo FITC e linfócitos B220
+
 marcados com anticorpos 

anti-B220 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5. 
 

4.1.5 Análise fenotípica de células em baço 

4.1.5.1 Avaliação do perfil de linfócitos T 

Não observamos diferença significativa no percentual médio de linfócitos 

TCD4+ no baço de animais Normais – NR (21,0±1,0), NA (21,0±3,0), NRA 

(19,0±3,0), Tolerantes – TR (19,0±4,0), TA (19,0±3,0), TRA (21,0±4,5) e Alérgicos 

– AR (19,0±5,0), AA (22,0±4,0) e ARA (21,0±2,0).  
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Quando avaliamos o percentual de linfócitos TCD8+, não observamos 

diferença entre Normais, Tolerantes e Alérgicos – AR e ARA, porém o grupo 

Alérgico inflamado - AA apresentou aumento significativo dessas células quando 

comparados apenas aos grupos normais. A proporção de linfócitos TCD4+ foi maior 

que a de linfócitos TCD8+ em animais normais e tolerantes e os alérgicos 

apresentaram quantitativo equivalente de linfócitos T (Figuras 25 e 26 e Tabela 12). 

 
Figura 25 – Perfil de células TCD4

+
 e TCD8

+
 em Baço dos animais da primeira etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
 e TCD8

+
 entre os grupos Normais, Tolerantes e 

Alérgicos (n=6) em Baço, assim como da proporção das duas populações celulares entre os grupos 
deste protocolo. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. 

 

Tabela 12 – Percentual médio de linfócitos TCD8
+
 em baço dos grupos da primeira etapa 

experimental 

Linfócitos TCD8
+
 em Linfonodos Mesentéricos 

NR 13,0±1,0 NA 15,0±2,0 NRA 12,0±1,0 

TR 18,0±5,0 TA 18,0±2,0 TRA 18,0±5,0 

AR 17,0±5,0 AA 23,0±3,0* (p<0,05) ARA 18,0±6,0 
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Figura 26 – Plots representativos de morfologia (sem marcação) e de amostras marcadas com 
anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 em células do Baço 

Área de linfócitos da análise – P5 ou P54 Amostra não marcada 

 
 

NR NA NRA 

   

TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
, marcadas com 

anticorpo conjugado com fluorocromo APC, e TCD8
+
, marcadas com anticorpo conjugado com 

fluorocromo FITC,
 
na população de células de maior tamanho (área P54 ou P5) do baço nos grupos 

normais, tolerantes e alérgicos.  

 

Também não observamos diferenças significativas no percentual da 

subpopulação de linfócitos TCD4+CD25+ entre os animais Normais – NR (12,0±1,0), 

NA (10,0±0,7), NRA (13,0±1,0), Tolerantes – TR (11,0±2,0), TA (13,0±3,0), TRA 

(12,0±3,0) e Alérgicos – AR (12,0±3,0), AA (13,0±3,0) e ARA (13,0±2,0) (Figuras 

27A e 28). Contudo, quando avaliamos a subpopulação TCD8+CD25+ observamos 
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aumento significativo nos animais TA (3,0±1,0 – p<0,05), e extremamente 

significativo nos grupos TRA (5,0±1,0 – p<0,001), AA (3,0±2,0 – p<0,01) e ARA 

(9,0±2,0 – p<0,001) em comparação aos animais Normais - NR (0,6±0,3), NA 

(0,4±0,1) e NRA (0,6±0,2) (Figuras 27B e 29). 

 

 
Figura 27 – Perfil de células TCD4

+
CD25

+
 e TCD8

+
CD25

+
 em Baço dos grupos da primeira etapa 

experimental 

 A 

 

B 

 
(A): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
CD25

+
 em baço entre os grupos Normais, 

Tolerantes e Alérgicos. (B): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD8
+
CD25

+
 nos mesmos 

grupos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 28 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD4

+
CD25

+
 em Baço dos grupos 

da primeira etapa experimental 

NR NA NRA 

   

TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
, marcadas com 

anticorpo conjugado com fluorocromo APC, e TCD25
+
, marcadas com anticorpo conjugado com 

fluorocromo PE,
 
na população de células de maior tamanho (R5 em P54 ou R7 em P5) do baço nos 

grupos normais, tolerantes e alérgicos.  
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Figura 29 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD8

+
CD25

+
 em Baço dos grupos 

da primeira etapa experimental 

NR NA NRA 

   

TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD8

+
, marcadas com 

anticorpo conjugado com fluorocromo APC, e TCD25
+
, marcadas com anticorpo conjugado com 

fluorocromo PE,
 
na população de células de maior tamanho (R5 em P54 ou R7 em P5) do baço nos 

grupos normais, tolerantes e alérgicos.  

 

4.1.5.2 Avaliação de linfócitos T (CD3+) e B (B220+) 

 

Avaliamos o percentual de linfócitos T e B para determinar o predomínio 

dessas células no baço entre os grupos experimentais. No geral os animais 

apresentaram maior quantitativo de células B-B220+ quando comparado aos de 

células TCD3+, o que é considerado normal para os padrões do baço.  
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Não observamos diferença significativa no percentual médio de linfócitos 

TCD3+ quando comparamos os grupos Normais – NR (43,0±5,0), NA (42,0±6,0), 

NRA (38,0±7,0), Tolerantes – TR (41,0±8,0), TA (41,0±5,0), TRA (41,0±6,0) e 

Alérgicos – AR (39,0±10,0), AA (50,0±5,0) e ARA (46,0±3,0) (Figuras 30 e 31). 

Quando avaliamos o quantitativo de linfócitos B-B220+ em nestes mesmos órgãos 

também não observamos diferenças significativas entre os grupos Normais – NR 

(52,0±3,0), NA (54,0±6,0), NRA (55,0±7,0), Tolerantes – TR (54,0±5,0), TA 

(51,0±7,0), TRA (50,0±7,0) e Alérgico não inflamado – AR (52,0±6,0). Os grupos 

Alérgicos AA - Inflamado (35,0±4,0) e ARA (37,0±7,0), apresentaram uma redução 

significativa destas células (p<0,05) quando comparados a todos os demais grupos 

(Figuras 30 e 31).  

Figura 30 – Análise do percentual de linfócitos TCD3
+
 e B-B220

+
 em baço dos grupos da primeira 

etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos T e B em Baço. Os triângulos representam o 
percentual médio de linfócitos TCD3

+
/grupo enquanto os círculos representam o percentual médio de 

linfócitos B-B220
+
. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (*p<0,05). 
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Figura 31 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD3
+ 

e B-B220
+
 em Baço dos 

grupos da primeira etapa experimental 

NR NA NRA 

   
TR TA TRA 

   
AR AA ARA 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD3

+
 marcados com 

anticorpos anti-CD3 conjugado com fluorocromo FITC e linfócitos B220
+
 marcados com anticorpos 

anti-B220 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5. 
 

4.1.6 Avaliação histopatológica dos animais controles (Normais e Alérgicos-

inflamados) 

A avaliação global do intestino destes animais foi importante porque serviu de 

base para comparação dos resultados que descreveremos nos grupos 

experimentais dos protocolos 1 e 2. As alterações histopatológicas observadas 

ocorreram no grupo Alérgico Inflamado e foram restritas ao duodeno. O intestino 

grosso permaneceu íntegro, sem alterações identificáveis em ambos os grupos, 

após avaliação preliminar macroscópica e microscópica. Nos animais Normais a 

avaliação das camadas da parede intestinal no duodeno mostrou (Figura 32A):  
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 Camada muscular: preservada e aderida à camada submucosa, sem sinais 

sugestivos de edema e aglomerações leucocitárias. Pequenas variações 

podem, às vezes, ser encontradas entre os diferentes animais normais. 

 Camada submucosa: preservada, com ausência de edema e aglomerações 

leucocitárias e com as estruturas glandulares íntegras.  

 Camada mucosa: epitélio de revestimento íntegro 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 heterotípicos. 

Nos animais Alérgicos-Inflamados 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 mostrou (Figuras 32B e C):  

 Camada muscular: não totalmente aderida à submucosa com regiões 

deslocadas da camada submucosa, sugerindo a presença de edema na 

intercessão dessas camadas. Em alguns animais este edema pode ser 

menos proeminente, assim variações dentro de um mesmo grupo podem ser 

encontradas. 

 Camada submucosa: apresentando regiões sugestivas de edema associada 

à discreta descaracterização morfológica. 

 Camada mucosa: apresentou perda da integridade e continuidade de sua 

superfície, decorrente da destruição tecidual, que na maioria das vezes é 

parcial e não total. 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, ocorreu na maioria, mas não necessariamente em todos os 

grupos. O aumento da população leucocitária, principalmente de 

mononucleares na lamina propria e intraepiteliais ocorreu em todos os 

animais analisados. 
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Figura 32 – Aspecto morfológico do intestino delgado de um animal Normal (Controle Negativo) e dos 
Alérgicos Inflamados (Controle Positivo) no modelo murino de inflamação intestinal 

A 

 
B C 

 
 

Microfotografia do duodeno de um animal Normal (Controle Negativo) (A) e de animais Alérgicos 

Inflamados (Controle Positivo) em dois padrões diferentes (B e C) em aumento de 200m com auxílio 
do software ImageScope

®
. 

 
 

4.1.7 Avaliação histopatológica dos animais da etapa 1 

 

Grupos Normais (NR, NA e NRA): na avaliação global não apresentaram 

diferença para os animais Controle-Normal, apresentando preservação de todas as 

camadas intestinais, bem como o mesmo padrão de celularidade em lamina propria 

e epitélio de revestimento. Assim, a introdução de diferentes dietas no desafio oral 

não mudou a morfologia da mucosa intestinal (Figuras 33A, B e C).  
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Figura 33 – Aspecto morfológico do duodeno de animais normais submetidos a diferentes dietas no 
desafio oral 

A 

 
B 

 
C 

 
Microfotografia do duodeno dos grupos Normais – NR (A), NA (B) e NRA (C), feita em aumento de 

200m com auxílio do software ImageScope
®
. É possível obervar manutenção das características 

morfológicas da mucosa intestinal. 
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Grupos Tolerantes (TR, TA e TRA): observamos algumas semelhanças e 

algumas diferenças quando os comparamos aos animas normais. A avaliação das 

camadas da parede intestinal no duodeno mostrou (Figuras 34A, B e C): 

 Camada muscular: preservada e aderida à camada submucosa, sem sinais 

sugestivos de edema e aglomerações leucocitárias. Pequenas variações 

nesta avaliação podem ser encontradas entre os diferentes animais 

tolerantes. 

 Camada submucosa: preservada, com ausência de edema e aglomerações 

leucocitárias e com as estruturas glandulares íntegras.  

 Camada mucosa: epitélio de revestimento íntegro e preservado e vilosidades 

com aspecto digitiforme. Lamina propria e epitélio sem sinais sugestivos de 

edema, presença de um aumento dos leucócitos mononucleares 

intraepiteliais, maior que os animais normais e significativamente menor que 

os animais inflamados. Também não encontramos a presença de 

aglomerados linfóides heterotípicos. 

Embora esses animais tenham sido desafiados imunologicamente do ponto 

de vista sistêmico, através das inoculações do extrato bruto de amendoim, o fato de 

terem consumido a ração e o amendoim antes deste período, favoreceu a 

manutenção da morfologia intestinal, apesar do aumento do infiltrado intraepitelial. 

Grupos Alérgicos (AR e ARA): apresentaram semelhança com os animais 

tolerantes, tanto do ponto de vista morfológico como celular. O grupo ARA, que 

recebeu o tolerógeno junto com o alérgeno no período de indução de inflamação 

(desafio oral), não desenvolveu o processo inflamatório e ficou protegido quando 

avaliamos as características morfológicas, porém, apresentou assim como o grupo 

AR, celularidade semelhante aos animais tolerantes, com aumento do infiltrado 

intraepitelial. A oferta do tolerógeno junto com o alérgeno no desafio protegeu este 

grupo do desenvolvimento da inflamação intestinal (Figura 35A e C). 
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Figura 34 – Aspecto morfológico do duodeno de animais tolerantes submetidos a diferentes dietas no 
desafio oral 

A 

 
B 

 
C 

 
Microfotografia do duodeno dos grupos Tolerantes – TR (A), TA (B) e TRA (C), feita em aumento de 

200m com auxílio do software ImageScope
®
. É possível obervar manutenção das características 

morfológicas da mucosa intestinal. 
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Grupo Alérgico (AA): apresentou semelhança ao controle alérgico- 

inflamado. As alterações observadas foram restritas ao duodeno e o intestino grosso 

permaneceu íntegro, sem alterações identificáveis, sendo semelhante ao grupo 

normal, após avaliação macroscópica e microscópica preliminar. 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 mostrou (Figura 35B):  

 Camada muscular: não totalmente aderida à submucosa com regiões 

deslocadas da camada submucosa, sugerindo a presença de edema na 

intercessão dessas camadas. Em alguns animais este edema pode ser 

menos proeminente, assim variações dentro de um mesmo grupo podem ser 

encontradas. 

 Camada submucosa: apresentou regiões sugestivas de edema associada à 

discreta descaracterização morfológica. 

 Camada mucosa: apresentou perda da integridade e continuidade de sua 

superfície, decorrente da destruição tecidual, que na maioria das vezes é 

parcial e não total. 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, ocorreu na maioria, mas não necessariamente em todos os 

grupos. O aumento da população leucocitária, principalmente de 

mononucleares na lamina propria e intraepiteliais ocorreu em todos os 

animais analisados. 
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Figura 35 – Aspecto morfológico do duodeno de animais alérgicos submetidos a diferentes dietas no 
desafio oral 

A 

 
B 

 
C 

 
Microfotografia do duodeno dos grupos Alérgicos – AR (A), AA (B) e ARA (C), feita em aumento de 

200m com auxílio do software ImageScope
®
. É possível obervar manutenção das características 

morfológicas da mucosa intestinal nos grupos AR e ARA, e achatamento com alargamento de 
vilosidades no grupo AA. 
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4.1.8 Avaliação da Histomorfometria Intestinal 

 

Os parâmetros apresentados nesta seção foram avaliados em 4000m da 

região proximal do duodeno e seus respectivos valores serão apresentados como 

média de cada grupo deste protocolo experimental. 

Número total de vilosidades: Nossos resultados mostraram que não houve 

diferença significativa no total de vilosidades na extensão de tecido analisado 

quando comparamos os animais Normais - NR (22,202,07), NA (23,502,96), NRA 

(22,102,29), Tolerantes – TR (23,253,27), TA (24,002,35), TRA (24,202,49) e 

grupos Alérgicos – AR (22,501,29) e ARA (24,601,52), sendo este último o grupo 

que recebeu tolerógeno junto com o alérgeno no desafio oral. Por outro lado, quando 

avaliamos o grupo Alérgico inflamado – AA (12,252,17), observamos uma redução 

significativa (p<0,001) do número médio de vilosidades na região proximal do 

duodeno (Figura 36A). 

 Área total das vilosidades: Não observamos diferença significativa quando 

comparamos os animais Normais - NR (23641,301906,17), NA 

(24372,571722,02), NRA (24422,981608,67), Tolerantes – TR 

(21939,602153,32), TA (22670,643545,85), TRA (22826,402156,38) e grupos 

Alérgicos – AR (21808,701877,65) e ARA (22284,472817,03). Por outro lado, 

quando avaliamos o grupo Alérgico inflamado – AA (15050,074075,34), 

observamos uma redução significativa (p<0,01) da área total de vilosidades na 

região proximal do duodeno (Figura 36B). 
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Figura 36 – Número total e área de vilosidades em animais normais, tolerantes e alérgicos 
submetidos a diferentes dietas no desafio oral  

A 

 
B 

 
(A): O número total de vilosidades foi estabelecido em 4000m da região proximal do duodeno, 
estabelecemos então a média de vilosidades por grupo (n=6) e realizamos a comparação do número 

de vilosidades em animais Normais, Tolerantes e Alérgicos. (B): Estabelecemos a área (m²) das 
vilosidades na mesma extensão de comprimento de tecido e então calculamos a média da área por 
grupo. Após obtenção dos dados comparamos estes valores entre animais Normais, Tolerantes e 
Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (*p<0,05; **p<0,01). 

  

Relação entre altura e largura das vilosidades: O grupo Alérgico - ARA, 

que recebeu o tolerógeno juntamente com o alérgeno no desafio oral, apresentou 

relação (3,840,19) semelhante aos animais Normais – NR (4,080,57), NA 

(4,130,54), NRA (4,250,29), Tolerantes – TR (4,050,94), TA (4,130,46), TRA 

(3,950,10) e Alérgicos - AR (4,000,59). Contudo animais alérgicos inflamados – 

AA (2,380,24) apresentaram redução significativa (p<0,001) da relação altura-

largura em relação a todos os demais grupos, resultado este que pode ser explicado 

pela presença do processo inflamatório (Figura 37B). O achatamento das 
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vilosidades, observado no grupo alérgico inflamado, é explicado tanto pela redução 

de sua altura como pelo aumento da largura (Figura 37A). 

Figura 37 – Relação entre altura e largura das vilosidades para todos os grupos experimentais 
submetidos a diferentes dietas no desafio oral 

A 

  

B 

 

(A): A altura (distância entre e base e o ápice) e a largura (aferida na região mediana) foram 

estabelecidas para todas as vilosidades na extensão de 4000m da região proximal do duodeno. A 
partir dessas medidas estabelecemos a relação altura-largura de vilosidades. (B): Comparação dos 
resultados desta relação entre animais Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; 
RA=Dieta Mista. (***p<0,001).  
 

Relação entre a altura de epitélio e a largura de lamina propria: Não 

observamos diferença significativa na relação epitélio-lamina propria quando 

comparamos os valores de animais Normais – NR (1,550,12), NA (1,670,23), 

NRA (1,560,04), Tolerantes – TR (1,590,07), TA (1,630,12), TRA (1,670,28) e 

Alérgicos – AR (1,670,20) e ARA (1,660,15). O grupo Alérgico Inflamado – AA 

(0,970,26) apresentou redução significativa (p<0,001) nesta relação quando 

comparado com os demais grupos (Figura 38B). Os dados deste último grupo 
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mostraram que houve tanto aumento da lamina propria quanto redução da altura do 

epitélio (Figura 38A). 

Figura 38 – Relação altura de epitélio e largura de lamina propria em animais normais, tolerantes e 
alérgicos submetidos a diferentes dietas no desafio oral 

A 

 

B 

 

De cada vilosidade foi estabelecida a altura das monocamadas de tecido epitelial e a largura da 

lamina propria em 4000m da região proximal do duodeno. (A): Valores médios do somatório da 
altura do epitélio e largura da lamina propria (largura das vilosidades). (B): Comparação da relação 
entre os animais Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. 
(***p<0,001).  
 

Relação entre células epiteliais (enterócitos) e leucócitos mononucleares 

intraepiteliais (LIE): Observamos uma redução significativa (p<0,001) da relação 

enterócitos-leucócitos intraepiteliais (LIE) nos animais Alérgicos Inflamados – AA 

(6,472,89) quando comparados aos grupos Normais – NR (22,573,87), NA 

(23,465,54), NRA (22,863,11), Tolerantes – TR (22,154,52), TA (14,265,31), 

TRA (14,014,07) e Alérgicos – AR (19,353,66) e ARA (14,533,45) (Figura 39B). 
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enterócitos, como pelo aumento dos leucócitos mononucleares intraepiteliais na 

presença da inflamação intestinal, como visto na figura 39A. 

 
Figura 39 – Relação do número de enterócitos e leucócitos mononucleares do duodeno de animais 
normais, tolerantes e alérgicos submetidos a diferentes dietas no período de desafio oral 

A 

  

B 

 

De cada vilosidade pertencente aos 4000m da região proximal do duodeno foi contabilizado o 
número de enterócitos e de leucócitos intraepiteliais com auxílio do microscópio óptico (ocular 12,5 e 
objetiva de 100X). (A): Valores médios absolutos de enterócitos e leucócitos mononucleares 
intraepiteliais (LIE) por vilosidade. (B): Comparação da relação enterócito/leucócito intraepitelial entre 
os grupos Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (***p<0,001). 
 

Contudo, não observamos diferença significativa na relação Ent/LIE quando 

comparamos todos os grupos Normais (NR, NA e NRA) com animais Tolerantes e 

Alérgicos que consumiram ração no desafio oral (TR e AR). Estes animais 

apresentaram a maior relação, visto que praticamente não possuiam infiltrado em 

seu epitélio (Figura 35B). Por sua vez, o aumento de infiltrado observado nos grupos 

TA e TRA, é uma característica comum nos processos de tolerância, desde que não 

sejam observadas alterações morfológicas na mucosa intestinal. Os animais 
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preservadas as características morfológicas da mucosa intestinal e o infiltrado 

semelhante aos animais tolerantes, mostrando que a introdução do tolerógeno junto 

com o alérgeno interferiu na indução da inflamação intestinal (Figura 39B). 

Número médio de células caliciformes por vilosidade: Observamos uma 

redução significativa (p<0,001) da relação enterócitos-leucócitos intraepiteliais (LIE) 

nos animais Alérgicos Inflamados – AA (4,160,54) quando comparados aos grupos 

Normais – NR (11,281,19), NA (12,051,59), NRA (11,001,17), Tolerantes – TR 

(10,150,20), TA (11,290,98), TRA (10,870,86) e Alérgicos – AR (10,020,49) e 

ARA (8,001,32) (Figura 40). A redução dessas células no grupo AA pode ser 

explicada pela presença do processo inflamatório intestinal. Os animais Alérgicos – 

ARA, apresentaram número significativamente (p<0,01) menor de células 

caliciformes por vilosidade quando comparado a todos os grupos Normais, 

Tolerantes e Alérgicos – AR, mas apresenta número significativamente maior se 

comparado ao alérgico inflamado (AA) (Figura 40). 

Figura 40 – Número médio de células caliciformes por vilosidade em animais normais, tolerantes e 
alérgicos submetidos a diferentes dietas no desafio oral 

 

De cada vilosidade dos 4000m da região proximal do duodeno estabelecemos o número médio de 
células caliciformes com auxílio do software ImageScope

®
. Comparamos os resultados encontrados 

entre os grupos Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. 
(***p<0,001) 

 

Um resumo dos resultados deste protocolo encontra-se no quadro 4 do 

ANEXO 4. 
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4.1.9 Classificação da resposta inflamatória intestinal 

Considerando a descrição global do duodeno e dos parâmetros 

histomorfométricos descritos anteriormente, a classificação da intensidade da 

resposta inflamatória intestinal dos animais deste protocolo está detalhada na tabela 

13.  

Segundo a classificação proposta por Pedruzzi (2013), os animais Normais 

(NR, NA e NRA) encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. Já os 

animais Tolerantes (TR, TA e TRA) e Alérgicos (AR e ARA) apresentam-se na 

classificação entre Normalidade e Tipo 1 (Infiltrativa), normal para os parâmetros de 

tolerância, com manutenção da morfologia e presença de um pequeno infiltrado 

intraepitelial. No entanto, animais Alérgicos inflamados (AA) apresentam-se dentro 

do Tipo 2 (Destrutiva parcial) da mesma classificação, já que apresentaram 

alterações da morfologia intestinal, aumento do infiltrado inflamatório e redução do 

número células caliciformes por vilosidade. 
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Tabela 13 – Síntese dos parâmetros histomorfométricos para os animais do protocolo executado na primeira etapa deste trabalho 

 
PARÂMETROS AVALIADOS NA REGIÃO PROXIMAL DO DUODENO 

NR NA NRA TR TA TRA AR AA ARA 

Número de 
Vilosidades 

22,20±2,07 23,50±2,96 22,10±2,29 23,25±3,27 24,00±2,35 24,20±2,49 22,50±1,29 12,25±2,17 24,60±1,52 

Área em m2 23641,3±1906,2 24372,6±1722,0 24422,9±1608,6 21939,6±2153,3 22670,6±3545,9 228626,4±2156,4 21808,7±1877,7 15050,1±4075,3 22284,5±2817,0 

Altura em m 306,88±39,11 314,25±20,43 316,54±8,68 281,15±31,26 309,54±24,96 279,16±39,06 303,00±33,92 220,00±39,69 281,39±28,06 

Largura em m 75,21±3,89 76,02±5,95 74,45±4,65 69,42±2,77 74,95±8,61 72,83±7,52 75,75±3,72 92,96±11,41 73,28±8,49 

Relação A/L 4,08±0,57 4,13±0,54 4,25±0,29 4,05±0,94 4,13±0,46 3,95±0,10 4,00±0,59 2,38±0,24 3,84±0,19 

Somatório epitélio 

em m 
51,12±8,53 51,63±7,57 52,63±9,88 48,66±8,76 51,47±10,05 52,01±9,14 49,19±7,34 42,78±9,23 49,41±9,81 

Lamina propria 

em m 
32,98±9,26 30,91±9,62 33,74±8,74 30,60±9,51 31,57±11,34 31,14±5,15 31,65±9,00 44,10±10,88 32,30±10,75 

Relação Epit/LP 1,55±0,12 1,67±0,23 1,56±0,04 1,59±0,07 1,63±0,12 1,67±0,28 1,67±0,20 0,97±0,26 1,66±0,15 

Relação Ent/LIE 22,57±3,87 23,45±5,54 22,86±3,10 22,14±4,53 14,06±5,31 14,26±4,07 19,35±3,66 6,47±2,89 14,53±3,45 

Células 
Caliciformes/vilosid. 

11,28±1,19 12,05±1,59 11,00±1,17 10,15±0,20 11,29±0,98 10,87±0,86 10,02±0,49 4,16±0,54 8,00±1,32 

Classificação* 

Normal Normal NormalTipo 1* Normal Tipo 2** 
Normal 

Tipo 1* 

Sem alterações morfológicas e celulares 
Sem alterações 
morfológicas e 

celulares 

Sem alterações morfológicas e 
alterações celulares discretas, 

condizentes com o processo de 
tolerância 

Sem alterações 
morfológicas e 

celulares 

Destrutiva 
parcial 

Idem aos 
tolerantes 

* Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou um parâmetro adequado à classificação de infiltração (aumento de LIE ou de célula caliciforme), compatível com 
Classificação Tipo 1-infiltrativa. / ** Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou alguns parâmetros adequados à classificação do tipo 2 - Destrutiva parcial e tipo 3 
-  destrutiva subtotal. Epit= Epitélio; LP= Lamina propria; Ent= Enterócitos; LIE= Leucócito Mononuclear Intraepitelial.  
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4.2 RESULTADOS DA ETAPA 2 

4.2.1 Peso corporal 

Apresentaremos os resultados do peso corporal como cinética de peso 

(ganho ou perda) por período de consumo de alimento, correspondentes aos 

impactos que os estímulos dietéticos induziram nos animais. O resultado da cinética 

de peso é mostrado na forma de figura, enquanto os valores da diferença em cada 

fase do protocolo são descritos em tabela. 

Tabela 14 – Valores de peso na fase de indução de alergia, no desafio oral e na fase de recuperação 
da inflamação intestinal dos animais da segunda etapa experimental 

FASES EXPERIMENTAIS 

 INDUÇÃO DE ALERGIA DESAFIO ORAL TRATAMENTO 

 
Diferença de 

peso 
Significância 

Diferença de 

peso 
Significância 

Diferença de 

peso 
Significância 

NA-R4s 6,60±1,20 *** 3,66±0,97 ** 3,37±0,72 *** 

TA-A4s 6,28±1,06 *** 1,90±0,37 * 1,87±0,73 *** 

AA-A4s 1,59±0,40 * -3,07±0,10  -8,53±1,54  

AA-R2s 3,94±0,58 *** -2,74±0,89  2,46±0,78 *** 

AA-R4s 1,24±0,90 * -2,08±0,73  2,81±1,79 *** 

AA-RA2s 5,67±1,29 *** -1,50±0,70  2,81±0,47 *** 

AA-RA4s 1,55±0,92 * -1,88±0,76  5,23±1,04 *** 

AA-O2s 1,47±0,20 * -1,78±1,00  4,72±1,26 *** 

AA-O4s 3,93±0,15 *** -1,67±0,55  6,13±1,59 *** 

Valores de significância utilizados para mostrar a diferença de peso dos animais de cada grupo comparados com 

eles mesmos ao longo de cada etapa experimental. A análise de variância (ANOVA) considerou todos os 
grupos simultaneamente. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

A avaliação semanal da diferença de peso mostra, com mais detalhe, as 

variações observadas em cada fase do protocolo experimental. Na fase de indução 

de alergia todos os grupos ganharam peso e as diferenças estatísticas encontradas 

não foram consideradas um fenômeno de importância biológica. As variações 

observadas nesta etapa são condizentes com o crescimento de cada animal e os 

procedimentos de manipulação ao qual foram submetidos.  

No período de desafio oral todos os grupos alérgicos perderam peso, 

enquanto os grupos normal e tolerante continuaram a ganhar peso. Já no período de 

tratamento o grupo que foi mantido com a proteína alergênica por mais 4 semanas 

(AA-4s) continuou perdendo peso enquanto os animais dos demais grupos 

ganharam peso (Tabela 14 e Figura 41).  
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Figura 41 – Análise da diferença de peso dos grupos da segunda etapa experimental 

 

Variações no peso corporal dos grupos normais (NA), tolerantes (TA) e alérgicos (AA) nas fases de 
indução de alergia (sensibilização), desafio oral e recuperação da inflamação intestinal (n=6). A 
diferença de peso foi estabelecida a partir da diferença entre o peso de cada semana (respectivo a 
cada período) com o peso inicial de cada animal, conforme o período de consumo. (*p<0,05; 
(**p<0,01; ***p<0,001).  

 

4.2.2 Consumo Alimentar 

Neste protocolo o consumo alimentar (expresso em kcal/gpc/dia) foi dividido 

em três períodos distintos onde os animais foram alimentados exclusivamente com 

ração (fase de indução de alergia - sensibilização), com amendoim (desafio oral) e 

com diferentes dietas (pós-desafio ou fase de tratamento da inflamação) 

 

Tabela 15 – Consumo calórico dos grupos do protocolo da segunda etapa experimental 

Grupos 
Indução de Alergia Desafio oral 

Pós-Desafio  

(Tratamento da Inflamação 

Intestinal) 

Consumo em kcal/gpc/dia 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

NA-R4s 57,27±5,26 46,81±1,26 47,03±8,11 38,24±2,47 31,13±9,44 44,66±2,78 

TA-A4s 53,98±8,74 46,09±0,34 46,99±2,33 31,36±5,06 27,44±3,34 33,73±2,57 

AA-A4s 38,66±3,02 27,59±5,10 23,49±1,33 13,51±0,33 20,30±4,82 14,17±1,59 

AA-R2s 45,63±0,80 35,21±1,98 34,94±5,28 10,58±3,52 24,50±5,59 23,52±2,42 

AA-R4s 36,83±1,88 31,21±8,18 19,46±2,14 18,80±2,79 22,97±4,96 20,08±2,70 

AA-RA2s 43,34±4,26 33,20±3,15 18,86±2,77 18,45±7,48 
R: 8,19±2,42 R: 9,68±4,13 

A: 9,68±2,93 A: 6,84±3,76 

AA-RA4s 40,87±4,56 32,27±1,35 17,55±2,12 16,00±0,58 
R: 9,08±0,04 R: 5,14±2,68 

A: 13,65±2,18 A: 8,26±2,97 

AA-O2s 40,55±0,62 34,46±0,79 28,54±6,41 24,76±6,61 23,83±2,64 20,79±0,23 

AA-O4s 45,17±4,16 29,57±8,90 20,28±1,04 18,86±7,67 23,67±6,57 21,12±6,66 

*** p<0,001. 
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No período de INDUÇÃO DE ALERGIA, em que a ração foi ofertada como 

alimento exclusivo, não foi observado diferença significativa no total de quilocalorias 

consumidas entre os grupos (Figura 42A e Tabela 15).  

Figura 42 – Comparação do consumo no período de indução de alergia, desafio oral e fase de 
recuperação da inflamação intestinal dos grupos da segunda etapa experimental 

A 

 

B 

 

C 

 
Consumo calórico dos grupos Normais, Tolerantes e Alérgicos. Todos os grupos consumiram ração 
comercial na fase de indução de alergia e amendoim no desafio oral (DO). (*** p<0,001 / **p<0,01). 
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Quando avaliamos o período de DESAFIO ORAL observamos uma redução 

significativa do consumo do amendoim (ofertado de forma exclusiva) em todos os 

grupos alérgicos (p<0,001) quando os comparamos com os animais normais e 

tolerantes (Figura 42B e Tabela 15).  

 Na fase de TRATAMENTO DA INFLAMAÇÃO INTESTINAL os animais 

alérgicos consumiram significativamente menos alimento que os grupos normais e 

tolerantes, porém sem diferenças significativas entre os próprios alérgicos (Figura 

42C e Tabela 15).  Nesta etapa, os animais alérgicos foram subdivididos de acordo 

com a dieta ofertada e o tempo em que foram submetidos à recuperação da 

inflamação intestinal. Não observamos diferenças significativas entre animais 

submetidos à dieta exclusiva com ração comercial por duas ou quatro semanas (AA-

R2s e AA-R4s, respectivamente). O mesmo resultado foi encontrado nos grupos que 

foram submetidos à ração de Ovalbumina (AA-O2s e AA-O4s). Quando avaliamos 

os grupos alimentados com dieta mista (AA-RA2s e AA-RA4s), observamos que 

estes animais consumiram quantidades equivalentes de ração e amendoim, 

independente do tempo de consumo, sem diferenças significativas. Este resultado é 

semelhante ao observado no grupo ARA (alérgicos submetidos à dieta com ração e 

amendoim) do protocolo executado na primeira etapa experimental.  

4.2.3 Títulos de anticorpos IgG total e IgG1 antiamendoim 

Os títulos de IgG total antiamendoim foram avaliados através do método de 

ELISA e expressos em Unidades Arbitrarias de ELISA (UAE). As UAE’s representam 

a área abaixo da curva e foram obtidas a partir do somatório dos valores das 

diluições seriadas (uma aproximação da integral da curva) (Figuras 43B e 44B). 

Cada animal foi avaliado individualmente e consideramos para cada etapa de 

análise a média de cada grupo. 

Considerando a média geral de todos os pontos de análise (pós-

tolerização, pós-primária, pós-secundária, pós-desafio e final), não observamos 

diferenças significativas nos títulos de IgG total antiamendoim entre animais NA-R4s 

(1,240,24) e TA-A4s (1,970,43), sendo significativamente menores (p<0,001) 

quando comparados aos títulos dos animais alérgicos – AA-A4s (4,690,63), AA-R2s 

(4,900,59), AA-R4s (4,970,62), AA-RA2s (4,550,63), AA-RA4s (4,690,40), AA-

O2s (4,760,51) e AA-O4s (4,840,49) (Figura 43A e Tabela 16).  



105 

 Quando comparamos apenas os grupos alérgicos não observamos diferença 

significativa dos títulos de IgG total entre as etapas de pós-tolerização até o pós-

desafio oral. No entanto, quando comparamos os títulos do pós-desafio com a etapa 

final (pós-recuperação da mucosa intestinal), observamos que o grupo alérgico que 

consumiu ração comercial por 4 semanas (AA-R4s) apresentou uma redução 

(p<0,05) significativa de seus títulos, o que não foi observado para os demais 

animais alérgicos. Contudo, estes títulos na etapa final foram significativamente 

superiores aos observados em animais normais e tolerantes (Figura 43A e Tabela 

16).  

A tabela 16 mostra as médias das densidades óticas de cada grupo em cada 

ponto de análise deste protocolo. 

Tabela 16 – Unidades Arbitrárias de ELISA (IgG total antiamendoim) dos grupos do protocolo 
segunda etapa experimental 

Grupos Pós-Tolerização Pós- primária Pós-secundária Pós-desafio Final 

NA-R4s 1,00±0,15 1,22±0,30 1,39±0,28 1,31±0,21 1,41±0,24 

TA-A4s 1,44±0,27 2,13±0,40 2,23±0,42 2,08±0,63 2,04±0,39 

AA-A4s 1,46±0,68 4,84±0,46 6,56±0,69 5,89±0,71 5,22±0,75 

AA-R2s 1,62±0,25 4,99±0,65 6,95±0,87 6,04±0,58 5,66±0,25 

AA-R4s 1,32±0,67 5,36±0,66 6,98±0,34 6,21±0,78 3,94±0,43*/*** 

AA-RA2s 1,00±0,61 5,12±0,71 6,55±0,83 5,55±0,36 5,56±0,40 

AA-RA4s 1,29±0,14 5,16±0,58 6,59±0,34 5,71±0,53 5,49±0,51 

AA-O2s 1,55±0,69 5,05±0,52 6,65±0,45 5,79±0,39 5,20±0,53 

AA-O4s 1,62±0,36 5,36±0,62 6,69±0,59 5,58±0,38 5,32±0,59 

 *p<0,05 (em comparação aos alérgicos) *** p<0,001 (em comparação aos NA e TA). 
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Figura 43 – Títulos de anticorpos IgG total antiamendoim nos grupos da segunda etapa experimental 

A 

 

B 

  
 

  
Painel superior - (A): Determinação dos títulos de anticorpos IgG total antiamendoim dos grupos 
Normais (NA), Tolerantes (TA) e Alérgicos (AA) (n=6), expressos em Unidades Arbitrárias de ELISA*, 
calculadas através da aproximação da integral da área abaixo da curva da diluição de cada soro. 
Painéis inferiores - (B): Média da diluição seriada dos soros dos animais pertencentes aos grupos 
normais, tolerantes e alérgicos referentes aos períodos de pós-tolerização, pós-primária, pós-
secundária, pós-desafio e final. (*p<0,05; *** p<0,001). 

 

Quando avaliamos os títulos de IgG1 antiamendoim encontramos o mesmo 

padrão dos títulos de IgG total, porém com menor reatividade. Considerando a 

média geral de todos os pontos de análise (pós-tolerização, pós-primária, pós-

secundária e final), não observamos diferenças significativas nos títulos entre 
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animais NA-R4s (0,590,05) e TA-A4s (0,920,25), sendo significativamente 

menores (p<0,001) quando comparados aos títulos dos animais alérgicos – AA-A4s 

(2,910,34), AA-R2s (2,890,24), AA-R4s (2,730,33), AA-RA2s (2,830,25), AA-

RA4s (2,800,11), AA-O2s (2,880,32) e AA-O4s (2,970,33) (Figura 44A e Tabela 

17).  

Figura 44 – Títulos de anticorpos IgG1 antiamendoim nos grupos da segunda etapa experimental 
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(A): Determinação dos títulos de anticorpos IgG1 antiamendoim dos grupos Normal (NA), Tolerante 
(TA) e Alérgicos (AA) (n=6), expressos em Unidades Arbitrárias de ELISA*, calculadas através da 
aproximação da integral da área abaixo da curva da diluição de cada soro. (B): Diluição seriada dos 
soros de animais normais, tolerantes e alérgicos referentes aos períodos de pós-tolerização, pós-
primária, pós-secundária, pós-desafio e final. (*p<0,05; *** p<0,001). 
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Quando comparamos apenas os grupos alérgicos não observamos diferença 

significativa dos títulos de IgG1 entre as etapas de pós-tolerização até pós-desafio 

oral. No entanto, quando comparamos os títulos do pós-desafio com a etapa final 

(pós-recuperação da mucosa intestinal), observamos que o grupo alérgico que 

consumiu ração comercial por 4 semanas (AA-R4s) apresentou uma redução 

(p<0,05) significativa de seus títulos, o que não foi observado para os demais 

animais alérgicos. Contudo, estes títulos na etapa final foram significativamente 

superiores aos observados em animais normais e tolerantes (Tabela 17 e Figura 

44A). A tabela 17 mostra as médias das densidades óticas de cada grupo em cada 

ponto de análise deste protocolo. 

Tabela 17 – Unidades Arbitrárias de ELISA (IgG1 antiamendoim) dos animais normais, tolerantes e 
alérgicos da segunda etapa experimental 

Grupos Pós-Tolerização Pós- primária Pós-secundária Pós-desafio Final 

NA-R4s 0,56±0,01 0,61±0,08 0,55±0,06 0,64±0,37 0,56±0,05 

TA-A4s 0,75±0,21 0,92±0,21 0,97±0,28 1,02±0,04 0,91±0,26 

AA-A4s 1,09±0,04 2,93±0,47 4,12±0,36 3,50±0,48 3,27±0,64 

AA-R2s 0,77±0,11 3,30±0,29 3,93±0,27 3,55±0,29 3,35±0,37 

AA-R4s 0,98±0,15 2,96±0,42 3,69±0,32 3,29±0,42 2,51±0,26*/*** 

AA-RA2s 0,96±0,23 2,98±0,31 3,97±0,22 3,39±0,26 3,06±0,26 

AA-RA4s 1,05±0,24 2,90±0,30 3,83±0,22 3,41±0,26 3,28±0,26 

AA-O2s 1,26±0,19 3,10±0,49 3,88±0,22 3,31±0,36 3,01±0,39 

AA-O4s 1,09±0,12 3,40±0,44 4,12±0,38 3,28±0,37 3,04±0,48 

 *p<0,05 (em comparação aos alérgicos) *** p<0,001 (em comparação aos NA e TA). 

4.2.4 Análise fenotípica de células dos linfonodos mesentéricos 

4.2.4.1 Avaliação do perfil de linfócitos T 

A primeira análise que realizamos foi a avaliação fenotípica das 

subpopulações de linfócitos T nas amostras de linfonodos mesentéricos. Para tal 

determinamos no gráfico de morfologia uma área (gate) representativa dos linfócitos 

e a partir de sua seleção estabelecemos os gráficos relativos à leitura de células 

TCD4+ e TCD8+. Em um segundo momento, estabelecemos os gráficos das 

subpopulações TCD4+CD25+, TCD4+CD25+Foxp3+, TCD8+CD25+ e 

TCD8+CD25+Foxp3+ dentro das respectivas áreas de linfócitos TCD4+ e TCD8+. 

Esse procedimento foi realizado igualmente para as amostras de células oriundas do 

baço (Figura 46).  
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Para melhor mostrar a cinética das populações celulares nesta análise 

optamos por apresentar os resultados através de gráficos de pontos, onde cada 

ponto representa o percentual médio de linfócitos de cada grupo deste protocolo. 

Não observamos diferença significativa no percentual de linfócitos TCD4+ entre 

animais Normais (NA-R4s), Tolerantes (TA-A4s) e Alérgicos – AA-R (2s e 4s), AA-

RA (2s e 4s) e AA-O (2s e 4s) (Tabela 18 e Figuras 45 e 46). Contudo, animais 

alérgicos inflamados mantidos com a semente de amendoim de forma exclusiva (AA-

A4s) apresentaram redução significativa (p<0,05) destas células quando 

comparados aos animais normais e tolerantes (Tabela 18 e Figuras 45 e 46). 

Tabela 18 – Percentual de linfócitos TCD4+ e TCD8+ em linfonodos mesentéricos dos animais da 
segunda etapa experimental 

Análise de Linfócitos T em Linfonodos Mesentéricos 

Linfócitos TCD4
+
  

NA-R4s 30,0±2,0 AA-R2s 27,0±4,0 AA-RA4s 26,0±4,0 

TA-A4s 31,0±3,0 AA-R4s 26,0±1,0 AA-O2s 27,0±3,0 

AA-A4s 23,0±2,0* AA-RA2s 27,0±3,0 AA-O4s 28,0±2,0 

Linfócitos TCD8
+
 

NA-R4s 27,0±2,0 AA-R2s 26,0±3,0 AA-RA4s 28,0±2,0 

TA-A4s 26,0±2,0 AA-R4s 27,0±2,0 AA-O2s 28,0±2,0 

AA-A4s 21,0±2,0* AA-RA2s 26,0±5,0 AA-O4s 28,0±4,0 

    *p<0,05 
 
 
Figura 45 – Perfil de células TCD4

+
 e TCD8

+
 em linfonodos mesentéricos de animais da segunda 

etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
 e TCD8

+
 entre os grupos Normais, Tolerantes e 

Alérgicos (n=6) em linfonodos mesentéricos, assim como da proporção das duas populações 
celulares entre os grupos deste protocolo. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; O=Ração 
Ovalbumina. (*p<0,05). 
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O percentual de linfócitos TCD8+ reduziu significativamente (p<0,05) nos 

animais alérgicos AA-A4s quando comparados aos demais grupos deste protocolo 

(Tabela 18 e Figuras 45 e 46). 

Figura 46 – Plots representativos da morfologia (sem marcação) e de amostras marcadas com 
anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 em células de linfonodos mesentéricos 

Área de linfócitos da análise – P3 Amostra não marcada 

  
NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
, marcadas com anticorpo 

conjugado com fluorocromo FITC e TCD8
+
, marcadas com anticorpo conjugado com fluorocromo 

PerCP/Cy5.5,
 
na área P3 de linfonodos mesentéricos nos grupos normais, tolerantes e alérgicos. Os 

anticorpos neste protocolo estavam conjugados com fluorocromos diferentes dos utilizados no protocolo da 
primeira etapa porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 

Quando avaliamos a proporção de linfócitos TCD4+ e TCD8+ (Figura 45) 

observamos que animais normais e tolerantes apresentaram maior quantitativo de 

linfócitos TCD4+ que TCD8+, embora não tenhamos visto nenhuma diferença 
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estatística. No entanto, nos chamou atenção os animais alérgicos, que 

apresentaram valores quase idênticos entre as populações celulares (Tabela 18). 

Observamos maior quantitativo da subpopulação TCD4+CD25+ nos animais 

alérgicos tratados com ração comercial – AA-R4s (23,04,0) quando comparados 

aos Alérgicos – AA-R2s (17,04,0), AA-RA (2s: 18,02,3; 4s: 18,03,0), AA-O (2s: 

17,02,0; 4s: 18,03,0), Normais – NA-R4s (17,02,0) e Tolerantes – TA-A4s 

(17,03,0), porém sem diferenças significativas. Estes animais alérgicos AA-R4s 

apresentaram aumento significativo (p<0,001) desta subpopulação apenas quando 

comparados aos alérgicos inflamados mantidos com amendoim de forma exclusiva 

na dieta durante a fase de tratamento (AA-A4s: 13,01,0) (Figuras 47A e 48). 

Figura 47 – Perfil de células TCD4
+
CD25

+
 e TCD8

+
CD25

+
 em linfonodos mesentéricos 

 A 

 

B 

 
(A): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
CD25

+
 nos grupo Normais, Tolerantes e 

Alérgicos em linfonodos mesentéricos (B): Comparação do percentual médio de linfócitos 
TCD8

+
CD25

+
 entre os mesmos grupos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; O=Ração 

Ovalbumina. (***p<0,001). 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

R-4s A-4s A-4s   R-2s R-4s RA-2s RA-4s O-2s O-4s 

NA  TA AA            AA 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

%
 m

é
d

io
 d

e
 L

in
fó

ci
to

s 
TC

D
4

+ C
D

2
5

+ /
gr

u
p

o
 

Linfócitos TCD4+CD25+ em Linfonodos Mesentéricos 

0.0% 

0.5% 

1.0% 

1.5% 

2.0% 

2.5% 

3.0% 

R-4s A-4s A-4s   R-2s R-4s RA-2s RA-4s O-2s O-4s 

NA  TA AA            AA 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

%
 m

é
d

io
 d

e
 li

n
fó

ci
to

s 
TC

D
8

+ C
D

2
5

+ /
gr

u
p

o
 

Linfócitos TCD8+CD25+ em Linfonodos Mesentéricos 

*** 



112 

Por outro lado, quando avaliamos o percentual de linfócitos TCD8+CD25+ não 

observamos diferença significativa entre os animais deste protocolo experimental 

(Figuras 47B e 49 e Tabela 19).  

Tabela 19 – Percentual médio de linfócitos TCD8
+
CD25

+
 em linfonodos mesentéricos dos grupos da 

segunda etapa experimental 

Linfócitos TCD8
+
CD25

+
 em Linfonodos Mesentéricos 

NA-R4s 0,7±0,2 AA-R2s 1,0±0,4 AA-RA4s 1,0±0,5 

TA-A4s 1,0±0,4 AA-R4s 1,0±0,3 AA-O2s 0,7±0,3 

AA-A4s 1,0±0,4 AA-RA2s 1,0±0,3 AA-O4s 1,0±0,2 
 

Figura 48 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD4
+
CD25

+
 em linfonodos 

mesentéricos dos animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
CD25

+
, marcadas com 

anticorpo anti-CD4 conjugado com fluorocromo FITC e anti-CD25 conjugado com fluorocromo PE na 
área de linfócitos TCD4

+
 (R4 em P3) em linfonodos mesentéricos. Os anticorpos neste protocolo 

estavam conjugados com fluorocromos diferentes dos utilizados no protocolo da primeira etapa 
porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 
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Figura 49 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD8
+
CD25

+
 em linfonodos 

mesentéricos dos animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD8

+
CD25

+
, marcadas com 

anticorpo anti-CD8 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5 e anti-CD25 conjugado com fluorocromo 
PE na área de linfócitos TCD8

+
 (R5 em P3) em linfonodos mesentéricos. Os anticorpos neste 

protocolo estavam conjugados com fluorocromos diferentes dos utilizados no protocolo da primeira 
etapa porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 

Observamos aumento significativo (p<0,001) dos linfócitos 

TCD4+CD25+Foxp3+ nos animais Alérgicos AA-R4s (17,02,0), tratados com ração 

comercial por 4 semanas, quando comparados com todos os demais alérgicos – AA-

A4s (11,00,8), AA-R2s (11,01,0), AA-RA (2s: 12,01,0; 4s: 12,02,0) e AA-O (2s: 

11,00,4; 4s: 12,00,8), mas sem diferença para os animais NA-R4s (15,00,9) e 

TA-A4s (16,02,0) (Figuras 50A e 51). Não observamos diferenças entre os demais 

grupos alérgicos. 
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Figura 50 – Perfil de células TCD4
+
CD25

+
Foxp3

+
 e TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+
 em linfonodos mesentéricos 

dos grupos da segunda etapa experimental  

 A 

 
B 

 
(A): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
CD25

+
Foxp3

+
 nos linfonodos mesentéricos 

entre os grupos Normais, Tolerantes e Alérgicos. (B): Comparação do percentual médio de linfócitos 
TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+ 
entre os mesmos grupos da segunda etapa. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta 

Mista; O= Ração Ovalbumina. (*p<0,05; ***p<0,001). 

 

Observamos aumento significativo (p<0,05) no percentual dos linfócitos 

TCD8+CD25+Foxp3+ nos animais Alérgicos AA-R2s e AA-R4s, que consumiram 

ração por duas e quatro semanas, respectivamente, quando comparados a todos os 

demais grupos alérgicos (Figuras 50B e 52). No entanto, apenas o grupo AA-R4s 

manteve-se semelhante aos normais e tolerantes, enquanto AA-R2s apresentou 

diferença significativa para os normais e tolerantes (Tabela 20). 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

R-4s A-4s A-4s   R-2s R-4s RA-2s RA-4s O-2s O-4s 

NA  TA AA            AA 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

%
 m

é
d

io
 d

e
 li

n
fó

ci
to

s 
 T

C
D

4
+
C

D
2

5
+ F

o
xp

3
+

 

Linfócitos TCD4+CD25+Foxp3+ em Linfonodos Mesentéricos 

0.00% 

0.10% 

0.20% 

0.30% 

0.40% 

0.50% 

0.60% 

0.70% 

R-4s A-4s A-4s   R-2s R-4s RA-2s RA-4s O-2s O-4s 

NA  TA AA            AA 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

%
 m

é
d

io
 d

e
 li

n
fó

ci
to

s 
 T

C
D

8
+ C

D
2

5
+ F

o
xp

3
+ 

Linfócitos TCD8+CD25+Foxp3+ em Linfonodos Mesentéricos 

*** 

* 



115 

 

Tabela 20 – Percentual médio de linfócitos TCD8
+
CD25

+
Foxp3

+ 
em linfonodos mesentéricos dos 

grupos da segunda etapa experimental   

Linfócitos TCD8
+
CD25

+
Foxp3

+
 em Linfonodos Mesentéricos 

NA-R4s 0,30±0,07 AA-R2s 0,230,06* AA-RA4s 0,16±0,04 

TA-A4s 0,31±0,07 AA-R4s 0,280,04* AA-O2s 0,15±0,04 

AA-A4s 0,10±0,04 AA-RA2s 0,15±0,05 AA-O4s 0,15±0,04 

   *p<0,05. 

Figura 51 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 
em linfonodos 

mesentéricos dos grupos da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
CD25

+
Foxp3

+
, 

marcadas com anticorpo anti-CD4 conjugado com fluorocromo FITC, anti-CD25 conjugado com 
fluorocromo PE e anti-Foxp3 conjugado com fluorocromo APC na área de linfócitos TCD4

+
 (R4 em 

P3) em linfonodos mesentéricos. Os anticorpos neste protocolo estavam conjugados com 
fluorocromos diferentes dos utilizados no protocolo da primeira etapa porque faziam parte do kit para 
análise do Foxp3. 
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Figura 52 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD8
+
CD25

+
Foxp3

+
 em 

linfonodos mesentéricos dos grupos da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD8

+
CD25

+
, marcadas com 

anticorpo anti-CD8 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5, anti-CD25 conjugado com fluorocromo 
PE e anti-Foxp3 conjugado com fluorocromo APC na área de linfócitos TCD8

+
 (R5 em P3) em 

linfonodos mesentéricos. Os anticorpos neste protocolo estavam conjugados com fluorocromos 
diferentes dos utilizados no protocolo da primeira etapa porque faziam parte do kit para análise do 
Foxp3. 

 

4.2.4.2 Avaliação de linfócitos T (CD3+) e B (B220+) 

Avaliamos o percentual de linfócitos T e B para determinar o predomínio 

dessas células em linfonodos mesentéricos entre os grupos experimentais. No geral 

os animais apresentaram maior quantitativo de células TCD3+ quando comparado 

aos de células B-B220+, o que é considerado normal para os padrões dos linfonodos 

mesentéricos.  
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Não observamos diferença significativa no percentual médio de linfócitos 

TCD3+ quando comparamos os grupos NA-R4s, TA-A4s, AA-R2s e AA-R4s, porém 

estes são significativamente (p<0,05) reduzidos quando comparados aos animais 

alérgicos AA-A4s. Os animais alérgicos tratados com dieta mista (AA-RA2s e 4s) e 

ração de ovalbumina (AA-02s e 4s) ficam em uma escala intermediária entre os 

inflamados mantidos com amendoim e os tratados com ração comercial de forma 

exclusiva. Não observamos diferença significativa no quantitativo de linfócitos B-

B220+ em linfonodos mesentéricos (Figuras 53 e 54 e Tabela 21). 

Tabela 21 – Percentual médio de linfócitos TCD3
+ 

e B-B220
+ 

em linfonodos mesentéricos dos animais 
da segunda etapa 

Análise de Linfócitos T e B em Linfonodos Mesentéricos 

Linfócitos TCD3
+
  

NA-R4s 61,0±4,0 AA-R2s 60,0±3,0 AA-RA4s 69,0±3,0 

TA-A4s 59,0±7,0 AA-R4s 60,0±5,0 AA-O2s 71,0±4,0 

AA-A4s 75,0±4,0* AA-RA2s 66,0±4,0 AA-O4s 70,0±5,0 

Linfócitos B-B220
+
  

NA-R4s 24,0±4,0 AA-R2s 22,0±3,0 AA-RA4s 19,0±2,0 

TA-A4s 24,0±3,0 AA-R4s 23,0±5,0 AA-O2s 19,0±3,0 

AA-A4s 17,0±3,0 AA-RA2s 20,0±4,0 AA-O4s 20,0±5,0 

        *p<0,05. 

Figura 53 – Análise do percentual de linfócitos TCD3
+
 e B-B220

+
 em linfonodos mesentéricos dos 

grupos da segunda etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos T e B em Linfonodos Mesentéricos. Os triângulos 
representam o percentual médio de linfócitos TCD3

+
/grupo enquanto os círculos representam o 

percentual médio de linfócitos B-B220
+
. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; O=Ração 

Ovalbumina; R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (*p<0,05). 
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Figura 54 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD3

+ 
e B-B220

+
 em linfonodos 

mesentéricos da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD3

+
 marcados com 

anticorpos anti-CD3 conjugado com fluorocromo FITC e linfócitos BCDR45R
+ 

(B220
+
) marcados com 

anticorpos anti-B220 (CD45R) conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5. Estes anticorpos são os 
mesmos utilizados nas análises da primeira etapa experimental. 
 
 

4.2.5 Análise fenotípica de células em baço 

4.2.5.1 Avaliação do perfil de linfócitos T 

Não observamos diferença significativa no percentual médio de linfócitos 

TCD4+ e TCD8+ no baço de animais deste protocolo experimental (Figuras 55 e 

Tabela 22). Quando comparamos os percentuais das populações celulares 

observamos maior proporção de linfócitos TCD4+ que de TCD8+ em todos os 

animais (Figuras 55 e 56). 
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Figura 55 – Perfil de células TCD4

+
 e TCD8

+
 em Baço nos animais da segunda etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
 e TCD8

+
 entre os grupos Normais, Tolerantes e 

Alérgicos (n=6) em Baço, assim como da proporção das duas populações celulares entre os grupos 
deste protocolo. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; O=Ração Ovalbumina. 

 

Tabela 22 – Percentual médio de linfócitos TCD4
+
 e TCD8

+
 em baço dos animais da segunda etapa 

experimental 

Linfócitos TCD4
+
  

NA-R4s 17,0±2,0 AA-R2s 16,0±2,0 AA-RA4s 18,0±3,0 

TA-A4s 18,0±4,0 AA-R4s 17,0±2,0 AA-O2s 17,0±2,0 

AA-A4s 17,0±3,0 AA-RA2s 16,0±2,0 AA-O4s 17,0±4,0 

Linfócitos TCD8
+
  

NA-R4s 12,0±1,0 AA-R2s 9,0±1,0 AA-RA4s 13,0±2,0 

TA-A4s 13,0±3,0 AA-R4s 11,0±4,0 AA-O2s 12,0±0,9 

AA-A4s 12,0±2,0 AA-RA2s 11,0±3,0 AA-O4s 12,0±2,0 
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Figura 56 – Plots representativos da morfologia (sem marcação) e de amostras marcadas com 
anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 em células do Baço 

Área de linfócitos da análise – P3 Amostra não marcada 

  
NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
, marcadas com 

anticorpo conjugado com fluorocromo FITC e TCD8
+
, marcadas com anticorpo conjugado com 

fluorocromo PerCP/Cy5.5,
 
na área P3 do baço. Os anticorpos neste protocolo foram conjugados com 

fluorocromos diferentes daqueles da etapa anterior porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 

 

Embora não tendo encontrado diferença significativa no total de células 

TCD4+ e TCD8+, quando avaliamos as subpopulações TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+ 

observamos que animais alérgicos mantidos com amendoim (AA-A4s) apresentaram 

redução significativa (p<0,01/p<0,05) destas células quando comparados aos 

demais grupos (Figuras 57A e B, 58 e 59 e Tabela 23). No geral, enquanto o 

quantitativo de células TCD4+CD25+ é semelhante ao encontrado em linfonodos 

mesentéricos, o de linfócitos TCD8+CD25+ é superior no baço (Figura 47B e 57B). 
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Figura 57 – Perfil de células TCD4

+
CD25

+
 e TCD8

+
CD25

+
 em Baço dos animais da segunda etapa 

experimental 

 A 

 

B 

 
(A): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
CD25

+
 em baço entre os grupos Normais, 

Tolerantes e Alérgicos no protocolo da segunda etapa experimental. (B): Comparação do percentual 
médio de linfócitos TCD8

+
CD25

+
 em baço entre os mesmos grupos. R=Ração; A=Amendoim; 

RA=Dieta Mista; O=Ração Ovalbumina. (*p<0,05; **p<0,01). 
 

Tabela 23 – Percentual médio de linfócitos TCD4
+
CD25

+
 e TCD8

+
CD25

+
 em baço dos animais da 

segunda etapa experimental 

Linfócitos TCD4
+
CD25

+
 

NA-R4s 13,0±1,0 AA-R2s 16,0±2,0 AA-RA4s 15,0±2,0 

TA-A4s 16,0±2,0 AA-R4s 16,0±3,0 AA-O2s 14,0±1,0 

AA-A4s 8,0±0,8** AA-RA2s 15,0±3,0 AA-O4s 15,0±2,0 

Linfócitos TCD8
+
CD25

+
 

NA-R4s 4,0±2,0 AA-R2s 5,0±2,0 AA-RA4s 5,0±2,0 

TA-A4s 7,0±0,7 AA-R4s 5,0±2,0 AA-O2s 6,0±1,0 

AA-A4s 0,6±0,2* AA-RA2s 4,0±2,0 AA-O4s 5,0±2,0 

    *p<0,05 / **p<0,01. 

  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

R-4s A-4s A-4s   R-2s R-4s RA-2s RA-4s O-2s O-4s 

NA  TA AA            AA 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

%
 m

é
d

io
 d

e
 li

n
fó

ci
to

s 
TC

D
4

+
C

D
2

5
+
/g

ru
p

o
 

Linfócitos TCD4+CD25+ em BAÇO 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

R-4s A-4s A-4s   R-2s R-4s RA-2s RA-4s O-2s O-4s 

NA  TA AA            AA 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

%
 m

é
d

io
 d

e
 li

n
fó

ci
to

s 
TC

D
8

+ C
D

2
5

+  
/g

ru
p

o
 

Linfócitos TCD8+CD25+ em Baço 

** 

* 



122 

 
 
Figura 58 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD4

+
CD25

+
 em Baço dos 

animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
CD5

+
, marcados com 

anticorpo anti-CD4 conjugado com fluorocromo FITC e anti-CD25 conjugado com fluorocromo PE,
 
na 

área de linfócitos TCD4
+
 (R4 em P3) do baço nos grupos normais, tolerantes e alérgicos Os 

anticorpos neste protocolo estavam conjugados com fluorocromos diferentes dos utilizados no 
protocolo da primeira etapa porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 
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Figura 59 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD8

+
CD25

+
 em Baço dos 

animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD8

+
CD25

+
 marcados com 

anticorpo anti-CD8 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5 e anti-CD25 conjugado com fluorocromo 
PE,

 
na área de linfócitos TCD8

+
 (R5 em P3) do baço nos grupos normais, tolerantes e alérgicos. Os 

anticorpos neste protocolo estavam conjugados com fluorocromos diferentes dos utilizados no 
protocolo da primeira etapa porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 

 

Observamos uma redução significativa (p<0,01) dos linfócitos 

TCD4+CD25+Foxp3+ nos animais Alérgicos AA-A4s (mantidos com o amendoim) 

quando comparados aos demais animais. Os demais grupos não apresentaram 

diferenças significativas entre si (Tabela 23 e Figuras 60A e 61). Apesar do menor 

quantitativo de linfócitos TCD8+CD25+Foxp3+ no grupo Alérgico AA-A4s, este não foi 

significativo quando comparado aos demais animais deste protocolo (Tabela 24 e 

Figuras 60B e 62). 
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Figura 60 – Perfil de células TCD4
+
CD25

+
Foxp3

+
 e TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+
 em Baço  

 
A 

 
B 

 
(A): Comparação do percentual médio de linfócitos TCD4

+
CD25

+
Foxp3

+
 no Baço entre animais 

Normais, Tolerantes e Alérgicos da segunda etapa. (B): Comparação do percentual médio de 
linfócitos TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+ 
entre os mesmos grupos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; 

O=Ração Ovalbumina. (**p<0,01). 
 

Tabela 24 – Percentual médio de linfócitos TCD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 
e TCD8

+
CD25

+
Foxp3

+ 
em baço dos 

animais da segunda etapa 

Linfócitos TCD4
+
CD25

+
Foxp3

+
 

NA-R4s 10,0±1,0 AA-R2s 11,0±2,0 AA-RA4s 10,0±0,5 

TA-A4s 13,0±1,0 AA-R4s 11,0±2,0 AA-O2s 11,0±0,8 

AA-A4s 7,0±0,8** AA-RA2s 10,0±2,0 AA-O4s 11,0±1,0 

Linfócitos TCD8
+
CD25

+
Foxp3

+
 

NA-R4s 0,2±0,07 AA-R2s 0,2±0,1 AA-RA4s 0,1±0,06 

TA-A4s 0,2±0,1 AA-R4s 0,1±0,08 AA-O2s 0,2±0,1 

AA-A4s 0,1±0,04 AA-RA2s 0,15±0,1 AA-O4s 0,1±0,08 

        **p<0,01. 
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Figura 61 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 
em Baço dos 

animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD4

+
CD25

+
Foxp3

+
, 

marcadas com anticorpo anti-CD4 conjugado com fluorocromo FITC, anti-CD25 conjugado com 
fluorocromo PE e anti-Foxp3 conjugado com fluorocromo APC na área de linfócitos TCD4

+
 (R4 em 

P3) em Baço. Os anticorpos neste protocolo estavam conjugados com fluorocromos diferentes dos 
utilizados no protocolo da primeira etapa porque faziam parte do kit para análise do Foxp3. 
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Figura 62 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD8
+
CD25

+
Foxp3

+
 em Baço dos 

animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD8

+
CD25

+
, marcadas com 

anticorpo anti-CD8 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5, anti-CD25 conjugado com fluorocromo 
PE e anti-Foxp3 conjugado com fluorocromo APC na área de linfócitos TCD8

+
 (R5 em P3) em 

linfonodos mesentéricos. Os anticorpos neste protocolo estavam conjugados com fluorocromos 
diferentes dos utilizados no protocolo da primeira etapa porque faziam parte do kit para análise do 
Foxp3. 

4.2.5.2 Avaliação de linfócitos T (CD3+) e B (B220+) 

 

Avaliamos o percentual de linfócitos T e B para determinar o predomínio 

dessas células no baço entre os grupos deste protocolo. Os animais NA-R4s, TA-

A4s, AA-R (2s e 4s) apresentaram maior quantitativo de células B-B220+ em relação 

ao de células TCD3+, o que é considerado normal para os padrões do baço. 

Contudo, os animais AA-RA (2s e 4s) e AA-O (2s e 4s) apresentaram valores 

semelhantes para as duas populações celulares, enquanto animais AA-A4s, 
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mantidos todo o desafio e pós-desafio oral com o amendoim de forma exclusiva, 

apresentou uma inversão nos percentuais, com maior quantitativo de linfócitos 

TCD3+ e menor de B-B220+ (Tabela 25 e Figuras 63 e 64). O quantitativo de 

linfócitos TCD3+ neste grupo alérgico é significativamente maior (p<0,05) que todos 

os grupos, enquanto o percentual de linfócitos B-B220+ só difere significativamente 

quando comparado aos animais normais e tolerantes (Tabela 25 e Figuras 63 e 64). 

Tabela 25 – Percentual médio de linfócitos TCD3
+ 

e B-B220
+ 

em baço dos animais da segunda etapa 
experimental 

Linfócitos TCD3
+
 

NA-R4s 33,0±6,0 AA-R2s 29,0±6,0 AA-RA4s 38,0±6,0 

TA-A4s 31,0±7,0 AA-R4s 32,0±7,0 AA-O2s 37,0±6,0 

AA-A4s 48,0±2,0* AA-RA2s 36,0±7,0 AA-O4s 37,0±5,0 

Linfócitos B-B220
+
 

NA-R4s 49,0±5,0 AA-R2s 44,0±4,0 AA-RA4s 39,0±9,0 

TA-A4s 50,0±6,0 AA-R4s 46,0±6,0 AA-O2s 39,0±4,0 

AA-A4s 37,0±3,0* AA-RA2s 40,0±7,0 AA-O4s 38,0±7,0 

        *p<0,05. 

Figura 63 – Análise do percentual de linfócitos TCD3
+
 e B-B220

+
 em Baço dos animais da segunda 

etapa experimental 

 
Comparação do percentual médio de linfócitos T e B em Baço. Os triângulos representam o 
percentual médio de linfócitos TCD3

+
/grupo enquanto os círculos representam o percentual médio de 

linfócitos B-B220
+
. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; O=Ração Ovalbumina; R=Ração; 

A=Amendoim; RA=Dieta Mista. (*p<0,05).  
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Figura 64 – Plots referentes às análises do percentual de linfócitos TCD3

+ 
e B-B220

+
 em Baço dos 

animais da segunda etapa experimental 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s 

   
AA-R2s AA-R4s AA-RA2s 

   
AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

   
Gráficos de citometria de fluxo representativos das análises de linfócitos TCD3

+
 marcados com 

anticorpos anti-CD3 conjugado com fluorocromo FITC e linfócitos B220
+
 marcados com anticorpos 

anti-B220 conjugado com fluorocromo PerCP/Cy5.5. 

 

4.2.6 Avaliação histopatológica dos animais do protocolo 2 

 

Grupos Normais (NA-R4s): na avaliação global não apresentaram diferença 

para os animais Controle-Normal, apresentando preservação de todas as camadas 

intestinais, bem como o mesmo padrão de celularidade em lamina propria e epitélio 

de revestimento. A introdução da ração no período pós-desafio oral (fase que 

chamamos de recuperação da mucosa intestinal) não mudou o padrão intestinal 

(Figura 65A).  
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Figura 65 – Aspecto morfológico do duodeno de animais normais (NA-R4s), tolerantes (TA-A4s) e 
alérgicos (AA-R4s) da segunda etapa experimental 

A 

 
B 

 
C 

 
Microfotografia do duodeno dos grupos NA-R4s (A), TA-A4s (B) e AA-R4s (C), feita em aumento de 

200m com auxílio do software ImageScope
®
. É possível obervar manutenção das características 

morfológicas da mucosa intestinal em todos os animais, inclusive no alérgico que recebeu a ração 
comercial por quatro semanas no período de recuperação da mucosa. 
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Grupo Tolerante (TA-A4s): observamos algumas semelhanças e algumas 

diferenças quando os comparamos aos animas normais. A avaliação das camadas 

da parede intestinal no duodeno mostrou (Figura 65B): 

 Camada muscular: preservada e aderida à camada submucosa, sem sinais 

sugestivos de edema e aglomerações leucocitárias. Pequenas variações 

nesta avaliação podem ser encontradas entre os diferentes animais 

tolerantes. 

 Camada submucosa: preservada, com ausência de edema e aglomerações 

leucocitárias e com as estruturas glandulares íntegras.  

 Camada mucosa: epitélio de revestimento íntegro e preservado e vilosidades 

com aspecto digitiforme. Lamina propria e epitélio sem sinais sugestivos de 

edema, presença de um aumento dos leucócitos mononucleares 

intraepiteliais, maior que os animais normais e significativamente menor que 

os animais inflamados. Também não encontramos a presença de 

aglomerados linfóides heterotípicos. 

Embora esses animais tenham sido desafiados do ponto de vista sistêmico, 

através das inoculações do extrato bruto de amendoim, o fato de terem consumido a 

ração e o amendoim antes deste período, favoreceu a manutenção da morfologia 

intestinal, apesar do aumento do infiltrado intraepitelial. 

Grupos Alérgicos (AA-R4s): apresentaram semelhança com os animais 

tolerantes, tanto do ponto de vista morfológico como celular. Este grupo, que 

recebeu o tolerógeno (ração comercial) de forma exclusiva no período de 

recuperação da inflamação intestinal (pós-desafio oral), não desenvolveu o processo 

inflamatório e ficou protegido quando avaliamos as características morfológicas, 

porém, apresentou celularidade semelhante aos animais tolerantes, com aumento 

do infiltrado intraepitelial. A oferta do tolerógeno de forma exclusiva por 4 semanas 

no pós-desafio oral auxiliou a recuperação do processo inflamatório da mucosa 

intestinal (Figura 65C). 
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Figura 66 – Aspecto morfológico do duodeno de animais alérgicos submetidos a diferentes dietas na 
fase de recuperação da mucosa intestinal 

A B 

  
C D 

  

E F 

  
Microfotografias do duodeno dos grupos Alérgicos – AA-A4s (A), AA-R2s (B), AA-RA2s (C), AA-RA4s 

(D), AA-O2s (E) e AA-O4s (F) feitas em aumento de 200m com auxílio do software ImageScope
®
. É 

possível obervar perda das características morfológicas da mucosa intestinal em todos os animais 
alérgicos. 
 
 

Grupos Alérgicos (AA-A4s, AA-R2s, AA-RA2s, AA-RA4s, AA-O2s e AA-

O4s): apresentaram semelhança ao controle alérgico-inflamado. As alterações 

observadas foram restritas ao duodeno e o intestino grosso permaneceu íntegro, 

sem alterações identificáveis, sendo semelhante ao grupo normal, após avaliação 

macroscópica e microscópica preliminar. 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 mostrou (Figura 66):  
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 Camada muscular: não totalmente aderida à submucosa com regiões 

deslocadas da camada submucosa, sugerindo a presença de edema na 

intercessão dessas camadas. Em alguns animais este edema pode ser 

menos proeminente, assim variações entre os grupos podem ser 

encontradas. 

 Camada submucosa: apresentou regiões sugestivas de edema associada à 

discreta descaracterização morfológica em alguns animais. 

 Camada mucosa: apresentou perda da integridade e continuidade de sua 

superfície, decorrente da destruição tecidual, que na maioria das vezes é 

parcial e não total. 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, ocorreu na maioria, mas não necessariamente em todos os 

grupos. O aumento da população leucocitária, principalmente de 

mononucleares na lamina propria e intraepiteliais ocorreu em todos os 

animais analisados. 

4.2.7 Avaliação da Histomorfometria Intestinal 

 

Os parâmetros apresentados nesta seção foram avaliados em 4000m da 

região proximal do duodeno e seus respectivos valores serão apresentados como 

média de cada grupo deste protocolo experimental. 

Número total de vilosidades: Nossos resultados mostraram que não houve 

diferença significativa no total de vilosidades na extensão de tecido analisado 

quando comparamos os animais Normais – NA-A4s (24,202,49), Tolerantes – TA-

A4s (25,000,71) e Alérgicos – AA-R4s (24,252,17). No entanto, estes grupos 

apresentaram significativamente (p<0,001) maior número de vilosidades quando 

comparados aos Alérgicos – AA-A4s (12,842,50), AA-R2s (14,001,58), AA-RA (2s: 

14,251,64; 4s: 14,501,12) e AA-O (2s: 13,751,48; 4s: 13,501,80) (Figura 67A). 

 Área total das vilosidades: Não observamos diferença significativa quando 

comparamos os animais Normais - NA-A4s (25250,312736,28), Tolerantes – TA-

A4s (23419,373306,39) e Alérgicos – AA-R4s (21191,745262,03). Estes 

apresentaram área significativamente maior (p<0,01) quando comparados aos 
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demais Alérgicos – AA-A4s (16729,414668,46), AA-R2s (17112,163978,41), AA-

RA (2s: 16799,184985,13; 4s: 16661,364646,39) e AA-O (2s: 16762,524594,94; 

4s: 16040,334702,15) (Figura 67B).  

Figura 67 – Número total e área de vilosidades em animais normais, tolerantes e alérgicos, 
submetidos a diferentes dietas na fase de recuperação da mucosa intestinal  

A 

 
B 

 
(A): O número total de vilosidades foi estabelecido em 4000m da região proximal do duodeno e 

então estabelecemos a média de vilosidades/grupo (n=6). (B): Estabelecemos a área (m²) das 
vilosidades na mesma extensão de tecido, calculamos sua média por grupo e realizamos a 
comparação entre animais Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta 
Mista; O=Ração Ovalbumina. (**p<0,01; ***p<0,001). 

 

Relação entre altura e largura das vilosidades: O grupo Alérgico – AA-

R4s, que recebeu o tolerógeno no pós-desafio oral, apresentou relação (3,500,63) 

semelhante aos animais Normais – NA-R4s (3,920,54) e Tolerantes – TA-A4s 

(4,100,34), contudo significativamente maior (p<0,001) quando comparado aos 

demais animais Alérgicos – AA-A4s (2,310,21), AA-R2s (2,230,46), AA-RA (2s: 
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2,480,53; 4s: 2,460,14) e AA-O (2s: 2,510,34; 4s: 2,490,12) (Figura 68B). O 

achatamento das vilosidades, observado nos grupos alérgicos inflamados (exceto os 

animais AA-R4s), é explicado tanto pela redução de sua altura como pelo aumento 

da largura (Figura 68A). 

Figura 68 – Relação entre a altura e a largura das vilosidades para todos os grupos da segunda etapa 
experimental  

A 

  

B 

  

(A): A altura (distância entre e base e o ápice) e a largura (aferida na região mediana) foram 

estabelecidas para todas as vilosidades na extensão de 4000m da região proximal do duodeno. A 
partir dessas medidas estabelecemos a relação altura-largura de vilosidades. (B): Comparação da 
relação entre os grupos Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; 
O=Ração Ovalbumina. (***p<0,001).  
 

Relação entre a altura de epitélio e a largura de lamina propria: Não 

observamos diferença significativa na relação epitélio-lamina propria quando 

comparamos os valores de animais Normais – NA-R4s (1,670,21), Tolerantes – 

TA-A4s (1,930,16) e Alérgicos – AA-R4s (1,520,22). Estes grupos apresentaram 
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AA-A4s (0,760,11), AA-R2s (0,890,34), AA-RA (2s: 0,610,16; 4s: 0,630,21) e 
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AA-O (2s: 0,590,20; 4s: 0,520,15) (Figura 69B). Os dados dos grupos alérgicos 

(exceto o AA-R4s) mostraram que houve tanto aumento da lamina propria quanto 

redução da altura do epitélio (Figura 69A). 

Figura 69 – Relação altura de epitélio e largura de lamina propria em animais normais, tolerantes e 
alérgicos, submetidos a diferentes dietas na fase de recuperação da mucosa intestinal 

A 

 

B 

 

De cada vilosidade foi estabelecida a altura das monocamadas de tecido epitelial e a largura da 

lamina propria em 4000m da região proximal do duodeno. (A): Valores médios absolutos do 
somatório da altura do epitélio e largura da lamina propria (largura das vilosidades). (B): Comparação 
da relação Epit/LP entre animais Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta 
Mista; O=Ração Ovalbumina. (***p<0,001).  
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entanto, a relação Ent/LIE foi significativamente (p<0,001) menor neste grupo (AA-

R4s) em comparação aos animais Normais – NA-R4s (23,021,19) e Tolerantes – 

TA-A4s (14,562,10) (Figura 70B).  

 

Figura 70 – Comparação da relação do número de enterócitos e leucócitos mononucleares 
intraepiteliais do duodeno de animais submetidos a diferentes dietas na fase de recuperação da 
mucosa intestinal 
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B 

 

De cada vilosidade pertencente aos 4000m da região proximal do duodeno contabilizamos o número 
de enterócitos e de leucócitos intraepiteliais com auxílio do microscópio óptico (ocular 12,5 e objetiva 
de 100X). (A): Valores médios absolutos de enterócitos e leucócitos mononucleares intraepiteliais 
(LIE) por vilosidade. (B): Comparação da relação Ent/LIE entre animais Normais, Tolerantes e 
Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; RA=Dieta Mista; O=Ração Ovalbumina. (**p<0,01; ***p<0,001). 

 

Os animais normais apresentaram significativamente a maior relação Ent/LIE 

quando comparados aos grupos tolerantes (p<0,01) e alérgicos (p<0,001), já que 

praticamente não possuem infiltrado em seu epitélio. Por sua vez, o aumento de 

infiltrado é uma característica comum nos processos de tolerância, desde que não 
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a mucosa intestinal inflamada, sem, no entanto diminuir o infiltrado aos valores 

observados para os animais tolerantes (Figura 70B). A redução desta relação nos 

demais grupos alérgicos é explicada pelo aumento nos leucócitos mononucleares 

intraepiteliais na presença da inflamação intestinal. 

Número médio de células caliciformes por vilosidade: Observamos que o 

grupo Alérgico – AA-R4s (9,000,82) apresentou número de células semelhante 

aos animais Tolerantes – TA-A4s (10,500,46), significativamente (p<0,05) menor 

em relação aos animais Normais – NA-R4s (11,460,65) e significativamente 

(p<0,001) maior quando comparado aos demais grupos Alérgicos – AA-A4s 

(4,270,54), AA-R2s (4,691,13), AA-RA (2s: 4,810,65; 4s: 4,620,94) e AA-O (2s: 

4,330,34; 4s: 4,930,78) (Figura 71). A redução dessas células nos grupos AA 

pode ser explicada pela presença do processo inflamatório intestinal. 

Figura 71 – Número médio de células caliciformes por vilosidade do duodeno em animais normais, 
tolerantes e alérgicos, submetidos a diferentes dietas na fase de recuperação da mucosa intestinal 

 

De cada vilosidade dos 4000m da região proximal do duodeno estabelecemos o número médio de 
células caliciformes com auxílio do software ImageScope

®
. Realizamos posteriormente a comparação 

dos resultados encontrados entre animais Normais, Tolerantes e Alérgicos. R=Ração; A=Amendoim; 
RA=Dieta Mista; O=Ração Ovalbumina. (*p<0,05; ***p<0,001). 
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resposta inflamatória intestinal dos animais deste protocolo está detalhada na tabela 

26.  

Segundo a classificação proposta por Pedruzzi (2013), os animais Normais 

(NA-R4s) encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade. Já os animais 

Tolerantes (TA-A4s) e Alérgicos (AA-R4s) apresentam-se na classificação entre 

Normalidade e Tipo 1 (Infiltrativa), sendo este último normal para os parâmetros de 

tolerância, com manutenção da morfologia e presença de um pequeno infiltrado 

intraepitelial. Estes animais alérgicos mostraram melhora do quadro inflamatório 

segundo esta classificação. No entanto, animais alérgicos inflamados (AA-A4s, AA-

R2s, AA-RA2s e 4s, AA-O2s e 4s) apresentam-se dentro do Tipo 2 (Destrutiva 

parcial) da mesma classificação, já que apresentaram alterações da morfologia 

intestinal, aumento do infiltrado inflamatório e redução do número células 

caliciformes por vilosidade. 
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Tabela 26 – Síntese dos parâmetros histomorfométricos para os animais do protocolo executado na segunda etapa deste trabalho 

 

PARÂMETROS AVALIADOS NA REGIÃO PROXIMAL DO DUODENO 

Grupos Controles Grupos Experimentais 

NA-R4s TA-A4s AA-A4s AA-R2s AA-R4s AA-RA2s AA-RA4s AA-O2s AA-O4s 

Número de 
Vilosidades 

24,20±2,49 25,00±0,71 12,84±2,50 14,00±1,58 24,25±2,17 14,25±1,64 14,50±1,12 13,75±1,48 13,50±1,80 

Área em m2 25250,3±2736,3 23419,4±3306,4 16729,4±4668,5 17112,2±3978,5 21191,7±5262,0 16799,2±4985,3 16661,4±4646,3 16762,5±4594,9 16040,3±4702,2 

Altura em m 312,53±23,87 300,27±22,34 213,07±39,69 206,32±18,25 295,21±26,14 244,41±30,97 246,94±62,74 260,66±30,41 235,06±20,17 

Largura em m 79,73±8,32 74,14±7,00 92,29±11,41 92,31±13,27 85,57±14,29 98,56±21,44 100,79±15,31 103,81±5,05 94,73±6,66 

Relação A/L 3,92±0,54 4,05±0,34 2,31±0,21 2,23±0,46 3,50±0,63 2,48±0,53 2,46±0,14 2,51±0,34 2,49±0,12 

Somatório epitélio 

em m 
59,07±8,53 61,47±10,05 42,78±9,23 37,50±4,80 50,55±5,75 36,15±4,75 37,71±8,82 39,74±4,04 32,56±2,76 

Lamina propria 

em m 
35,59±9,26 33,40±11,34 56,29±11,87 56,10±13,07 33,57±4,87 59,65±15,62 61,92±6,66 66,70±5,75 63,08±2,90 

Relação Epit/LP 1,67±0,21 1,90±0,16 0,76±0,11 0,89±0,34 1,52±0,22 0,61±0,16 0,63±0,21 0,59±0,20 0,52±0,15 

Relação Ent/LIE 23,02±1,19 14,56±2,10 6,27±0,92 6,45±2,48 10,55±1,94 5,31±1,43 5,57±1,58 5,58±1,10 5,13±1,49 

Células 
Caliciformes/vilosid. 

11,46±0,65 10,50±0,46 4,27±0,54 4,69±1,13 9,00±0,82 4,81±0,65 4,62±0,94 4,33±0,34 4,93±0,78 

Classificação* 
 

Normal  
Normal 

Tipo 1* 
Tipo 2** Tipo 2** 

 Normal 
Tipo 1* 

Tipo 2** 

Sem alterações 
morfológicas e 

celulares 

Sem alterações 
morfológicas e 

discreta 
alteração celular  

Destrutiva 
parcial 

Destrutiva 
parcial 

Sem alterações 
morfológicas e 

discreta 
alteração celular 

Destrutiva parcial 

* Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou um parâmetro adequado à classificação de infiltração (aumento de LIE ou de célula caliciforme), compatível com 
Classificação Tipo 1-infiltrativa. / ** Refere-se à classificação da Inflamação Intestinal que apresentou alguns parâmetros adequados à classificação do tipo 2 - Destrutiva parcial e tipo 3 
- Destrutiva subtotal. Epit= Epitélio; LP= Lamina propria; Ent= Enterócitos; LIE= Leucócito Mononuclear Intraepitelial.  
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5 DISCUSSÃO 

A alimentação não só, é um processo essecial para a vida, pois é a fonte de 

energia que mantem o organismo vivo, como também pode ser uma importante 

fonte de prazer, frequentemente intrínseca à identidade cultural. A maioria dos 

indivíduos nas sociedades ocidentais ingere em torno de três a cinco refeições ao 

dia totalizando um consumo entre duas e três toneladas de alimento durante toda 

sua vida. Além disso, consome tipicamente alguns alimentos em encontros sociais. 

O contato com o alimento, no entanto, pode estar envolvido em uma variedade de 

doenças, e este pode causar alterações importantes em indivíduos que sofrem 

alergias alimentares (SAMPSON, 1999).  

É difícil estimar a prevalência exata das alergias alimentares, uma vez que 

diferentes estudos aplicam diferentes critérios de inclusão, definições e métodos 

diagnósticos, levando a estimativas que variam entre 2% e 10% da população dos 

Estados Unidos, tendo uma prevalência mais elevada (6 a 8%) durante os primeiros 

anos de vida. A ocorrência mais frequente é de alergias para proteínas presentes 

em alimentos como leite, ovo, amendoim, peixes, crustáceos e trigo, embora todos 

os alimentos possuam potencial para induzir reações alérgicas em indivíduos 

suscetíveis (BERIN & SAMPSON, 2013). 

Os sintomas da alergia vão desde simples inconvenientes a reações graves, 

como o choque anafilático, que ameaça a vida de seus portadores (BISCHOFF, 

MAYER & MANNS, 2000). A alergia pode afetar diferentes órgãos e tecidos, tais 

como cavidade oral e trato digestório, a pele, o trato respiratório e o sistema 

cardiovascular, de maneira isolada ou em conjunto. Enquanto as manifestações 

dermatológicas, respiratórias e sistêmicas são bem reconhecidas e tratadas, as 

reações que se manifestam primariamente no trato digestório podem ser de difícil 

reconhecimento, diagnóstico e tratamento. Este fato pode estar relacionado à forma 

como as proteínas causam a maioria dos sintomas gastrointestinais, ao 

conhecimento relativamente insuficiente sobre seus mecanismos fisiopatológicos e 

ao limitado número de métodos diagnósticos disponíveis para identificar esta doença 

(BISCHOFF & CROWE, 2005).  
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Dentre as diferentes manifestações que acometem o trato digestório, a 

inflamação intestinal tem sido frequente entre os portadores de doenças alérgicas e 

tem despertado o interesse de pesquisadores. Ela parece ser desencadeada por 

diferentes mecanismos que alteram a homeostasia da mucosa intestinal, tais como 

redução da produção de IgA secretora, perda da barreira epitelial e alteração da 

microbiota local (MACDONALD & MONTELEONE, 2005; VICKERY, SCURLOCK, 

JONES et al., 2011). Acredita-se que todos esses fatores sejam desencadeados 

pela inabilidade do sistema imunológico local em regular as respostas que ocorrem 

nesta mucosa, sendo consequência da quebra ou falha no desenvolvimento da 

tolerância oral aos diferentes componentes dos alimentos (WANG & SAMPSON, 

2011). 

A tolerância oral refere-se à tolerância induzida para antígenos que ganham o 

organismo através do tecido linfoide associado às mucosas. Muitas décadas após as 

primeiras descrições feitas por Well e Osborne em 1911, têm sido mostrado que este 

fenômeno é um processo imunológico ativo e não a mera ausência de resposta 

imunológica para antígenos administrados por via oral. A transferência adotiva de 

linfócitos T, derivados de camundongos previamente tolerizados para um antígeno, 

por via oral, para recipientes naïves pode conferir tolerância antígeno-específica 

(TANG & MARTINO, 2013).  

Em estudos anteriores, o Grupo de Imunologia Gastrintestinal (GIG) da UFF 

demonstrou modelos reprodutiveis de indução de tolerância oral e alergia ao 

amendoim. Estes foram originalmente desenvolvidos em camundongos C57BL/6 e 

BALB/c (TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA et al., 2008; TEIXEIRA, ANTUNES, 

DE CASTRO JUNIOR et al., 2009) e em ratos Lou-M (ANTUNES, DA COSTA, 

CAMPOS et al., 2009). Para sua execução, foi escolhida a semente de amendoim 

como fonte de tolerógeno e de alérgeno, já que suas proteínas não compõe a ração 

comercial, além de ser uma das principais causadoras de alergias alimentares 

graves na clínica de humanos. 

Neste modelo, como naqueles descritos para OVA (VAZ, MAIA & HANSON, 

1981), quando os animais consomem a semente de amendoim in natura anterior à 

inoculação de EBA por via subcutânea, desenvolvem uma resposta imunológica com 

perfil de tolerância. No entanto aqueles que recebem este mesmo alimento após o 

período de inoculação desenvolvem uma resposta alérgica, caracterizada por altos 
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títulos de IgG total antiamendoim e presença de uma reação inflamatória intestinal 

(TEIXEIRA, ANTUNES, DE CASTRO JUNIOR et al., 2009). A resposta inflamatória 

do intestino tem como principais alterações morfológicas a atrofia de vilosidades, 

hiperplasia de criptas, infiltrado monunuclear proeminente e edema na lamina 

propria. Estas alterações são semelhantes às observadas nas enteropatias 

induzidas por alimento em humanos, tais como nas alergias às proteínas do leite, 

trigo (doença celíaca) ovo e amendoim (WITTIG & ZEITZ, 2003).  

As consequências clínicas para os animais experimentais se caracterizam por 

uma moderada morbidade e baixa mortalidade, permitindo então estudar por 

períodos relativamente longos (60 a 90 dias) os mecanismos fisiopatológicos e 

possíveis formas de tratamento para esta doença. Além disso, nossos protocolos 

experimentais permitem também entender o que de fato acontece em animais 

quando estes desenvolvem a tolerância oral. Este fenômeno tem sido 

extensivamente estudado como forma terapêutica para tratamento de diversas 

situações clínicas, como rejeição de transplantes (WOOD & SAKAGUCHI, 2003; 

WALSH, TAYLOR & TURKA, 2004), doenças autoimunes (FARIA & WEINER, 2006) 

e as doenças alérgicas (TANG & MARTINO, 2013). É importante destacar que, 

assim como ocorre na clínica das doenças alérgicas, no nosso modelo o processo 

inflamatório intestinal cessa após a retirada do alérgeno da dieta (desafio oral). 

Dessa forma, possuindo dois modelos experimentais bem estabelecidos, 

nosso objetivo foi avaliar o impacto da introdução do alimento tolerogênico (ração 

comercial) para os animais alérgicos, tanto durante o desenvolvimento da 

inflamação intestinal como após a indução da inflamação, no momento de 

recuperação da mucosa intestinal inflamada. 

Para a primeira etapa deste tabalho dividimos os camundongos C57BL/6 em 

três grandes grupos, classificados como normais (controle negativo), tolerantes e 

alérgicos. No período de desafio oral subdividimos então cada grupo de acordo com 

a dieta ofertada em animais que receberam exclusivamente a ração comercial (NR, 

TR e AR), o amendoim (NA, TA e AA) ou a dieta mista, composta de ração e 

amendoim (NRA, TRA e ARA). Neste momento nossa pergunta principal era o que 

de fato aconteceria com animais alérgicos que recebessem a ração mais amendoim 

(tolerógeno e alérgeno, respectivamente), visto que experimentos anteriores do 

nosso grupo mostraram que animais alérgicos, mantidos com a semente do 
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amendoim de forma exclusiva (alérgeno), desenvolveram o processo inflamatório 

intestinal (ANTUNES, DA COSTA, CAMPOS et al., 2009; PASCHOAL, CAMPOS, 

PEDRUZZI et al., 2009; TEIXEIRA, ANTUNES, DE CASTRO JUNIOR et al., 2009; 

PEDRUZZI, 2013).   

Já para a segunda etapa dividimos os animais nos mesmos grupos (normais, 

tolerantes e alérgicos), porém, neste momento, todos foram submetidos à dieta 

exclusiva com amendoim no desafio oral. A ideia era que todos os animais alérgicos 

desenvolvessem o processo inflamatório intestinal para que pudéssemos submetê-

los a diferentes tratamentos dietéticos, por duas ou quatro semanas, com intuito de 

avaliar se a introdução do alimento tolerogênico, de forma exclusiva ou em conjunto 

com o alérgeno (amendoim) contribuiria para a melhora do quadro inflamatório. 

Esses animais foram subdivididos então de acordo com a dieta ofertada na fase de 

recuperação da inflamação e receberam: (1) ração comercial de forma exclusiva 

(NA-R4s, AA-R2s e AA-R4s); (2) amendoim de forma exclusiva (TA-A4s e AA-A4s); 

(3) dieta mista (AA-RA2s e AA-RA4s) e (4) ração de ovalbumina (AA-O2s e AA-

O4s). Estes últimos foram desenvolvidos com intuito de avaliar a introdução de uma 

nova proteína, nunca antes vista, em contexto inflamatório. 

Iniciamos nossas análises com a avaliação das condições clínicas dos 

animais através dos dados de peso corporal e consumo alimentar. Todos os grupos 

analisados, tanto na primeira como na segunda etapa, apresentaram ganho de peso 

na fase de indução de alergia e as variações foram condizentes com o crescimento, 

com os procedimentos de manipulação ao qual foram submetidos e com as 

características de cada ninhada. Uma possível explicação para não encontrarmos 

grandes diferenças no ganho de peso, inclusive nos grupos alérgicos, está no fato 

de que, neste período, os animais receberam apenas a ração comercial ao qual 

foram desmamados e as injeções com o extrato de amendoim ou salina fisiológica, 

contudo ainda não tinham tido contato com o alérgeno, portanto não apresentavam 

alterações em sua mucosa intestinal. Estes resultados corroboram aqueles 

mostrados por Pachoal, Campos, Pedruzzi et al. (2009) e Antunes, da Costa, 

Campos et al. (2009). 

No entanto, quando avaliamos a diferença de peso ao longo do desafio oral 

observamos dois resultados distintos. Os animais alérgicos inflamados na primeira 

etapa desse trabalho, grupo AA, não apresentaram alteração do peso ao longo de 
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todo o período, porém apresentaram peso significativamente inferior a todos os 

outros grupos, inclusive se comparados aos animais alérgicos submetidos à dieta 

mista (ARA). Na segunda etapa, observamos que todos os grupos inflamados 

apresentaram perda de peso significativa se comparados aos animais normais e 

tolerantes. No entanto, não observamos diferenças quando fizemos uma 

comparação apenas entre os grupos alérgicos. 

Ambos os resultados são comuns de serem encontrados em nosso protocolo 

de indução de inflamação (TEIXEIRA, ANTUNES, DE CASTRO JUNIOR et al., 

2009). Em alguns grupos inflamados observamos uma maior oscilação no consumo 

da semente de amendoim, e talvez esse achado possa explicar o fato de animais 

mantidos com o alérgeno de forma exclusiva, não apresentarem uma perda de peso 

mais pronunciada. Embora esses animais tenham mantido o peso, apresentaram 

características de que desenvolveram um processo inflamatório, uma vez que 

apresentaram maior estresse ou posição (animais ficavam curvados) que denotava 

presença de dor abdominal nos momentos de manipulação. Além disso, alguns 

animais apresentaram falhas ou feridas em seu dorso, que podem ter surgido como 

manifestações do processo alérgico, no entanto ainda não podemos confirmar se 

existe correlação entre a indução de alergia e manifestações extraintestinais neste 

modelo. 

A dificuldade de ganho ou a perda de peso durante processos inflamatórios 

intestinais tem sido amplamente descrita na literatura médica e científica. Em seu 

trabalho Christie, Hine, Parker et al. (2002), mostraram que crianças com dois ou 

mais tipos de alergias alimentares tinham menor estatura, quando considerado o 

percentil de peso para idade, em comparação a crianças que apresentavam apenas 

um tipo de alergia, contudo ambas apresentavam-se abaixo da curva de crescimento 

para a idade. Da mesma forma, Sampson (2004) e Moon & Kleinman (1995) em 

suas revisões sobre alergia alimentar mostraram que diferentes pesquisas clínicas 

indicaram a perda de peso tanto em adultos quanto em crianças, como uma das 

principais consequências das doenças alérgicas que cursam com inflamação do 

trato gastrintestinal, tais como a esofagite e a gastroenterite eosinofílica e a doença 

celíaca. 

A doença celíaca é uma enteropatia mediada por um desequilíbrio da 

resposta imunológica decorrente da ingestão da principal proteína do glúten, a 
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gliadina, que acomete predominantemente indivíduos geneticamente suscetíveis e 

resulta em danos na mucosa do intestino delgado. A apresentação clínica desta 

doença varia enormemente dependendo da idade do paciente, da duração e 

extensão da doença e da presença de manifestações extraintestinais. Dentre os 

sintomas clássicos em crianças estão diarreia, distensão abdominal e déficit de 

crescimento. De forma semelhante, adolescentes e adultos podem apresentar 

diarreia, constipação, perda de peso, fraqueza, baixa estatura, flatulência, dor 

abdominal e vômito. Assim, considerando as manifestações clínicas do processo 

inflamatório intestinal, nosso modelo apresenta semelhanças ao visto na clínica da 

doença celíaca e de outras doenças alérgicas (NIEWINSKI, 2008). 

Como dito anteriormente, na primeira fase deste trabalho tínhamos o intuito 

de investigar a introdução de um alimento tolerogênico durante a indução do 

processo inflamatório intestinal e avaliar as repercussões clínicas. Para tal, 

introduzimos o tolerógeno, neste caso a ração comercial, concomitante à oferta do 

amendoim para os animais alérgicos do grupo ARA. Para nossa surpresa, estes 

animais ganharam peso de forma significativa se comparados aos alérgicos 

inflamados (AA) sem, no entanto, apresentar diferenças para os animais normais.  

É possível observar na clínica que os indivíduos alérgicos podem ingerir 

mesmo que acidentalmente o alérgeno na dieta, contudo ao mesmo tempo tem 

contato com diferentes alimentos aos quais toleram, já que apresentam uma 

alimentação extremamente variada. Esse contato com substâncias tolerogênicas 

parece proteger o indivíduo de um quadro inflamatório franco, mantendo-o em um 

estágio subclínico da doença. Segundo Niewinski (2008) e Fasano & Catassi (2001), 

pacientes que apresentam a forma subclínica da doença celíaca normalmente não 

tem consciência porque não apresentam sintomas físicos, embora possam ter 

positividade no teste sorológico e atrofia de vilosidade na biópsia intestinal. Dessa 

forma, acreditamos que os animais pertencentes ao grupo ARA (primeira etapa), se 

protegeram da indução do processo inflamatório ou se apresentaram em um estágio 

subclínico da doença alérgica, possivelmente como consequência da introdução do 

tolerógeno em sua dieta. Não encontramos na literatura trabalhos clínicos ou 

experimentais que mostrassem resultados semelhantes aos encontrados neste 

trabalho, considerando que introduzimos o tolerógeno ao mesmo tempo em que 

mantivemos o alérgeno na dieta. 
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Quando avaliamos o peso na fase de recuperação da mucosa inflamada, já 

na segunda etapa deste trabalho, observamos que os animais normais e tolerantes 

continuaram ganhando peso, o que já era esperado em nossos protocolos. Em 

trabalhos anteriores nosso grupo mostrou que a indução de tolerância oral não afeta 

o ganho ou a manutenção de peso dos animais em nenhuma etapa dos protocolos 

experimentais (CAMPOS, 2005; TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA et al., 2008). 

Os animais alérgicos que foram submetidos a diferentes tratamentos dietéticos 

(Ração, Ração+Amendoim ou Ração de OVA), recuperaram seu peso de forma 

significativa quando comparados ao grupo alérgico mantido com o alérgeno de 

forma exclusiva (AA-A4s), que continuou perdendo peso. Não foi possível 

estebelecer uma correlação entre a influência da dieta ofertada com a recuperação 

do peso, uma vez que todos os animais alérgicos ganharam peso, sem apresentar 

diferenças significativas, inclusive aqueles que receberam a dieta mista e a nova 

proteína (ovalbumina). O grupo alérgico mantido com o amendoim de forma 

exclusiva foi o único que continuou perdendo peso. Este resultado já era esperado, 

considerando que mantivemos o alérgeno na dieta durante todo o período de desafio 

e pós-desafio, totalizando aproximadamente 90 dias de consumo, e que 

possivelmente houve uma piora do quadro inflamatório intestinal.  

De acordo com o levantamento feito por Niewinski (2008), quanto maior o 

tempo de exposição aos alérgenos alimentares, pior são as manifestações clínicas 

associadas à doença alérgica, incluindo a perda de peso, em especial se 

considerarmos a doença celíaca, já que o glúten é um constituinte extremamente 

comum na maioria dos produtos industrializados. É evidente que o quadro clínico 

também pode piorar caso o tratamento medicamentoso, muitas vezes necessário, 

não seja realizado de maneira adequada. Segundo Seppo, Korpela, Lonnerdal et al. 

(2005) e Paganus, Juntunen-Backman & Savilahti (1992), quando crianças 

portadoras de alergia ao leite de vaca não fazem exclusão total deste alimento na 

dieta, tendem a apresentar dificuldade de ganho de peso e/ou déficit de crescimento, 

que é revertido quando a exclusão do alérgeno é realizada. Não temos explicação 

porque nossos animais alérgicos, que foram mantidos com a dieta mista, 

conseguiram recuperar seu peso, uma vez que esses animais já apresentavam o 

processo inflamatório intestinal e continuaram consumindo o alérgeno. Uma possível 

explicação reside no fato destes animais terem sido desmamados com a ração 
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sendo, portanto, tolerantes a este alimento, e que seu consumo pode ter favorecido 

a ativação de componentes da resposta tolerogênica, que os protegeu da inflamação 

intestinal e por consequência da perda de peso. As demais discussões neste 

trabalho poderão esclarecer deste achado. 

Quando avaliamos o consumo de ração comercial no período de indução de 

alergia, não observamos diferenças significativas entre os grupos executados tanto 

na primeira quanto na segunda etapa deste trabalho. Também não observamos 

diferenças quando avaliamos os animais da primeira etapa que continuaram a 

consumir ração no desafio oral (NR, TR e AR). No entanto, quando consideramos 

em ambas as etapas as médias de ingestão de amendoim no desafio oral, 

observamos que os animais alérgicos consumiram significativamente menos se 

comparados aos normais e tolerantes. Estes resultados, somados às alterações 

histológicas que observamos, sugerem que quando o primeiro contato por via oral 

com o amendoim se dá após a sensibilização com a mesma proteína, é capaz de 

induzir mudanças tanto sistêmicas quanto locais (alterações da mucosa intestinal), 

que levaram não somente à perda de peso, como também à redução do consumo 

alimentar quando comparamos estes valores com as quantidades consumidas pelos 

mesmos grupos no período de indução de alergia. 

O trabalho sobre seleção de dietas em camundongos, do nosso laboratório 

(TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA et al., 2008) mostrou que a imunização 

sistêmica com o extrato de amendoim tem efeitos profundos na seleção de dieta 

desses animais. Camundongos C57BL/6, que naturalmente preferem amendoim à 

castanha de caju, quando sistemicamente imunizados para a primeira semente, 

mostraram uma mudança clara na preferência alimentar, consumindo menos 

amendoim que castanha. O mesmo comportamento foi observado em animais 

BALB/c para a castanha de caju quando a proteína da imunização é derivada da 

semente de sua preferência. Em resumo, estes animais consomem menos a 

semente ao qual foram previamente imunizados, mostrando que a presença do 

processo alérgico contribui para a aversão, escolhas ou preferências aos diferentes 

alimentos. 

Dourado, Saldanha, Gargiulo et al. (2010) mostraram em seu trabalho o papel 

da IL-4 na aversão induzida pela alergia alimentar em camundongos. Para 

determinar o papel desta citocina na aversão a antígenos, camundongos do tipo 



148 

selvagem e BALB/c deficientes em IL-4 foram sensibilizados com ovalbumina e 

desafiados com solução de clara de ovo por via oral. Os camundongos do tipo 

selvagem tiveram aumento da produção de IL-4 por células do baço e dos linfonodos 

mesentéricos in vitro, elevados níveis de anticorpos séricos, aversão à ingestão do 

antígeno, perda de peso após desafio oral contínuo e infiltrado eosinofílico na 

mucosa intestinal. Já os camundongos deficientes nesta citocina não desenvolveram 

alergia alimentar, nem aversão à semente. No entanto, quando receberam soro de 

doadores sensibilizados, a aversão foi restaurada, repetindo os resultados 

encontrados para os animais do tipo selvagem. Não podemos associar a redução da 

ingestão de amendoim em animais alérgicos inflamados com o possível aumento da 

IL-4, uma vez que ainda não realizamos os testes para verificar a presença desta 

citocina na mucosa intestinal. 

Nos animais que receberam a dieta mista no desafio oral, observamos um 

consumo significativamente maior de amendoim que ração nos grupos normais 

(NRA) e tolerantes (TRA), confirmando a preferência pela semente conforme 

mostrado por Teixeira, Paschoal, de Oliveira et al. (2008). No entanto, o grupo 

alérgico que recebeu a dieta mista (ARA) consumiu quantidades equivalentes de 

ração e amendoim, sugerindo uma aversão pela semente, embora não a exclua por 

completo de sua dieta. A aversão ao alimento ao qual um animal foi previamente 

sensibilizado também foi observada tanto no trabalho de Cara, Conde & Vaz (1997), 

como no de Mirotti, Mucida, Sá-Rocha et al. (2010), que mostraram que 

camundongos inoculados com a ovalbumina desenvolveram um processo alérgico, e 

quando expostos à solução contendo esta mesma substância apresentaram um 

comportamento condizente com baixo consumo da preparação contendo a proteína 

alergênica ou aversão. 

Na fase de recuperação da inflamação intestinal todos os animais alérgicos 

consumiram significativamente menos alimento que os grupos normais e tolerantes. 

Os grupos que foram submetidos à dieta com ração comercial, por duas (AA-R2s) ou 

quatro semanas (AA-R4s) e ração de ovalbumina pelos mesmos períodos (AA-O2s e 

AA-O4s) não apresentaram diferenças entre si. Quando avaliamos os grupos 

submetidos à dieta mista (AA-RA2s e AA-RA4s), observamos que estes animais 

consumiram quantidades equivalentes de ração e amendoim, independente do 

tempo de consumo, sem diferenças significativas. Este resultado é semelhante ao 
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observado no grupo ARA, que foi submetido à mesma dieta durante o desafio oral. 

Nesta segunda etapa, os animais alérgicos, independente da presença do processo 

inflamatório, continuaram escolhendo o alimento que faz bem para a mucosa 

intestinal (a ração comercial), mas ao mesmo tempo mantiveram o consumo do 

alimento que preferem ou mais gostam, neste caso o amendoim. 

Segundo Noviello, Batista, Dourado et al. (2011) embora um animal seja 

alérgico a um determinado alimento, a manutenção deste em quantidades ínfimas 

na dieta parece influenciar na evolução da doença alérgica, seja melhorando o 

quadro clínico já estabelecido ou impedindo a ocorrência de sinais e sintomas 

clínicos.  Em nosso trabalho, embora tenhamos verificado uma melhora do estado 

geral dos animais submetidos ao tratamento com a dieta mista (AA-RA), não 

observamos melhora significativa no padrão morfológico da mucosa intestinal, dado 

que será melhor discutido adiante. Acreditamos que, talvez, se tivéssemos tratado 

estes animais por um período superior a quatro semanas, pudéssemos observar 

uma melhora significativa também da morfologia intestinal, uma vez que o tempo 

necessário para que ocorra o reparo tecidual completo é maior do que aquele 

exigido para a mudança do estado geral do animal. Os dados de sorologia, da 

análise fenotípica de células e da avaliação histomorfométrica do duodeno, que 

serão apresentados na sequência desse texto, nos darão um entendimento sobre 

qual é a influência da presença do alérgeno e do tolerógeno na dieta de um animal 

alérgico, tanto no período da indução da inflamação como no período pós-indução 

da inflamação intestinal. 

A alergia alimentar é uma doença comum, cuja prevalência vem aumentando 

por razões ainda desconhecidas. Pesquisas recentes têm focado no entendimento 

das bases imunológicas desta doença, na tentativa de identificar os fatores que 

contribuem para o aumento de sua prevalência. A grande maioria dos trabalhos 

relacionam o aumento da produção de IgE como sendo sua principal característica, 

embora haja um número de reações alérgicas IgE não-mediadas (BERIN & 

SAMPSON, 2013). A análise dos níveis de anticorpos séricos também é considerada 

como uma etapa primordial para confirmar a presença desta doença em humanos. 

Dessa forma, como parte da avaliação dos nossos animais, analisamos os títulos de 

anticorpos antiamendoim. 
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Em avaliações prévias no nosso modelo de indução de alergia e inflamação 

não identificamos o aumento da produção de IgE, tanto através do método de ELISA 

como pelo PCA (anafilaxia passiva cutânea), em animais alérgicos com ou sem 

inflamação intestinal (PEDRUZZI, 2013). O mesmo resultado foi encontrado neste 

trabalho. Esse achado pode ser consequência da forma como os animais são 

criados e mantidos no biotério pertencente ao Departamento de Imunobiologia, o 

que influencia na definição de sua microbiota, que por sua vez pode induzir uma 

resposta imunológica que não favoreça a produção de IgE (ROMAGNANI, 2004). 

Além disso, a dose do antígeno utilizada favorece preferencialmente a produção de 

IgG, já que inoculamos em torno de 100g de proteína por animal (LINDBLAD, 

2004). 

Nesse trabalho, animais normais e tolerantes apresentaram significativamente 

baixos títulos de IgG total e IgG1 antiamendoim se comparados aos animais 

alérgicos. Quando consideramos a primeira etapa, não observamos diferenças entre 

os grupos alérgicos, no entanto o grupo que consumiu a ração comercial no desafio 

oral (AR) apresentou uma ligeira redução dos títulos entre o período pós- inoculação 

secundária e final (pós-desafio oral). O mesmo padrão de resposta foi observado 

quando avaliamos os títulos de IgG1. A oferta da ração comercial, que contém 

substâncias tolerogênicas para esses animais, pode ter contribuído para este 

achado. Talvez, se tivéssemos aumentado o período de desafio oral, essa queda 

teria ocorrido de forma significativa entre os dois pontos de análise. Nossos dados 

corroboram aqueles observados por Teixeira, Paschoal, de Oliveira et al. (2008), 

quando avaliaram animais tolerantes e alérgicos e por Paschoal, Campos, Pedruzzi 

et al. (2009) para grupos normais e alérgicos.  

Uma observação interessante foi que apesar de não termos visto diferenças 

nos títulos de IgG total e IgG1 entre as fases de pós-tolerização até o desafio oral 

nos grupos alérgicos, aqueles que foram tratados com a ração comercial de forma 

exclusiva por quatro semanas (AA-R4s), apresentaram uma redução significativa de 

seus títulos entre o período pós-desafio e final, exatamente o período de tratamento 

da inflamação. Esse resultado não foi observado nos demais grupos, independente 

do tempo e/ou da dieta ofertada.  

A manutenção do antígeno na dieta, mesmo que em pequenas 

concentrações, pode ser um estímulo suficiente para que células apresentadoras de 
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antígeno continuem estimulando linfócitos T a produzirem citocinas pro-

inflamatórias, que por sua vez estimulam os linfócitos B a continuarem a produção 

de anticorpos antiamendoim (ABBAS & LICHTMAN, 2005; ABBAS, LICHTMAN & 

PILLAI, 2011). Esse fato parece explicar a manutenção dos altos títulos 

antiamendoim em animais tratados com ração mais amendoim. Embora a presença 

do tolerógeno favoreça a indução da tolerância oral, o tempo de consumo pode ter 

sido pequeno para induzir mudanças significativas na sorologia desses animais. 

Uma vez que se tenha certeza que um indíviduo é portador de alergia 

alimentar e apresente um quadro inflamatório intestinal, a dieta de exclusão e a 

introdução de substâncias as quais o indivíduo é tolerante parecem ser mais 

eficientes na sua recuperação. De acordo com o levantamento feito por Niewinski 

(2008), para a maioria dos pacientes portadores de doença celíaca, a remoção 

completa do glúten da dieta resulta em remissão da sintomatologia, sorologia e 

alterações histológicas. O crescimento e o desenvolvimento em crianças retornam 

ao normal e em adultos, muitas complicações, incluindo as extraintestinais, são 

evitadas.  

Green, Stavropoulos, Pagani et al. (2001) relataram que 70% dos pacientes 

apresentaram uma melhora nos sintomas em um período de duas semanas após 

iniciar a dieta livre de glúten. Com a restrição dietética, os níveis de anticorpos 

retornaram ao normal após seis a doze semanas do início do tratamento dietético. 

Em nosso trabalho, não observamos os títulos de anticorpos em animais alérgicos 

retornarem aos níveis observados em animais normais e tolerantes, no entanto, foi 

possível observar uma redução significativa após 4 semanas de tratamento com a 

ração comercial. Esse resultado é um indicativo de que uma vez que existe a 

presença do processo inflamatório, a dieta de exclusão pode ter grande efeito para o 

tratamento, enquanto que a manutenção do alérgeno ou de um novo estímulo 

antigênico possa contribuir para a manutenção dos altos títulos de anticorpos. Não 

podemos afirmar, mas sugerir, que se tivéssemos prolongado o período de 

tratamento para superior a seis semanas, esses animais teriam uma mudança ainda 

mais significativa nos níveis de IgG antiamendoim. 

É sabido que embora possamos observar mudanças nos exames sorológicos 

de pacientes com doenças alérgicas, nem sempre se percebe em todos eles, uma 

melhora total de suas condições clínicas, assim como o contrário também é 
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verdadeiro. Em diferentes campos da experimentação e da clínica, o estudo do 

fenótipo de células tem se mostrado de grande valia no entendimento dos 

mecanismos fisiopatológicos de uma grande variedade de doenças (SAKAGUCHI, 

2005), assim como também tem contribuído para direcionar suas terapêuticas. 

Assim, para melhor entender as características da resposta imunológica, tanto local 

quanto sistêmica, realizamos a análise fenotípica de células em linfonodos 

mesentéricos e baço nos modelos de indução de tolerância e inflamação intestinal. 

Iniciamos nossas análises avaliando o percentual médio de cada população 

de linfócitos T e a relação CD4:CD8 entre os grupos. Embora não tenhamos 

observado diferenças na relação CD4:CD8, que foi de aproximadamente 1,3 entre 

os grupos quando avaliamos linfonodos mesentéricos, verificamos um aumento 

significativo do percentual de linfócitos TCD8+ no grupo ARA, que consumiu a dieta 

mista no desafio oral. No entanto, quando realizamos esta análise em baço, 

observamos que o aumento desta mesma população celular ocorreu apenas no 

grupo alérgico inflamado (AA) se comparado aos animais normais. Aqui as 

diferenças na relação CD4:CD8 foram mais visíveis e significativamente maiores em 

animais normais, chegando a alcançar valores em torno de 1,6. Durante o 

tratamento não observamos diferenças na relação CD4:CD8 em ambos os órgãos 

analisados, contudo, em linfonodos mesentéricos observamos uma redução 

significativa tanto no percentual médio de linfócitos TCD4+ como de TCD8+ em 

animais alérgicos inflamados mantidos com o estímulo antigênico (AA-A4s) durante 

toda a fase de recuperação da inflamação.  

Nossos achados são semelhantes ao encontrado por Myrick, DiGuisto, 

DeWolfe et al. (2002), que ao analisarem as variações na relação CD4:CD8 em 

camundongos C57BL/6 e DBA/2, mostraram que a primeira linhagem apresenta uma 

relação próxima de 1,5 tanto em linfonodos mesentéricos como em baço. Embora 

nossos valores se encontrem dentro do esperado para a linhagem, outros 

questionamentos surgiram no decorrer da análise celular. A principal foi que, 

possivelmente, só o estudo da relação não nos mostraria as variações em cada 

população de forma isolada, bem como o comportamento de suas subpopulações 

(CD4+CD25+ e CD8+CD25+). Por outro lado, também nos chamou atenção o 

aumento do percentual da população TCD8+ em linfonodos mesentéricos dos 

animais ARA e a redução nas duas populações de células T em animais alérgicos 



153 

inflamados mantidos com o alérgeno durante o desafio e o período de tratamento da 

inflamação intestinal (AA-A4s). 

Smith & Kumar (2008), mostraram, em sua revisão, que diferentes trabalhos 

têm sido realizados na tentativa de elucidar o papel das células TCD8+ na indução e 

manutenção da tolerância periférica, bem como na proteção contra doenças 

autoimunes, uma vez que já se tenha bem definido o papel dos linfócitos TCD4+.  

Estudos em animais utilizando imunização com células T autorreativas atenuadas ou 

depleção de células TCD8+ mediada por anticorpos, demonstrou uma necessidade 

dessas células na regulação da alorreatividade, transplantação e autoimunidade. 

Esses experimentos coletivamente indicaram que apesar de existir uma determinada 

subpopulação de linfócitos TCD8+ com função citotóxica, outra subpopulação com 

função regulatória parece estar associada à proteção contra doenças e até 

recuperação de quadros graves, como visto, por exemplo, na encefalomielite 

autoimune experimental (JIANG, ZHANG & PERNIS, 1992; WOOD, LUO & AKL, 

2004).  

Um trabalho realizado em colaboração com Cardoso, Teixeira, Provinciatto et 

al. (2008) mostrou que camundongos C57BL/6 submetidos ao nosso protocolo de 

inflamação intestinal crônica também apresentaram redução de células TCD4+ em 

placas de Peyer, especialmente as de perfil regulatório. A explicação mais clara e 

sensata para tal resultado é que durante o processo inflamatório intestinal as células 

do sistema imunológico, inclusive as linfoides, são recrutadas e migram para a 

lamina propria, segmento da vilosidade onde ocorre intensa proliferação celular e 

indução de resposta imunológica, na tentativa de controlar o processo inflamatório. 

Uma vez nesta região estas células podem ainda migrar para o epitélio que recobre 

as vilosidades, contribuindo para a piora da lesão tecidual. Estes achados são 

relatados tanto para diferentes doenças alérgicas como também para a doença 

celíaca (VILLANACCI, CEPPA, TAVANI et al., 2011).  

Quando Maul, Loddenkemper, Mundt et al. (2005) avaliaram pacientes com 

doença inflamatória intestinal mostraram que estes apresentaram uma redução 

significativa de linfócitos T, de perfil regulatório, no sangue periférico, ao passo que 

tiveram aumento dessas mesmas células na mucosa inflamada. Essa frequência 

variou de acordo com a atividade da doença e as variações aconteceram, 

possivelmente, como um mecanismo compensatório. Talvez, se tivéssemos avaliado 
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a concentração de células T em toda a camada mucosa assim como na submucosa, 

poderíamos encontrar resultados semelhantes aos observados por outros autores, 

com correlação positiva entre o aumento da concentração de células na mucosa 

intestinal e a redução em linfonodos mesentéricos. 

Dessa forma, nos questionamos se o aumento da população TCD8+ no grupo 

alérgico ARA, pode ter sido consequência da introdução do tolerógeno na dieta 

mista, e se esse aumento pode ter favorecido não só o ganho de peso, como 

também protegido estes animais do desenvolvimento da inflamação intestinal. Para 

tentar esclarecer e melhor entender esse fenômeno procedemos à avaliação do 

percentual de células TCD4+ e TCD8+ que co-expressam a molécula CD25.  

Em geral é normal encontrar maior quantitativo de linfócitos TCD4+CD25+ em 

comparação a TCD8+CD25+, tanto em linfonodos mesentéricos como em baço, 

independente das variações no total de linfócitos T. No desafio oral, avaliando 

linfonodos mesentéricos, os grupos normais, TR e AR apresentaram um total de 

15% de células TCD4+CD25+, enquanto que os grupos expostos à inoculação do 

extrato de amendoim e alimentados com o amendoim, de forma exclusiva ou 

associado à ração comercial (TA, TRA, AA e ARA), apresentaram um total de 20%, 

sendo significativamente superior aos demais grupos. Para o baço não observamos 

diferenças no total nesta população celular, ficando em torno de 12% em todos os 

grupos. Quando avaliamos os linfonodos mesentéricos após o tratamento da 

inflamação intestinal, constatamos que o grupo alérgico tratado com ração por 

quatro semanas (AA-R4s) apresentou significativamente maior percentual de células 

(23%) em relação aos animais inflamados mantidos com o amendoim (13%), porém 

este aumento foi semelhante ao observado nos animais normais, tolerantes e 

inflamados tratados com as diferentes dietas (aproximadamente 17%). Para o baço, 

a única diferença observada foi que animais inflamados mantidos com o amendoim 

apresentaram uma redução do percentual das células TCD4+CD25+ (8%) em relação 

a todos os outros animais, cuja média foi de aproximadamente 14%. 

 A falha na tolerância oral pode ocorrer, principalmente, devido à alteração da 

regulação e parece estar relacionada ao desenvolvimento da alergia alimentar 

(MARCONDES REZENDE, HASSING, BOL-SCHOENMAKERS et al., 2011). A 

população de células T que expressa a molécula CD25 tem sido considerada uma 

das principais responsáveis por este papel de regulação e tem despertado o 
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interesse em muitos campos da imunologia básica e clínica (CHATILA, 2005). 

Nossos dados referentes aos animais tolerantes e normais estão próximos ao 

relatado por Sakaguchi (2005) e Suri-Payer, Amar, Thornton et al. (1998), que 

demonstraram que camundongos normais apresentam em torno de 10% de células 

TCD4+CD25+ e 1% de células TCD8+CD25+.  

De acordo com Singh, Read, Asseman et al. (2001), a depleção de células 

Treg não somente resulta em autoimunidade como também amplia a resposta 

imunológica para antígenos não próprios. Segundo suas pesquisas, a depleção das 

chamadas células TCD4+CD25+ de perfil regulatório favorece o desenvolvimento de 

um processo inflamatório intestinal, o qual resulta de respostas imunológicas 

exacerbadas para a microbiota comensal. Considerando nossos dados encontramos 

duas respostas distintas nos grupos alérgicos (ARA e AA-R4s). Quando receberam 

o tolérogeno mais alérgeno no desafio oral estes animais apresentaram um aumento 

das células TCD4+CD25+, enquanto que quando receberam o tolerógeno de forma 

exclusiva na fase de tratamento, essas células encontravam-se significativamente 

reduzidas. Uma explicação para tal achado está no fato que enquanto os primeiros 

animais não desenvolveram o processo inflamatório e tiveram a manutenção do 

estímulo antígeno por 40 dias, o grupo AA-R4s consumiu o amendoim mais que o 

dobro do tempo, o que pode ter contribuído para a piora do processo inflamatório e 

talvez levado ao maior recrutamento de células para a mucosa intestinal, 

favorecendo assim à sua redução em outros sítios imunológicos do GALT como os 

linfonodos mesentéricos. 

É importante lembrar que uma das principais características do processo 

inflamatório é estimular a migração de células para a área lesada com intuito de 

favorecer o reparo tecidual e restabelecer a homeostasia local (ABBAS & 

LICHTMAN, 2005; ABBAS, LICHTMAN & PILLAI, 2011). Neste caso, a manutenção 

de um ambiente com características de tolerância pode auxiliar na recuperação da 

morfo-fiosologia desta mucosa (TSUJI & KOSAKA, 2008). Neste sentido os 

resultados observados nas análises de Hadis, Wahl, Schulz et al. (2011) foram 

bastante interessantes, pois mostraram que o desenvolvimento ou o 

restabelecimento da tolerância oral na mucosa intestinal depende da geração de 

células com potencial regulatório em linfonodos mesentéricos, que por sua vez 

migram para uma área específica da mucosa, a lamina propria, para então sofrer 
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expansão clonal e instituir ou reinstituir um ambiente de tolerância. Nesse caso, a 

redução dessas células nos linfonodos e nas placas de Peyer pode acontecer. 

Como sequência de nossas análises, investigamos também o percentual de 

linfócitos TCD8+CD25+. Nos linfonodos mesentéricos dos animais avaliados após o 

desafio oral observamos uma variação de 0,7 a 1,3% de células, no entanto o grupo 

ARA apresentou uma média de 2,3%, sendo considerada bastante elevada se 

comparada aos demais grupos. Já no baço encontramos uma média de 0,5% em 

animais normais e tolerantes, enquanto observamos um aumento para próximo de 

4% nos grupos TA, TRA e AA e 9% no grupo ARA. Esse aumento na população 

TCD8+CD25+ nos chamou bastante atenção, especialmente no grupo que recebeu o 

estímulo alergênico, ao mesmo tempo em que foi mantido com o estímulo 

tolerogênico. Já na avaliação após o período de tratamento da inflamação intestinal 

não observamos diferenças significativas no percentual de células TCD8+CD25+ em 

linfonodos mesentéricos (média de 1%), enquanto em baço observamos redução 

significativa desta população apenas nos animais alérgicos inflamados (0,6%) 

quando comparados aos demais grupos (média de 6%). É possível aqui observar 

tamanha diferença entre os nossos dados e o valor de 1% para esta população,  

mostrado por Sagakuchi (2005) e anteriormente comentado. 

Embora o campo das células T regulatórias tenha focado por longo tempo no 

estudo das células TCD4+, as células TCD8+ com potencial regulatório têm sido 

descritas na tolerância oral e recentemente uma população de células T humanas, 

caracterizadas por seu fenótipo TCD8+CD28-, tem sido descritas. Ainda não se 

conhece completamente todos os mecanismos envolvidos na geração dessas 

células, em especial nos limites do GALT, mas tem sido sugerido que elas estão 

presentes na lamina propria e que desempenham papel importante na indução e 

manutenção da homeostasia da mucosa intestinal (BRIMNES, ALLEZ, DOTAN et al., 

2005). 

Dentre os achados para esta última análise duas situações nos chamaram 

atenção. A primeira foi que o mesmo padrão observado para a subpopulação 

TCD4+CD25+ foi visto para a TCD8+CD25+. Animais alérgicos inflamados e avaliados 

logo após o desafio oral apresentaram aumento dessa última população, enquanto 

aqueles avaliados no pós-tratamento apresentaram redução. Aqui nós podemos 



157 

considerar que as mesmas condições discutidas para as células TCD4 podem servir 

para a população TCD8. Apesar dos dois grupos serem de animais inflamados, 

aqueles avaliados após a fase de tratamento da inflamação permaneceu mais tempo 

em contato com o estímulo antigênico, sendo necessário um maior recrutamento de 

células em direção à mucosa intestinal para realização do reparo tecidual, o que 

explica então sua redução tanto em linfonodo quanto em baço. 

Segundo Ruberti, Fernandes, Simioni et al. (2012), a maioria dos leucócitos 

intraepiteliais mononucleares (LIE) são CD8+ que expressam o heterodímero 

CD8, podendo também ser encontradas as populações duplo-negativas (CD4-

CD8-) e duplo-positivas (CD4+CD8+). Essas células tem potencial regulatório e estão 

aumentadas na lamina propria de animais alérgicos à ovalbumina após o consumo 

da solução contendo a mesma proteína, uma vez que desenvolvem inflamação 

intestinal. Embora estes autores não tenham avaliado outros sítios do GALT, 

existem indicações de que parte das células com potencial regulatório que residem 

na lamina propria e no epitélio possam derivar de precursores nos linfonodos 

mesentéricos (SMITH, MACDONALD & BLUMBERG, 2013). Considerando o 

exposto acima, os dados dos nossos animais inflamados mantidos com o antígeno 

na dieta encontram-se dentro do descrito na literatura, sendo também reafirmado 

pelos dados observados em animais alérgicos que consumiram a dieta mista no 

desafio oral.  

Assim, a segunda situação que nos chamou atenção foi o resultado 

encontrado no grupo ARA, da primeira etapa experimental. A manutenção da ração 

comercial na dieta durante o período em que foram expostos ao amendoim parece 

ter contribuído para os resultados encontrados. Em nossas análises, observamos 

que estes animais apresentavam um comportamento semelhante ao dos grupos AR 

e tolerantes, exceto quando consideramos os títulos de anticorpos antiamendoim. 

Esse achado foi reforçado tanto pela análise da morfologia intestinal, que revelou 

uma mucosa preservada – e que será discutida com maiores detalhes no decorrer 

deste texto – como do quantitativo de linfócitos TCD8+CD25+ em linfonodos 

mesentéricos e baço.  

Uma vez estando de posse dos resultados prévios da mucosa e do perfil 

celular, fomos então buscar explicações para tais achados na tentativa de entender 
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todo o processo. A primeira ideia que surgiu foi que, nestes animais, desmamados 

com a ração, ocorria um resgate da memória da tolerância oral para as proteínas 

deste alimento durante o período de indução da inflamação intestinal. A segunda 

ideia foi que os mecanismos envolvidos com o desenvolvimento ou resgate dessa 

tolerância eram preponderantes, do ponto de vista imunológico, se comparados com 

aqueles envolvidos na indução do processo inflamatório.  

Uma possível explicação para nossos achados e, que despertou interesse, foi 

o fenômeno de “linked suppression”. Este fenômeno foi amplamente discutido nos 

estudos contra rejeição de enxertos e primeiramente induzido por linfócitos TCD4+, 

visto que as células TCD8+ estavam intimamente ligadas ao processo de rejeição ou 

destruição do tecido transplantado (DAVIES, LEONG, MELLOR et al., 1996; 

HONEY, COBBOLD & WALDMANN, 1999). Ela é considerada um aspecto da 

tolerância periférica, na qual a tolerância induzida para um epítopo reconhecido por 

uma célula T – normalmente de perfil regulador – inibe a resposta para todos os 

epítopos apresentados pela mesma célula apresentadora para outra célula T – de 

perfil efetor – de forma simultânea. Este processo foi demonstrado com sucesso em 

alguns estudos de alergia aos constituintes da poeira doméstica em camundongos 

(HOYNE, DALLMAN & LAMB, 1999). 

Acreditamos que essas células TCD8+CD25+, aumentadas no grupo ARA e 

induzidas na resposta de tolerância aos componentes da ração, de alguma forma, 

influenciaram a ativação das células T que participam do reconhecimento dos 

epítopos do amendoim. Dessa forma, esses animais alérgicos, apesar de manterem 

contato com o estímulo antigênico, não desenvolveram o processo inflamatório ou 

se encontraram em um estágio subclínico da doença. Neste experimento 

consideramos que a oferta da ração, mesmo que junto com o amendoim, protegeu o 

animal da piora de sua doença alérgica. 

Embora Sakaguchi, Yamaguchi, Nomura et al. (2008) e outros autores (XU, 

LAN, CHEN et al., 2012), mais recentemente, tenham relatado que o marcador mais 

apropriado para identificar as células Treg seja o regulador transcricional Foxp3, não 

conseguimos avaliar esta molécula nos animais da primeira etapa experimental. 

Esta análise nos permitiria confirmar se as células TCD4+CD25+ e TCD8+CD25+, que 

estavam aumentadas nos animais ARA, eram de fato regulatórias e que talvez por 

isso esses animais, embora alérgicos, tenham se mantido semelhantes aos 
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tolerantes. Outra maneira de mostrar se houve influência dessas células contra a 

indução do processo inflamatório é a realização de provas funcionais, seja em 

cultura ou através da reconstituição de animais. Se tivéssemos, ao final do 

protocolo, isolado estas populações celulares e reconstituído animais inflamados 

mantidos com o amendoim, poderíamos provar qual população, ou se as duas 

estariam envolvidas na proteção contra a indução da inflamação intestinal. Dessa 

forma para estas análises, não podemos confirmar, mas sim sugerir que estas 

células tenham algumas ações semelhantes às desempenhadas pelos linfócitos 

Treg.  

Em virtude dos resultados encontrados nos animais avaliados logo após o 

desafio oral e de sua importância para direcionar futuras terapêuticas para a 

inflamação intestinal, realizamos a análise da expressão do marcador Foxp3 em 

células T de linfonodos mesentéricos e baço dos animais que foram avaliados após 

o período de tratamento da mucosa intestinal inflamada. Neste sentido, avaliando 

inicialmente linfonodos observamos um quantitativo significativamente maior tanto 

de células TCD4+CD25+Foxp3+ como de TCD8+CD25+Foxp3+ em animais alérgicos 

tratados com ração comercial por 4 semanas (AA-R4s) em relação aos demais 

grupos inflamados, porém sem diferença para os animais alérgicos e tolerantes. 

Verificamos, neste grupo, que da média de 23% de células TCD4+CD25+, 17%, 

expressava o marcador Foxp3, enquanto que do total de 1% de TCD8+CD25+, 0,3% 

expressava esse marcador. Para o baço, a análise mostrou resultados diferentes. 

Todos os animais alérgicos inflamados, tratados com as diferentes dietas, incluindo 

o grupo AA-R4s, apresentaram valores percentuais, em ambas as populações 

celulares, semelhantes aos tolerantes e normais, enquanto os animais inflamados 

mantidos com o amendoim tiveram uma redução nas duas populações. Do total de 

8% de células TCD4+CD25+, 7% expressava o marcador Foxp3, enquanto que do 

total de 0,6% de células TCD8+CD25+, 0,01% expressava este mesmo marcador. 

A manutenção ou o restabelecimento do quantitativo de células TCD4+ e 

TCD8+ - CD25+Foxp3+ no grupo AA-R4s em níveis semelhantes aos de animais 

normais e tolerantes pode ser consequência do estímulo tolerogênico proveniente da 

ração comercial, inserida de forma exclusiva na dieta, durante a fase de tratamento 

da inflamação intestinal. Estas células uma vez ativadas favoreceram, direta ou 

indiretamente, o restabelecimento do ambiente de tolerância tanto na mucosa como 
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em outros compartimentos do GALT, como linfonodos mesentéricos e placas de 

Peyer e este fato pode ter favorecido a recuperação do processo inflamatório 

intestinal.  

Segundo Cardoso, Teixeira, Provinciatto et al. (2008), animais tolerantes ao 

amendoim apresentaram um quantitativo de células regulatórias em placas de Peyer 

superior quando comparado aos grupos alérgicos desafiados com amendoim. Estes 

últimos tiveram uma redução expressiva do número de células TCD4+CD25+Foxp3+ 

em placas de Peyer, enquanto apresentavam intenso acúmulo de células TCD3+ (T) 

e CD19+ (B) em lamina propria. Encontramos resultados semelhantes em linfonodos 

mensentéricos quando avaliamos os grupos alérgicos inflamados mantidos com o 

amendoim e com as diferentes dietas, exceto quando se usou a ração por 4 

semanas.  

No entanto nossos resultados foram contrários aos encontrados no trabalho 

de Noh, Noh, Kim et al. (2012). Eles analisaram pacientes alérgicos ao leite de vaca 

que apresentavam reação eczematosa tardia ou exacerbação da dermatite atópica, 

reações não-IgE mediadas, e avaliaram o quantitativo de células Tregs 

(TCD4+CD25+Foxp3+) e Bregs (CD19+CD5+Foxp3+). As observações mostraram 

que, após a estimulação das culturas de células dos indivíduos do estudo com 

caseína, houve redução das Breg nos indivíduos alérgicos e aumento nas amostras 

de indivíduos tolerantes ao leite, ao passo que as Treg aumentaram nos dois 

grupos. É importante ressaltar que ensaios de cultura de células não simulam o que 

acontece no organismo em sua totalidade, então talvez por isso nossos resultados 

tenham sido tão distintos dos observados neste protocolo. 

Como mencionado anteriormente, a característica principal de células TCD25+ 

regulatórias é a expressão do fator de transcrição Foxp3. Estas duas moléculas tem 

sido extensivamente estudadas nas populações TCD4+, embora já existam diversas 

descrições de sua presença também nas células TCD8+. Alguns autores têm 

associado que estas células TCD8+ uma vez que expressem essas moléculas 

apresentam pouquíssima função citotóxica e passam a atuar como células 

regulatórias (RUBERTI, FERNANDES, SIMIONI et al., 2012).  

Para avaliar o papel das células TCD8+CD25+Foxp3+ durante o curso da 

esclerose múltipla, Correale & Villa (2010) isolaram clones de células TCD8+ 

conhecidamente autorreativas do sangue periférico e do fluido cerebroespinhal de 
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pacientes com a doença ativa e em fase de remissão e indivíduos saudáveis. A 

inibição da proliferação de linfócitos TCD4+ autorreativos e da secreção de IFN- e 

IL-17 foi observada após a adição de células TCD8+CD25+Foxp3+ às culturas. A 

supressão da atividade da doença foi anulada quando se silenciou o Foxp3 através 

da utilização de DNA de interferência. Estas células também exerceram uma 

regulação negativa na expressão de moléculas coestimulatórias em células 

dendríticas e linfócitos T citotóxicos, resultando em apresentação de antígeno 

menos eficiente. A frequência de expansão clonal das células TCD8+ regulatórias 

estava bem diminuída, tanto no sangue como no fluido cerebroespinhal, durante a 

doença ativa se comparado com os indivíduos em fase de remissão ou em 

controles. 

Outro achado importante foi a avaliação da participação das células 

TCD8+CD25+Foxp3+ em modelo animal de artrite induzida por colágeno. Para tal, 

camundongos DBA/1 foram inoculados com colágeno tipo II para a indução de artrite 

e então receberam uma única injeção de anticorpo monoclonal anti-CD3 e tiveram a 

severidade da atrite monitorada por um período de 10 dias. Os resultados 

mostraram que o tratamento com anti-CD3 resultou em uma redução na atividade da 

doença, a qual foi associada com o aumento da proporção de células 

TCD8+CD25+Foxp3+ regulatórias. Esse tratamento, embora não tenha alterado a 

atividade regulatória das células TCD4+ sobre células efetoras, parece ter afetado 

sua capacidade de suprimir a produção de IL-17, diferente do observado para a 

população TCD8+ (NOTLEY, MCCANN, INGLIS et al., 2010). 

A proporção de células TCD3+ e B-B220+ também foi avaliada em nosso 

trabalho. Quando analisados linfonodos mesentéricos nos grupos logo após o 

desafio oral, observamos maior proporção de células T em comparação a de células 

B, o que é normal para este órgão, contudo foi encontrado aumento significativo de 

células TCD3+ nos grupos AA e ARA em comparação aos demais grupos. Embora 

apenas o grupo que consumiu a dieta mista tenha apresentado aumento significativo 

de linfócitos TCD8+ e de sua subpopulação, o grupo inflamado AA mostrou, mesmo 

que de forma discreta, um maior percentual de linfócitos TCD8+ que os demais 

grupos, além de que se somado o percentual de suas populações CD4+ e CD8+, 

apresentaram-se próximos aos valores encontrados para o total de células CD3+. 

Em animais avaliados após a fase de tratamento da inflamação o resultado foi um 
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pouco diferente. O grupo alérgico inflamado mantido com amendoim apresentou um 

aumento significativo de células TCD3+, embora tenha sido observada uma redução 

das populações CD4+ e CD8+, ficando seu somatório abaixo do total de células 

CD3+. Talvez uma explicação para tal fato seja, que embora não tenhamos avaliado 

mais detalhadamente, verificamos a presença de células duplo-positivas neste 

grupo. Tanto esta população como as células duplo-negativas expressam a 

molécula CD3 e, portanto, são parte integrante desta análise. Estas células, 

presentes no GALT, têm sido descritas por apresentar enorme potencial para se 

tornaram células regulatórias (RUBERTI, FERNANDES, SIMIONI et al., 2012) e 

normalmente estão aumentadas, como mencionado anteriormente, nos processos 

inflamatórios. 

Para o baço, o normal é encontrarmos uma diferença nas proporções destas 

populações celulares se compararmos com linfonodos mesentéricos, sendo comum 

a presença do maior número de células B em detrimento das células T. As 

avaliações realizadas após o desafio oral mostraram que os animais Alérgicos AA e 

ARA, apresentaram uma inversão da proporção das populações celulares 

apresentando maior percentual de células T que B. O grupo inflamado mantido com 

amendoim e avaliado após o período de tratamento, também apresentou a mesma 

inversão. Os demais grupos, de ambos os protocolos, apresentaram-se conforme o 

descrito para os padrões normais de cada órgão. 

Como o resultado encontrado para a população de células 

TCD8+CD25+Foxp3+ foi inédito em nosso modelo e nos deixou bastante 

entusiasmados, decidimos buscar em bancos de dados da literatura médica, 

trabalhos que fizessem qualquer tipo de correlação entre esta população celular e a 

doença alérgica ou a tolerância oral. Para nossa surpresa, encontramos apenas dois 

trabalhos, o primeiro relatando a baixa frequência dessas células em sangue 

periférico de pacientes com asma (EUSEBIO, KRASZULA, KUPCZYK et al., 2012) e 

o segundo, mostrando que estas células estão aumentadas na lamina propria de 

camundongos tolerantes à ovalbumina (RUBERTI, FERNANDES, SIMIONI et al., 

2012). Restringimos então nossa busca para a relação entre a presença dessas 

células em linfonodos mesentéricos, ou qualquer outro sítio da mucosa intestinal, na 

fase ativa ou de remissão da inflamação intestinal e também com o controle do 

infiltrado inflamatório em epitélio intestinal, em condições semelhantes as que o 
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nosso modelo de estudo proporciona, e não escontramos nenhuma publicação. 

Dessa forma, para reforçar a ideia da importância deste trabalho e torná-lo de fato 

inédito na literatura científica, procedemos à análise mais detalhada das 

características da mucosa intestinal na tolerância e na inflamação intestinal. 

O trato gastrointestinal é constitutivamente exposto a diversos fatores 

ambientais que são capazes de interagir com os diferentes elementos do sistema 

imunológico da mucosa intestinal. Este sistema deve ser capaz de manter a 

homeostasia local, ativando vias pró-inflamatórias para a proteção contra micro-

organismos patogênicos enquanto mantém uma resposta de tolerância para as 

bactérias da microbiota e antígenos alimentares (KAYAMA & TAKEDA, 2012). 

Quando este complexo sistema falha, independente do insulto, o que predomina é a 

ativação excessiva e constitutiva das respostas imunológicas, que pode levar ao 

desenvolvimento do processo inflamatório intestinal (TSIANOS & KATSANOS, 

2009). 

Dentre as doenças inflamatórias que afetam o trato grastrointestinal, a doença 

celíaca tem despertado interesse ao longo dos anos devido a sua alta prevalência 

na clínica (VILLANACCI, CEPPA, TAVANI et al., 2011). A semelhança entre as 

alterações observadas nesta doença e as encontradas em nosso modelo de indução 

de inflamação, foi previamente descrita por Teixeira (2009), assim como as 

características das respostas imunológicas dos animais submetidos ao modelo de 

indução de tolerância oral (TEIXEIRA, 1995; TEIXEIRA, PASCHOAL, DE OLIVEIRA 

et al., 2008). Estes achados impulsionaram nosso grupo de pesquisa a continuar a 

elaboração de novos protocolos experimentais com intuito de responder a diversas 

indagações. Dentre estas, a que despertou nosso interesse e nos guiou na 

elaboração deste trabalho foi se uma vez tolerante a um alimento em algum 

momento da vida, o resgate da memória da tolerância para este alimento poderia 

impedir a geração do processo inflamatório, e se uma vez que esse processo já 

tivesse instalado, se essa tolerância poderia auxiliar na recuperação da mucosa 

inflamada. 

Para responder estas perguntas realizamos a retirada dos segmentos 

intestinais para então estudar a região proximal do duodeno, principal região afetada 

tanto na doença celíaca como em nosso modelo de indução de inflamação 

(GREFTE, BOUMAN, GROND et al., 1988; VILLANACCI, CEPPA, TAVANI et al., 



164 

2011). Para tal, uma vez coletados, os segmentos foram incluídos em parafina, as 

lâminas foram preparadas e coradas e então escaneadas em 20X no escâner de 

lâminas do Sistema Aperio, pertencente à Unidade Integrada de Patologia 

Especializada do Programa de Pós-graduação em Patologia. Uma vez completado o 

escaneamento, com a utilização das ferramentas disponibilizadas pelo software 

ImageScope® e a partir dos parâmetros de análise previamente estabelecidos pelo 

nosso grupo, iniciamos a análise histomorfométrica e a contagem de células nesta 

região do duodeno. 

Iniciamos nossas análises avaliando o número de vilosidades em 4000um do 

duodeno, cuja quantificação objetivou demonstrar a higidez ou a 

fragilidade/destruição da mucosa intestinal. Nossos animais normais e tolerantes 

apresentaram-se semelhantes, independente da etapa experimental, possuindo o 

maior número de vilosidades íntegras no segmento analisado. Este dado já havia 

sido descrito em trabalhos anteriores do GIG para os mesmos grupos experimentais 

(ANTUNES, DA COSTA, CAMPOS et al., 2009; PASCHOAL, CAMPOS, PEDRUZZI 

et al., 2009). Os animais alérgicos inflamados das duas etapas também tiveram 

resultados semelhantes, com exceção do grupo AA-R4s, e apresentaram o menor 

número de vilosidades, condizente com a presença do processo inflamatório e da 

destruição tecidual. Esses resultados foram observados por Pedruzzi em trabalhos 

anteriores utilizando o mesmo modelo de inflamação intestinal (PEDRUZZI, 2002; 

2013). Essa descrição é coerente uma vez que, quando se tem uma lesão tecidual, 

pode haver perda da arquitetura global e da barreira epitelial, consequente à perda 

da integridade juncional célula-célula, ao mesmo tempo em que pode ocorrer 

alteração ou dificuldade de renovação epitelial (GARRETT, GORDON & GLIMCHER, 

2010; MUDTER, 2011). A redução da renovação epitelial pode prejudicar, sob certos 

aspectos, a manutenção do número de vilosidades na mucosa intestinal. 

É sabido que a presença do processo inflamatório, por si só, estimula a 

geração de substâncias, que por sua vez favorecem o reparo tecidual, dentre outros 

mecanismos, através da renovação epitelial. No entanto, dependendo da extensão, 

da gravidade e da capacidade de controle pelo próprio organismo, algumas vezes 

esse processo pode gerar consequências mais graves, como a alteração da função 

tecidual (KUMAR, ABBAS & FAUSTO, 2005). Alguns mediadores inflamatórios 

paracem modular a renovação epitelial para promover a proteção do hospedeiro. A 



165 

IL-13 e o TGF-, citocinas pró-inflamatórias, a CXCL10, uma quimiocina, e o fator de 

transcrição NF-B, parecem acelerar o ciclo de renovação epitelial para promover a 

formação da barreira da mucosa (GARRETT, GORDON & GLIMCHER, 2010).  

Ao avaliar os animais alérgicos alimentados com ração no desafio oral (AR), 

observamos que estes se apresentaram semelhantes aos tolerantes, resultado que 

já era esperado uma vez que estes animais não foram desafiados com a proteína 

antigênica no desafio oral. No entanto, para nossa surpresa, o mesmo resultado foi 

visto quando avaliamos os animais alérgicos que receberam a dieta mista (ARA). 

Como mencionado anteriormente, estes animais consumiram quantidades 

equivalentes dos dois alimentos e talvez a presença do tolerógeno na dieta tenha 

favorecido a manutenção do número de vilosidades dentro dos padrões de 

normalidade e o não desenvolvimento do processo inflamatório. Já os animais 

alérgicos que foram tratados da inflamação intestinal com ração por 4 semanas (AA-

R4s), foram os únicos inflamados que apresentaram número de vilosidades 

semelhante ao de animais normais e tolerantes, o que mostrou ser um indicativo da 

recuperação da mucosa intestinal inflamada. Contudo, para confirmar este achado 

outras análises se fizeram necessárias, uma vez que apenas o resultado do número 

de vilosidades não é suficiente para afirmar se houve recuperação da mucosa 

intestinal. 

A presença de substâncias tolerogênicas da dieta assim, como a exclusão de 

alérgenos em indivíduos alérgicos com inflamação, parecem ser fundamentais para 

a manutenção e/ou recuperação das características da mucosa intestinal. O 

tratamento mais eficaz para a recuperação da mucosa na doença celíaca ativa 

parece ser de fato a exclusão do glúten da dieta, embora alguns pacientes sejam 

refratários a esse tratamento. À medida que o processo inflamatório vai diminuindo é 

possível observar nos pacientes a recuperação do peso corporal, do estado geral e 

de seus parâmetros bioquímicos (FASANO & CATASSI, 2001; NIEWINSKI, 2008). 

Continuamos nossas análises avaliando a área das vilosidades, que foi 

mensurada através da delimitação do contorno de cada vilosidade a partir de sua 

base. O mesmo padrão observado para o número foi encontrado quando avaliamos 

a área, mostrando que animais normais e tolerantes, nas duas etapas 

experimentais, apresentaram a maior área de vilosidades. Os animais alérgicos AR, 

da primeira etapa, e os inflamados tratados com ração por quatro semanas (AA-
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R4s), da segunda etapa, apresentaram medida de área semelhante a de animais 

tolerantes e normais, mostrando que a introdução do tolerógeno junto com o 

amendoim na dieta mista, ou de forma isolada no tratamento da inflamação, 

contribuiu para a manutenção e/ou recuperação dos aspectos morfológicos da 

mucosa.  Os animais alérgicos inflamados das duas etapas apresentaram a menor 

área de vilosidades, o que foi condizente com a presença do processo inflamatório e 

da destruição tecidual. Os resultados encontrados em animais normais e inflamados 

mantidos com o estímulo antigênico foram semelhantes aos descritos por Pedruzzi 

(2013).  

A mensuração da área das vilosidades é um parâmetro ainda pouco descrito 

na literatura e está sendo proposto por este e outros trabalhos do nosso grupo como 

um dado importante para avaliar se existe alteração da superfície de absorção do 

intestino delgado, bem como identificar a ocorrência de adaptações histológicas. 

Assim, acreditamos que as análises de número e área de vilosidades permitirá 

qualificar a intensidade da resposta inflamatória, uma vez que, animais inflamados 

mantidos com o antígeno na dieta apresentam uma redução destes parâmetros, que 

normalmente é tempo dependente. Do mesmo modo, essas análises permitirão 

caracterizar a mucosa do animal tolerante com maiores detalhes, uma vez que este 

grupo foi avaliado pela primeira vez considerando os atuais parâmetros e a nova 

técnica de análise histomorfométrica. 

Realizamos então as análises de mensuração da altura e largura de 

vilosidades, assim como da altura das monocamadas de células epiteliais e largura 

da lamina propria. A partir dessas medidas estabelecemos a relação A/L e Epit/LP 

das vilosidades, respectivamente. Essa segunda relação é importante para explicar 

a medida de largura da vilosidade e todas, em conjunto, serviram para avaliar a 

ausência ou a presença de alterações vilositárias como, por exemplo, o grau de 

atrofia vilositária. 

Os animais normais e tolerantes apresentaram-se semelhantes, independente 

da etapa experimental, com relação A/L em torno de 4,0 e relação Epit/LP em torno 

de 1,6. Trabalhos anteriores do nosso grupo mostraram que o valor da relação A/L 

em torno de 3,5-4,0 e de Epit/LP em torno de 1,0-1,5 é condizente com a ausência 

de sinais de doença na mucosa intestinal (PEDRUZZI, 2013). Dessa forma, 

podemos dizer que estes animais encontravam-se dentro dos padrões de 
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normalidade, o que era esperado para o protocolo ao qual foram submetidos. Já os 

animais inflamados, de ambas as etapas, apresentaram uma redução significativa 

dessas relações, estando próximo de 2,0 para relação A/L e entre 0,6-0,9 para a 

relação Epit/LP. Esse resultado normalmente é explicado tanto pela redução da 

altura, como pelo aumento da largura das vilosidades, que por sua vez, é reflexo do 

aumento da lamina propria. Em seu trabalho Paschoal, Campos, Pedruzzi et al. 

(2009) utilizando o mesmo modelo murino mostraram que animais tolerantes e 

normais apresentavam uma relação A/L em torno de 2,8, sem no entanto terem 

avaliado as medidas de epitélio e lamina propria. Essa diferença se deve, 

principalmente pelo fato de que naquela época, as análises eram feitas diretamente 

no microscópio óptico, com auxílio de uma régua acoplada à ocular, o que 

necessariamente não permitia uma mensuração precisa das estruturas intestinais. 

Por mais de 40 anos o diagnóstico da doença celíaca tem sido baseado nos 

achados histológicos de biópsias do duodeno e jejuno. Dentre os critérios utilizados, 

aqueles considerados importantes na conclusão do diagnóstico são o aumento de 

leucócitos intraepiteliais, o tamanho dos enterócitos, a infiltração da lamina propria e 

a atrofia das vilosidades (OBERHUBER, 2000). A mucosa normal contém células 

linfoides, as quais variam em número, assim como macrófagos e eosinófilos 

ocasionais (MADI, ZALTMAN & TAKIYA, 2001), e são consideradas como parte do 

tecido linfoide associado à mucosa. Em pacientes com doença celíaca o conteúdo 

da lamina propria está aumentado na mucosa do intestino delgado histologicamente 

alterado, em particular no terço médio superior. Os plasmócitos locais produzem 

anticorpos anti-gliadina e as células T mostram sinais de ativação e estão envolvidas 

na patogênese da doença. Pode-se dizer então que o aumento da proliferação 

celular explica o aumento da largura desta estrutura (OBERHUBER, 2000; 

VILLANACCI, CEPPA, TAVANI et al., 2011). 

Enquanto enterócitos aparecem normais em pacientes com uma arquitetura 

vilositária normal, eles podem ter menor altura em estágios mais graves da doença 

inflamatória, especialmente em uma mucosa plana (atrofiada), onde a superfície 

epitelial é geralmente cuboide. A redução da altura do epitélio somada ao aumento 

da largura da lamina propria são as responsáveis pela redução observada na 

relação Epit/LP (OBERHUBER, 2000) e tem importante contribuição para a atrofia 

vilositária. As descrições originais da histologia do intestino delgado na doença 
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celíaca se concentravam na atrofia de vilosidades, principalmente porque esta 

medida podia ser acessada rapidamente e porque era a característica mais óbvia da 

presença de alterações causadas pelo processo inflamatório. Além disso, as 

variações observadas nos diferentes estágios da doença permitiu o seu 

estadiamento, que atualmente pode ser utilizado na clínica para o diagnóstico da 

gravidade da doença (OBERHUBER, 2000; VILLANACCI, CEPPA, TAVANI et al., 

2011).  

A realização das mensurações em nosso material através do uso do software 

e do tablet permitiu acelerar o tempo de análise, aperfeiçoar a técnica de 

mensuração e dessa maneira favoreceu a aquisição de um resultado mais fidedigno 

ou condizente com o protocolo em questão. Além disso, também foi possível incluir 

na análise uma nova medida, a área das vilosidades. A associação da medida da 

área das vilosidades com sua relação A/L permitiu uma melhor caracterização da 

presença ou ausência de atrofia vilositária e da dinâmica da regeneração tecidual 

(PEDRUZZI, 2013). Foi possível distinguir estágios da resposta inflamatória onde 

existiu o aumento da área sem o aumento da relação A/L, ou seja, sem que a 

vilosidade tenha recuperado o aspecto digitiforme ou foliáceo característico de cada 

segmento (MARSH, 1992; OBERHUBER, GRANDITSCH & VOGELSANG, 1999; 

OBERHUBER, 2000; PEDRUZZI, 2013). 

Na avaliação dos animais alérgicos alimentados com ração no desafio oral 

(AR), observamos que o resultado foi semelhante aos animais tolerantes, visto que 

não foram desafiados com a proteína antigênica no desafio oral. O mesmo foi visto 

para o grupo ARA, alimentado com a dieta mista. Dessa forma, podemos dizer que a 

introdução do tolerógeno junto com o alérgeno no desafio oral não só manteve a 

medida da área dentro dos padrões de normalidade como também a relação A/L 

(3,8) e Epit/LP (1,6), e então protegeu estes animais do desenvolvimento da 

inflamação intestinal, pelo menos quando avaliado do ponto de vista da morfologia. 

Se avaliarmos os animais alérgicos após o período de tratamento da inflamação, em 

especial aqueles tratados com ração por 4 semanas (AA-R4s), observamos que 

estes foram os únicos inflamados que apresentaram relação A/L (3,5) e Epit/LP (1,5) 

semelhantes aos tolerantes e normais, mostrando que houve recuperação da 

mucosa intestinal inflamada. As análises do quantitativo de enterócitos e leucócitos 
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intraepiteliais mononucleares, que será comentado adiante, poderá complementar 

este achado. 

De acordo com a classificação da inflamação intestinal murina proposta por 

Pedruzzi (2013), as análises comparativas entre a área simultaneamente à relação 

Epit/LP, sem correlação direta com a 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. É importante 

lembrar que os animais ARA apresentaram aumento de células TCD8+CD25+ em 

linfonodos mesentéricos, enquanto os AA-R4s apresentaram aumento tanto de 

TCD4+ como de TCD8+CD25+Foxp3+, que possivemente iniciaram o processo de 

manutenção e/ou restabelecimento da tolerância local. Estas células normalmente 

secretam ou promovem a secreção de citocinas regulatórias, que estimulam 

macrófagos e fibroblastos a produzir colágeno e enzimas modificadoras de matriz, 

extremamente importantes para o reparo tecidual. Além disso, também estimulam o 

aumento das proteínas presentes nas “tight juctions” da membrana basolateral de 

células epiteliais, promovendo o restabelecimento da interação célula-célula, 

importante para a recuperação da permeabilidade da mucosa (GROSCHWITZ & 

HOGAN, 2009; CIANCI, PAGLIARI, LANDOLFI et al., 2012). 

Outro critério utilizado para o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais 

é a contagem do número de enterócitos e de leucócitos intraepiteliais 

mononucleares (LIE). Dessa forma realizamos a contagem destas células em todas 

as vilosidades contidas na extensão dos 4000m da região proximal do duodeno 

com auxílio do microscópio óptico e então estabelecemos a relação Ent/LIE. Os 

animais tolerantes, de ambos os protocolos experimentais, apresentaram uma 

redução da relação Ent/LIE (14:1), quando comparados aos animais normais (23:1), 

que apresentaram a maior relação. A redução da relação em animais tolerantes 

ocorre devido ao aumento de LIE, que por sua vez é esperado e é condizente com o 

estado de tolerância observado em nosso protocolo (PASCHOAL, CAMPOS, 

PEDRUZZI et al., 2009). Uma explicação para o aumento de leucócitos intraepiteliais 

nos animais tolerantes é a expansão de células regulatórias que ocorre na lamina 

propria e sua provável migração para o epitélio. Das populações de células 

regulatórias que compõem a classe dos LIE mais de 70% são TCD8+ (OSTANIN, 
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BROWN, GRAY et al., 2010), sendo o restante, células TCD4+, T duplo-positivas e T 

duplo-negativas (RUBERTI, FERNANDES, SIMIONI et al., 2012).  

No entanto, a relação dos animais tolerantes foi maior se comparada a de 

animais inflamados (6 a 5:1), independente do protocolo avaliado. Essa redução 

ocorre especialmente pela proliferação aumentada na lamina propria e infiltração 

maciça em epitélio (MADI, ZALTMAN & TAKIYA, 2001). Segundo Oberhuber (2000), 

o aumento de leucócitos intraepiteliais é o primeiro e mais sensível índice de efeitos 

do glúten na mucosa dos pacientes celíacos e é, todavia, a característica mais 

importante da atividade da doença. A contagem isolada de LIE não é abosultamente 

específica para esta doença, sendo utilizada para diagnóstico diferencial em casos 

de giardíase, alergia à proteína do leite de vaca, e outras doenças como sprue 

tropical e enteropatia autoimune. Dessa forma, em virtude da importância dessa 

análise, achamos de grande valia complementar a classificação proposta por 

Pedruzzi (PEDRUZZI, 2013), que só incluiu análise da morfologia e não da 

celularidade intestinal. 

Em seu trabalho, Liu, Yadav, Xu et al. (2011) analisaram a expressão de IL-

23p19 na mucosa intestinal inflamada e seu papel na indução de leucócitos 

intraepiteliais. Os resultados mostraram que houve aumento da expressão de IL-

23p19 na mucosa inflamada de indivíduos com doença de Crohn em comparação 

àqueles com colite ulcerativa e aos indivíduos controle. Além disso, a IL-23 

marcadamente promoveu a ativação destas células intraepiteliais e estimulou as 

células T efetoras da lamina propria a secretarem IFN-, TNF, IL-2 e IL-17A, se 

comparados aos controles. Somado a isso, o aumento da IL-23 na mucosa intestinal 

de indivíduos com inflamação intestinal tem sido associado com a supressão da 

citocina anti-inflamatória IL-10 e da produção de IgA (LIU, FENG, YANG et al., 

2012). Todos esses fatores estão associados à presença da inflamação intestinal 

bem como com sua piora. 

Tanto os animais alérgicos ARA como os alérgicos AA-R4s, não mostraram 

alterações morfológicas condizentes com o processo inflamatório, ficando 

semelhantes aos tolerantes. O mesmo resultado foi observado na análise de células, 

onde o grupo ARA apresentou relação Ent/LIE de 14:1, enquanto o grupo AA-R4s 

teve relação de 11:1. É importante ressaltar que os animais do grupo AA-R4s, foram 

inflamados e submetidos ao tratamento com ração exclusiva por 4 semanas. Estes 
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resultados mostraram que, de fato, a introdução do tolerógeno, junto com o alérgeno 

na dieta mista durante o desafio oral, e de forma isolada na fase de recuperação da 

mucosa intestinal, protegeu o primeiro grupo da indução do processo inflamatório e 

favoreceu a recuperação da mucosa no segundo grupo, o que pode sugerir uma 

interferência da tolerância oral na indução de uma resposta inflamatória local. Vale 

ressaltar que na segunda etapa deste trabalho, animais alérgicos que receberam a 

ração por apenas duas semanas apresentaram-se semelhantes aos animais 

inflamados, assim como aqueles que receberam o alérgeno durante a fase de 

tratamento. Dessa forma, acreditamos que o consumo de tolerógeno mais alérgeno 

por animais alérgicos na fase de desafio oral não influenciou nas características 

morfológicas e celulares da mucosa intestinal, ao passo que na fase de tratamento 

não favoreceu a recuperação da mucosa inflamada, possivelmente pela presença do 

alérgeno. Este resultado é semelhante ao descrito na literatura, onde se mostra que 

uma vez que o processo inflamatório esteja instalado, a exclusão do alérgeno e a 

manutenção de substâncias tolerogênicas na dieta ainda parece ser o melhor 

tratamento (WOODWARD, 2013). 

O estabelecimento da tolerância oral tem implicações em todo o organismo, 

devido ao controle de diferentes respostas imunológicas. Todavia, existem 

evidências que a tolerância oral atua localmente na mucosa, desse modo previnindo, 

por exemplo, a inflamação crônica que normalmente resulta da reatividade 

excessiva contra proteínas alimentares (HADIS, WAHL, SCHULZ et al., 2011). 

Existem evidências que linfócitos intraepiteliais intestinais têm potentes funções 

citolíticas e regulatórias, as quais são necessárias para manter a integridade 

epitelial. Em seu estudo Ye, Yue, Jin et al. (2012) avaliaram o efeito da transferência 

de células T e linfócitos intraepiteliais de camundongos portadores de colite não 

tratados ou tratados com proteínas extraídas do próprio tecido com colite em 

camundongos BALB/c, que então foram submetidos ao protocolo de indução de 

colite. Os animais que melhor recuperaram da colite foram aqueles tratados com as 

proteínas ou que receberam as células do animal tratado, possivelmente pelo efeito 

da regulação promovida pelos linfócitos intraepiteliais.  

Um critério que ainda não é utilizado para o diagnóstico das doenças 

inflamatórias intestinais, mas que consideramos importante, por estar associado à 

fisiologia intestinal, é o número de células caliciformes. Quando avaliamos nossos 
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animais inflamados, observamos que estes apresentaram um quantitativo de 4,0 

células caliciformes/vilosidade, sendo significativamente inferior aos grupos normais 

(11) e tolerantes (10,5). No entanto, quando avaliamos os alérgicos que consumiram 

amendoim no desafio oral (ARA) observamos um quantitativo de 8 células/vilosidade 

e o grupo alérgico AA-R4s, mostrou um valor de 9 células/vilosidade. Aqui é possível 

observar que a presença do tolerógeno junto com o alérgeno no desafio oral e de 

forma isolada na fase de recuperação da mucosa não foi capaz de manter os 

valores dos alérgicos ARA e AA-R4s semelhantes aos tolerantes. É possível 

entender este resultado no que diz respeito ao grupo tratado com ração, visto que 

estes animais apresentaram em algum momento o processo inflamatório intestinal, 

mas não conseguimos entender ainda porque os valores do grupo ARA destoaram 

tanto daqueles observados em animais tolerantes. Resultados anteriores do nosso 

grupo mostraram diferenças menos nítidas quando se avaliou o número de células 

caliciformes em grupos normais e alérgicos, que apresentaram, respectivamente, 

uma média de 4,0 e 5,0 células por vilosidade (CAMPOS, 2005). Estas diferenças 

são facilmente explicadas porque na época em que o trabalho foi realizado não 

utilizávamos as ferramentas atuais. As células eram contadas em lâminas coradas 

por HE e não por Alcian-Blue, corante que permite visualizar em especial as células 

caliciformes. Além disso, toda a análise era realizada diretamente no microscópio e 

não através da utilização do ImageScope®. Assim, acreditamos que a inserção de 

novas técnicas favoreceu o aperfeiçoamento de nossos resultados. 

As células caliciformes assim como os enterócitos são integrantes da barreira 

epitelial da mucosa intestinal e produzem um componente importante da resposta 

inata, o muco. Este é formado principalmente pelas mucinas, sendo também rico e 

consistente de nutrientes para as bactérias da microbiota e um microhabitat onde 

estas bactérias podem interagir umas com as outras e estabelecer relações 

(GARRETT, GORDON & GLIMCHER, 2010). As doenças inflamatórias intestinais, 

em especial a colite ulcerativa, têm sido associadas a um defeito da camada de 

muco e um número reduzido de células caliciformes. Um estudo publicado em 2009 

avaliou fatores de diferenciação e mucinas em indivíduos controle e pacientes 

portadores de doença de Crohn e colite ulcerativa. Os resultados mostraram que a 

proporção de células caliciformes reduziu em ambas as doenças, mas 

especialmente no terço superior da cripta em pacientes com colite ulcerativa 
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(GERSEMANN, BECKER, KUBLER et al., 2009). Embora não tenhamos avaliado as 

criptas do intestino delgado podemos dizer que nossos resultados são semelhantes 

aos encontrados nesse estudo, uma vez que verificamos redução do número destas 

células com a presença do processo inflamatório. 

A camada de muco, a qual cobre todo do trato gastrointestinal e atua como 

uma barreira física e química contra antígenos do lúmen está alterada e até mesmo 

deficiente nas doenças inflamatórias intestinais. Na doença celíaca, parece haver 

redução da expressão do fator intestinal trefoil, que é especificamente expresso em 

células caliciformes, e que pode favorecer à redução de sua proliferação, mas não 

necessariamente sua capacidade de produzir muco. A exclusão do glúten da dieta 

em pacientes celíacos favorece a normalização da expressão dessa molécula, bem 

como a diferenciação e turnover da célula caliciforme (CIACCI, DI VIZIO, SETH et 

al., 2002). Um estudo realizado por McDole, Wheeler, McDonald et al. (2012) 

mostrou que as células caliciformes tem também a função de promover a transcitose 

de antígenos de baixo peso molecular do lúmen para um tipo específico de célula 

dendrítica residente da lamina propria, com propriedades tolerogênicas. Essa 

passagem preferencial de antígenos parece favorecer a homeostasia da mucosa 

intestinal. 

Acreditamos que o restabelecimento do muco em animais alérgicos 

alimentados com o tolerógeno pode ter favorecido a preservação ou a recuperação 

da microbiota comensal, importante para a manutenção do ambiente de tolerância, 

que é de extrema importância na remissão da doença inflamatória. Considerando a 

classificação da inflamação intestinal murina proposta por Pedruzzi (2013) nossos 

animais alérgicos inflamados se encontram no tipo 2 apresentando destruição 

parcial das vilosidades, aumento de infiltrado inflamatório e redução de células 

caliciformes. Os animais tolerantes se encontram no tipo 1, infiltrativo, uma vez que 

possuem um ligeiro aumento do infiltrado intraepitelial, porém com preservação das 

características da mucosa e número de células caliciformes semelhantes aos 

animais normais, que ficaram no estágio de normalidade desta classificação. 

Embora tenha sido possível entender um pouco melhor a relação da 

tolerância com a indução e/ou recuperação da inflamação intestinal e avançar no 

que diz respeito ao estudo das células T regulatórias, muitos ensaios, utilizando 
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nosso modelo murino, ainda precisam ser realizados. Dessa forma, nossos esforços 

a partir de agora serão no sentido de avaliar a expressão de citocinas e a presença 

de determinadas células em lamina propria e epitélio, bem como das características 

das criptas intestinais, para que possamos decifrar os fenômenos envolvidos tanto 

na indução e manutenção da tolerância como na inflamação intestinal. Nossas 

perspectivas são avaliar a expressão de Foxp3 em células T de linfonodos 

mesentéricos e baço dos animais que consumiram a dieta mista no desafio oral, 

uma vez que neste trabalho não possível realizá-la, assim como identificar a 

expressão de TGF-, IL-10 e IL-4 na mucosa intestinal. 
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6 CONCLUSÃO  

 A presença do tolerógeno associado ao alérgeno (dieta mista) durante o período 

de desafio oral interfere na indução do processo inflamatório intestinal, mantendo 

o quantitativo de células T com potencial regulatório, contribuindo assim para a 

homeostasia do sistema imunológico e para a manutenção de um estado clínico 

hígido nestes animais. 

 A presença do tolerógeno durante o período de exclusão do alértgeno (dieta 

desafio) acelera a recuperação da mucosa intestinal inflamada por estimular 

células T regulatórias e, o restabelecimento da homeostasia do sistema 

imunológico, favorecendo a recuperação do estado clínico nestes animais. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 
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8.2 ANEXO 2 

CÁLCULO DA RAÇÃO CONTENDO OVALBUMINA PURIFICADA 

Componentes % 100g 

Albumina pura 11,8 14,9g 

Amido 61,2 61,2g 

Açúcar 10 10g 

Mistura Mineral 3,5 3,5g 

Mistura Vitaminas 1,0 1,0 

Óleo 7,0 7g 

Celulose 5,0 5g 

B-Colina 0,3 0,3g 

Cisteína 0,3 0,3g 

Tert BHT  ---- 

TOTAL  100,00g 

 

O cálculo foi realizado considerando a recomendação da AIN 93 para composição das rações. Para a 
confecção da ração experimental utilizamos a Albumina pura – clara de ovo concentrada em pó – 
Marca Advanced Products

®
. 

 

DADOS DA ANÁLISE BROMATOLÓGICA DA RAÇÃO DE OVALBUMINA 

Amostra Umidade Extrato Etéreo Proteínas Cinzas 

Média 8.2 1.2 11.3 3.2 
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8.3 ANEXO 3 

EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS DO AMENDOIM 

Preparo dos reagentes 

Tampão borato 0,1M.pH 10 

Borato= Na2B4O7.10H2O 38,12 g 

H2O destilada qsp 1000 mL 

 Adicionar 38,12g de borato a 900 mL 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 a 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 27. 
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Tabela 27 – Diluição da solução padrão e fases da dosagem de proteína 

Tubos 
Volume 

(mL) 
H2O destilada 

(mL) 
Reativo 1* (mL)  Reativo de 

Folin (mL) 

 

Branco ___ 0,60 4,0 

E
s
p
e
ra

r 
1

0
 m

in
u

to
s
 

0,4 

E
s
p
e
ra

r 
5

0
 m

in
u

to
s
 

BSA 50g 0,05 0,55 4,0 0,4 

BSA 100g 0,10 0,50 4,0 0,4 

BSA 200g 0,20 0,40 4,0 0,4 

BSA 300g 0,30 0,30 4,0 0,4 

 

Tabela 28 – Diluição dos extratos salino e borato 

Tipo de extrato Diluição 

Extrato amendoim salino Diluição 1:5 

Extrato amendoim borato Diluição 1:10 

 

Tabela 29 – Diluição das amostras e fases da dosagem de proteína 

Tubos 
Volume 

(mL) 

H2O destilada 

(mL) 

Reativo 1 

(mL) 

 Reativo de Folin 

(mL) 

 

Amd borato 1 0,05 0,55 4,0 
E

s
p
e
ra

r 
1

0
 m

in
u

to
s
 0,4 

E
s
p
e
ra

r 
5

0
 m

in
u

to
s
 

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 

 

Tampão Citrato Fosfato pH 5,0 
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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 41 mL 

H2O destilada qsp 1000 mL 

 

FORMALINA DE CARSON 10% – pH 7,4 

Preparo dos reagentes 

Formaldeído P.A. 100mL 

Metanol 15mL 

PBS 1x 885mL 

 

PREPARO DAS AMOSTRAS 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 distender e, em seguida foram colocados em 

lâminas, previamente albuminizadas. 
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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 lâminas 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 e Clarificação: 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. 

COLORAÇÃO POR ALCIAN-BLUE pH 2.5 

A coloração dos cortes de tecido com Alcian-Blue (AB) obedeceu, a rotina do 

laboratório de histotécnica do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

da UFF. Em resumo as lâminas com os cortes foram submetidas aos seguintes 

procedimentos:  

 Desparafinização e Hidratação: como feita para a coloração HE, até a água 

destilada, quando se inicia a coloração, porém antes lavar em solução 

Tampão Acetato pH 2,32 por 5 minutos. 

 Etapa de coloração: corar pelo Alcian Blue pH 2,5 durante 45 minutos; retirar 

o excesso de corante com solução Tampão Acetato pH 2,32 durante 5 

minutos; escorrer o tampão e oxidar pelo ácido periódico 1% durante 15 

minutos; lavar em água destilada durante 5 minutos; corar pelo Reativo de 

Schiff durante 20 minutos; realizar dois banhos de Metanissulfito de sódio 

0,5% durante 5 minutos cada; lavar em água destilada por 10 minutos. 



191 

 Desidratação e Clarificação: 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. 

 Resultado esperado da coloração: Mucosubstâncias sulfatadas fracamente 

ácidas, ácido hialurônico e sialomucinas são coradas em azul escuro. Os núcleos se 

coram fracamente em tecidos fixados com formalina.  

 

OBTENÇÃO DE CÉLULAS DOS LINFONODOS MESENTÉRICOS E BAÇO 

Preparo das soluções 

Solução PBS 1 hipoosmolar 

PBS 1X 1 parte 

Água destilada 2 partes 

O preparo irá considerar o volume total que será utilizado na técnica. 

 

Solução PBS Bloqueio 

Soro Fetal Bovino 3% 

Soro Normal de Camundongo 10% 

Os dois componentes serão diluídos em PBS 1X e o preparo irá considerar o volume 

total que será utilizado na técnica. 

 

Solução PBS Bloqueio 

Soro Fetal Bovino 3% 

O componente será diluído em PBS 1X e o preparo irá considerar o volume total que 

será utilizado na técnica. 

Tampão PermBuffer (Permeabilization Buffer) 

Solução Concentrada do Tampão PermBuffer 1 parte 

Água Milli-Q 9 partes 
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O preparo irá considerar o volume total que será utilizado na técnica. 

 

Tampão FixPerm (Fixation Permeabilization Buffer) 

Solução Concentrada do Tampão FixPerm 1 parte 

Diluente próprio (que vem com o kit Foxp3) 4 partes 

O preparo irá considerar o volume total que será utilizado na técnica. 
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8.4 ANEXO 4 

Quadro 4 – Análise global dos grupos do protocolo executado na 1ª fase deste trabalho 

GRUPOS AVALIAÇÃO CLÍNICA SOROLOGIA FENÓTIPO CELULAR - LM FENÓTIPO CELULAR - BAÇO MUCOSA INTESTINAL 

NR 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de ração no DO semelhante 

aos TR e AR. 
IgG total e IgG1 inferior 

aos Alérgicos e sem 

diferença para os animais 

tolerantes. 

Céls TCD4+ = demais grupos e TCD8+ inferior 

aos animais ARA. Céls TCD4CD25+ e 

TCD8CD25+ inferior aos TA, TRA, AA e ARA. 

Céls TCD4+/TCD8+/TCD4CD25+ sem 

diferença para os demais grupos. Céls 

TCD8CD25+ inferior aos TA, TRA, AA 

e ARA. 

Normal – Sem alterações 

morfológicas e celulares. 
NA 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de amendoim no DO 

semelhante ao TA e superior ao AA. 

NRA 

Ganho de peso no DO. 

Maior consumo de amendoim que 

ração no DO. 

TR 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de ração semelhante aos NR 

e AR. 
IgG total e IgG1 inferior 

aos Alérgicos e sem 

diferença para os animais 

normais. 

Céls TCD4+ = demais grupos e TCD8+ inferior 

aos animais ARA. Céls TCD4CD25+ e 

TCD8CD25+ inferior aos TA, TRA, AA e ARA. 

Céls TCD4+/TCD8+/TCD4CD25+ sem 

diferença para os demais grupos. Céls 

TCD8CD25+ inferior aos TA, TRA, AA 

e ARA. 

Normal – Sem alterações 

morfológicas e celulares. 

TA 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de amendoim no DO 

semelhante ao NA e superior ao AA. 

Céls TCD4+ = demais grupos e TCD8+ inferior 

aos animais ARA. TCD4CD25+. Céls 

TCD8CD25+ inferior aos animais ARA. 

Céls TCD4+/TCD8+ sem diferença para 

os demais grupos. TCD8CD25+. Mucosa normal com 

pequeno aumento de 

infiltrado. Normal Tipo 1. 
TRA 

Ganho de peso no DO. 

Maior consumo de amendoim que 

ração. 

Céls TCD4+ = demais grupos e TCD8+ inferior 

aos animais ARA.TCD4CD25+. Céls 

TCD8CD25+ inferior aos animais ARA.  

Céls TCD4+/TCD8+ sem diferença para 

os demais grupos. TCD8CD25+. 

AR 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de ração semelhante aos NR 

e TR. 
IgG total e IgG1 superior 

aos animais normais e 

tolerantes e sem diferença 

intragrupo. 

Céls TCD4+ = demais grupos e TCD8+ inferior 

aos animais ARA. Céls TCD4CD25+ e 

TCD8CD25+ inferior aos TA, TRA, AA e ARA. 

Céls TCD4+/TCD8+/TCD4CD25+ sem 

diferença para os demais grupos. Céls 

TCD8CD25+ inferior aos TA, TRA, AA 

e ARA. 

Normal – Sem alterações 

morfológicas e celulares. 

AA 
Manutenção do peso no DO. 

Diminuição de consumo de amendoim. 

de céls TCD8+ e inversão das proporções 

TCD4+ e TCD8+. TCD4CD25+ e 

TCD8CD25+ 

Céls TCD4+/TCD8+ sem diferença para 

os demais grupos. TCD8CD25+. 

Mucosa com destruição 

parcial. Tipo 2. 

ARA 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de amendoim semelhante à 

ração 

de céls TCD8+ e inversão das proporções 

TCD4+ e TCD8+. TCD4CD25+ e 

TCD8CD25+ 

Céls TCD4+/TCD8+ sem diferença para 

os demais grupos. TCD8CD25+. 

Mucosa normal com 

pequeno aumento de 

infiltrado. Normal Tipo 1. 
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Quadro 5 – Análise global dos grupos do protocolo executado na 2ª fase deste trabalho 
GRUPOS AVALIAÇÃO CLÍNICA SOROLOGIA FENÓTIPO CELULAR - LM FENÓTIPO CELULAR - BAÇO MUCOSA INTESTINAL 

NA-R4s 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de ração no DO semelhante 

aos TR e AR. 

IgG total e IgG1 inferior aos 

Alérgicos e semelhante aos 

TA-A4s. 

Céls TCD4+/ TCD8+ = demais grupos e superior 

aos AA-A4s. Céls TCD4CD25+ inferior aos AA-

R4s. 

Céls TCD4+/TCD8+ = demais grupos 

Céls TCD4-TCD8CD25+ e 

TCD4CD25Foxp3+ superior ao AA-

A4s e semelhante aos demais. 

 

Normal – Sem alterações 

morfológicas e celulares. 

TA-A4s 

Ganho de peso no DO. 

Consumo de amendoim no DO 

semelhante ao TA e superior ao AA. 

IgG total e IgG1 inferior aos 

Alérgicos e semelhante aos 

NA-R4s. 

Céls TCD4+/ TCD8+ = demais grupos e superior 

aos AA-A4s. Céls TCD4CD25+ inferior aos AA-

R4s. 

Mucosa normal com pequeno 

aumento de infiltrado. Normal 

Tipo 1. 

AA-A4s 

Perda de peso no DO e no tratamento da 

inflamação intestinal. 

 consumo de amendoim. 

IgG total e IgG1 superior 

aos NA-R4s e TA-A4s e 

semelhante aos demais 

Alérgicos. 

 Céls TCD4+/ TCD8+. Céls TCD4CD25+/ 

TCD4-TCD8CD25Foxp3+ inferior aos AA-R4s. 

Céls TCD4+/TCD8+ = demais grupos 

 Céls TCD4-TCD8CD25+ e de 

TCD4CD25Foxp3+ em relação aos 

demais grupos.  

 

Mucosa com destruição parcial. 

Tipo 2. 

AA-R2s Perda de peso no DO e recuperação do 

peso no tratamento.  

 consumo de amendoim no DO e 

menor ingestão de alimento no 

tratamento da inflamação se comparado 

aos NA-R4s e TA-A4s. 

IgG total e IgG1 superior 

aos NA-R4s e TA-A4s e 

semelhante aos demais 

Alérgicos. 

Céls TCD4+/ TCD8+ = demais grupos e superior 

aos AA-A4s. Céls TCD4CD25+/ TCD4-

TCD8CD25Foxp3+ inferior aos AA-R4s. 

Céls TCD4+/TCD8+ = demais grupos 

Céls TCD4-TCD8CD25+ e 

TCD4CD25Foxp3+ superior ao AA-

A4s e semelhante aos demais. 

Mucosa com destruição parcial. 

Tipo 2. 

AA-R4s 

IgG total e IgG1 superior 

aos NA-R4s e TA-A4s.  

títulos na fase de tratamento 

da inflamação 

Céls TCD4+/ TCD8+ = demais grupos e superior 

aos AA-A4s. Céls TCD4CD25+ inferior aos AA-

R4s. TCD4CD25+/ TCD4 e 

TCD8CD25Foxp3+ em relação aos demais 

alérgicos e semelhantes aos NA e TA. 

Céls TCD4+/TCD8+ = demais grupos 

Céls TCD4-TCD8CD25+ e 

TCD4CD25Foxp3+ superior ao AA-

A4s e semelhante aos demais. 

Mucosa normal com pequeno 

aumento de infiltrado. Normal 

Tipo 1. 

AA-RA2s 

Perda de peso no DO e recuperação do 

peso no tratamento.  

 consumo de amendoim no DO e 

menor ingestão de alimento no 

tratamento da inflamação se comparado 

aos NA-R4s e TA-A4s. Consumo AMD 

igual ao de ração. 

IgG total e IgG1 superior 

aos NA-R4s e TA-A4s e 

semelhante aos demais 

Alérgicos. 

Céls TCD4+/ TCD8+ = demais grupos e superior 

aos AA-A4s. Céls TCD4CD25+/ TCD4-

TCD8CD25Foxp3+ inferior aos AA-R4s. 

Céls TCD4+/TCD8+ = demais grupos. 

Céls TCD4-TCD8CD25+ e 

TCD4CD25Foxp3+ superior ao AA-

A4s e semelhante aos demais. 

Mucosa com destruição parcial. 

Tipo 2. 

AA-RA4s 

AA-O2s 

Perda de peso no DO e recuperação do 

peso no tratamento.  

 consumo de amendoim no DO e 

menor ingestão de alimento no 

tratamento da inflamação se comparado 

aos NA-R4s e TA-A4s. 

AA-O4s 

 


