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RESUMO 

A alergia alimentar é uma reação imunológica adversa que acomete indivíduos 
sensibilizados quando ingerem o alimento alergênico. As reações que ocorrem no 
intestino são consideradas como um tipo de inflamação intestinal crônica e podem 
ser conseqüência da ruptura da tolerância aos antígenos alimentares, levando a 
repostas imunes descontroladas. A maioria dos modelos de alergia alimentar em 
camundongos é causada por resposta imune mediada por células T helper do tipo 2 
com produção de IgE e reações inflamatórias imediatas. Porém as alergias podem 
ser induzidas também na ausência de IgE, com um padrão do tipo Th1. Essa 
discrepância parece ser dependente de muitos fatores como diferenças genéticas, o 
tempo de introdução do alimento entre outros. Portanto, o objetivo desse trabalho foi 
comparar as respostas imunes de duas linhagens isogênicas diferentes - C57BL/6J 
e BALB/c - no modelo de inflamação intestinal crônica antígeno-específico induzida 
pela sensibilização com amendoim. Camundongos fêmeas de ambas as linhagens 
foram divididos em grupos imunes ou normais. Animais imunes receberam uma 
primeira imunização por via subcutânea com 100µg de extrato protéico de 
amendoim com 1mg de hidróxido de alumínio e uma imunização secundária 
somente com o extrato protéico. Animais normais foram imunizados duas vezes com 
salina. Após a secunda imunização os animais foram subdivididos em 4 grupos e 
tratados com uma dieta desafio (contendo amendoim) por duas, três ou quatro 
semanas ou mantidos com a ração convencional (animais controle). Nós analisamos 
os títulos de IgG total e IgG1 antiamendoim, o padrão histológico da mucosa 
duodenal, a razão entre células epiteliais intestinais e leucócitos intraepiteliais das 
vilosidades duodenais e o padrão de células T CD4+ e CD8+ nas placas de Peyer e 
linfonodos mesentéricos desses animais. Nossos resultados mostram que animais 
BALB/c imunes apresentaram títulos de IgG total e IgG1 antiamendoim mais altos do 
que os animais C57BL/6J imunes. Ao contrário de animais C57BL/6J normais, os 
camundongos BALB/c normais apresentaram títulos crescentes de ambas as IgGs 
antiamendoim após o início da ingestão dessa semente sem apresentar mudanças 
na mucosa intestinal. Duas semanas de dieta desafio foram suficientes para induzir 
um aumento no número de leucócitos intraepiteliais em animais BALB/c imunes 
enquanto que em camundongos C57BL/6J esse sinal só foi observado após a 
terceira ou quarta semana de desafio. Os animais BALB/c imunes apresentaram 
outros parâmetros de inflamação intestinal, como edema e perda da integridade das 
vilosidades que foram mais intensos do que nos animais C57BL/6J imunes após a 
segunda semana de desafio. Os animais imunes C57BL/6J apresentaram um 
aumento de células T CD8+ nas placas de Peyer e uma queda dessas células nos 
linfonodos mesentéricos com duas semanas de inflamação. Curiosamente, os 
animais normais C57BL/6J apresentaram aumento da população de células T CD4+ 
tanto nas placas de Peyer quanto nos linfonodos mesentéricos após ingerirem o 
amendoim por duas semanas. Nós concluímos que há diferença no perfil de 
inflamação intestinal entre os animais C57BL/6J e BALB/c sendo que este último é 
mais susceptível às reações agudas da inflamação intestinal e os sinais de 
inflamação são mais intensos e aparecem mais rapidamente nesses animais. Os 
altos títulos de IgG total e IgG1 antiamendoim observados nos animais BALB/c 
normais que comem amendoim podem ser explicados por um processo ativo de 
tolerização oral e não de imunização oral a essa semente e que esse fenômeno é 
característico da linhagem BALB/c. Nós também concluímos que, pelo menos nos 
animais C57BL/6J, as células que provavelmente são responsáveis pelos danos 
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causados à mucosa em nosso modelo de inflamação intestinal crônica, são os 
linfócitos T CD8+ que estão presentes em maior número nas placas de Peyer 
desses animais. 
 

Palavras chave: doenças inflamatórias intestinais, alergia alimentar, Th1-Th2, 

BALB/c; C57BL/6J 
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ABSTRACT 

Food allergy is an adverse immunological reaction that occurs in sensitized 
individuals after ingesting the antigenic food. The reactions that take place in the 
intestine are considered to be a type of inflammatory bowel disease and may be a 
consequence of tolerance rupture to food antigens leading to uncontrolled immune 
responses. The majority of murine models of food allergy are due to T helper 2 like 
immune responses, with IgE production and immediate inflammatory reactions. But 
allergies can also be induced in the absence of IgE, with a T helper 1 response. This 
discrepancy seems to be due to many factors such as genetic differences, timing of 
food intake and others. Our objective in this work is to compare the immune 
responses of two different murine inbred strains – C57BL/6J and BALB/c – using an 
antigen-specific inflammatory bowel disease model induced by peanut sensitization. 
Female mice of both strains were divided into normal or immune groups. Immune 
animals received a first subcutaneous immunization with 100ug of peanut protein 
extract with 1mg alum and a booster immunization only with the protein extract. 
Normal animals were sham immunized twice. After the second immunization the 
animals were subdivided in 4 groups and challenged with a diet-containing peanut for 
two, three or four weeks and the last group (control animals) were maintained with 
conventional chow. We analyzed antipeanut total IgG and IgG1 titers, the histological 
pattern of duodenal mucosa, the intestinal epithelial cell/intraepithelial leukocytes 
ratio (IEC/IEL) of duodenal villi and the CD4+ and CD8+ T cell patterns in Peyer 
patches and mesenteric lymph nodes of these animals. Our results show that BALB/c 
immune mice presented higher titers of antipeanut total IgG, but not IgG1, when 
compared to immune mice from C57BL/6J strain. BALB/c, but not C57BL/6J, normal 
mice presented increasing antipeanut IgG and IgG1 titers after eating peanuts 
without important changes in the mucosa. Two weeks of challenge diet was sufficient 
to induce an increase of intraepithelial leukocytes numbers (drop in IEC/IEL ratio) of 
BALB/c immune animals while in C57BL/6J mice this feature only takes place after 
the 3rd 4th week of challenge. BALB/c immune animals presented other intestinal 
inflammatory parameters, such as, edema, loss of villi integrity, which were more 
intense than in C57BL/6J immune mice after the 2nd week of challenge. After two 
weeks of peanut exposition, C57BL/6J immune animals presented an arise of CD8+ 
T cell population in Peyer patches while in mesenteric lymph nodes CD8+ T cell 
number decreased. Interestingly, C57BL/6J normal mice presented an increased 
number of CD4+ T cells in mesenteric lymph nodes after two weeks of being 
exposed to peanut for the first time. We concluded that there are differences in the 
intestinal inflammatory patterns between C57BL/6J and BALB/c strains. BALB/c 
strain is more susceptible to the acute reactions of the intestinal inflammation and the 
triggering of inflammatory signals is quicker and more intense in these mice. The 
higher titers of IgGs observed in BALB/c normal mice that eat peanuts could be 
explained by an active process of oral tolerization and not oral sensitization to this 
seed and that this phenomenon is characteristic of BALB/c strain. We also conclude 
that, at least in C57BL/6J strain, the probable T cell type, which is responsible for the 
mucosa damage in immune animals in our model of inflammatory bowel disease, are 
the CD8+ T cells which are presented in higher number in theirs Peyer patches.  
 
Key words: inflammatory bowel disease, food allergy, Th1-Th2; BALB/c; C57BL/6J 
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1. INTRODUÇÃO 
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A alergia alimentar se manifesta como uma reação adversa quando indivíduos 

susceptíveis ingerem o alimento alergênico. A retirada do alimento é ainda o melhor 

tratamento, embora possa desencadear desnutrição com o uso de dietas de 

exclusão, principalmente em crianças, uma vez que a maioria dos alérgenos são 

componentes protéicos da dieta. Por isso, é necessário buscar novas modalidades 

terapêuticas, o que justifica os esforços para entender os mecanismos da alergia. 

Estudos do nosso grupo (TEIXEIRA, 2003) demonstram que camundongos adultos 

alimentados com amendoim ou castanha de caju e, subseqüentemente, imunizados 

com a respectiva proteína tornam-se tolerantes, produzindo baixos títulos de 

anticorpos séricos. Quando re-expostos à semente na dieta não apresentam 

alterações histológicas do trato gastrintestinal. Por outro lado, se o animal é 

imunizado sem antes receber a semente na dieta ele se torna imune e se for 

subseqüentemente submetido a uma dieta contendo o alérgeno apresenta uma 

reação inflamatória crônica do intestino similar àquela observada na doença celíaca. 

Há muitos anos é reconhecida a grande similaridade entre os sistemas 

imunes de humanos e de camundongos na maioria dos mecanismos mais 

importantes (DASER et al., 1998) como as respostas Th1 e Th2, envolvidas nas 

respostas alérgicas (MOSMANN et al., 1986; ROMAGNANI, 1991). Em 

camundongos um fenótipo de alergia pode ser criado sob condições ambientais 

controladas e com linhagens isogênicas geneticamente bem definidas. Através de 

retrocruzamento entre linhagens isogênicas é possível separar e analisar 

características poligênicas na resposta alérgica. Adicionalmente, existe um grande 

número de reagentes imunológicos disponíveis para o estudo das respostas imunes 

de murinos e o crescente número de linhagens nocaute e transgênicas fornecem 

ferramentas de grande valor para o estudo isolado de vários tipos de respostas 

imunes. Essas características tornam os modelos murinos bastante eficazes nos 

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

2003) 

A resposta Th2 contra agentes inócuos, mediada por IgE, é classicamente 

conhecida como a resposta alérgica, tanto para as alergias alimentares como para 

as demais. Nos estudos deste fenômeno a maioria dos grupos de pesquisadores 

utiliza modelos animais para alergia alimentar que apresentam o perfil de resposta 

imune Th2. No entanto, em experimentos com camundongos da linhagem C57BL/6J, 
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estes apresentaram indícios de uma resposta do tipo Th1 (OLIVEIRA, 2001), 

confirmando dados da literatura que demonstram a possibilidade de respostas 

alérgicas não mediadas por IgE, além daquelas mediadas por IgE (BRANDTZAEG, 

1997; SAMPSON, 2004). 

Contudo, também é de interesse a verificação do nosso modelo de alergia 

alimentar utilizando uma linhagem de camundongo que apresentasse um perfil de 

resposta do tipo Th2, para poder comparar os dois perfis de resposta inflamatória 

intestinal no mdelo já estabelecido por Teixeira (2003). Por isso escolhemos o 

camundongo BALB/c, que é caracterizado como sendo uma linhagem que 

desenvolve uma resposta imune com padrão humoral típico de células Th2.  

Em nossos primeiros experimentos com o BALB/c, esse se mostrou bastante 

sensível à indução de inflamação intestinal crônica, e vários animais morrem antes 

de três semanas de inflamação. Isso contrasta com os dados nos animais C57BL/6J 

que suportam até dois meses de inflamação intestinal. Portanto, é de nosso 

interesse avaliar os aspectos histológicos, humorais e celulares desses animais e 

comparar esses dados com os do camundongo C57BL/6J. Com isso, esperamos 

contribuir com o crescente entendimento do processo de alergia alimentar em 

murinos e provendo informações mais acuradas que permitam futuras intervenções 

em humanos. 
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2.1 O TUBO DIGESTIVO 

O tubo digestivo de muitos mamíferos, como do homem e o dos roedores, 

compreende a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o 

intestino grosso e o ânus. Inicialmente os alimentos são triturados na boca durante a 

mastigação, onde os amidos sofrem a primeira clivagem enzimática. Em seguida, no 

estômago, inicia-se a digestão protéica. O pH muito baixo e a ação de enzimas 

propiciam o início da quebra das proteínas. Finalmente, é no duodeno que o 

homogeneizado de macromoléculas de origem protéica, lipídica e de carboidrato 

encontrará uma série de enzimas pancreáticas que reduzirão a imensa maioria 

destas moléculas à suas unidades básicas, desprovidas de significado imunológico 

(TEIXEIRA, 2003).  

O muco, os movimentos peristálticos e mecanismos imunológicos específicos 

agem como barreiras físico-químicas, dificultando a penetração de elementos 

macromoleculares ao interior do organismo. As imunoglobulinas secretórias (IgA’s), 

que ficam suspensas no muco, formam complexos imunes, tornando as 

macromoléculas e os microrganismos susceptíveis à ação das enzimas digestivas 

por um período mais prolongado (NAGLER-ANDERSON, 2001). Apesar de todos 

estes mecanismos para garantir um contato restrito do organismo com 

macromoléculas e microrganismos do meio ambiente, este contato acaba ocorrendo. 

Embora insignificante do ponto de vista nutricional, calórico-protéico, ele é de grande 

importância do ponto de vista das reatividades imunológicas (SWARBRICK et al., 

1979). 

Após a entrada de macromoléculas nas placas de Peyer ou na lâmina própria 

parte alcança os vasos linfáticos que as conduzirão aos linfonodos mesentéricos de 

drenagem regional onde há uma vasta coleção de células apresentadoras de 

antígenos além de linfócitos T e B. Outra parte deste enorme repertório de 

macromoléculas provenientes do intestino também alcança a circulação portal e 

estimula componentes do sistema imunológico presentes no fígado. De fato já foi 

atribuído ao fígado um papel importante na indução da tolerância oral (CANTOR e 

DUMONT, 1967; QIAN et al., 1985; SAFADI et al., 2005). Uma parte das 

macromoléculas e microrganismos pode ainda alcançar a circulação sistêmica e se 
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redistribuírem por todo o organismo, onde podem gerar respostas sistêmicas não 

tolerogênicas. 

2.2 ORGANIZAÇÃO MORFOFUNCIONAL 

A organização morfológica, macro e microscópica, da parede do tubo 

digestivo é muito parecida em toda sua extensão. Encontra-se organizado, de dentro 

do organismo para a luz intestinal, em quatro camadas: a serosa, a muscular, a 

submucosa e a mucosa, a mais complexa das quatro (Figura 1). A organização da 

mucosa e da submucosa com pregas circulares, vilosidades ou vilos e bordas em 

escova das células epiteliais gera um aumento da área de contato de até 150 vezes 

a área da pele e, ao contrário desta, precisa absorver substâncias que são 

essenciais à vida (GEBBERS e LAISSUE, 1989). Esta, todavia, não é uniforme em 

toda a sua extensão (CAMERINI et al., 1993). 
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Epitélio de revestimento 

Mucosa  

 

Figura 1: Esquema da histologia do intestino normal demon
externa e interna, submucosa e mucosa composta pela lâmin

A camada mais interna das quatro recebe o

acordo com o trecho em consideração. Da faring

digestivo é recoberto por um tecido conjuntivo frou

adjacentes, recebendo a denominação de ad

diafragmático e entrando na cavidade peritoneal, es

exemplo da adventícia, é composta por tecido 

recoberta pelo mesentério que, por sua vez, co

permitindo, deste modo, que o estômago e as alça

cavidade abdominal. 
Muscular da mucosa
Submucosa
Muscular externa
Serosa
strando as camadas: serosa, muscular 
a própria, vilosidades e glândulas. 

 nome de serosa ou adventícia de 

e ao hiato diafragmático, o tubo 

xo que se funde com os tecidos 

ventícia. Atravessando o hiato 

te é recoberto pela serosa que, a 

conjuntivo frouxo, no entanto, é 

ntinua com o peritônio parietal, 

s intestinais não fiquem soltos na 
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A próxima camada, a muscular, é composta por duas camadas de músculo 

liso: a mais interna, longitudinal, e a mais externa, circular. Nas duas extremidades 

do tubo digestivo ocorre uma modificação destas musculaturas para músculo 

estriado, uma vez que são importantes os movimentos voluntários tanto na 

orofaringe como na região ano-retal. Entre as camadas musculares, imerso no tecido 

conjuntivo, encontra-se componentes do sistema nervoso autônomo, o plexo 

mioentérico de Auerbach. 

A submucosa é a região imediatamente mais externa, e é composta por um 

tecido conjuntivo fibroso frouxo que sustenta tanto os vasos sangüíneos e linfáticos, 

como as fibras nervosas maiores. Nesta região estão localizados também os 

neurônios simpáticos e algumas glândulas da mucosa como, por exemplo, as 

glândulas de Brünner, no duodeno. A submucosa é separada da camada mais 

externa, a mucosa, por uma fina camada muscular, a muscularis mucosae. 

A mucosa, camada mais complexa das quatro, é formada por glândulas, pela 

lâmina própria e por uma camada de células epiteliais colunares que, revestindo as 

vilosidades e as criptas, mantém contato com o meio ambiente.  

A lâmina própria, que tem a largura aproximada da altura das células epiteliais 

é composta por um tecido conjuntivo reticular e fibroelástico que dá sustentação aos 

vasos sangüíneos e linfáticos e às terminações nervosas dessa região. Imersa nesta 

camada também está uma quantidade importante de linfócitos, plasmócitos, 

macrófagos, mastócitos e eosinófilos.  

As células epiteliais intestinais (CEI), ou enterócitos, são distintas de acordo 

com a região do tubo digestivo em que se encontram e permitem uma absorção 

seletiva do material da luz além de secretarem seus produtos de modo diferenciado. 

O muco, um dos produtos de secreção dessas células, é um composto glicoprotéico 

de alto peso molecular que recobre as mucosas sob a forma de uma película 

aderente. Por ser um meio semi-sólido, age como uma membrana seletiva que 

permite a difusão de substâncias de baixo peso molecular, dificultando ou impedindo 

a passagem de macromoléculas e de microrganismos que permanecem em 

suspensão no meio. (JOHNSON e KUDSK, 1999) De todas as camadas 

detalharemos melhor a mucosa, pois é nela que ocorre a maioria das interações 

entre o meio ambiente e o organismo.  
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Disperso entre as células epiteliais, observamos um grande número de 

linfócitos - os linfócitos intraepiteliais (LIE) - que estão mais concentrados no 

duodeno e jejuno proximal numa relação aproximada de 10/1 (CEI/LIE). Estas 

células participam de modo decisivo na regulação das interações que ocorrem entre 

o meio ambiente e o sistema imunológico, tanto local como sistêmica (GUY-GRAND 

et al., 1978).  

2.3 MECANISMOS EXTRÍNSECOS DE PROTEÇÃO 

A função primária do intestino é a absorção de nutrientes. No entanto, tendo 

em vista sua função e a sua grande superfície de contato com o meio, o mesmo fica 

exposto a uma grande variedade de antígenos derivados não só dos alimentos como 

também das bactérias que compõe a microflora e de possíveis microrganismos 

patogênicos. Assim, a absorção destes elementos precisa ser limitada por uma 

barreira seletiva, que permitirá a absorção de produtos essenciais e ao mesmo 

tempo dificultará a entrada de substâncias agressoras. 

2.3.1 PROTEÓLISE 

O primeiro mecanismo de proteção a ser considerado é a atividade 

proteolítica das secreções gastrintestinais onde, por exemplo, o ácido clorídrico, a 

pepsina, a lisozima, entre outras enzimas leva à clivagem das macromoléculas 

protéicas. As enzimas pancreáticas quebram as proteínas em peptídeos que em 

seguida são hidrolisados por exopeptidases em peptídeos menores e aminoácidos 

(WAITZBERG e MESTER, 1998).  

A maioria dos peptídeos restantes, de cadeia curta, é então hidrolisado em 

aminoácidos livres na região denominada “borda em escova” dos enterócitos que 

são em seguida absorvidos. No entanto parte destes pode ser absorvidas intactas 

por difusão. Após a absorção dos peptídeos, estes podem: a) ser hidrolisados em 

aminoácidos por peptidases celulares e assim, passam para a circulação; b) 

alcançar, intactos, a corrente sangüínea; c) alcançar os linfonodos regionais e serem 

apresentados ao sistema imunológico local. 
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A absorção do nitrogênio dietético sofre influência das condições gerais e 

locais de digestão como: capacidade proteolítica, o modo de ingestão, composição 

química da dieta, absorção e motilidade intestinal (WAITZBERG e MESTER, 1998). 

Alterando a capacidade proteolítica destas secreções a capacidade de absorção 

antigênica é alterada levando a repercussões imunológicas importantes, como por 

exemplo, a dificuldade de indução de tolerância oral na administração de inibidores 

de proteólise (BRUCE, M.G. e FERGUSON, 1986a) e a conseqüente imunização 

sistêmica, traduzido na clínica como um aumento de alergia alimentar, como por 

exemplo nos pacientes com fibrose cística que apresentam uma secreção 

pancreática diminuída (WALKER e ISSELBACHER, 1974).  

Outras proteínas secretadas pelas glândulas exócrinas também apresentam 

um papel importante que limita o contato, principalmente de microrganismos, como o 

muco. Dentre estes fatores, que dificultam mas não impedem completamente a 

penetração dos microrganismos na parede intestinal destaca-se a lactoferrina. Esta 

proteína – ligante de ferro – é secretada pelo pâncreas e dificulta a reprodução das 

bactérias dependentes deste íon ao torná-lo indisponível (JOHNSON e KUDSK, 

1999). 

2.3.2 O PERISTALTISMO 

O peristaltismo intestinal não constitui uma barreira propriamente dita, mas 

regula a velocidade do trânsito intestinal e conseqüentemente o tempo de contato do 

conteúdo luminal com as barreiras físicas estabelecidas pelo muco e pelo glicocálix.  

2.3.3 O MUCO 

O muco, outra barreira importante para a proteção, é um meio semi-sólido 

que recobre a mucosa sob a forma de uma película aderente. Esta película pode ser 

dividida em três camadas principais, de dentro para fora: o glicocálix, o muco 

propriamente dito e a camada lipídica (LAMONT, 1992). 

A camada lipídica é a mais externa e a primeira, das três, que faz contato com 

o material da luz intestinal. Composta predominantemente por fosfatidilcolina, esta 

camada contribui de forma significante para a seletividade dos produtos que 
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entrarão no muco propriamente dito. Os lipídeos que compõem a camada mais 

externa bem como aqueles que se localizam no interior do muco agem como 

seqüestradores de radicais livres secretados pelos microrganismos (LAMONT, 

1992). 

O muco propriamente dito é composto por uma família heterogênea de 

glicoproteínas altamente viscosas, as mucinas, que diferem nas suas proporções 

não somente ao longo do trato digestivo como também ao longo da ontogenia do 

indivíduo (SHUB et al., 1983). O muco age de duas formas principais: como um 

competidor específico e como uma barreira física seletiva permitindo a difusão de 

substâncias de baixo peso molecular e impedindo ou dificultando a passagem de 

macromoléculas e de microrganismos para o epitélio. Assim ao permanecerem em 

suspensão no muco, os mesmos são eliminados pelo peristaltismo. Os grupamentos 

de carboidratos que compõem estas glicoproteínas são análogos aos existentes nas 

células epiteliais ou enterócitos. Desta forma postula-se que o muco compete pela 

ligação de proteínas e microrganismos da luz intestinal que de outra forma se 

ligariam aos enterócitos (MATSUO et al., 1997).  

O glicocálix que se encontra na interface entre o muco secretado e as 

microvilosidades, é a camada mais densa das três. É composto por glicoproteínas 

que revestem as microvilosidades da superfície apical dos enterócitos (JOHNSON e 

KUDSK, 1999; MAYER, 2000).  

Deste modo, somente quando vencidas as barreiras físicas o conteúdo 

luminal pode entrar em contato direto com o tecido epitelial da mucosa intestinal 

(JOHNSON e KUDSK, 1999). 

2.4 EPITÉLIO DE ABSORÇÃO 

O tecido epitelial é constituído por uma monocamada de células epiteliais, os 

enterócitos. Além deste constituinte principal e mais abundante o epitélio também é 

composto pelas células caliciformes, células de Paneth, células enteroendócrinas, 

células M, células indiferenciadas da cripta e os linfócitos intraepiteliais (LIE) 

(NEUTRA, M.R. e KRAEHENBUHL, 1992; JOHNSON e KUDSK, 1999; MAYER, 

2000).  
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2.4.1 CÉLULAS INDIFERENCIADAS DA CRIPTA 

O epitélio intestinal caracteriza-se por uma população celular dinâmica. 

Assim, as células epiteliais encontradas na cripta são imaturas e se tornam cada vez 

mais diferenciadas à medida que se desloca no sentido apical da vilosidade. Deste 

modo, existem nas paredes ascendentes das criptas, células epiteliais em diferentes 

estágios de maturação. A partir da transição cripta-vilosidade, até o topo da 

vilosidade, encontram-se apenas células maduras e diferenciadas (GU et al., 2001). 

Este turnover ocorre constantemente sem qualquer risco à integridade da barreira 

mucosa, mas requer uma regulação precisa da proliferação e diferenciação celular. 

Para tal, torna-se necessário a presença de fatores de crescimento, componentes da 

matriz extracelular, substratos metabólicos, prostaglandinas e estímulos 

imunológicos (PODOLSKY, D. K., 2000). 

Dos fatores de crescimento, destaca-se o TGF-α e TGF-β que regulam o 

turnover das células epiteliais a partir da cripta para a vilosidade, através do controle 

da proliferação e da diferenciação celular. Deste modo, o TGF-α estimula a 

proliferação das células epiteliais indiferenciadas da cripta que migram no sentido da 

vilosidade e neste caminho iniciam sua diferenciação estimulada e controlada pelo 

TGF-β (PODOLSKY, D. K., 2000).  

Como substrato metabólico, destaca-se a glutamina e os ácidos graxos de 

cadeia curta. No intestino delgado, principalmente na mucosa intestinal, a glutamina 

funciona como principal substrato energético para os enterócitos e linfócitos. Já no 

cólon, os principais substratos energéticos para os colonócitos são os ácidos graxos 

de cadeia curta – acetato, propionato e butirato – formados a partir da ação 

fermentativa das bactérias residentes desta região sobre as fibras alimentares (LU e 

WALKER, 2001) 

2.4.2 ENTERÓCITOS 

Os enterócitos são células colunares, responsáveis pela absorção seletiva 

dos nutrientes. Estão organizadas de modo a regular e controlar a passagem de 

macromoléculas do lúmen para a região intersticial. Encontram-se conectadas umas 

as outras na região apical através das tight junctions ou junções bloqueadoras, que 
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unem as células umas as outras controlando a passagem de moléculas 

hidrossolúveis, principalmente as macromoléculas. Estas junções são refeitas e 

mantidas de forma eficiente durante o turnover epitelial e durante a migração de 

linfócitos intraepiteliais do tecido epitelial para o lúmen (JOHNSON e KUDSK, 1999). 

Outra função importante destas células epiteliais é sua capacidade de 

apresentar antígenos para os linfócitos encontrados na lâmina própria (KAISELIEN 

et al., 1989). Para tanto, estas células expressam, constitutivamente, baixos níveis 

de moléculas de histocompatibilidade de classe II na superfície basolateral. A 

expressão destas proteínas aumenta, de forma significativa, na presença de 

citocinas pró-inflamatórias. Desta forma, os enterócitos apresentam, 

fisiologicamente, peptídeos absorvidos do lúmen intestinal por endocitose (a partir 

das microvilosidades da região apical celular) que, após o processamento, são 

expressos associados a moléculas de MHC de classe II tanto em condições 

fisiológicas quanto patológicas (RAMACHANDRAN et al., 2000; NEUTRA, M. R. et 

al., 2001). 

A apresentação de antígenos feita pelos enterócitos é diferente das células 

apresentadoras de antígenos profissionais (APC). Os enterócitos estimulam, 

preferencialmente, um padrão supressor dos linfócitos T CD8+. Contudo, o aumento 

de IFN-γ no meio pode alterar este padrão de resposta celular, potencializando a 

apresentação para linfócitos T CD4+ (MAYER, 2000).  

Os enterócitos expressam também varias moléculas class I like como, por 

exemplo, o CD1d, a mais abundante. Segundo Sminia e Kraal, 1999, os linfócitos 

intraepiteliais podem reconhecer antígenos apresentados pela CD1d, diferenciando-

se em células citolíticas. Assim, a forma de apresentação antigênica com moléculas 

class I like parece ser a forma dominante na região epitelial da mucosa intestinal, 

impedindo ou diminuindo a forma clássica de apresentação, através de moléculas de 

MHC de classe II e, por conseguinte, a ativação de células T CD4+(SMINIA e 

KRAAL, 1999).  
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2.4.3 CÉLULAS M 

Para recobrir as placas de Peyer a mucosa intestinal possui outro tipo de 

células epiteliais - as células M. Estas células apresentam sua superfície apical 

polarizada e une-se às células vizinhas por junções tight. Sua face basolateral 

apresenta grandes invaginações, formando bolsas intraepiteliais, que aumentam a 

superfície de contato com o tecido linfóide subjacente organizado. Estas bolsas 

constituem locais específicos para as interações entre as células M e as 

subpopulações de linfócitos intraepiteliais uma vez que as primeiras são conhecidas 

por absorverem antígenos da luz intestinal por transcitose (NEUTRA, M. R. et al., 

2001). Recentemente, foi descoberta a presença de células M também em pequenos 

aglomerados nas vilosidades intestinais (JANG et al., 2004). 

2.4.4 CÉLULAS CALICIFORMES 

As células caliciformes encontram-se distribuídas, tanto nas vilosidades como 

nas criptas, por todo o intestino delgado e grosso. São responsáveis pela secreção e 

liberação de muco (KATO e OWEN, 1999).  

2.4.5 CÉLULAS DE PANETH 

As células de Paneth encontram-se geralmente localizadas nas criptas do 

intestino delgado. Seu citoplasma contém vários grânulos secretores contendo 

lisozima e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Atuam no controle da proliferação 

de microrganismos na cripta (KATO e OWEN, 1999).  

2.4.6 CÉLULAS ENTEROENDÓCRINAS 

As células enteroendócrinas encontram-se distribuídas por todo o trato 

gastrintestinal, tendo como principal função a liberação de hormônios nos capilares 

dos tecidos conectivos em resposta às mudanças no meio externo (KATO e OWEN, 

1999). 
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2.5 TECIDO LINFÓIDE ASSOCIADO ÀS MUCOSAS 

O conceito de tecido linfóide associado às mucosas foi introduzido por 

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

migram preferencialmente para outras mucosas ou outros sítios do próprio intestino 

(MCDERMOTT e BIENENSTOCK, 1978; MCDERMOTT et al., 1980). Guy-Grand e 

colaboradores mostraram, no camundongo, que o mesmo ocorre com linfoblastos T. 

A idéia de um “Sistema Imunológico comum das mucosas” se baseia nas 

características desta comunidade linfocitária que se estabelece nas mucosas e pela 

circulação recursiva das mesmas (GUY-GRAND et al., 1978).  

2.5.1 CÉLULAS EFETORAS DAS MUCOSAS 

Os linfócitos intraepiteliais estão localizados acima da lâmina própria, 

principalmente no duodeno e jejuno proximal, e participam de modo decisivo na 

regulação das interações que ocorrem entre o meio ambiente e o sistema 

imunológico, tanto locais quanto sistêmicos. Estes linfócitos são, 

predominantemente, (98%) linfócitos T γδ CD8+ CD45RO+ (células de memória). 

Contudo, também estão presentes linfócitos T com TCRαβ. Embora não exista 

unanimidade quanto as funções desempenhadas por estes linfócitos, Mayer sugere 

que a função citotóxica e/ou supressora seja a principal (MAYER, 2000). Outra 

característica importante é a expressão da integrina seletiva αEβ7, que se liga a E-

caderina nas células epiteliais, cuja expressão é induzida pelo TGF-β, (JAMES e 

KIYONO, 1999). 

Abaixo do epitélio temos a lâmina própria. Imersa nesta camada, 

encontramos também uma quantidade importante de linfócitos, plasmócitos, 

macrófagos, mastócitos e eosinófilos (JAMES e KIYONO, 1999; MAYER, 2000). 

Os linfócitos da lâmina própria constituem uma mistura heterogênea de 

subpopulações linfocitárias - linfócitos T, linfócitos B e plasmócitos secretores de 

imunoglobulinas, principalmente IgA. Similarmente aos linfócitos intraepiteliais, os 

linfócitos da lâmina própria são T CD8+ CD45RO+, embora também expressam a 

integrina seletiva α4β7 (JAMES e KIYONO, 1999; MAYER, 2000; NAGLER-

ANDERSON, 2000).  
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As populações celulares descritas acima constituem o tecido epitelial e o 

tecido linfóide difuso que revestem a superfície mucosa, onde cada elemento tem 

seu papel em uma rede de interações complexas. Além deste tecido linfóide difuso, 

a mucosa intestinal possui um tecido linfóide organizado, representado pelas placas 

de Peyer.  

2.5.2 PLACAS DE PEYER 

Para muitos autores, é nas agregações linfóides das placas de Peyer onde 

ocorre a maior parte da reatividade às macromoléculas que penetram na mucosa 

intestinal. As placas de Peyer estão situadas abaixo de um tecido epitelial 

especializado denominado epitélio associado ao folículo, contendo, em sua maioria, 

células M. Estas são mais permeáveis a macromoléculas que as células epiteliais - 

que recobrem as vilosidades e as criptas adjacentes (OWEN, 1977; PAPPO, J. e 

ERMAK, 1989). Esse epitélio especializado das placas de Peyer é deficiente em 

células caliciformes e células de Paneth, além de apresentarem baixos níveis de 

enzimas digestivas (NEWBERRY e LORENZ, 2005). Diferentemente das células 

epiteliais, as células M não apresentam uma borda em escova (microvilosidades) 

bem desenvolvida. O aumento de permeabilidade, em relação ao restante do 

epitélio, associado à expressão constitutiva de proteínas de classe II do MHC, 

sugere um papel importante destas células na regulação das interações do sistema 

imunológico com o meio ambiente (ALLAN et al., 1993). 

As células M, diferentemente dos enterócitos, utilizam a transcitose como 

principal via de transporte transepitelial. Assim, pouco ou nenhum do material 

endocitado, é direcionado aos lisossomos. Embora este compartimento endossomial 

seja acidificado e contenha proteases, pouco se sabe sobre a participação destas 

células no processamento e apresentação de antígenos. A proximidade das bolsas 

encontradas na superfície basolateral com a superfície apical diminui efetivamente a 

distância de transporte da vesícula de transcitose através da barreira de células M 

(NEUTRA, M. R. et al., 2001).  

Uma vez que macromoléculas tenham atravessado as células M, elas entram 

em contato com as subpopulações de linfócitos localizadas nas bolsas da superfície 

basolateral. Estas subpopulações são constituídas basicamente por linfócitos T, B e 
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células dendríticas. Os dois últimos tipos celulares funcionam como APC das placas 

de Peyer, processando estas moléculas e apresentando seus produtos aos linfócitos 

T adjacentes, os quais, por sua vez, estimulam os linfócitos B que ali se encontram. 

Estes linfócitos T diferem dos intraepiteliais sendo predominantemente CD4+ 

(NEUTRA, M. R. et al., 2001).  

Foi demonstrado que as interações entre as células envolvidas na resposta 

aos antígenos oriundos das células M induzem, seletivamente, linfócitos B a 

secretarem IgA. Caracterizada em estados fisiológicos como uma resposta do tipo 

Th2 like, com secreção das interleucinas (ILs) IL-4, 5, 6, 10, 13 e TGF-β. Os 

linfócitos B expressam receptores para estas interleucinas, e a interação do receptor 

para TGFβ com sua respectiva interleucina é fundamental na determinação da 

classe de anticorpo que vai ser secretada. Assim as interações entre as células 

envolvidas na resposta aos antígenos oriundos das células M induzem linfócitos B a 

secretarem, principalmente, IgA. (MCINTYRE e STROBER, 1999; MAYER, 2000; 

NAGLER-ANDERSON, 2000).  

Em torno de 70% dos linfócitos das placas de Peyer é constituída por  

linfócitos T com aproximadamente 30% de linfócitos B dos quais a maioria secreta 

IgA (CRAIG e CEBRA, 1971).  

É importante ressaltar que os linfócitos B ativados e diferenciados, antes de 

se tornarem plasmócitos secretores de IgA, deixam as placas de Peyer, através dos 

vasos linfáticos aferentes, em direção aos linfonodos da região mesentérica, onde 

iniciam seu processo de maturação. Após esta etapa, estes linfócitos B ganham a 

circulação sistêmica, através do ducto torácico, entrando em contato com as outras 

estruturas linfóides da periferia. Finalmente eles retornam para a lâmina própria na 

mucosa intestinal onde, finalmente, se diferenciam em plasmócitos (JOHNSON e 

KUDSK, 1999).  
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2.6 HETEROGENEIDADE LINFOCITÁRIA 

Vários autores têm demonstrado a heterogeneidade dos linfócitos T e B 

intestinais (tabela1).  

Tabela 1- Distribuição e propriedades de células T e B intestinais. 

Localização 
intestinal Fenótipo Repertório de TCR 

PP LNM LP LIE 
distribuição 

Linfócitos T       
Timo dependente       

CD3+, CD5+, CD4+ 
ou CD8+, CD28+ principalmente αβ + + + + ubíqua 

Timo independente       
CD3+,CD5-,CD4+ 
ou CD8+, CD28-

principalmente γδ e αβ
auto-reativos - nd nd + fígado 

Linfócitos B       
B1       

CD5+, MAC1+, 
CD23-

auto-anticorpos e 
anticorpos 
antibacterianos - - + - 

fígado e 
cavidades 
peritoneal e 
pleural 

B2       
CD5-, MAC1-, 
CD23+

anticorpos 
convencionais + + + - ubíqua 

PP = placa de Peyer; LNM = linfonodo mesentérico; LP = lâmina própria; nd = não 

determinado; LIE = leucócito intraepitelial. 

Kroese e colaboradores (KROESE et al., 1989) descreveram que mais de 

50% dos linfócitos B presentes na lâmina própria pertencem à subpopulação 

linfocitária CD5+, também denominada de B1, que têm origem na cavidade 

peritoneal, mais especificamente nas placas leitosas do omento - milky spots 

(KEARNEY et al., 1990). Esta subpopulação de linfócitos B apresentam a expressão 

aumentada do idiotipo T15, ligante de fosforilcolina, sugerindo a participação na 

proteção contra infecções por bactérias.  

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

intraepiteliais têm muitas propriedades peculiares. Por exemplo, a maioria das 

células intraepiteliais expressa CD8 como um homodímero α/α, em vez do 

heterodímero α/β convencional (LEFRANÇOISE, 1991), e tem origem extratímica, 

tanto no camundongo (LIN et al., 1993; LIN et al., 1994) como no homem (LATTHE 

et al., 1994). A presença de RNAm específico para a proteína RAG, essencial para o 
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rearranjo do receptor dos linfócitos, sugere que o desenvolvimento destas células 

ocorre de fato no epitélio intestinal (YAMAMOTO et al., 1994). Estas células T, de 

origem extratímica, muitas vezes não apresentam o marcador CD5 na sua 

superfície. Da mesma forma que as células B CD5+ e CD5-, as células T de origem 

tímica e extratímica também apresentam diferenças nos seus respectivos repertórios 

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

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

constantes do sistema imunológico com o meio ambiente. Por outro lado, estas 

diferenças moleculares podem, simplesmente, serem devidas a uma herança 

filogenética mais antiga, associada a sua origem no trato gastrintestinal nos gnatos.  

2.7 PADRÃO DE RESPOSTA IMUNE AOS ANTÍGENOS DO LÚMEN 
INTESTINAL 

Como visto, o intestino é rico em tecido linfóide capaz de iniciar e efetuar uma 

grande variedade de respostas imunológicas. Estas reações afetam não só o trato 

gastrintestinal, mas o organismo como um todo e estabelecem a importância do trato 

digestivo como um órgão imunológico. Se olharmos as superfícies externas do 

nosso organismo, a área do trato digestivo contrasta, pela sua vastidão, com a da 

pele e do pulmão. Assim, o trato digestivo possui de 200 a 300 m2 contra 80 m2 do 

pulmão e apenas 2 m2 da pele. Além desta diferença em extensão, o intestino é um 

local privilegiado para contatos do organismo com o mundo antigênico, incluindo 

bactérias, parasitas, enzimas, toxinas, uma ampla variedade de proteínas 

alimentares e seus produtos metabólicos.  

A barreira essencial a este constante contato antigênico é a mucosa, e sua 

integridade depende, como vimos, da replicação, maturação e metabolismo de seus 

constituintes. Funções adicionais para a manutenção da homeostasia dependem do 

muco, lisozimas secretadas pelo pâncreas, fagócitos e de fatores humorais 

envolvidos no processo inflamatório e na resposta imunológica. Estes fatores são 

produzidos, na sua maioria, localmente e o somatório destes mecanismos celulares 

e moleculares constitui a barreira da mucosa. No entanto, esta barreira não é 

absoluta. Ao contrário, ocorre uma absorção contínua de antígenos pelas células 

epiteliais. As estruturas especializadas das Placas de Peyer, dos folículos linfóides, 
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do apêndice vermiforme e de seus epitélios especializados permitem uma captação 

antigênica contínua. Por causa deste aporte antigênico intenso e constante, o 

intestino pode ser descrito como o principal órgão imunológico de contato fisiológico 

com o meio ambiente. As respostas imunes advindas destes contatos podem ser 

diametralmente opostas levando, por um lado, a resposta imune clássica, com a 

proliferação linfocitária, produção de altas concentrações de anticorpos sistêmicos e 

citocinas pró-inflamatórias ou, por outro, uma hiporreatividade sistêmica conhecida 

como tolerância oral associada à secreção da citocina TGFβ, conhecida pelo seu 

papel antiinflamatório (GEBBERS e LAISSUE, 1989). 

Embora a maioria dos trabalhos publicados em Imunologia versem sobre a 

atividade dos linfócitos e seus produtos nos linfonodos, baço e outras estruturas 

internas, não é aí que se encontra a maior parte do sistema linfóide. Na verdade, é 

na mucosa do intestino delgado que se localiza o maior número de linfócitos 

secretores de imunoglobulinas do organismo (VAN DER HEIJDEN et al., 1995). A 

observação de um grande número de células do sistema imunológico (linfócitos B e 

T, macrófagos, polimorfonucleares etc.) no intestino, levou vários autores a 

descreverem a mucosa e a submucosa do trato digestivo como cronicamente 

inflamada ou fisiologicamente inflamada (NEWBY, T. J. et al., 1980; NEWBY, T.J.  e 

STOKES, 1984).  

Quando animais são mantidos em condições artificiais, isentos de germes, 

ocorre uma redução importante do número de células linfóides na mucosa intestinal. 

No entanto, a redução é ainda mais drástica quando é oferecida a estes animais 

uma dieta livre de macromoléculas – animais livres de antígenos (HOOIJKAAS et al., 

1984). Portanto, esse tecido linfóide associado às mucosas está envolvido na 

reatividade a alimentos e outros materiais provindos do tubo intestinal. Além disso, 

os eventos imunológicos ali iniciados têm evidentes repercussões sistêmicas e não 

são restritos às mucosas.  

Apesar de todos os mecanismos para garantir um contato restrito do 

organismo com macromoléculas e microrganismos do meio ambiente, este contato 

acaba ocorrendo. Embora insignificante do ponto de vista nutricional (calórico-

protéico), ele é de grande importância do ponto de vista das reatividades 

imunológicas e da manutenção da estrutura morfológica da mucosa. Assim, as 
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mucosas em geral, e a mucosa digestiva em particular, podem ser vistas como vias 

naturais e efetivas de acesso ao sistema imunológico (MENEZES et al., 2003). 

Uma das funções das diferentes sub-populações de linfócitos é a regulação 

da proliferação e manutenção da estrutura epitelial, preservando a integridade da 

mucosa intestinal. Desse modo, o contato direto dos nutrientes da luz intestinal é 

responsável pela estimulação linfóide e, conseqüentemente, pela manutenção da 

estrutura íntegra da mucosa intestinal. A ausência de estímulos antigênicos 

derivados dos alimentos, resultante de uma desnutrição protéico-calórica ou de uma 

alimentação peptídica, leva a diminuição das subpopulações linfocitárias e seus 

produtos – as citocinas. Isto pode levar a um aumento do tempo de migração celular 

da cripta para a vilosidade, o que leva a diminuição na renovação celular, uma das 

causas da atrofia das vilosidades e, conseqüentes alterações na permeabilidade e 

perda da função de barreira (KING et al., 1997).  

Independente da forma como entram macromoléculas, através das células M 

ou via enterócitos, a resposta fisiológica observada na mucosa intestinal mostra a 

ausência de processo inflamatório. Nagler-Anderson relata que após a administração 

oral de uma proteína ocorre expansão clonal de linfócitos T, independente se o 

padrão de resposta local é tolerogênica ou imunogênica (NAGLER-ANDERSON e 

SHI, 2001). 

Deste modo, no processo da tolerância oral não ocorre, necessariamente, a 

deleção dos clones reativos ao tolerógeno, existindo, no entanto, uma complexa 

rede de interações celulares e moleculares na sua indução e manutenção. A 

tolerância também é importante para a prevenção de reações de hipersensibilidade 

aos alimentos e aos componentes da microflora não patogênica (NAGLER-

ANDERSON e SHI, 2001; NEUTRA, M. R. et al., 2001) 

A importância fisiológica da tolerância oral, que muitas vezes foi 

negligenciada, está sendo cada vez mais estabelecida. Assim, nos últimos anos, tem 

sido propostos vários mecanismos para explicar tal fenômeno, dentre os quais: a 

deleção clonal, a anergia clonal e a supressão antígeno-derivado (bystander 

suppression). 
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2.8 TOLERÂNCIA ORAL  

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 anti-variólica (MOWAT, A.M., 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 

de beber, às suas crianças, uma infusão da planta. A partir de 1909, surge uma nova 

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

derivadas do leite (BESREDKA, 1909), do milho (WELLS e OSBORNE, 1911) e do 

ovo (WELLS, 1911).  

Após um novo hiato de três décadas, surge o trabalho de Chase, em 1946, 

mostrando que a ingestão prévia de cloreto de picrila (dinitroclorobenzeno) evita a 

dermatite de contato pelo pincelamento da pele com este composto (CHASE, 1946). 

Talvez pela cegueira conceitual gerada pelo paradigma dominante (Teoria de 

Seleção Clonal) este fenômeno foi novamente esquecido ou negligenciado. 

Podemos explicar esta atitude de duas formas; a primeira e mais benigna, é a 

crença equivocada de que macromoléculas intactas não são absorvidas durante a 

digestão. A segunda, foi a cisão teórica do Sistema Imunitário em dois sistemas, 

criando-se um “Sistema Imunitário secretor”, associado às mucosas, que operaria 

como um compartimento especial no Sistema Imunitário, responsável por fenômenos 

“especiais” sem participação importante nas respostas sistêmicas. 

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 e DUMONT, 1967), o porco 

(BOURNE et al., 1975; NEWBY, T. J. e BOURNE, 1976), a cobaia (HEPPELL e 

KILSHAW, 1982), o rato (BAZIN e PLATEAU, 1976, 1977); e o camundongo 

(HANSON et al., 1977; VAZ et al., 1981; GUERRA, 1991; WEINER, 2001b). 

É verdade que os alimentos são digeridos na sua maior parte às unidades 

estruturais de cada grupo de alimentos. No entanto, parte das macromoléculas 

ingeridas é absorvida in natura pela mucosa, entrando em contato direto com os 

linfócitos intraepiteliais e das placas de Peyer (PAPPO, J.  et al., 1988). Encontram-

se vários relatos na literatura mostrando que ocorre a absorção de macromoléculas 
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minutos ou até segundos após a sua ingestão, inclusive com sua passagem para o 

feto ou para o lactente (BRUCE, M.G. e FERGUSON, 1986a; BRUCE, M. G. e 

FERGUSON, 1986b; BRUCE, M. G. et al., 1987). A rápida absorção de 

macromoléculas intactas para a circulação pode ser evidenciada clinicamente nas 

alergias alimentares, que podem se manifestar por sintomas generalizados, como as 

urticárias, segundos após a ingestão do alimento alergênico. No laboratório, ela 

também pode ser facilmente comprovada por radioimunensaio e outros métodos de 

detecção da presença de antígenos na circulação. Existem, também, amplas 

evidências de que os organismos se imunizam para agentes infecciosos através das 

mucosas, como por exemplo, para o vírus da poliomielite, na qual a vacinação por 

via oral mostrou-se eficaz. 

2.8.1 MECANISMOS ENVOLVIDOS NA TOLERÂNCIA ORAL 

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

ocorre, necessariamente, a deleção dos clones reativos ao tolerógeno. Isto pode ser 

afirmado diante das seguintes observações: 

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

de linfócitos (BRUCE, M. G. et al., 1987); 

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

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

alcançam níveis idênticos aos de animais imunizados (TITUS e CHILLER, 

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

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

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

hoje amplamente reconhecida (COUTINHO et al., 1990; COUTINHO et al., 

1992; COUTINHO, 1995); 

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

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

freqüência e intervalo entre as exposições antigênicas (PENG et al., 1989; 

FARIA, A. M. C. et al., 1993); 
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• na tolerância oral, a supressão da formação de anticorpos parece ser isotipo 

específica (SUZUKI et al., 1986; KITAMURA et al., 1988), com uma redução 

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

afetada de formas diametralmente opostas. Às vezes, é induzida e outras 

impedida a síntese de sIgA; (CHALLACOMBE, 1983); 

• a digestão do antígeno e seu posterior processamento pelas células 

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

dificultada pela administração de inibidores de enzimas proteolíticas (BRUCE, 

M.G. e FERGUSON, 1986a); 

• a transferência de soro de animais normais (BRUCE, M. G. e FERGUSON, 

1986b) mas não de animais imuno-incompetentes (SCID) (FURRIE et al., 

1994), recém alimentados com Ova, é capaz de transferir a tolerância oral; 

• a transferência adotiva de linfócitos γδ intraepiteliais de animais imunes para 

animais tolerantes é capaz de reverter a tolerância oral (FUJIHASHI et al., 

1992; FUJIHASHI et al., 1996). 

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

interações linfocitárias na indução e manutenção da tolerância oral onde estão 

incluídas tanto células T com receptores αβ, como γδ (FUJIHASHI et al., 1989; 

FUJIHASHI et al., 1990). 

A administração de proteínas, por via oral, a camundongos adultos é capaz 

de induzir tolerância ou imunização sistêmica (RIOS et al., 1988; FARIA, A.M.C., 

1989). As condições necessárias para que ocorra uma ou outra são diametralmente 

opostas. A imunização sistêmica por via oral só é possível em condições próximas 

daquelas padronizadas para as imunizações parenterais - em condições pró-

inflamatórias como por exemplo com a participação de adjuvantes (HOLMGREN e 

CZERKINSKY, 1992). Contrariamente, à medida que nos aproximamos de situações 

fisiológicas de exposição ao antígeno, como na alimentação, a imunização diminui 

ou deixa de ocorrer completamente, dando lugar à tolerância oral. 
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2.8.1.1 Deleção Clonal 

A deleção clonal é um dos principais mecanismos responsáveis pela 

tolerância de linfócitos T auto-reativos no timo, contudo é raramente observada na 

indução da tolerância na periferia e na tolerância oral. Estudos em camundongos 

trangênicos mostraram que altas doses de ovalbumina podem induzir a deleção de 

linfócitos T, antígenos específicos, no baço e no GALT. Contudo, como as altas 

doses de antígenos necessárias à indução da deleção clonal não são fisiológicas, 

torna-se difícil seu estudo em modelos in vivo (MOWAT, A. M. e WEINER, 1999). 

2.8.1.2 Anergia Clonal 

A anergia clonal parece ser à base da tolerância periférica para vários 

antígenos próprios. A impossibilidade de transferência e a possibilidade de reverter a 

tolerância oral pela adição de IL-2 foram usadas como critérios para se definir a 

anergia clonal como um dos principais mecanismos responsáveis também, pela 

tolerância oral para altas doses de antígenos. Esta indução de tolerância é 

precedida por uma rápida e transitória expansão clonal de linfócitos T nos linfonodos 

sistêmicos, seguido de uma não responssividade a novas estimulações com o 

mesmo antígeno in vivo ou in vitro. Linfócitos T antígeno específicos persistem após 

a alimentação com doses tolerogênicas de ovalbumina, contudo não respondem a 

novos estímulos com o mesmo antígeno in vitro, mostrando que a anergia, mais que 

a deleção clonal, é o mecanismo crucial na tolerância (STROBEL e MOWAT, 1998; 

MOWAT, A. M. e WEINER, 1999).  

2.8.1.3 Supressão Antígeno-derivado (bystander suppression) 

O fenômeno de tolerância oral mediado pela supressão bystander (WEINER, 

2001a) ou pelos efeitos indiretos (CARVALHO et al., 1994) é entendido como um 

processo ativo, onde linfócitos T CD8+ citotóxicos/ supressores regulam a resposta a 

freqüentes doses baixas de antígenos, sendo suprimida por agentes que depletam 

estas células, como as ciclofosfaminas. Todavia, Strobel e Mowat (1999) relatam 

que esta forma de indução da tolerância oral necessita mais dos linfócitos T CD4+ do 

que dos CD8+, visto que, a tolerância oral pode ser induzida em camundongos 
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depletados de linfócitos T CD8+ ou mesmo em animais knockout (MOWAT, A. M. e 

WEINER, 1999). 

2.9 INFLAMAÇÃO INTESTINAL: O PROBLEMA 

O sistema imune intestinal tem o desafio de responder aos patógenos 

enquanto permanece hiporresponsivo aos antígenos alimentares e a microflora 

bacteriana comensal. Em muitos indivíduos essa habilidade parece estar debilitada 

pois as doenças inflamatórias intestinais crônicas são cada vez mais freqüentes 

mesmo na ausência de infecções. Tanto em camundongos quanto em humanos, 

mutações em genes que controlam o reconhecimento na imunidade inata e/ou 

imunidade adaptativa e relacionados a permeabilidade epitelial são todos 

associados com a inflamação intestinal (MACDONALD e MONTELEONE, 2005). 

A etiologia para a maioria das doenças inflamatórias intestinais é multifatorial, 

envolvendo fatores genéticos, estímulos da microflora, fatores ambientais e 

possíveis anormalidades na imunidade sistêmica e da mucosa com a patente 

inabilidade de regular negativamente a resposta imune local. (ELSON, C. O. et al., 

1998). Assim, um único agente ou mecanismo isolado não parece ser suficiente para 

produzir ou desencadear a inflamação intestinal. Ainda que não existam evidências 

diretas, a quebra da tolerância oral pode contribuir de modo importante para o 

desenvolvimento e perpetuação das doenças inflamatórias intestinais crônicas que 

tiveram inicio, muitas vezes, meses ou anos antes de seu diagnóstico (MOWAT, A. 

M. e WEINER, 1999). 

As inflamações intestinais crônicas podem ser classificadas em um sentido 

amplo como: Retocolite Ulcerativa, doença de Crohn, enteropatias com perda 

protéica (protein losing enteropathies), doença Celíaca, alergias alimentares e outras 

enteropatias mediadas imunologicamente. Uma outra classificação, mais restrita, 

ressalta duas patologias: a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. Tendo em 

vista que estas últimas doenças são multifatoriais e mediadas imunologicamente e 

de etiologia desconhecida, e, além do mais, podem ser sub-classificadas em várias 

entidades, utilizamos, neste trabalho, a classificação mais ampla para as 

inflamações intestinais crônicas. 
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Com freqüência, a doença de Crohn acomete todo o trato gastrintestinal e a 

Retocolite Ulcerativa tende a ficar restrita ao intestino grosso (FERGUSON, 1999). 

Na Doença de Crohn, os linfócitos T CD4+ geram, predominantemente, uma 

resposta do tipo Th1, com aumento na produção de interferon gama (IFN-γ), 

ativação de macrófagos e amplificação da produção de citocinas pró-inflamatórias 

(PODOLSKY, DANIEL K., 2002). Por outro lado, na Retocolite Ulcerativa, a resposta 

que predomina é a do tipo Th2, com um padrão de interleucinas (IL-4, IL-5 e IL-13) 

que leva a diferenciação de linfócitos B e produção de imunoglobulinas típicas da 

resposta imune anafilática. Ressalta-se a mudança do padrão local de 

imunoglobulinas de IgA (em estados fisiológicos) para a IgG1 (em estados 

patológicos) (PODOLSKY, DANIEL K., 2002). Além das alterações no padrão de 

resposta local dos linfócitos T e B da mucosa intestinal, ou até em função destas, 

observa-se também uma mudança na população de macrófagos que são 

importantes na resposta inflamatória imune e de reparo do tecido.  

Na mucosa intestinal normal, principalmente na lâmina própria e placas de 

Peyer, existe uma grande população de macrófagos. Estes representam a principal 

população de células apresentadoras de antígenos capazes de determinar o tipo de 

resposta celular mediada pelas células T para os antígenos luminais (ALLISON et 

al., 1988). No entanto, não é fácil induzir uma resposta inflamatória nestes 

macrófagos intestinais normais residentes da mucosa, pois estes não liberam a IL-1 

madura, mas sim uma forma inativa desta. Esta incapacidade se deve ao fato destes 

macrófagos expressarem apenas a forma inativa da enzima conversora da 

interleucina (ICE – Interleukin Converting Enzyme), mesmo quando estimulados por 

LPS – um potente ativador destas células. No processo ativo da inflamação intestinal 

crônica, a população de macrófagos presentes na mucosa é, na sua maioria, 

derivada do sangue periférico que, quando estimulados pelo LPS, expressam tanto o 

precursor quanto a forma ativa da enzima conversora e, portanto da IL-1 (GRIMM et 

al., 1995).  

Assim, a indução do processo inflamatório intestinal depende diretamente de 

macrófagos derivados de monócitos circulantes e não das populações de 

macrófagos residentes (MAHIDA, 2000), fenotipicamente diferentes da população 

residente da mucosa. Em pacientes com Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, 

estes macrófagos são capazes de secretar, além da IL-1, muitas outras interleucinas 
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pró-inflamatórias (IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, TNF-α), além de metabólitos reativos do 

oxigênio e do nitrogênio, que degradam a matriz extracelular. Se por um lado 

participam do processo inflamatório, por outro lado, os macrófagos também são 

importantes no processo de cicatrização e reparo que ocorrem durante a fase de 

remissão da doença (MAHIDA, 2000). 

A expressão de moléculas de adesão na superfície de células endoteliais 

vasculares, como o LFA-1 (CD11a), no local de injúria e suas adjacências, diminui a 

velocidade e o trânsito dos leucócitos no vaso e permite a sua adesão às células 

endoteliais. A transmigração subseqüente para o tecido ocorre por um gradiente 

quimiotático, proveniente das citocinas pró-inflamatórias, e da expressão de 

moléculas de adesão como ICAM-1 (CD54) na mucosa intestinal (MAHIDA, 2000). 

Além dos macrófagos, os neutrófilos, mastócitos e eosinófilos também podem 

ter um papel importante na patogenia da inflamação intestinal. Entretanto, o papel de 

cada uma dessas células ainda não foi completamente elucidado. Os neutrófilos 

chegam até a mucosa inflamada por mecanismos semelhantes àqueles acima 

descritos para os monócitos e provavelmente têm um papel significativo na 

amplificação da inflamação e da destruição tecidual (MADARA et al., 1991; 

KUCHARZIK et al., 2001). O número aumentado de mastócitos e eosinófilos na 

mucosa inflamada está correlacionado à manutenção da resposta inflamatória local, 

uma vez que liberam mediadores pró-inflamatórios como a histamina, metabólitos do 

ácido aracdônico e enzimas proteolíticas (RESNICK et al., 1993). Araki e 

colaboradores (2000) mostraram que animais deficientes em mastócitos apresentam 

uma forma muito mais branda da colite induzida por uma Dextrana de Sulfato de 

Sódio (DSS - dextran sulfate sodium) (BALAZS et al., 1989; ARAKI et al., 2000). 

Os órgãos linfóides associados a mucosa intestinal, as placas de Peyer e os 

linfonodos mesentéricos, estão intimamente relacionados a resposta imune no 

intestino. Com relação às placas de Peyer, a habilidade das células M em 

transportar antígenos através da barreira epitelial permitiu aos pesquisadores 

considerarem as placas de Peyer como os sítios indutores da imunidade da mucosa. 

Os linfonodos encontrados no mesentério são os maiores do organismo e também 

são os primeiros a se desenvolverem durante a embriogênese (NEWBERRY e 

LORENZ, 2005). Os linfócitos e as células dendríticas que são ativadas nas placas 
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de Peyer migram para os linfonodos mesentéricos e daí dirigem-se para a corrente 

sangüínea através do ducto torácico, migrando subseqüentemente para a mucosa 

intestinal (SALMI e JALKANEN, 2005). As células dendríticas dos linfonodos 

mesentéricos em murinos parecem desenvolver respostas do tipo Th2, com a 

produção preferencial de IL-4 e IL-10 em resposta a estimulação por antígenos 

(ALPAN et al., 2001). Entretanto, em camundongos com deficiência genética 

indutora de doença inflamatória intestinal, a estimulação antigênica de células T nos 

linfonodos mesentéricos resulta em um padrão de resposta do tipo Th1, com 

produção aumentada de IFN-γ e não de IL-10 (BJURSTEN e HULTGREN 

HORNQUIST, 2005). Esses resultados indicam que as respostas imunes 

desreguladas observadas nas doenças inflamatórias do trato gastrintestinal ocorrem 

não somente nas placas de Peyer mas também nos linfonodos mesentéricos 

(NEWBERRY e LORENZ, 2005). 

2.10 MODELOS ANIMAIS DE DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 
(DII) 

Atualmente existem vários modelos experimentais de DII, a maioria dos quais 

são devidos à indução de mutações em camundongos que resultam na quebra da 

homeostasia com a microbiota intestinal (ELSON, CHARLES O. et al., 2005). Esses 

modelos podem ser agrupados em categorias que definem os mecanismos 

moleculares e celulares cruciais da interação hospedeiro-microbiota no intestino. De 

fato, esses camondongos não desenvolvem DII quando mantidos em condição 

germ-free, ou seja, sem a microbiota comensal. A característica de o intestino se 

mostrar capaz de manter grande quantidade e variedade de bactérias sem dano ao 

hospedeiro ainda permanece um mistério. É evidente que a microbiota tem 

profundos efeitos no hospedeiro, particularmente no intestino, no sistema nervoso 

entérico e no sistema imune de mucosa (ELSON, CHARLES O. et al., 2005). Esse 

efeito pode ser ilustrado pelo fato de camundongos germ-free possuírem placas de 

Peyer subdesenvolvidas sem centros germinativos, reduzido número de  plasmócitos 

secretores de IgA, de células T CD4+ na lâmina própria e de linfócitos inrtaepiteliais. 

Em contrapartida, a reconstituição de camundongos germ-free com a microflora 
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bacteriana é suficiente para restaurar o sistema imune da mucosa intestinal 

(KLAASEN et al., 1993; UMESAKI et al., 1995). 

A resposta imune à microbiota pode ser categorizada em pelo menos três 

componentes. O primeiro sendo a resposta imune inata, que é a principal interface 

da resposta imunológica com a flora bacteriana. As células do sistema imune inato 

podem incluir de uma maneira mais ampla, além das células de origem mielóide 

(macrófagos, células dendríticas e outros), também as células epiteliais intestinais 

pelo fato destas também serem capazes de apresentar antígenos para os linfócitos 

adjacentes (ELSON, CHARLES O. et al., 2005). Defeitos em genes e moléculas do 

sistema inato podem resultar em DII mesmo na ausência de um sistema imune 

adaptativo. Outro componente a ser considerado é a resposta excessiva de células T 

efetoras contra as bactérias comensais. Fazem parte do terceiro componente os 

mecanismos regulatórios que são reconhecidos por desempenhar um papel 

importante na manutenção da homeostasia imune intestinal. 

Apesar de existir uma grande resposta de célula T e B no intestino normal, 

camundongos que não possuem respostas imunes adaptativas, como o 

camundongo SCID e deficientes da proteína RAG, são capazes de viver com suas 

microbiotas, se não forem perturbados por patógenos intestinais. 

As células T são abundantes em todos os compartimentos imunes da 

mucosa, incluindo o tecido linfóide associado à mucosa gastrintestinal (GALT), a 

camada epitelial e a lâmina própria (LP). São também bastante distintos das células 

T periféricas em função e fenótipo (ELSON, CHARLES O. et al., 2005). A maioria 

das células T na lâmina própria são CD4+ TCRαβ+ e expressam marcadores de 

ativação mas não proliferam bem quando estimuladas por mitógenos ou antígenos. 

Essas células podem produzir citocinas in vitro mas não produzem quantidades 

detectáveis in situ. As células T CD4+ que reagem à flora entérica são as células 

efetoras que induzem DII na maioria dos modelos experimentais em que a 

inflamação diminui se as células T CD4+ são deletadas (ELSON, CHARLES O. et al., 

2005). 

As células T regulatórias (Treg) têm um papel importante na manutenção da 

homeostasia imune intestinal para as bactérias entéricas (CONG et al., 2002; 

MAKITA et al., 2004). Algumas células Treg CD4+ produzem IL-10 e/ou TGFβ 
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quando ativadas pelo seu receptor de antígenos (CHEN, Y. et al., 1996; GROUX et 

al., 1997). A quebra desses processos resulta numa resposta imune descontrolada 

contra as bactérias intestinais, levando à inflamação intestinal crônica. 

Inúmeros modelos animais de DII foram criados a partir de manipulação 

(knockout ou knockin) em genes importantes nesses três componentes acima 

citados. Em seguida, comentaremos alguns desses modelos. 

2.10.1 DISTÚRBIOS NA IMUNIDADE INATA 

2.10.1.1 Deficiência em TGFβ· 

Camundongos que não possuem TGFβ desenvolvem inflamação em múltiplos 

órgãos devida, em parte, a respostas anormais de células do sistema imune inato. O 

TGFβ é produzido pela maioria das células e atua em múltiplos tipos celulares, 

incluindo células imunes inatas como macrófagos. Esses produzem TGFβ após a 

fagocitose de certos produtos bacterianos (WAHL et al., 1988) ou de células 

apoptóticas (CHEN, W. et al., 2001). Em contrapartida, TGFβ é um potente inibidor 

de macrófagos ativados. Assim, o TGFβ atua como um regulador autócrino da 

função do macrófago e esta regulação não ocorre no camundongo sem TGFβ. Tanto 

em humanos quanto em camundongos normais, os macrófagos intestinais possuem 

funções fagocíticas e bactericidas, mas não possuem moléculas coestimulatórias e 

não produzem citocinas inflamatórias. Camundongos deficientes em TGFβ tem a 

expressão de TLR4 aumentada e são hipersensíveis a endotoxina, um efeito 

mediado provavelmente por macrófagos (MCCARTNEY-FRANCIS et al., 2004). 

2.10.1.2 Deficiência no fator NF-κB 

O fator de transcrição NF-κB ocupa uma posição de destaque nas vias de 

sinalização do sistema imune inato. Enquanto que a maioria dos estudos mostraram 

a participação do NF-κB na expressão de genes associados a resposta 

proinflamatória, existem estudos que sugerem que o NF-κB possa prover também 

sinais inibitórios (SCHMITZ e BAEUERLE, 1991; KANG et al., 1992; 

KASTENBAUER e ZIEGLER-HEITBROCK, 1999). 
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Homodímeros da subunidade p50 do NF-κB tem atividade inibitória quando 

superexpressos in vitro (SCHMITZ e BAEUERLE, 1991; KANG et al., 1992). A 

estimulação repetida de macrófagos com LPS resulta na expressão da subunidade 

p50, provendo função antiinflamatória através da diminuição da expressão de TNFα. 

Foram desenvolvidos camundongos knockout  para p50 (p50-/-) e testados no 

modelo de DII induzida por Helicobacter hepaticus, um organismo comensal 

estimulatório.  As células do baço desses animais, ao serem transferidas para 

camundongos RAG2-/-, são capazes de inibir a colite. Entretanto, quando 

transferidas para camundongos RAG2-/- p50-/- houve uma inflamação intestinal 

extensa. Assim conclui-se que o NF-κB tem um papel protetor importante no sistema 

imune inato (TOMCZAK et al., 2003). 

2.10.1.3 Deficiência em NOD1 e NOD2 

Alguns receptores de reconhecimento de PAMPs (pathogen associated 

molecular patterns – padrões moleculares associados a patógenos) são 

intracelulares como é o caso do NOD1 e NOD 2 (nucleotide-binding oligomerization 

domain – domínio de oligomerização ligado a nucleotídeo). Esses receptores 

reconhecem diferentes formas de peptideoglicanos bacterianos, mais 

especificamente o dipeptídeo muramil (MDP) (GIRARDIN et al., 2003). As moléculas 

NOD1 e NOD2 são expressas em monócitos e células epiteliais intestinais (CEI) e 

mais intensamente expressos em células de Paneth no íleo terminal (LALA et al., 

2003; OGURA et al., 2003). Mutações que ocorrem no gene que codifica o NOD2 

resultam em susceptibilidade à doença de Crohn (ABREU et al., 2002; CUTHBERT 

et al., 2002). Indivíduos com mutações na proteína NOD2 apresentam uma queda na 

expressão de α-defensinas pelas células de Paneth, que são componentes 

importantes da barreira mucosa (FELLERMANN et al., 2003; WEHKAMP et al., 

2004). Curiosamente, camundongos deficientes em NOD2 não desenvolvem 

inflamação intestinal espontânea (PAULEAU e MURRAY, 2003; KOBAYASHI et al., 

2005) e seus macrófagos possuem ativação normal de NF-κB e produção de 

citocinas pró-inflamatórias a partir da ativação de TLR3, 4 e 9 (PAULEAU e 

MURRAY, 2003; KOBAYASHI et al., 2005). Entretanto, eles secretam grandes 

quantidades de IL-12 em resposta a ligantes de TLR2 (WATANABE et al., 2004). 

Camundongos mutantes que possuem uma forma variante da NOD2 associada à 
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doença de Crohn humana exibem ativação aumentada do NF-κB em resposta ao 

MDP, resultado oposto ao documentado em camundongos nocaute para o NOD2 

(MAEDA et al., 2005). Dados recentes derivados de linhagens knockout indicam uma 

interação entre TLR2 e NOD2 como uma explicação possível para a associação 

entre NOD2 e DII (WATANABE et al., 2004). Nesses estudos, a sinalização normal 

do NOD2 inibe a via do TLR2 pela regulação da sinalização do NF-κB. Na ausência 

do NOD2 existe ativação aumentada do NF-κB mediada por TLR2 e maior produção 

de IL-12, levando a inflamação intestinal mediada por células Th1. Novas 

investigações sobre essa complexa interação entre NOD e DII são necessárias. 

2.10.1.4 Colite induzida por agentes químicos 

Dano epitelial é considerado um evento característico das DII (ELSON, 

CHARLES O. et al., 2005). As proporções das células epiteliais intestinais como 

células de Paneth, células caliciformes e enterócitos podem estar alteradas. 

Ocorrem mudanças nas taxas de proliferação e apoptose epitelial que podem levar a 

hiperplasia da cripta, perda de vilosidades, ulcerações e erosão da camada epitelial. 

Esses eventos terminam por aumentar o contato entre antígenos do lúmen intestinal 

e as células imunológicas da lâmina própria. As alterações no epitélio intestinal 

freqüentemente parecem ser conseqüência da resposta inflamatória. Entretanto, 

também é possível que um dano epitelial primário possa disparar o início da 

resposta inflamatória. É importante ressaltar que o epitélio intestinal, mais do que 

uma barreira estática, é um elemento ativo na dinâmica do ecossistema 

gastrintestinal, juntamente com a microbiota (MCCRACKEN e LORENZ, 2001). Os 

enterócitos são capazes de reconhecer a presença de bactérias intestinais, através 

de seus receptores como TLRs, NOD1 e NOD2, e responder, quando necessário, 

mantendo uma eficiente comunicação com as células linfóides adjacentes (ABREU 

et al., 2005). Adicionalmente, as células epiteliais moldam a microbiota intestinal 

produzindo muco e peptídeos antimicrobianos (SHIRAZI et al., 2000). Portanto as 

células epiteliais intestinais tem reconhecida importância na defesa do intestino e 

não surpreende que danos a essas células possam resultar em DII. 

Vários modelos animais para DII envolvem indução de danos epiteliais 

agudos através de administração de irritantes químicos. A inflamação promovida 

pela lesão dessas células estimula, em muitos casos, um componente imune 
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secundário. A substância química mais utilizada nestes modelos é a dextrana de 

sulfato de sódio (DSS). Outros modelos incluem animais tratados com ácido acético, 

oxazolona, ácido sulfônico trinitrobenzeno (TNBS) em etanol, indometacina, 

polissacarídeos peptideoglicano e carragenanos (SARTOR et al., 1985; YAMADA et 

al., 1993; BOIRIVANT et al., 1998; ITOH et al., 1999; EDALAT et al., 2004). 

A adição de DSS na água de beber a 3 - 10 % causa colite em vários animais, 

inclusive em hamsters, ratos e camundongos (OKAYASU et al., 1990; KITAJIMA et 

al., 1999). As manifestações clínicas desses animais são diarréia sanguinolenta, 

perda de peso, encurtamento do colón, infiltração neutrofílica e mudanças epiteliais 

incluindo fibrose, perda de criptas, hipoplasia de células caliciformes e ulceração 

focal (OKAYASU et al., 1990; MELGAR et al., 2005).  

A colite também ocorre em camundongos SCID que recebem DSS, indicando 

que as células T e B não são necessárias para o desenvolvimento da colite aguda 

(DIELEMAN et al., 1994). Várias evidências indicam que o principal desencadeador 

da colite por DSS é o conseqüente dano do epitélio, talvez via toxicidade direta 

(KITAJIMA et al., 1999). 

2.10.2 DISTÚRBIOS NA IMUNIDADE ADAPTATIVA 

A atuação excessiva de células T que se sobrepõe aos processos regulatórios 

normais pode resultar em DII. Vários modelos animais são exemplos dessa 

categoria. 

2.10.2.1 Camundongos knockin para TNFα 

O TNFα exerce um papel central na patogênese da inflamação intestinal 

crônica em vários modelos. camundongos knockin para TNFα apresentam uma 

deleção de uma parte do gene que codifica o TNF, resultando numa maior 

estabilidade do respectivo RNAm e conseqüentemente maior produção de TNFα 

pelos macrófagos e outras células hematopoiéticas. Tanto camundongos 

homozigotos quanto heterozigotos desenvolvem inflamação intestinal localizada 

principalmente no íleo terminal e menos freqüentemente no colón proximal. Artrites 

freqüentemente se desenvolvem como manifestações extraintestinais 
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(KONTOYIANNIS et al., 1999). A doença se desenvolve num ritmo mais acelerado 

no animal homozigoto que morre entre 5 e 12 semanas de vida.  Camundongos 

deficientes nos receptores (I e II) para TNF não apresentam inflamação intestinal ou 

nas articulações (KONTOYIANNIS et al., 1999; KONTOYIANNIS et al., 2002) 

É provável que a colite, neste modelo, seja mediada por linfócitos, pois a 

introdução dessa mutação em camundongos deficientes em RAG resulta numa 

atenuação da doença intestinal. 

Portanto, a produção excessiva ou desregulada de TNFα em resposta a 

estímulos inflamatórios normais no intestino resulta em íleocolite, devida a resposta 

imune adaptativa anormal, o que por sua vez é dependente da presença dos 

receptores I e II para TNF. 

2.10.2.2 Camundongo transgênico para o ligante de CD40 (CD40L) 

O ligante de CD40 (CD40L), membro da família TNF, é expresso 

principalmente pelos linfócitos T ativados. A interação entre o CD40L, nas células T, 

e seu receptor – CD40 – nas células apresentadoras de antígeno (APC) fornece um 

sinal importante para a ativação e diferenciação de células T naive. No sentido 

inverso, o engajamento de CD40 nos monócitos e células dendríticas durante 

interações com células T ativadas induz a expressão de citocinas proinflamatórias, 

incluindo TNFα, IL-1, IL-8 e IL-12 (ELSON, CHARLES O. et al., 2005). 

Camundongos transgênicos que superexpressam o CD40L desenvolvem 

inflamação em múltiplos órgãos e colite severa (CLEGG et al., 1997). A inflamação 

intestinal é severa no cólon mas pode se estender até o intestino delgado. Várias 

células T CD40L+ estão presentes no intestino inflamado, assim como um grande 

número de células B e de células T ativadas nos linfonodos mesentéricos (CLEGG et 

al., 1997). 

2.10.2.3 Células Th1 vs células Th2 

Apesar de vários dados experimentais indicarem que células Th1 e Th2 

podem se regular reciprocamente via IFNγ e IL-10 respectivamente, cada um desses 

subtipos de células T CD4+ são capazes de mediar a colite. A patologia se difere 
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entre eles, com infiltrado eosinofílico proeminente na doença mediada por Th2 

(IQBAL et al., 2002) enquanto que a doença mediada por Th1 é caracterizada por 

infiltração celular transmural associada em alguns casos com granulomas 

(KONTOYIANNIS et al., 1999). 

Não existem dados na literatura atual que demonstrem que células Th2 no 

intestino regulem células Th1 ou vice-versa. Atualmente os dados são compatíveis 

com o conceito de que respostas excessivas tanto de células Th1 quanto de células 

Th2 são prejudiciais e podem causar DII. Apesar das células Th1 mediarem a 

doença na maioria dos modelos, existem casos de colite mediada por células Th2 

(ELSON, CHARLES O. et al., 2005).  

2.10.3 DISTÚRBIOS NA REGULAÇÃO IMUNE 

2.10.3.1 Camundongo deficiente em IL-2 

A IL-2 é uma citocina importante para o crescimento, expansão e eventual 

morte celular induzida por ativação das células T. Também possui um papel crucial 

na manutenção da tolerância aos auto-antígenos (PAPIERNIK et al., 1998). 

Camundongos deficientes nessa citocina não desenvolvem células Treg CD4+ 

CD25+ (PAPIERNIK et al., 1998) que são conhecidas por controlarem a homeostasia 

imune e manutenção da tolerância ao próprio (SAKAGUCHI et al., 2001; SHEVACH 

et al., 2001; TAKAHASHI e SAKAGUCHI, 2003; NISHIMURA et al., 2004). Esses 

animais desenvolvem esplenomegalia, linfadenopatia e anemia hemolítica 

autoimune severa. Os animais que sobrevivem às primeiras 10 semanas de vida 

desenvolvem uma pancolite (KUNDIG et al., 1993). O cólon se apresenta espesso 

devido à hiperplasia da camada epitelial e infiltração leucocitária na lâmina própria. A 

colite é persistente e resulta em perda de peso progressiva levando à morte. Existe 

uma variedade de anormalidades imunes, como um grande número de células T e B 

ativadas, níveis de IgG1 e IgE aumentados, anticorpos anticólon e expressão 

aumentada do MHC classe II nos enterócitos do colón.  

As células efetoras na colite desses camundongos são do tipo Th1 (MA et al., 

1995; SADLACK et al., 1995; SIMPSON et al., 1995). As células T CD4+ estão 

presentes no colón no início do curso da doença (SADLACK et al., 1995; SIMPSON 
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et al., 1995). E a depleção dessas células interrompe o desenvolvimento da colite 

(SADLACK et al., 1995; EHRHARDT et al., 1997). A produção de IFNγ e IL-12 está 

aumentada nas lesões do colón (EHRHARDT et al., 1997). Camundongos germ-free 

deficientes em IL-2 não desenvolvem colite, sugerindo que a resposta das células T 

CD4+ é direcionada aos antígenos bacterianos entéricos (CONTRACTOR et al., 

1998).   

Curiosamente, camundongos deficientes em CD25, que não possuem células 

T CD4+ CD25+, desenvolvem uma imunopatologia similar à do camundongo nocaute 

para IL-2. A transferência de células T CD4+CD25+ inibe a proliferação de células T 

no knockout. Apesar de ocorrer gastrite autoimune após a depleção de células T 

CD4+ C25+ não observa-se a colite. As razões para esse fato ainda não estão 

claras. 

2.10.3.2 Camundongo deficiente em IL-10 

A IL-10, uma citocina antiinflamatória, tem sido relacionada a geração de um 

subtipo de Treg chamada de células Tr1. A IL-10 é produzida por células T, células 

B, células dendríticas e macrófagos. Os animais deficientes em IL-10 desenvolvem 

anemia, retardo no crescimento e doença inflamatória intestinal (DII) crônica com 

infiltração leucocitária transmural durante o envelhecimento. 

Como visto no camundongo deficiente em IL-2, o desenvolvimento da colite 

em camundongos deficientes em IL-10 é determinado pela interação entre fatores 

imunes, ambientais e genéticos. Quando são mantidos em condições germ-free, os 

animais não sofrem de DII, a menos que sejam reconstituídos com a flora bacteriana 

(SELLON et al., 1998). As células T CD4+ são as células que medeiam a colite 

nesse modelo de deficiência em IL-10 (KUHN et al., 1993; BERG et al., 1996; 

DAVIDSON et al., 1998). 

2.10.3.3 Camundongo deficiente em TGFβ 

Além de interferir na resposta inata como visto anteriormente, a deficiência de 

TGFβ também interfere na regulação da resposta imune. O TGFβ pertence a uma 

família de citocinas envolvidas no crescimento e diferenciação, e possuem efeitos 
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pleiotrópicos, incluindo inflamação, fibrose e imunossupressão, dependendo da 

localização tecidual e concentração. Camundongos deficientes em TGFβ1 

desenvolvem uma inflamação em vários órgãos e morrem em 5 dias de vida 

(DIEBOLD et al., 1995; KULKARNI et al., 1995). A manutenção desses animais em 

condições germ-free não modifica o padrão das lesões observadas (BOIVIN et al., 

1997). No entanto, a depleção de células T CD4+ impede a inflamação, sugerindo 

que essas células sejam as responsáveis pelo desenvolvimento da doença. 

Camundongos que possuem a sinalização do TGFβ nas células T bloqueada 

desenvolvem colite severa com diarréia (GORELIK e FLAVELL, 2000).  O 

silenciamento do gene para SMAD3, que é uma molécula chave para a via de 

sinalização do TGFβ, bloqueia as respostas de células T e neutrófilos ao TGFβ. 

Curiosamente, os camundongos deficientes em SMAD3 desenvolvem uma doença 

consuptiva e a maioria morre entre 1 e 3 meses de vida com abscessos piogênicos 

na parede intestinal e em outras mucosas. O animal que sobrevive por mais de 6 

semanas apresenta DII crônica (ASHCROFT et al., 1999). Não foram identificadas 

as células efetoras que medeiam essa doença nem suas citocinas expressas nas 

lesões. A patogênese da inflamação em camundongos deficientes em TGFβ é 

provavelmente devida em parte à perda de Tregs, uma vez que células regulatórias 

que produzem TGFβ estão relacionadas com modelos de colite por TNBS e em 

camundongos deficientes em IL-2 (NEURATH et al., 1996; LUDVIKSSON et al., 

1997). 

2.10.3.4 Camundongo deficiente na cadeia alfa do receptor de 

célula T (TCRα) 

Camundongos BALB/c deficientes em TCRα desenvolvem-se normalmente 

até o quarto mês de vida quando então apresentam diarréia crônica intermitente, 

prolapso retal e doença consuptiva (MIZOGUCHI et al., 1996). O colón e ceco 

desses animais estão espessos, encurtados e dilatados. Na microscopia, a colite é 

caracterizada por hiperplasia epitelial e alongamento das criptas com inflamação 

aguda e crônica na lâmina própria do colón, depleção de mucina e abscessos na 

cripta. Entretanto, nenhuma inflamação é encontrada no intestino delgado ou em 

tecidos extraintestinais. Esses camundongos demonstram expansão policlonal e 
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ativação de células B com a formação de vários auto-anticorpos incluindo anticorpos 

contra o colón e tropomiosina e também contra antígenos bacterianos entéricos. 

Camundongos que são deficientes tanto para TCRα como também para IL-4 e IL-13 

mostram ausência completa de colite. Isso sugere que a resposta Th2 é responsável 

pela patogênese da colite nesse modelo (FORT et al., 1998). Como em outros 

modelos de colite, o desenvolvimento da doença requer a presença de bactérias, 

pois a colite não se desenvolve em camundongos mantidos em condições germ-free 

(DIANDA et al., 1997; BHAN et al., 1999).  

Camundongos deficientes em células B e TCRα ainda podem desenvolver  

colite. Entretanto, ela ocorre em camundongos novos e é mais severa do que no 

camundongo com células B competentes e deficientes em TCRα (MIZOGUCHI et 

al., 1997).  

2.10.4 MODELOS DE DII ESPONTÂNEA 

A maioria dos modelos experimentais discutidos acima são resultantes de 

manipulação genética com deleção ou superexpressão de certos genes. Esses 

modelos são, sem dúvida, importantes para o nosso entendimento dos mecanismos 

moleculares e celulares da homeostasia intestinal. Entretanto, a doença em 

humanos pode envolver defeitos imunes inatos e adaptativos de uma maneira mais 

complexa do que a vista em modelos com mutações induzidas. Portanto, os modelos 

que ocorrem espontaneamente em camundongos podem mimetizar melhor a 

complexidade e subletalidade da doença humana. A seguir, mostramos dois desses 

modelos. 

2.10.4.1 Camundongos SAMP/Yit e SAMP/YitFc 

A linhagem SAMP (senescence acelerated mice prone) foi originalmente 

desenvolvida a partir do cruzamento da linhagem AKR por Takeda (TAKEDA et al., 

1981), em estudos sobre a genética do envelhecimento. Obteve sublinhagens 

resistentes à senescência como o camundongo SAMP1, que tem vida média curta. 

Finalmente, a linhagem SAMP1/Yit foi estabelecida por Matsumoto e colaboradores 

(MATSUMOTO et al., 1998) a partir da SAMP1, porém a nova linhagem não mais 

apresentava senescência acelerada. No entanto, exibia um novo fenótipo de 
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inflamação intestinal espontânea. Apresentava lesões intestinais similares aquelas 

encontradas na Doença de Crohn, onde a inflamação está localizada principalmente 

no intestino delgado distal (MATSUMOTO et al., 1998). As lesões são caracterizadas 

por granulomas, alterações da morfologia epitelial e fístulas periretais (KOSIEWICZ 

et al., 2001). Evidencia-se um infiltrado celular misto, composto por células 

mononucleares (linfócitos, macrófagos e plasmócitos) e neutrófilos. O papel da flora 

intestinal é importante nesse modelo, pois essa linhagem não desenvolve a 

inflamação intestinal sob condições germ-free (MATSUMOTO et al., 1998). Um 

trabalho recente indica que tanto a via Th1 quanto Th2 medeiam o desenvolvimento 

da doença nestas linhagens (BAMIAS et al., 2005).  

Alterações nas células epiteliais podem ter um papel importante na colite 

desses animais (VIDRICH et al., 2005). Várias populações epiteliais (células de 

Paneth, células caliciformes) estão aumentadas nos locais de inflamação já na 

quarta semana de vida, antes do início da ileíte. Vale lembrar que a metaplasia de 

células de Paneth é uma característica comum da doença de Crohn (TANAKA et al., 

2001). As células de Paneth possuem níveis elevados de NOD2 e uma expressão 

aumentada dessa proteína ou mutações em seus genes, tem sido relacionadas com 

a doença em humanos (GRIMM e PAVLI, 2004). 

Os dados sugerem que danos nas células epiteliais resultam na ativação de 

células T CD4+ reativas aos antígenos bacterianos, que medeiam a inflamação. Não 

se sabe se a progressão da doença representa uma reatividade continuada aos 

antígenos bacterianos ou se representa uma reatividade cruzada com auto-

antígenos expressos no íleo terminal. 

2.10.4.2 Camundongo C3H/H3JBir 

A linhagem C3H/H3JBir é uma sublinhagem do camundongo C3H/HeJ que é 

altamente susceptível a desenvolver colite, e sob certas condições pode desenvolvê-

la espontaneamente (SUNDBERG et al., 1994). Nesse camundongo a inflamação 

intestinal se localiza principalmente no ceco e alcança resolução aos três meses de 

vida. A sublinhagem C3H/H3JBir desenvolve respostas de células B e Th1 aos 

antígenos da flora bacteriana. As células T reativas aos antígenos bacterianos 

cecais desses animais causam colite quando transferidas para camundongos SCID 
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(CONG et al., 1998). Essa descoberta foi a primeira demonstração formal de que 

células T efetoras específicas para antígenos bacterianos entéricos podem causar 

DII.  

O modelo do C3H/H3JBir tem sido útil na identificação de antígenos 

microbianos reconhecidos por células T patogênicas. Como o camundongo 

C3H/H3JBir desenvolve anticorpos IgG2a (dependente de Th1) para um quadro 

limitado mas reprodutível de antígenos bacterianos (BRANDWEIN et al., 1997), a 

expressão sorológica tem sido utilizada para identificar, clonar e seqüenciar os 

antígenos bacterianos reconhecidos. Inesperadamente, a principal classe de 

antígenos identificada foi a flagelina de bactérias comensais, representando 25% 

das proteínas clonadas (LODES et al., 2004). Anticorpos contra algumas dessas 

flagelinas (Cbir1 e FlaX) foram identificadas em soros de três modelos em 

camundongos e em metade dos pacientes com doença de Crohn mas não foi 

identificada em pacientes com colite ulcerativa ou em controles normais. 

Em resumo, o camundongo C3H/H3JBir exibe defeitos na imunidade inata 

que se traduz em uma resposta aumentada aos antígenos bacterianos (ELSON, 

CHARLES O. et al., 2005). 

2.11 ALERGIA ALIMENTAR 

Alergias são definidas como reações de hipersensibilidade iniciadas por 

mecanismos imunológicos e podem ser mediadas por anticorpos ou por células 

(JOHANSSON et al., 2001; JOHANSSON et al., 2004). Na maioria dos casos, os 

anticorpos tipicamente responsáveis pela reação alérgica pertencem à classe IgE, 

portanto chamamos essas reações de alergias mediadas por IgE. Entretanto, 

existem alergias onde os mecanismos celulares predominam e são denominadas 

alergias não-mediadas por IgE (JOHANSSON et al., 2001; JOHANSSON et al., 

2004). 

Alergia alimentar é definida como uma resposta imune adversa às proteínas 

dos alimentos. As reações alérgicas induzidas pelos alimentos são responsáveis por 

uma variedade de sintomas envolvendo a pele, os tratos gastrintestinal e respiratório 

e podem ser causadas por mecanismos mediados por IgE ou não-mediados por IgE 
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(mediado por células) (SAMPSON, 2004; SICHERER e SAMPSON, 2006). 

Denomina-se alergia alimentar classe 1 quando a sensibilização aos alérgenos 

alimentares ocorre no trato gastrintestinal, e de alergia alimentar classe 2 quando é 

conseqüência de uma sensibilização por alérgenos inalados (SAMPSON, 2004). 

Apesar de, em tese, qualquer alimento poder provocar uma reação, são poucos os 

alimentos responsáveis pela maioria das reações alérgicas alimentares mais 

significativas, como por exemplo: leite, ovo, amendoim, peixe e crustáceos 

(SICHERER e SAMPSON, 2006). 

Quando a alergia alimentar se manifesta através da hipersensibilidade 

imediata (mediada por IgE), os sintomas clínicos podem ocorrer minutos após a 

ingestão do antígeno alimentar. Os mais comuns são as manifestações sistêmicas 

como choque anafilático; as alterações gastrintestinais, tais como náusea, vômitos, 

dor abdominal e diarréia; os sintomas respiratórios como rinite e asma e as 

manifestações cutâneas, como eczema (SAMPSON, 1994). No entanto, as 

manifestações da alergia alimentar mediada pela hipersensibilidade tardia são mais 

difíceis de correlacionar com um antígeno em particular, pois sua manifestação pode 

se manifestar dias após a ingestão do alérgeno. Este tipo de alergia pode ser 

observado em humanos em casos de doença celíaca ou em alguns casos de alergia 

ao leite de vaca. 

2.11.1 DOENÇA CELÍACA 

A doença celíaca, também chamada enteropatia induzida por sensibilidade ao 

glúten, é uma forma de alergia alimentar que ocorre em indivíduos com 

predisposição genética, como resultado de uma resposta imune ao glúten. Foi 

originalmente considerada como uma síndrome de malabsorção da infância mas é 

atualmente reconhecida como uma doença da fase adulta. Está estritamente 

relacionada a alelos de HLA específicos (DQ2 e DQ8) e requer a ingestão de glúten 

(GREEN, PETER H.R. e JABRI, 2006). Glúten é o termo para as proteínas de 

armazenamento do trigo. A fração solúvel em álcool do glúten, gliadina, é tóxica na 

doença celíaca, juntamente com proteínas similares em cevada (hordeína) e centeio 

(secalina) (GREEN, PETER H.R. e JABRI, 2006).  
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2.11.1.1 Epidemiologia 

A incidência da doença celíaca alcança 1% da população (FASANO et al., 

2003; WEST et al., 2003; BINGLEY et al., 2004) e está presente em todos os 

continentes. A maioria dos indivíduos com a doença não são diagnosticados 

freqüentemente, mas os diagnósticos são crescentes (MURRAY et al., 2003). 

Considera-se uma doença subdiagnosticada pois os pacientes sofrem sintomas por 

longos períodos antes do diagnóstico (GREEN, P. H. R. et al., 2001). Esse fato tem 

sido atribuído mais ao atraso dos médicos no diagnóstico do que na demora dos 

pacientes em procurar ajuda médica (LANKISCH et al., 1996). 

2.11.1.2 Fatores genéticos 

A doença celíaca é poligênica. As moléculas do MHC DQ2 e DQ8  são fatores 

genéticos essenciais para o desenvolvimento da doença celíaca. A maioria dos 

doentes possui HLA DQ2, e nos pacientes restantes tem sido verificada uma 

associação com o HLA DQ8 (LOUKA e SOLLID, 2003). Esses genes do HLA 

conferem mais de 40% de risco genético, sendo o restante atribuído a outros genes 

(LOUKA e SOLLID, 2003). 

2.11.1.3 Fatores ambientais 

O conhecimento dos fatores ambientais no desenvolvimento da doença 

celíaca foi obtido a partir de estudos de doença celíaca infantil epidêmica na Suécia 

no início dos anos 1980 (IVARSSON et al., 2000; IVARSSON et al., 2003b). A falta 

de aleitamento materno, grande quantidade de glúten nos alimentos para bebês e 

mais de 3 infecções aumentaram marcantemente o risco de doença celíaca 

(PERSSON et al., 2002; IVARSSON et al., 2003a). A maior proteção ocorreu quando 

uma pequena quantidade de glúten foi ingerida durante a fase de amamentação 

(MAKI et al., 1988; D'AMICO et al., 2005).  

2.11.1.4 Patogênese 

O glúten não é totalmente digerido pelo organismo humano. Um peptídeo de 

33 aminoácidos (33mer) permanece após a ação das enzimas gástricas, duodenais 

e pancreáticas. Esse fragmento é responsável pelo início da resposta imune em 
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indivíduos susceptíveis (SHAN et al., 2002). Ainda não está claro como a gliadina 

penetra a mucosa mas danos teciduais causados por infecções gastrintestinais ou 

alterações na permeabilidade nas tight-junctions pela zonulina (proteína que induz o 

desacoplamento das tight-junctions e um subseqüente aumento da permeabilidade 

intestinal) pode ser importante (FASANO et al., 2000). 

A doença celíaca pode ser vista como uma desordem inflamatória mediada 

pela célula T com características autoimunes. A resposta da célula T contra a 

gliadina compreende dois componentes: um específico e outro inato. O componente 

específico é dado pela resposta, na lâmina própria, da célula T CD4 restrita aos 

alelos DQ2/DQ8. Essa resposta é principalmente direcionada contra o peptídeo α-

gliadina de 33 aminoácidos. A gliadina é um bom substrato para a enzima tecidual 

transglutaminase (DIETERICH et al., 1997), que pode transformar a glutamina em 

resíduos de glutamato negativamente carregados pela deamidação. Nesse 

processo, a gliadina torna-se negativamente carregada, o que facilita a ligação ao 

sulco nas superfícies das moléculas de DQ2 ou DQ8 nas células apresentadoras de 

antígeno. A deamidação aumenta marcantemente a resposta das células T CD4 

antigliadina (MOLBERG et al., 1998; VAN DE WAL et al., 1998) entretanto pode não 

ser realmente necessário para iniciar a reação antigliadina da célula TCD4, 

especialmente em crianças (VADER et al., 2002). Com o desenvolvimento da 

resposta contra a gliadina, surgem anticorpos antitransglutaminase. Não é aparente 

o papel desse anticorpo na patogênese da doença celíaca mas anticorpos IgA 

séricos inibem a diferenciação das células epiteliais da cripta (HALTTUNEN e MAKI, 

1999) e imunocomplexos podem disparar respostas inflamatórias pela ativação do 

sistema complemento. 

O segundo componente da resposta da célula T contra o glúten não é 

específico. Trata-se da resposta da célula T CD8+ intraepitelial envolvendo o sistema 

imune inato. Tem sido proposto que a resposta dessas células é direcionada contra 

células epiteliais em situações de estresse (GREEN, PETER H.R. e JABRI, 2006). 

Muitas linhas de evidência apóiam essa interpretação. Primeiramente, estudos 

sugerem que peptídeos não reconhecidos pelas células T CD4+ podem causar 

mudanças epiteliais (MAIURI et al., 2003; HUE et al., 2004) e induzir moléculas de 

estresse e liberação de IL-15 nas células do epitélio, levando a ativação da via 

citolítica do receptor NKG2D (MERESSE et al., 2004). Em segundo lugar, células 
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CD8+ intraepiteliais, que expressam o receptor natural killer NKG2D, podem matar 

células epiteliais que expressem moléculas induzidas por estresse (HUE et al., 2004; 

MERESSE et al., 2004). Não foi esclarecido como o glúten dispara a expressão de 

moléculas de estresse e IL-15 nas células epiteliais e como a resposta da célula T 

CD4+ na lâmina própria se relaciona com a resposta da célula T CD8+ no epitélio. 

O espectro de sensibilidade ao glúten envolve patologia da mucosa e doença 

sintomática. A gama de lesões da mucosa inter-relacionadas, que representa a 

resposta local ao glúten mediada por células do hospedeiro, é dependente do 

background genético e da carga de glúten na dieta (MARSH, 1995). Pode-se 

observar na figura 2 a aparência morfológica do duodeno nos diferentes estágios da 

doença celíaca. 

Normal Estágio I Estágio II Estágio III Estágio IV 
 

Estágio I ou infiltrativo - infiltrado de leucócitos com predomínio de linfócitos. 
Estágio II ou hipertrófico - infiltração leucocitária uma hiperplasia da mucosa. 
Estágio III ou destrutivo - além do infiltrado, inicia-se a destruição da mucosa. 
Estágio IV ou hipoplásico - hipoplasia da mucosa. 
Figura 2: Esquema das alterações observadas em diferentes estágios da inflamação intestinal crônica 
causada pela doença celíaca. Adaptação de Marsh (1995). 

 

A doença celíaca é uma forma de alergia distintamente diferente das alergias 

mediadas por IgE, pois não existem anticorpos antigliadina do tipo IgE envolvidos 

(HAMER, 2005). Além disso, os sintomas clínicos são claramente diferentes. 

Enquanto que nas alergias mediadas por IgE os sintomas ocorrem dentro de uma 

hora após a exposição ao antígeno, com a doença celíaca não existem respostas 

imediatas e os sintomas são relacionados a danos intestinais mediados por células. 

Isto explica porque as reações adversas além de não serem imediatas 

compreendem uma diversidade de respostas, podendo passar desapercebido e 
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chegando até a causar danos intestinais severos. Devemos lembrar que a doença 

celíaca é um mal que pode permanecer por toda a vida do indivíduo (JABRI et al., 

2005). 

Também, foi observado um padrão de hipersensibilidade tardia em animais 

experimentais tornados alérgicos ao amendoim, como no modelo murino de 

inflamação intestinal desenvolvido por Teixeira e colaboradores, onde os 

camundongos desenvolvem uma inflamação intestinal crônica tempo-dependente, 

após a ingestão da semente (TEIXEIRA, 2003). 

O modelo murino de inflamação intestinal crônica desenvolvido pela 

professora Gerlinde Teixeira em camundongos da linhagem C57BL/6J apresenta 

lesões morfológicas duodenais semelhantes às encontradas na doença celíaca 

como achatamento de vilosidades, hiperplasia da cripta e aumento do número de 

leucócitos mononucleares intraepiteliais. Adicionalmente, foi observado um padrão 

de resposta imune do tipo Th1 (OLIVEIRA, 2001).  

Como a maioria das alergias alimentares, incluindo as alergias ao amendoim, 

tanto em humanos quanto em animais são mediadas por células Th2 (alergia 

mediada por IgE) avaliamos nesse trabalho o impacto do padrão Th2 no modelo de 

alergia alimentar desenvolvido por Teixeira (2003). Escolhemos camundongos da 

linhagem BALB/c por possuir tipicamente um padrão de resposta imune Th2 e 

comparamos com o padrão inflamatório desenvolvido por camundongos C57BL/6J. 

Também avaliamos o perfil de células T CD4+ e CD8+ em linfonodos mesentéricos e 

placas de Peyer dos animais estudados com a finalidade de verificar qual o tipo 

celular responsável pelas lesões encontradas neste modelo. 
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3. HIPÓTESE 
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A hipótese desse estudo é de que o padrão Th2 desencadeia uma resposta 

inflamatória mais imediata e mais intensa no modelo de inflamação intestinal crônica 

antígeno-específico desenvolvido por Teixeira (2003).  
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4. OBJETIVOS 
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4.1 GERAL 

Determinar as diferenças nas manifestações imunopatológicas do modelo de 

inflamação intestinal crônica antígeno-específico entre duas linhagens isogênicas de 

camundongos: BALB/c e C57BL/6J. 

4.2 ESPECÍFICOS 

1. Determinar as concentrações séricas de IgG total e IgG1 antiamendoim de 

camundongos BALB/c com e sem inflamação intestinal crônica antígeno-

específico; 

2. Comparar as concentrações séricas de IgG total e IgG1 antiamendoim de 

camundongos C57BL6/J e BALB/c com e sem inflamação intestinal crônica 

antígeno-específico; 

3. Determinar o padrão de lesão induzida pelo processo inflamatório intestinal 

crônico antígeno-específico em camundongos BALB/c; 

4. Comparar a intensidade e padrão da resposta inflamatória intestinal crônica, 

antígeno-específico, desenvolvida por camundongos C57BL6/J e BALB/c; 

5. Determinar o perfil populacional de linfócitos T CD4+ e CD8+ presentes nas 

placas de Peyer e linfonodos mesentéricos de camundongos BALB/c com e sem 

inflamação intestinal crônica antígeno-específico; 

6. Determinar o perfil populacional de linfócitos T CD4+ e CD8+ presentes nas 

placas de Peyer e linfonodos mesentéricos de camundongos C57BL/6J com e 

sem inflamação intestinal crônica antígeno-específico; 
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5. MATERIAL E 

MÉTODOS 
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5.1 ANIMAIS 

Camundongos isogênicos, fêmeas adultas (6 a 8 semanas), das linhagens 

C57BL6/J e BALB/c, criados e mantidos no Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) 

na Universidade Federal Fluminense. Os experimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário 

Antônio Pedro – da Universidade Federal Fluminense com o registro sob o número 

145/05. 

5.2 ALIMENTAÇÃO 

5.2.1 RAÇÃO COMERCIAL 

Ração balanceada (NUVILAB-NUVITAL®) fornecida ad libitum para a 

alimentação de camundongos, composta de: carbonato de cálcio, farelo de milho, 

farelo de soja, farelo de trigo, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, premix mineral 

vitamínico e aminoácidos. 

5.2.2 AMENDOIM – DIETA DESAFIO 

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

libitum para a indução de inflamação intestinal crônica antígeno específico, durante 

os períodos de duas, três ou quatro semanas. 

5.3 EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS DO AMENDOIM 

As proteínas foram extraídas de acordo com a metodologia desenvolvida por 

Teixeira (TEIXEIRA, 1995). 

Em resumo, as sementes foram descascadas e moídas em moedor elétrico, 

tipo de café. O material resultante foi passado em peneira fina de aço inoxidável e 

colocado em tubo de 50ml e suspenso em tampão de extração na proporção de uma 

parte da semente moída para dez de tampão de extração (tampão borato ou salina 

fisiológica). O tubo foi agitado delicadamente por inversão durante 3h, à temperatura 
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ambiente. A seguir, o material foi centrifugado a 5oC e 3000 rpm durante 30 minutos. 

A camada superior que contém gordura foi desprezada da mesma forma que o 

precipitado da semente. O sobrenadante intermediário foi recolhido, aliquotado e 

conservado a –20ºC até o uso. A concentração de proteínas foi determinada pela 

técnica de Lowry (LOWRY et al., 1951). 

5.4 IMUNIZAÇÕES COM ANTÍGENOS ALIMENTARES 

A imunização primária foi realizada por via subcutânea. Cada animal recebeu 

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

solução salina q.s.p de 200µl. 

Após um intervalo de 21 dias os animais receberam a imunização secundária 

por via subcutânea com 100µg de extrato protéico de amendoim em solução salina 

q.s.p de 200µl, sem adjuvante. 

5.5 OBTENÇÃO DE SORO SANGÜÍNEO 

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

após a imunização secundária e após o período de exposição oral, no final do 

experimento. Para a avaliação dos títulos de anticorpos antiamendoim, o sangue foi 

recolhido em solução salina fisiológica em uma diluição final de 10% v/v. Após a 

retração dos coágulos, as amostras foram centrifugadas e os soros recolhidos e, em 

seguida, armazenados a -20ºC até serem analisados. 

5.6 ELISA 

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

amendoim dos soros dos animais foi utilizada a técnica de ELISA. Em resumo: 

• Cobrir placas de microtitulação com 10µg de proteína do amendoim em 100µl 

de tampão PBS por poço e incubados durante 12 -18 horas a 4oC; 

• Em seguida lavar duas vezes com uma solução de PBS-Tween 0,05% e 

cobrir com PBS-gelatina; 
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• Incubar durante 1 hora, à temperatura ambiente; 

• Para a diluição seriada dos soros: 

o Esgotar o conteúdo das placas e acrescentar 100µl de PBS-gelatina 

em todos os poços; 

o Acrescentar 80µl de PBS-gelatina nos poços da primeira fileira, 

totalizando 180µl; 

o Adicionar 20µl de soro diluído a 1:10 na primeira fileira e, em seguida, 

fizemos uma diluição seriada obtendo-se uma diluição final de 1:81900; 

• Incubar a temperatura ambiente por 3h com os soros a serem testados; 

• Lavar as placas seis vezes com PBS-Tween 0,05% e em seguida; 

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

camundongo, conjugado com peroxidase; 

• Incubar por mais 3h à temperatura ambiente; 

• Lavar seis vezes como na etapa anterior; 

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

10ml de tampão citrato fosfato); 

• Interromper após 20 minutos com uma solução 0,1M de H2SO4; 

• Medimos as densidades ópticas em um leitor de ELISA (Anthos 2010®), 

utilizando um comprimento de onda de 492nm; 

A análise dos resultados foi realizada pela comparação do somatório das 

densidades ópticas de cada soro, denominado de ELISA*. 

5.7 COLETA DE SEGMENTOS DO INTESTINO 

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

Teixeira 2003, em resumo: 

Os animais são anestesiados com Atropina, em dose de 0,05 mg/kg via 

subcutânea. Via intramuscular 0,03ml de solução mãe [1ml ketamina (50mg) + 1ml 

de xilasina (20mg)]. 
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• Iniciar a abertura do peritônio com liberação da alça intestinal do mesentério; 

• Retirar linfonodos mesentéricos e placas de Peyer  - para citometria; 

• Retirar 2cm de quatro segmentos intestinais distintos: 

• Duodeno com 0,5cm de porção gastroduodenal; 

o Jejuno; 

o Junção íleo-cecal e 

o Reto-sigmóide; 

• Colocar os segmentos de tecido sobre um pedaço de papel de filtro e abrir 

longitudinalmente com auxílio de pinça e tesoura reta oftalmológicas. Este é 

um processo delicado, onde dever ser tomado todo cuidado para não 

danificar a camada mucosa; 

• Imediatamente após a abertura do segmento de alça pingar formol 

tamponado a 10% para a fixação do tecido e acondicionar o conjunto de 

segmentos de alça de cada animal em cassete apropriado para o 

processamento histológico; 

• Imergir o cassete em solução de formol tamponado 10%, por um período de 

24-48 horas; 

5.8 HISTOTÉCNICA 

5.8.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 

• Lavar as peças em água corrente por 4 horas; 

• Desidratar e clarear os tecidos.  Para isto: Imergir cada cassete contendo o 

conjunto de segmentos intestinais por 50 minutos em cada uma das seguintes 

soluções: 

o álcool a 70%;  

o álcool a 95%;  

o álcool absoluto a 100% I; 
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o álcool absoluto a 100% II; 

o álcool absoluto a 100% III;  

o xilol I; 

o xilol II;  

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

durante 50 minutos cada, e incluir os segmentos em parafina; 

• Realizar cortes histológicos, com espessura de 5µm, em micrótomo (Spencer 

820®);  

• Deixar em banho-maria, para distender e, colocar em lâminas, previamente 

albuminizadas; 

• Após a desparafinar e hidratar, corar as lâminas em hematoxilina e eosina.  

5.8.2 COLORAÇÃO POR HEMATOXILINA-EOSINA 

Coloração de hematoxilina-eosina. Em resumo: 

• Desparafinizar o corte em: 

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

• Hidratar o tecido em: 

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

o Álcool 95% - 3 minutos; 

o Álcool 70% - 3 minutos; 

• Preparar para coloração em: 

o Água destilada – 3 minutos; 

• Coloração em: 

o Hematoxilina de Mayer – 20 minutos; 

o Água corrente – 25 minutos; 

o Álcool 70% - 2 minutos; 

o Eosina-Floxina – 2 minutos; 
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• Desidratar o tecido em: 

o Álcool 95% - rapidamente; 

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

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

5.9 HISTOPATOLOGIA 

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

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

edema, congestão e aglomerados linfóides heterotópicos; 

5.9.1 HISTOMETRIA 

• Foram avaliados os números de leucócitos mononucleares intraepiteliais (LIE) 

e de células epiteliais intestinais (CEI) de 6 vilosidades duodenais de cada 

animal estudado, em aumento de 1000X (ocular de 10X e objetiva de 100X); 

Estabelecemos a relação CEI/LIE de cada animal.  

 

5.10 ANÁLISE FENOTÍPICA DAS CÉLULAS DE PLACAS DE PEYER 
E DE LINFONODOS MESENTÉRICOS POR CITOMETRIA DE FLUXO 

Após a retirada dos linfonodos mesentéricos e Placas de Peyer seguiram-se 

os seguintes passos: 

o Macerar as estruturas sobre peneira em uma placa de Petri com PBS 

gelado (1mL); 

o Retirar a suspensão de células para um tubo falcon (15 mL); 

o Centrifugar as células por 15 minutos a 1200 rpm à 4oC; 

o Desprezar o sobrenadante e ressuspender o precipitado celular em PBS 

1X (500µl); 

o Contar em câmara de Neubauer – média das contagens x 106; 
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o Ajustar a concentração de células para 30 x 106 células/mL, diluindo em 

PBS – Azida; 

o Adicionar os anicorpos monoclonais em PBS-azida sódica e incubar por 

40 minutos à 4oC no escuro; 

o Lavar as amostras com 1ml de PBS gelado e centrifugar por 5 minutos a 

2000 rpm; 

o Adicionar a cada amostra 400ul de PBS contendo paraformaldeído a 1% 

até a análise em citômetro de fluxo. 

Foram utilizados os seguintes anticorpos monoclonais para a análise de 

fenótipo de células T de camundongos por citometria de fluxo: anti-CD4+ (FITC) e 

anti-CD8+ (PE) ambos policlonais e adquiridos da empresa Southern. As amostras 

foram analisadas em citômetro de fluxo (Beckton Dickson FACScalibur). Os dados 

foram analisados através do programa WinMdi (versão 2.8).  

5.11 DESCRIÇÃO DO DESENHO EXPERIMENTAL 

Tabela 2: Desenho experimental aplicado às duas linhagens estudadas: C57BL/6J e BALB/c. Número 
de animais por grupo após as subdivisões pelo tempo de exposição: 5 a 7 animais. 

Grupos Imunização 
1ária 

Imunização 
2ária Exposição 

Semanas 
de 

exposição 
Final 

2 sem 
3 sem Normal 

Amendoim 4 sem Normal Salina + 
Al(OH)3

Salina 
Normal 
Ração 2 sem 

2 sem 
3 sem Imune 

Amendoim 
4 sem Imune Amendoim 

+ Al(OH)3
Amendoim 

Imune 
Ração 2 sem 

Retirada de: 
• Segmentos 

intestinais, 
• Placas de 

Peyer 
• Linfonodos 

Mesentéricos 
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5.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

De acordo com o protocolo experimental a análise estatística utilizada varia. 

Assim pode ser utilizado o Teste T de Student, a Análise da Variância ANOVA com o 

pós-teste de Tukey ou Dunnett para a determinação da diferença mínima 

significativa (DMS). Todos os testes são realizados no programa GraphPad InStat 

versão 4.10 for Windows 98, GraphPad Software, San Diego California USA, 

www.graphpad.com Copyright 1992-1998 Todos os gráficos são construídos no 

programa Microsoft Excel ®  e as tabelas no Microsoft Word ® ambos parte 

integrante do pacote Office 2000 para Windows 98. Utilizamos como nível de 

significância mínima 5%. Classificamos a significância da seguinte forma: 

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001

 

http://www.graphpad.com/
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6. RESULTADOS 
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6.1 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE ANTICORPOS 
ANTIAMENDOIM 

6.1.1 OBJETIVO 

Com o intuito de mensurar os títulos de anticorpos específicos para as 

proteínas do amendoim realizamos a técnica de ELISA*. Avaliamos os títulos de IgG 

total e do isotipo IgG1 presentes no soro dos animais. 

6.1.2 ANTICORPOS ANTIAMENDOIM DA CLASSE IGG (TOTAL) 

Podemos verificar que os animais que foram imunizados com o extrato 

protéico do amendoim (Imunes) apresentam títulos de anticorpos IgG totais mais 

elevados do que os animais que foram imunizados com salina (Normais).  
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Figura 3: Títulos séricos de IgG (total) antiamendoim das linhagens C57BL
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Verificamos uma diferença significativa dos títulos de IgG total entre as duas 

linhagens após a exposição oral ao amendoim em animais normais (figura 4).  
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Figura 4: Títulos séricos de IgG (total) antiamendoim dos grupos Normais das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal.  

Podemos verificar a tendência de elevação dos títulos de IgG total nos 

animais BALB/c normais que comem amendoim (figura 5). Não há diferença 

significativa entre os títulos de IgG total (sangria pós secundária e final) dos animais 

normais que recebem ração.  
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Figura 5: Títulos séricos de IgG (total) antiamendoim dos grupos Normais das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 

Os animais imunes BALB/c apresentam títulos de IgG total significativamente 

mais altos do que os camundongos imunes C57BL/6J (figura 6). 
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Figura 6: Títulos séricos de IgG (total) antiamendoim dos grupos Imunes das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 

Outra forma de mostrar esse resultado é a través do gráfico da Figura 7, ond 

eestão representados os títulos de IgG total antiamendoim nos soros dos animais 

Imunes das duas linhagens. Esses gráfico ressalta que os títulos obtidos são de 

animais de grupos expostos ao amendoim por diferentes períodos e não do mesmo 

animal em tempos diferentes. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

pós-
secundária

exposição
oral

pós-
secundária

exposição
oral

C57BL/6J - Imunes BALB/c Imunes

U
A

Ração 2
semanas

Amendoim 2
semanas

Amendoim 3
semanas

Amendoim 4
semanas

 

Figura 7: Títulos séricos de IgG (total) antiamendoim dos grupos Imunes das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 
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6.1.3 ANTICORPOS ANTIAMENDOIM DO ISOTIPO IGG1 

Realizamos o teste de ELISA também para quantificar o título de anticorpos 

do isotipo IgG1 nos animais do nosso experimento. Esse isotipo é típico de resposta 

Th2. 

Verificamos que os animais imunes das duas linhagens apresentam títulos de 

IgG1 antiamendoim significativamente mais altos do que os títulos dos animais 

normais (figura 8). 
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fenômeno não ocorre. Outra forma de visualizar esses mesmos dados está 

representada na figura 10 onde está enfatizado que as medidas dos títulos de IgG1 

refere-se ao soro de animais de grupos diferentes e não do mesmo animal em 

períodos diferentes. 
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Figura 9: Títulos séricos de IgG1 antiamendoim dos grupos Normais das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 
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Figura 10: Títulos séricos de IgG1 antiamendoim dos grupos Normais das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 

Com relação aos animais imunes não há diferença significativa entre os títulos 

de IgG1 antiamendoim nas duas linhagens (figura 11). Na figura 12 ressaltamos, 

como descrito anteriormente, que os títulos são referentes aos soros de animais de 

grupos diferentes e não dos mesmos animais em tempos distintos. 
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Figura 11: Títulos séricos de IgG1 antiamendoim dos grupos Imunes das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 
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Figura 12: Títulos séricos de IgG1 antiamendoim dos grupos Imunes das linhagens C57BL/6J e 
BALB/c. Títulos presentes no soro recolhido uma semana após a imunização secundária (pós-
secundária) e após o período de exposição oral (pós-exposição oral) segundo a seguinte divisão: 
animais que recebem somente ração por duas semanas ou que recebem amendoim por duas, três e 
quatro semanas. UA: unidades arbitrárias do ELISA* - somatório das densidades ópticas das 
diluições do soro de cada animal. 

 

6.1.4 RESUMO 

Ambas as linhagens apresentaram títulos elevados de anticorpos 

antiamendoim após as imunizações com o extrato protéico da semente. Esses títulos 

são significativamente maiores do que aqueles encontrados nos animais normais 

(não imunizados). 

Animais BALB/c normais, ao receberem amendoim, apresentam títulos 

crescentes de anticorpos antiamendoim da classe IgG total, assim como de seu 

isotipo IgG1, com o passar do tempo de exposição à semente. Esse padrão não 

ocorre em animais C57BL/6J normais.  

Os animais imunes da linhagem BALB/c apresentam títulos mais elevados de 

anticorpos IgG total, mas não de IgG1, quando comparados com animais imunes da 

linhagem C57BL/6J. 
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6.2 AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E HISTOMÉTRICA DAS 
VILOSIDADES DUODENAIS 

6.2.1 OBJETIVO  

Obtivemos as microfotografias a partir das lâminas de cada animal e 

apresentamos, a seguir, uma foto representativa de cada grupo experimental das 

linhagens (C57BL/6J e BALB/c). 

Através da avaliação histométrica pretendemos quantificar o padrão 

inflamatório intestinal dos animais inflamados em comparação com os animais não 

infalamados, utilizados como controle para essa avaliação. 

Para a avaliação histométrica das vilosidades duodenais, medimos os 

números de leucócitos intraepiteliais (LIE) mononucleares e das células epiteliais 

intestinais (CEI ou enterócitos) de 6 vilosidades de cada animal das duas linhagens 

estudadas – C57BL/6J e BALB/c. Procedemos a comparações entre as relações 

enterócitos/leucócitos mononucleares (CEI/LIE ou ent/mono) de cada grupo 

experimental.  

6.2.2 ANIMAIS NORMAIS QUE RECEBEM RAÇÃO CONVENCIONAL 

6.2.2.1 C57BL/6J  

Os animais normais que receberam somente ração comercial possuem 

vilosidades íntegras com lâmina própria normocelular, altura das células epiteliais 

semelhantes à largura da lâmina própria, ausência de edema e poucos leucócitos 

intraepiteliais. 

Na figura 13 A está representada uma vilosidade típica dos animais normais 

que recebem ração. Em maior aumento, na figura 13 B podemos perceber a 

estrutura normal da lâmina própria assim como o número de leucócitos intraepiteliais 

(LIE) dentro do padrão normal, correspondendo a uma relação média nesses 

animais de 7 enterócitos para 1 leucócito (7:1), considerada normal. 
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O número de leucócitos intraepiteliais (LIE) nesse grupo está dentro do 

normal. A relação normal é de aproximadamente de 10 enterócitos para 1 LIE (10:1). 

6.2.3 ANIMAIS NORMAIS QUE RECEBEM AMENDOIM 

6.2.3.1 Exposição oral por duas semanas 

6.2.3.1.1 C57BL/6J 

Os animais normais que recebem amendoim por duas semanas também 

apresentam estrutura preservada das vilosidades duodenais conforme podemos 

visualizar nas Figuras 15 A e B. Não há sinais de edema e a proporção entre 

leucócitos intraepiteliais e enterócitos encontra-se dentro do padrão normal (7,5:1) 

 

A B 

  
Figura 15: Aspecto morfológico de vilosidades duodenais de camundongo C57BL/6J Normal exposto 
ao amendoim por duas semanas. (A) Pode ser observado em aumento de 200x (objetiva de 20x e 
ocular de 10x) vilosidade com preservação de sua morfologia digitiforme. (B) Em aumento de 400X 
(objetiva de 40x e ocular de 10x) podemos observar o aspecto normal da lâmina própria e número 
normal de leucócitos intraepiteliais. 
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6.2.3.1.2 BALB/c 

Os animais BALB/c normais expostos ao amendoim por duas semanas 

apresentam preservação da estrutura das vilosidades (Figura 16) com aspecto 

similar a do animal normal que recebeu ração somente. 

 

Figura 16: Vilosidades de camundongo BALB/c Normal exposto ao amendoim por duas semanas. 
Aumento de 200X (objetiva de 20x e ocular de 10x). 

 

6.2.3.2 Exposição oral por três semanas 

6.2.3.2.1 C57BL/6J  

 

Figura 17: Vilosidade típica de camundongo C57BL/6J Normal exposto ao amendoim por três 
semanas. Aumento de 400X (ocular de 10x e objetiva de 40x). 
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Com três semanas de exposição ao amendoim a relação CEI/LIE encontrada 

foi de 8:1 nos animais normais. A estrutura das vilosidades permanece inalterada 

como podemos perceber na figura 17. 

6.2.3.2.2 BALB/c 

Os animais que foram expostos por três semanas ao amendoim apresentam 

vilosidades duodenais com tamanho normal, demonstrando preservação da sua 

estrutura (figura 18). 

 

Figura 18: Vilosidades duodenais de camundongo BALB/c Normal exposto ao amendoim por três 
semanas. Aumento de 100X (ocular de 10x e objetiva de 10x). 

6.2.3.3 Exposição oral por quatro semanas 

6.2.3.3.1 C57BL/6J  

O mesmo padrão normal das vilosidades também foi encontrado nos animais 

C57BL/6J normais expostos por quatro semanas ao amendoim (figura 19). 



 75

 

Figura 19: Vilosidades de camundongo C57BL/6J Normal exposto ao amendoim por quatro semanas. 
Aumento de 400X (ocular de 10x e objetiva de 40x). 

6.2.3.3.2 BALB/c 

Na figura 20 podemos observar que a estrutura das vilosidades dos animais 

BALB/c Normais que receberam amendoim por quatro semanas mantiveram a 

arquitetura normal . 

 
Figura 20: Vilosidade típica de camundongo BALB/c Normal que recebeu amendoim por quatro 
semanas. Aumento de 200X (objetiva de 20x e ocular de 10x). 
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6.2.4 ANIMAIS IMUNES QUE RECEBEM RAÇÃO 

6.2.4.1 C57BL/6J 

Os animais imunes ao amendoim que recebem uma dieta composta de ração 

comercial possuem vilosidades íntegras e número normal de LIE, ou seja, morfologia 

semelhante a do animal normal (figura 21). 

A B 

  
Figura 21: Aspecto morfológico de vilosidades duodenais de camundongos C57BL/6J Imune que 
recebe ração. (A) Pode ser observado em aumento de 100x (objetiva de 10x e ocular de 10x) 
vilosidade com tamanho normal com preservação de sua morfologia sem sinais de edema. (B) Em 
aumento de 400X (objetiva de 40x e ocular de 10x) podemos observar o aspecto normal da lâmina 
própria e número normal de leucócitos intraepiteliais.  

 

 

6.2.4.2 BALB/c 

Os animais do grupo imune que recebem somente ração apresentam 

vilosidades com aspecto estrutural normal, assim como a relação entre o número de 

enterócitos e de leucócitos intraepiteliais (10:1) (Figura 22). 
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Figura 22: Aspecto morfológico de vilosidades duodenais do animal BALB/c Imune que recebe ração. 
(A) Pode ser observado em aumento de 100x (objetiva de 10x e ocular de 10x) vilosidades com 
tamanho normal e preservação de sua morfologia digitiforme. (B) Aumento de 200X (objetiva de 20x e 
ocular de 10x). 

 

6.2.5 ANIMAIS IMUNES DESAFIADOS COM AMENDOIM 

6.2.5.1 Exposição oral por duas semanas 

6.2.5.1.1 C57BL/6J 

Após duas semanas de exposição ao amendoim, o aspecto das vilosidades 

dos animais imunes ainda não está muito alterado (figura 23). A relação CEI/LIE 

permanece semelhante a do animal normal como visto anteriormente.  
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A B 

Figura 23: Aspecto morfológico de vilosidades duodenais de camundongo C57BL/6J Imune exposto 
ao amendoim por duas semanas. (A) Pode ser observado em aumento de 40x (objetiva de 4x e 
ocular de 10x) vilosidade com sinais de edema mas com tamanho normal. (B) Em aumento de 400X 
(objetiva de 40x e ocular de 10x) podemos observar o número normal de leucócitos intraepiteliais.  

6.2.5.1.2 BALB/c 

O grupo imune que recebe amendoim começa a apresentar alterações na 

estrutura das vilosidades já na segunda semana de exposição à semente. Podemos 

observar o encurtamento das vilosidades além de edema e aumento do numero de 

LIE (7:1) (figura 24 A e B). 
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 Figura 24: Aspecto morfológico de vilosidades duoden
amendoim por duas semanas. (A) Pode ser observado
de 10x) vilosidades mais curtas e presença de folículo
(objetiva de 40x e ocular de 10x) podemos observar pr
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 linfóide na mucosa. (B) Em aumento de 200X 
esença de edema na lâmina própria.  
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6.2.5.2 Exposição oral por três semanas 

6.2.5.2.1 C57BL/6J  

Com três semanas de exposição, os animais imunes apresentam vilosidades 

mais curtas (figura 25A) e com infiltrado leucocitário aumentado no epitélio (relação- 

4:1) (figura 25B). 
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Figura 25: Aspecto morfológico de vilosidades duodenais de camundong
ao amendoim por três semanas. (A) Pode ser observado em aumento 
ocular de 10x) vilosidade menor com infiltrado de leucócitos no epitélio. 
(objetiva de 100x e ocular de 10x) podemos observar o grande número 
(LIE). 

 

 

 

6.2.5.2.2 BALB/c 

Na terceira semana de exposição ao amendoim, e

pronunciado da lâmina própria nas vilosidades duodenais do

26). 
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Figura 26: Vilosidade de camundongo BALB/c Imune e
presença de edema na lâmina própria e maior número 

 

 

 

 

6.2.5.3 Exposição oral por quatro sem

6.2.5.3.1 C57BL/6J  

Após quatro semanas, as vilosidades 

infiltrado de leucócitos intraepiteliais é mais

figura 27. 
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Figura 27: Aspecto morfológico de
ao amendoim por quatro semanas
ocular de 10x) vilosidade com ed
1000X (objetiva de 100x e ocu
intraepiteliais. 

 

 

 

6.2.5.3.2 BALB/c 
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28 A e B). Também podem 

inflamação (figura 28A). 
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Figura 28: Aspecto morfológico de vilosidades duodenais d
amendoim por quatro semanas. (A) Pode ser observado 
ocular de 10x) vilosidades de pequeno tamanho e perd
aumento de 400X (objetiva de 40x e ocular de 10x) podem
própria, presença de hiperemia e maior número de leucócito

 

 

6.2.6 RELAÇÃO CÉLULA EPITELIAL INTESTINA

(CEI/LIE) 

Verificamos uma queda significativa na rela

após duas semanas de inflamação intestinal (P< 

semanas seguintes sem alterações significativas 

somente houve queda na relação após a terceira 

que também se manteve na quarta semana sem a
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Figura 29: Relação enterócito/leucócito intraepitelial nas vilosidades duodenais de animais C57BL/6J 
e BALB/c Normais e Imunes que recebem ração por duas semanas ou amendoim por duas, três e 
quatro semanas. 

No gráfico seguinte (figura 30) esses dados podem ser comparados de uma 

maneira mais visual, demonstrando a queda significativa da relação CEI/LEI dos 

animais imunes BALB/c na segunda semana de desafio oral, enquanto que essa 

relação dos animais C57BL/6J imunes permanece normal nesse mesmo período. 
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Figura 30: Evolução da relação enterócito/leucócito intraepitelial nas vilosidades duodenais de 
animais C57BL/6J e BALB/c Normais e Imunes que recebem ração por duas semanas ou amendoim 
por duas, três e quatro semanas. 
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6.2.7 RESUMO  

Nossos resultados mostram que os animais C57BL/6J e BALB/c normais que 

recebem ração ou amendoim e também os animais imunes que recebem somente 

ração, apresentam vilosidades histologicamente normais, sem evidências de danos 

na mucosa duodenal. 

Os animais imunes BALB/c que recebem amendoim apresentam sinais de 

inflamação intestinal na segunda semana de exposição a semente, onde 

percebemos diminuição do tamanho das vilosidades, presença de edema na lâmina 

própria e aumento do infiltrado de leucócitos intraepiteliais. Nesse mesmo período 

(duas semanas de desafio) os animais C57BL/6J imunes ainda apresentam 

vilosidades com tamanho normais. A partir da terceira semana de desafio os animais 

C57BL/6J imunes ao amendoim apresentam sinais de inflamação intestinal. Na 

quarta semana de exposição à semente, os animais BALB/c imunes apresentam 

maior destruição da mucosa do que os animais C57BL/6J com o mesmo período de 

desafio oral. Porém, não há diferença significativa entre as duas linhagens no que 

concerne à relação CEI/LIE entre os animais imunes expostos por quatro semanas 

ao amendoim. 
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6.3 ANÁLISE FENOTÍPICA DE LINFÓCITOS T EM PLACAS DE 
PEYER E LINFONODOS MESENTÉRICOS 

6.3.1 OBJETIVO 

Analisamos por citometria de fluxo (fluorescence activated cell sorter - FACS) 

as células dos linfonodos mesentéricos e de placas de Peyer dos animais que 

utilizamos em nosso experimento. Assim procuramos verificar se a indução da 

inflamação intestinal alterava a padrão de células T CD4+ e CD8+ em órgãos 

linfóides relacionados a mucosa intestinal, para poder inferir sobre qual o tipo celular 

envolvido nas lesões verificadas em nosso modelo de inflamação intestinal.  

Ao serem feitas as calibrações do citômetro, realizamos a delimitação (gating) 

da região correspondente aos linfócitos (figura 26) dentro das amostras de células 

provenientes tanto dos linfonodos mesentéricos quanto das placas de Peyer. 

 
Figura 31: Gráfico FSC x SSC demonstrativo das amostras de células analisadas nos experimentos 
com Citometria de Fluxo. Em destaque a região (gate) dos linfócitos.  

Apresentamos na seqüência, os resultados da citometria dos animais 

C57BL/6J expostos somente a ração comercial ou expostos ao amendoim por duas 

e três semanas, normais e imunes. Quanto ao camundongo BALB/c mostraremos os 

resultados referentes somente aos animais que foram expostos ao amendoim por 

duas semanas – normal e imune. Infelizmente, por problemas na técnica da 
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marcação das células para a citometria, os demais grupos experimentais não 

puderam ser analisados. 

6.3.2 C57BL/6J 

Os dados a seguir correspondem à análise da citometria das células dos 

linfonodos mesentérico e de placas de Peyer de animais C57BL/6J, Normais e 

Imunes, submetidos à exposição ao amendoim por duas semanas e por três 

semanas. Os dados são comparados com aqueles dos animais imunes e normais 

que receberam somente ração. No que se refere à terceira semana de exposição 

ao amendoim, somente possuímos os dados referentes às células dos linfonodos 

mesentéricos dos grupos imune e normal. Não foi possível obter resultados dos 

grupos expostos ao amendoim por 4 semanas. 

Com relação às Placas de Peyer, o grupo Imune amendoim (2 semanas) 

apresenta maior concentração de linfócitos T CD4+ (P<0,001) e CD8+ (P<0,01) do 

que o grupo Imune ração, como visto na Figura 32. Em comparação ao grupo normal 

amendoim, o grupo Imune amendoim também possui maior população de CD8+  

(P<0,01) porém não há diferença entre a população de células T CD4+. Porém, o 

grupo Normal Amendoim também apresenta um maior número de linfócitos T CD4+ 

(P< 0,05) quando comparado ao grupo Normal que recebeu somente ração na dieta. 

Na tabela 3 abaixo temos um resumo dos resultados obtidos. 

Tabela 3: Porcentagem média de células T CD4+ e CD8+ em placas de Peyer e linfonodos 
mesentéricos de camundongos C57BL/6J normais e imunes, que receberam amendoim ou ração. Em 
vermelho estão desatacados os valores que possuem diferenças significativas (P<0,05). Amd= 
amendoim; período de desafio: duas(2) ou três(3) semanas. Nd: dado não disponível  

C57BL/6J CD4 (%) CD8 (%) 
 Placas de 

Peyer 
Linfonodos 

Mesentéricos 
Placas de 

Peyer 
Linfonodos 

Mesentéricos 
Normal ração 13,7 45 4,2 23,9 
Normal Amd 2 16 51,5 4,5 26,6 
Normal Amd 3 nd 46,7 nd 33,2 

Imune ração 12,1 45,4 4 29,4 
Imune Amd 2 16,7 46,2 5,6 27,9 
Imune Amd 3 nd 43,5 nd 18,9 
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Figura 32: Gráfico ilustrando as médias de linfócitos T CD4+ nas placas de Peyer. Camundongos 
C57BL/6J Normais e Imunes com exposição ao amendoim por DUAS semanas ou somente ração. 
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Figura 33: Gráfico ilustrando as médias de linfócitos T CD8+ nas placas de Peyer. Camundongos 
C57BL/6J Normais e Imunes com exposição ao amendoim por DUAS semanas ou somente ração. 

Quanto aos linfonodos mesentéricos, não foi observada mudança significativa 

no padrão de células T CD4+ entre os diferentes grupos Imunes (figura 34). Como 

visto anteriormente nas placas de Peyer, também encontramos um maior número de 



 88

células T CD4+ no grupo Normal Amendoim quando comparado com o grupo 

Normal ração (P< 0,01) e com o grupo Imune Amendoim (P< 0,05). Na figura 35 

mostramos que os animais imunes que foram expostos ao amendoim por 3 semanas 

apresentaram uma queda significativa na média de células T CD8+ (P<0,01) em 

relação aos outros grupos imunes. Quanto aos animais normais apresentaram um 

aumento significativo na média de células T CD8+ após três semanas de exposição 

ao amendoim (P<0,05). 
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Figura 34: Gráfico ilustrando as médias de linfócitos T CD4+ nos linfonodos mesentéricos. 
Camundongos C57BL/6J Normais e Imunes com exposição ao amendoim por duas e três semanas. 

Com três semanas de exposição os animais normais e imunes não 

apresentam diferença significativa quanto as suas médias de linfócitos T CD4+. 
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Figura 35: Gráfico ilustrando o percentual médio de linfócitos T CD8+ nos linfonodos mesentéricos de 
camundongos C57BL/6J Normais e Imunes expostos ao amendoim por duas e três semanas ou 
somente ração por duas semanas. 

Os animais que foram imunizados e receberam amendoim por 3 semanas 

possuem menor população de células T CD8+ em relação aos outros imunes. 

Enquanto que observamos uma tendência de aumento na população de linfócitos 

CD8+ nos animais normais que comem amendoim, também percebemos uma 

tendência de queda na população de CD8+ nos animais imunes que comem 

amendoim, pelo menos após três semanas. 

Quanto à relação CD4/CD8, os grupos normal e imune expostos ao 

amendoim apresentavam relação sem diferenças significativas. Porém na terceira 

semana de exposição ao amendoim verifica-se que a relação do grupo normal foi 

significativamente menor do que a relação do animal imune (P<0,05) (figura 36). 

Enquanto que a relação CD4/CD8 do grupo normal diminui, a do grupo imune 

aumenta. 
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Figura 36: Gráfico ilustrando a relação entre linfócitos T CD4+ e CD8+ 
Mesentérico com zero, duas e três semanas de exposição ao amendoim.
Normais e Imunes. 
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Figura 37: Gráfico ilustrando a relação entre linfócitos T CD4+ e CD8+  (
Peyer. Camundongos C57BL/6J Normais e Imunes com zero e duas s
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6.3.3 BALB/C 

Nos camundongos BALB/c, também encontramos uma diferença da relação 

CD4/CD8 nos linfonodos mesentéricos, entre os animais imunes e os normais que 

comeram amendoim por duas semanas. O grupo Imune Amendoim apresentou uma 

relação CD4/CD8 menor quando comparado ao grupo Normal amendoim (Figura 

38). Essa diferença foi significativa (P<0,01). O grupo Normal amendoim apresentou 

um aumento da população CD4+ nos linfonodos mesentéricos (P< 0,05) (Figura 39). 

A tabela 4 apresenta os percentuais de células T CD4+ e CD8+ encontrados nos 

linfonodos mesentéricos dos animais analisados. 

Tabela 4: Porcentagem média de células T CD4+ e CD8+ em animais BALB/c normais e imunes 
expostos ao amendoim por duas semanas. Em vermelho está desatacado o valor que possui 
diferença significativa (P<0,05). 

BALB/c 
Linfonodos mesentéricos 

CD4 (%) CD8 (%) 

Normal Amendoim 2 56,1 17,6 
Imune Amendoim 2 49,2 17,7 
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Figura 38: Gráfico ilustrando a relação entre linfócitos T CD4+ e CD8+ (CD4/CD8) nos linfonodos 
mesentéricos. Camundongos BALB/c Normais e Imunes expostos ao amendoim por duas semanas. 

Essa diferença parece ser devido a maior população de CD4+ no grupo 

Imune amendoim do que no Normal amendoim (P<0,05). 
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Figura 39: Gráfico do percentual médio de linfócitos T CD4+ e CD8+ nos linfonodos mesentéricos de 
animais BALB/c normais e imunes com duas semanas de exposição ao amendoim. 

Não temos os dados da relação CD4/CD8 dos grupos que receberam ração 

no período de exposição oral. Também não possuímos os dados referentes às 

placas de Peyer desses grupos apresentados. 

6.3.4 RESUMO 

Podemos sumarizar os resultados da seguinte forma: 

• Os linfonodos mesentéricos de animais BALB/c imunes expostos ao 

amendoim por duas semanas apresentaram uma menor relação CD4/CD8 

(2,4) quando comparados com os animais normais igualmente expostos ao 

amendoim pelo mesmo período (3,2). Os animais imunes apresentaram uma 

menor população de células T CD4+ (49,2%) quando comparados com os 
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normais (56,1%). Não houve diferença entre as médias de linfócitos T CD8+ 

dos animais normais (17,6%) e dos imunes (17,7%). Não foi possível analisar 

o padrão de células T CD4+ e CD8+ nas placas de Peyer e nos linfonodos 

mesentéricos dos grupos que receberam ração convencional e daqueles 

expostos ao amendoim por três e quatro semanas. 

• Nos linfonodos mesentéricos de camundongos C57BL/6J observamos que: 

o os animais normais C57BL/6J que recebem ração apresentam   45% 

de células T CD4+  e    23,9% de células T CD8+. A relação CD4/CD8 

média desses animais foi de 1,8.  

o os animais normais que recebem amendoim por duas semanas 

apresentam uma relação semelhante ao grupo que recebe ração (1,9). 

Entretanto, apresentaram uma maior população de células T CD4+ 

(51,5%) e de células T CD8+ (26,6%). 

o os animais normais que recebem amendoim por três semanas 

apresentam uma queda da relação CD4/CD8 (1,1). Observamos uma 

média menor de CD4+ (46,7%) e  uma maior média de células CD8+ 

(33,2%) em comparação ao grupo normal ração; 

o os animais imunes que recebem somente ração comercial apresentam 

média de 45,4% de células CD4+ e de 29,4% de células CD8+. A 

relação CD4/CD8 encontrada nesses animais foi de 1,5; 

o os animais imunes que receberam amendoim por duas semanas 

apresentaram média de células T CD4+ (46,2%) e de células CD8+ 

(27,9%) semelhantes as encontradas nos animais imunes ração; 

o os animais imunes que são expostos ao amendoim por três semanas 

apresentam um aumento na relação CD4/CD8 (2,3) em comparação 

com o grupo de duas semanas. Essa diferença parece ser devido a 

uma menor média de células T CD8+ (18,9%) nesses animais, não 

havendo diferença significativa na média das células CD4+ (43,5%). 

• Nas placas de Peyer de animais C57BL/6J observamos: 

• Animais Normais que recebem ração possuem 13,7% de linfócitos T CD4+ e 

4,2% de CD8+; 
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• Animais normais que recebem amendoim por duas semanas apresentam 

média de 16% de linfócitos T CD4+, aumento significativo (P<0,01) em 

relação ao animal normal ração. A média de células T CD8+ são semelhantes 

a dos animais normais ração (4,5%); 

• Animais imunes que recebem ração possuem média de 12% de linfócitos T 

CD4+ e de 4% de células T CD8+, não apresentando portanto alteração 

significativa quando comparados com os animais normais que recebem ração; 

• Animais imunes que recebem amendoim por duas semanas apresentam um 

aumento significativo (P<0,001) da média de células T CD4+ (16,7%) em 

relação ao animal imune ração. Apresentam também uma média mais alta de 

células T CD8+ (5,6%) em relação ao animal imune ração (P<0,001). 
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7. DISCUSSÃO 
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As alergias alimentares estão emergindo como um importante problema de 

saúde devido à severidade da inflamação intestinal resultante e do aumento 

crescente no número de casos nas últimas décadas (KNIPPELS et al., 2004). 

Atualmente, as alergias alimentares mediadas por IgE, que correspondem a maioria 

das alergias alimentares, afetam aproximadamente 3% da população em países 

desenvolvidos (SAMPSON, 2004). As alergias não dependentes de IgE são ainda 

pouco estudadas e o interesse sobre estas tem sido crescente.  

Haja vista a impossibilidade ética de se realizar experimentos em humanos, 

os cientistas vêm estabelecendo modelos animais para o estudo dos mecanismos 

subjacentes ao desenvolvimento da alergia alimentar com vistas a identificar novas 

estratégias terapêuticas. 

Neste sentido, Teixeira estabeleceu, em 2003 (TEIXEIRA, 2003), um modelo 

de alergia alimentar e, portanto, de inflamação intestinal crônica, em camundongos 

da linhagem isogênica C57BL/6J que possui um padrão típico de resposta Th1.  

Esse modelo reproduz o padrão histológico encontrado na doença celíaca em 

humanos, caracterizado pelo achatamento das vilosidades duodenais, aumento do 

número de leucócitos intraepiteliais e hiperplasia da cripta.  

É importante ressaltar que a doença celíaca é uma reação ao glúten presente 

no trigo, porém no modelo desenvolvido por Teixeira (2003), o antígeno utilizado foi 

o amendoim, que é reconhecidamente alergênico. De fato, a maioria das alergias ao 

amendoim tanto em humanos quanto em modelos animais, são mediadas por uma 

resposta do tipo Th2 e, portanto dependentes da produção de IgE (SAMPSON, 

2004). Assim, foi de nosso interesse avaliar a interferência do padrão Th2 na 

resposta inflamatória intestinal encontrada no modelo estabelecido por Teixeira. 

Para isso, escolhemos a linhagem de camundongo BALB/c que geralmente 

apresenta uma resposta do tipo Th2. Em estudo preliminar de nosso grupo, 

constatamos que os animais BALB/c apresentavam sintomas agudos da inflamação 

intestinal e morriam com apenas duas semanas de desafio oral ao amendoim. 

Postulamos que essa seria uma característica da inflamação intestinal causada pela 

resposta Th2, o que corroborou a nossa escolha dessa linhagem pra avaliar o efeito 

dessa resposta no modelo de inflamação intestinal. Nós procedemos à 

caracterização do padrão inflamatório dos animais BALB/c e C57BL/6J e também 
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comparamos os dados entre as duas linhagens. Para essa caracterização, 

avaliamos o padrão sorológico (produção de anticorpos antiamendoim), o padrão 

histomorfométrico (relação entre células epiteliais intestinais e leucócitos 

intraepiteliais – CEI/LIE) e o padrão celular (linfócitos T CD4+ e CD8+) em placas de 

Peyer e linfonodos mesentéricos dos animais estudados. 

Nossos resultados da sorologia indicam que os camundongos de ambas as 

linhagens, que foram submetidos às imunizações com extrato de amendoim 

(Imunes), respondem apresentando títulos séricos elevados de imunoglobulinas 

contra proteínas do amendoim, enquanto que os animais normais (recebem salina) 

apresentam níveis basais, não significativos, tanto nos soros obtidos após a 

imunização secundária quanto naqueles obtidos após o período de exposição oral. 

Isso confirma que os animais de fato foram imunizados para as proteínas presentes 

no extrato do amendoim. 

Nas duas linhagens – C57BL/6J e BALB/c – os títulos de anticorpos nos soros 

obtidos após o desafio com amendoim não diferem significativamente dos títulos 

obtidos após a imunização secundária nos animais imunes que recebem somente 

ração, ou seja, aqueles que não são desafiados com o amendoim. Apesar de ser 

esperado que esses títulos diminuíssem devido à ausência de um estímulo 

antigênico nesses animais, o tempo entre a sangria pós-secundaria e final foi de 

apenas duas semanas, insuficiente para que os títulos de anticorpos baixassem até 

os níveis normais. Os animais das duas linhagens que foram desafiados com o 

amendoim mantiveram títulos de anticorpos antiamendoim semelhantes aos 

encontrados no soro obtido após a imunização secundária. Poderia ser esperado 

que esses títulos sofressem uma elevação ao longo do tempo de desafio com o 

amendoim, o que não ocorreu. Entretanto a ingestão da semente pelos animais foi 

suficiente para manter os níveis elevados dos anticorpos específicos às proteínas do 

amendoim no soro sangüíneo dos animais. Na ausência desse desafio com a 

semente os títulos baixariam até níveis basais. Portanto confirmamos que a 

alimentação do animal com o antígeno ao qual ele foi imunizado pela via 

subcutânea, mantém seus títulos séricos de anticorpos antiamendoim elevados. 

 Um dado interessante que obtivemos com relação à sorologia foi que os 

animais normais (não imunes) da linhagem BALB/c que comem amendoim, 
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apresentaram títulos crescentes de anticorpos IgG total e IgG1 específicos para o 

amendoim ao longo do tempo de exposição à semente, não alcançando, entretanto, 

o patamar dos títulos dos animais imunizados.  

Segundo Faria e Weiner (FARIA, A. M. C. e WEINER, 2005), são três as 

conseqüências principais da administração de antígenos por via oral: primeiro uma 

resposta local (não inflamatória) de anticorpos IgA secretórios pode ocorrer na 

mucosa; em segundo lugar, pode se desenvolver uma resposta imune sistêmica, 

com a geração de anticorpos séricos e imunidade mediada por células; e finalmente, 

pode ocorrer um estado de tolerância imunológica sistêmica ou local, prevenindo 

uma resposta imune contra o antígeno num contato posterior. As primeiras duas 

situações compreendem as respostas imunes protetoras contra patógenos 

invasores, enquanto que as proteínas da dieta e as bactérias comensais induzem 

predominantemente a tolerância e não provocam respostas imunes destrutivas 

(FARIA, A. M. C. e WEINER, 2005). Esse efeito de hiporresponsividade é chamado 

classicamente de tolerância oral, mas está presente em qualquer mucosa do 

organismo, como a mucosa brônquica ou a do trato genito-urinário.  

Tendo em vista essas características da imunologia de mucosa, podemos 

confrontar duas possíveis explicações para os nossos resultados sobre os títulos 

crescentes de anticorpos antiamendoim em camundongos BALB/c normais que 

passam a receber a semente nas dieta. Ou estaria ocorrendo uma imunização oral 

ou o seu oposto fisiológico a tolerância oral. Para confirmar uma ou outra 

possibilidade devemos comparar os dados histológicos para avaliar o aspecto da 

mucosa duodenal desses animais. 

Em nosso trabalho, os animais BALB/c apresentam estrutura preservada das 

vilosidades duodenais durante todo o período de exposição à semente do 

amendoim, ou seja, por quatro semanas, sem apresentar nenhum indício de um 

possível processo inflamatório local. Portanto, sugerimos que esses animais 

possuam um perfil de tolerização oral diferenciado, com títulos crescentes de 

anticorpos específicos para o amendoim conforme o passar do tempo de exposição 

ao novo alimento, ao passo que os animais C57BL/6J apresentam somente níveis 

basais dessas imunoglobulinas antígeno-específicas. Em favor da hipótese de 

tolerização oral devemos lembrar que os títulos de anticorpos dos animais normais 
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BALB/c, mesmo crescentes, ainda são significativamente mais baixos do que os 

títulos de animais imunizados com o extrato protéico de amendoim. Dados anteriores 

do nosso grupo indicam que a exposição ao amendoim por uma semana induz 

tolerância e não imunização oral (TEIXEIRA, 1995; TEIXEIRA et al., 2003). O 

reconhecimento do status imunológico dos camundongos deve ser baseado na 

comparação dos títulos de anticorpos entre animais da mesma linhagem que foram 

imunizados e comeram a semente e de animais que antes de se submeterem às 

imunizações recebem amendoim na dieta. Caso os animais que foram imunizados 

somente apresentem títulos significativamente mais elevados do que os dos animais 

que recebem amendoim antes da imunização, podemos considerá-los 

respectivamente imunes e tolerantes para a proteínna em questão. 

Ainda com relação à sorologia, os animais imunes da linhagem BALB/c 

apresentaram títulos mais elevados de IgG total em relação aos animais imunes 

C57BL/6J. Porém, não vemos diferença entre os títulos de IgG1. Com isso, não 

podemos definir, a partir desses dados somente, qual o perfil de resposta imune nas 

duas linhagens, já que ambas parecem possuir o mesmo título de IgG1. Para 

diferenciar, pretendíamos avaliar os títulos de IgG2a no camundongo BALB/c e de 

IgG2c em C57BL/6J. Deve-se destacar que os isotipos de IgG presentes na resposta 

do tipo Th1 são diferentes conforme a linhagem utilizada. No caso do camundongo 

BALB/c o isotipo produzido é o IgG2a, assim como na maioria das outras linhagens 

de camundongos isogênicos. No entanto, os animais C57BL/6J não possuem o alelo 

gênico que codifica esse isotipo. O alelo presente nessa linhagem codifica para 

outro isotipo de IgG denominado IgG2c, que também é característico da resposta 

Th1(MARTIN et al., 1998). Atualmente a literatura considera o isotipo IgG2c como 

sendo aquele típico da resposta Th1 em todas as linhagens que não contém o gene 

(alelo) para IgG2a como o C57BL/6J, C57BL/10 e NOD (Non obese diabetic) 

(MARTIN et al., 1998). Portanto, para poder inferir sobre o padrão de resposta 

imune, se Th1 ou Th2, seria necessário avaliar os títulos desses isotipos de IgG. 

Esses experimentos estavam previstos para serem realizados nos nossos objetivos 

específicos. Entretanto encontramos problemas com a obtenção de anticorpos e 

pretendemos realizar esses experimentos para uma posterior publicação científica. 

Encontramos, entretanto, diferenças nas análises histométricas das 

vilosidades duodenais entre as linhagens C57BL/6J e BALB/c. Com relação aos 



 100

camundongos C57BL/6J imunes e desafiados com o amendoim, não observamos 

diferença na relação CEI/LEI antes da terceira semana de exposição e esta se 

manteve inalterada na quarta semana. Já os animais BALB/c imunes apresentam 

uma queda bastante significativa da relação CEI/LIE já na segunda semana de  

desafio com o amendoim (P<0,01). Não observamos mudança significativa nesse 

parâmetro nas semanas seguintes de exposição. Entretanto observamos que as 

vilosidades dos animais imunes BALB/c apresentam estrutura bastante alterada na 

terceira e quarta semana de desafio com amendoim, enquanto que o animal 

C57BL/6J imune só apresenta mudança mais característica de inflamação intestinal 

(edema, hiperemia, achatamento de vilosidades) a partir da quarta semana. Essa 

alteração morfológica mais rápida pode ser devida à diferença na resposta alérgica 

das duas linhagens. 

Nossos resultados indicam que os camundongos das duas linhagens estão 

realmente apresentando uma resposta alérgica ao amendoim. De acordo com a 

literatura, a relação entre o número de células epiteliais intestinais (CEI) e o número 

de leucócitos mononucleares intraepiteliais (LIE) (relação CEI/LIE) é utilizada como 

um dos parâmetros morfométricos de avaliação das alterações intestinais em 

indivíduos com inflamação intestinal crônica (MADI et al., 2001). Em experimentos 

anteriores do nosso grupo (TEIXEIRA, 2003) verificou-se que animais imunes 

apresentam relação CEI/LIE menor (3:1) do que a relação dos animais normais 

(10:1), devido ao aumento do número de leucócitos intraepiteliais nos animais 

inflamados. Essas modificações morfológicas presentes nos animais imunes são 

semelhantes àquelas encontradas na doença celíaca, onde o infiltrado leucocitário 

no epitélio intestinal é um sinal característico da doença. Portanto, concluímos que o 

modelo desenvolvido por Teixeira (2003) em camundongos C57BL/6J também se 

reproduz na linhagem BALB/c, apresentando alterações hitológicas na mucosa 

duodenal semelhantes àquelas do animal C57BL/6J, porém com aparecimento mais 

rápido e de forma mais intensa.  

Com relação à indução de alergia alimentar, os estudos disponíveis na 

literatura utilizando-se a linhagem BALB/c possuem resultados diversos. Alguns 

autores disseram ter sido incapazes de induzir alergia alimentar em camundongos 

dessa linhagem (ATHERTON et al., 2002). Em outro trabalho, Morafo e 

colaboradores (MORAFO et al., 2003) sensibilizaram camundongos BALB/c e 
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C3H/HeJ com proteínas do leite de vaca e amendoim por gavagem oral usando 

como adjuvante a toxina colérica. A indução de alergia alimentar dependente de IgE 

nesse estudo mostrou-se linhagem-dependente, com o C3H/HeJ sendo sensível, e o 

BALB/c resistente à alergia. Esse estudo mostrou que as células do baço dos 

animais C3H/HeJ produzem mais IL-4 e IL-10 (citocinas típicas da resposta Th2), ao 

passo que as do BALB/c exibiram secreção elevada de IFN-γ, que é uma citocina 

produzida por linfócitos Th1. Também devemos ressaltar que esses autores notaram 

a presença de níveis significantes de IgE sérica antiamendoim apesar de não terem 

encontrado reações de hipersensibilidade. 

Por outro lado, Saldanha e colaboradores (SALDANHA et al., 2004) 

descreveram um modelo de alergia alimentar crônica mediada por IgE em BALB/c. 

Nesse trabalho, os animais imunizados com ovalbumina por via subcutânea 

apresentaram títulos mais altos de IgG1 e IgE (padrão Th2) do que os não 

imunizados, mesmo sem o desafio antigênico posterior à imunização. Porém, com o 

desafio antigênico por 21 dias, os títulos de anticorpos aumentaram mais de duas 

vezes nesses animais. Na histologia, esses autores encontraram aumento da 

permeabilidade vascular após 6 horas de desafio e um auge de eosinofilia após 48 

horas. Essas são características da alergia mediada por IgE. 

Em resultado oposto ao de Morafo (2003) outro trabalho recente (ADEL-

PATIENT et al., 2005) descreve alergia ao amendoim e ao leite de vaca em BALB/c 

sensibilizado oralmente com toxina colérica como adjuvante ou também com 

imunização intraperitoneal utilizando hidróxido de alumínio como adjuvante. Os 

animais apresentam altos títulos de IgE e IgG1 após os dois tipos de imunização.  

Em nossos resultados os animais BALB/c foram imunizados com o extrato 

protéico do amendoim pela via subcutânea e a ingestão posterior da semente 

induziu uma inflamação intestinal caracterizada, como dissemos anteriormente, por 

edema da lâmina própria, achatamento de vilosidades e aumento do número de 

leucócitos intraepiteliais.  Porém a simples exposição ao amendoim, sem imunização 

prévia não resulta em inflamação intestinal. Concluímos, portanto, que o nosso 

modelo é capaz de induzir alergia alimentar em animais BALB/c somente após 

imunização parenteral e não ocorre sensibilização oral ao amendoim nesse modelo. 
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Com relação à tolerização ao amendoim nos animais normais da linhagem 

BALB/c utilizados em nosso estudo, podemos remeter aos seguintes estudos da  

literatura. O grupo de Strobel, pesquisador reconhecido na área de tolerância oral, 

demonstra que só foi possível induzir tolerância oral ao amendoim em BALB/c com 

doses altas (100mg por animal) de extrato da semente através de gavagem 

intragástrica (STRID et al., 2004). Com doses mais baixas (2 a 20mg), consideradas 

tolerogênicas para outras proteínas, não foi possível induzir tolerância oral nessa 

linhagem. Utilizando-se doses ainda mais baixas (0,02 ou 0,2mg) foi possível induzir 

sensibilização (imunização) oral sem utilização de adjuvantes. Esses resultados 

foram interpretados pelos autores como sendo evidência da dificuldade em 

desenvolver tolerância oral ao amendoim, pois nesse mesmo estudo eles 

observaram tolerância a ovalbumina em camundongos BALB/c. No entanto, 

trabalhos anteriores de nosso grupo demonstram claramente ser possível tolerizar 

várias linhagens de camundongo para o amendoim (TEIXEIRA, 1995, 2003). Deve-

se ressaltar a importância da comparação dos títulos de anticorpos antiamendoim 

dentro da linhagem em consideração e não entre diferentes linhagens, a fim de se 

estabelecer com precisão qual o comportamento do sistema imune diante da 

presença do antígeno, se está tolerante ou imune. Assim, em nosso trabalho, 

podemos argumentar que o fenômeno que ocorre nos animais BALB/c normais 

expostos pela primeira vez ao amendoim, seja de fato uma tolerização oral devido à 

ausência de uma resposta imune destrutiva no intestino desses animais. 

As alterações morfológicas encontradas em modelos de inflamação intestinal 

são em sua maioria resultado da ativação de células T CD4+, Th1 ou Th2. 

Entretanto as células T CD8+ também têm sido implicadas não somente na reposta 

inflamatória, mas também na indução de tolerância (LIU e LEFRANCOIS, 2004). 

Na doença celíaca a presença de anticorpos e de células T CD4+ não é 

suficiente para induzir a destruição tecidual. O que determina a passagem da forma 

latente da doença para a forma ativa ainda permanece uma questão em aberto. 

Uma hipótese é que a ativação dos linfócitos intraepiteliais CD8+TCRαβ para 

destruir as células epiteliais com sinais de estresse, marcaria essa passagem 

(JABRI et al., 2005). Segundo esses autores, os linfócitos intraepiteliais (LIE) são os 

responsáveis pela destruição das células epiteliais, ao passo que as células T CD4+ 

teriam o papel de ajudar na ativação dos LIE, liberando mediadores inflamatórios, 
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criando, portanto, um ambiente capaz de tornar as células epiteliais mais sensíveis 

aos efeitos do glúten, o que influenciaria no status de ativação dos linfócitos 

intraepiteliais. 

As alterações clínicas das reações alérgicas aos alimentos são induzidas 

parcialmente por reações mediadas por células (KNIPPELS et al., 2004). Os 

linfócitos T se acumulam na lâmina própria, assim como nas placas de Peyer, 

através de um processo dependente de moléculas de adesão específicas. Ogawa e 

colaboradores (2004) desenvolveram um modelo de alergia alimentar em ratos e 

verificaram mudanças morfológicas da mucosa intestinal e migração de linfócitos T e 

concluíram que o aumento do tráfego de linfócitos para o intestino tem um papel 

importante no desenvolvimento das lesões da mucosa intestinal nas alergias 

alimentares crônicas (OGAWA et al., 2004). 

A migração dos linfócitos do sangue para o intestino e dali de volta para o 

sangue envolve dois tipos de tecidos linfóides organizados: placas de Peyer, 

considerada como o sítio indutor da resposta imune, e linfonodos mesentéricos, 

órgãos de drenagem que recebem células e proteínas advindas de todo o trato 

gastrintestinal, além de estruturas linfáticas não organizadas como a lâmina própria, 

o sítio efetor da resposta imune.  

Tendo em vista essa fundamentação teórica pensamos que seria relevante 

caracterizar o perfil de células T CD4+ e CD8+ nos linfonodos mesentéricos e placas 

de Peyer através da técnica de citometria de fluxo.  

No que concerne aos animais C57BL/6J, o nosso trabalho demonstra um 

aumento da população de células T CD8+ e CD4+ nas placas de Peyer de animais 
inflamados. Por outro lado, observamos um decréscimo nas populações de células 

T CD8+ nos linfonodos mesentéricos desses animais. Com relação aos animais 

normais observamos um aumento da população de células T CD4+ nas placas de 

Peyer após o início da ingestão do amendoim. Podemos sugerir que as células 

CD8+ presentes em maior quantidade nas placas de Peyer de animais inflamados 

são responsáveis pelas alterações morfológicas encontradas no duodeno desses 

animais, enquanto que o aumento de células T CD4+ em animais normais poderia 

estar relacionado com uma resposta regulatória. Entretanto, esses resultados não 

são conclusivos, pois realizamos somente um experimento e não sabemos como 
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explicar o aumento da população CD8+ nos animais normais e o decréscimo da 

mesma população nos animais imunes, quando ambos recebem o amendoim. 

Interessante notar que o simples fato de ingerir a semente já altera o padrão 

de células T CD4+ e CD8+ nas placas de Peyer dos animais normais e de células 

CD4+ nos seus linfonodos mesentéricos. De fato, tanto células T CD4+ quanto 

CD8+ tem sido demonstradas como possuindo efeitos regulatórios na mucosa 

intestinal. As células regulatórias T CD4+ são mais estudadas e são divididas em 

vários tipos. As células T CD4+ CD25+ de origem tímica, que produzem citocinas 

antiinflamatórias como IL-10 e TGFβ; . Essas células são anérgicas, mas após 

estimulação de seu TCR elas são capazes de inibir respostas imunes tanto in vitro 

quanto in vivo (TAKAHASHI et al., 1998; THORNTON e SHEVACH, 1998, 2000). 

Outros subtipos de células T CD4 regulatórias são as células geradas durante a 

tolerância oral, chamadas de Th3, e as células T regulatórias 1 (Tr1) geradas in vitro, 

que também parecem exercer suas atividades inibitórias através de secreção de 

citocinas, como o TGFβ (CHEN, Y. et al., 1994; GROUX et al., 1997). 

Os efeitos inibitórios das células T CD8+ são menos estudados mas também 

têm sido demonstrados. Células T CD8+ CD28- possuem atividade regulatória e a 

sua expansão é dependente da expressão da molécula de MHC classe I não-

clássica, CD1d, que se liga à proteína gp180 nas células epiteliais intestinais 

(PANJA et al., 1993; PANJA et al., 1994; YIO e MAYER, 1997; ALLEZ et al., 2002). 

Acredita-se que as placas de Peyer sejam os sítios indutores da resposta 

imune na mucosa intestinal devido à presença de células especializadas em 

transporte de antígenos do lúmen intestinal para dentro dos folículos linfóides 

adjacentes – as células M (NEWBERRY e LORENZ, 2005). Adicionalmente, tanto 

placas de Peyer quanto linfonodos mesentéricos induzem respostas do tipo Th2 

para proteínas da dieta, com produção preferencial de IL-4 e IL-10 (NEWBERRY e 

LORENZ, 2005). A IL-10 é, reconhecidamente, uma citocina envolvida no 

desenvolvimento de células T regulatórias (O'GARRA e VIEIRA, 2004). Assim, tem 

sido proposto que as células T expostas ao antígeno através das placas de Peyer se 

diferenciam in vivo em células com funções imunorreguladoras (NEWBERRY e 

LORENZ, 2005). Portanto, esses dados indicam a importância das placas de Peyer 

e de linfonodos mesentéricos na indução da tolerância oral, e que durante esse 

fenômeno ocorrem mudanças no padrão de células T nesses órgãos linfóides 
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Outro trabalho curioso demonstrou que as proteínas provenientes da digestão 

do amendoim são quase que exclusivamente transportadas através das células M 

(CHAMBERS et al., 2004). Podemos então propor, não conclusivamente, que em 

nosso caso a ingestão do amendoim pelos animais normais esteja induzindo 

tolerização oral. Como vimos, os animais normais C57BL/6J apresentam maior 

número de células T CD4+ nas placas de Peyer e linfonodos mesentéricos após 

duas semanas de exposição ao amendoim e possuem estrutura normal das 

vilosidades. Porém são necessários outros experimentos para comprovar essa 

hipótese. Por exemplo, podemos avaliar a expressão de CD25 e do fator de 

transcrição FoxP3 nessas células, por serem moléculas características das células T 

regulatórias CD4+ (FARIA, A. M. C. e WEINER, 2005). 

O aumento da média de células T CD8+ nas placas de Peyer de animais 

inflamados nos permite sugerir que as células T CD8+ tenham um papel no 

desenvolvimento do padrão inflamatório observado no nosso modelo de inflamação 

intestinal crônica, pelo menos em camundongos C57BL/6J. Por outro lado, os 

animais normais apresentaram um aumento na média das células T CD8+ nos 

linfonodos mesentéricos com três semanas de exposição ao amendoim. Nesse caso, 

como os animais não apresentam indícios de inflamação intestinal podemos sugerir 

que essas células possuam perfil regulador, como discutido anteriormente. Essa 

hipótese é plausível uma vez que algumas células T CD8+ com perfil regulatório 

sofrem expansão clonal através da interação com as células epiteliais intestinais 

(PANJA et al., 1993; PANJA et al., 1994; YIO e MAYER, 1997; ALLEZ et al., 2002). 

Infelizmente não temos dados suficientes dos animais BALB/c normais e 

inflamados. Por problemas na técnica de preparação das células para citometria, 

somente temos dados dos linfonodos mesentéricos de animais normais e imunes 

que comem amendoim por duas semanas mas não temos os dados dos animais que 

recebem somente ração, dificultando nossas análises nesse animal. 

Nos animais BALB/c observamos uma maior relação CD4/CD8 nos 

linfonodos mesentéricos de animais normais quando comparados aos imunes. 

Essa diferença parece ser devida a uma maior quantidade de células T CD4+ nos 

animais normais. Os dados referentes à relação CD4/CD8 parecem estar mais 

dispersos no grupo normal do que no imune (figura 36). A escassez de dados do 

fenótipo das células T nos animais da linhagem BALB/c não nos permite concluir ou 
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sugerir alguma função para as células T CD4+ que encontram-se em número maior 

nos linfonodos mesentéricos dos animais normais que recebem amendoim.  

Nossos resultados, tomados em conjunto, indicam que os animais da 

linhagem BALB/c desenvolvem inflamação intestinal crônica, decorrente de alergia 

ao amendoim, com características semelhantes as da inflamação intestinal no 

animal C57BL/6J, porém ocorrendo mais precocemente nos camundongos BALB/c 

do que nos animais C57BL/6J. Isso fortalece a utilização do modelo descrito por 

Teixeira para o estudo da alergia alimentar, haja vista que os fenômenos observados 

não são contingentes a uma linhagem específica, podendo ser generalizados para 

outros backgrounds genéticos murinos, o que condiz com a heterogeneidade 

genética da população humana. 

Como perspectivas de trabalho pretendemos, como dissemos anteriormente, 

avaliar os títulos de anticorpos séricos antiamendoim típicos da resposta Th1. 

Entretanto, os dados que podem mais acertadamente definir o padrão Th1 ou Th2 

dos animais submetidos ao nosso modelo de inflamação intestinal crônica antígeno-

específico, são os padrões de citocinas produzidas pelas células dos linfonodos 

mesentéricos e placas de Peyer, assim como do baço e de outros linfonodos 

regionais não relacionados à mucosa intestinal. Assim pretendemos quantificar 

citocinas típicas da resposta Th1, como IFN-γ ou típica da resposta Th2, como a IL-4 

produzidas pelas células dos órgãos linfóides citados acima, em cultura após a 

estimulação com o extrato do amendoim. Também pretendemos verificar se as 

células induzidas durante a tolerização ao amendoim, em animais normais que são 

expostos à semente pela primeira vez, possuem fenótipo típico de células T 

regulatórias, ou seja, se expressam CD25 e o fator de transcrição FoxP3, ambos 

característicios de células T regulatórias CD4+ (FARIA, A. M. C. e WEINER, 2005). 
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8. CONCLUSÕES 
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• Camundongos BALB/c normais sem inflamação intestinal crônica antígeno 

específico possuem títulos crescentes de IgG total e de IgG1 antiamendoim 

após o início do consumo da semente porém estes títulos permanecem 

significativamente inferiores aos títulos encontrados em animais imunes e 

expostos ao amendoim; 

• Camundongos BALB/c com inflamação intestinal possuem maiores títulos de 

IgG total antiamendoim em comparação com animais C57BL/6J. Não 

observamos diferença significativa entre os títulos de IgG1 dos animais 

inflamados das duas linhagens. Durante as quatro semanas de exposição ao 

amendoim os grupos normais BALB/c apresentaram uma elevação nos títulos 

de IgG total e IgG1 antiamendoim, o que não foi observado nos animais 

normais C57BL/6J; 

• Os animais BALB/c desenvolvem inflamação intestinal crônica antígeno-

específico caracterizada por aumento no número de leucócitos intraepiteliais 

no duodeno a partir da segunda semana de inflamação intestinal persistindo 

até quatro semanas pelo menos. Também apresentam sinais característicos 

da doença celíaca como edema na lâmina própria e achatamento de 

vilosidades duodenais; 

• Camundongos BALB/c desenvolvem inflamação intestinal mais precoce e 

mais intensa do que o camundongo C57BL/6J nas primeiras duas semanas 

de inflamação intestinal. Os animais BALB/c já apresentam sinais de 

inflamação a partir da segunda semana de exposição ao amendoim, 

enquanto que camundongos C57BL/6J somente começam a apresentar sinais 

mais evidentes de inflamação intestinal a partir da terceira semana de 

exposição à semente; 

• Animais BALB/c com inflamação intestinal por duas semanas apresentaram 

menor população de células T CD4+ nos linfonodos mesentéricos quando 

comparados com animais sem inflamação intestinal; 

• O aumento de linfócitos T CD8+ nas placas de Peyer de animais C57BL/6J 

com inflamação intestinal crônica, apesar de não ser conclusivo, sugere que 

as lesões encontradas na mucosa duodenal desses animais sejam devidas 

aos linfócitos T CD8+. 
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10.1 ANEXO 1: TABELA DE DADOS DA HISTOMETRIA 
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10.2 ANEXO 2: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 
FACULDADE DE MEDICINA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 
PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 


	introdução
	Revisão de literatura
	O TUBO DIGESTIVO
	ORGANIZAÇÃO MORFOFUNCIONAL
	MECANISMOS EXTRÍNSECOS DE PROTEÇÃO
	Proteólise
	O peristaltismo
	O muco

	EPITÉLIO DE ABSORÇÃO
	Células indiferenciadas da cripta
	Enterócitos
	Células M
	Células caliciformes
	Células de Paneth
	Células enteroendócrinas

	TECIDO LINFÓIDE ASSOCIADO ÀS MUCOSAS
	Células efetoras das mucosas
	Placas de Peyer

	HETEROGENEIDADE LINFOCITÁRIA
	PADRÃO DE RESPOSTA IMUNE AOS ANTÍGENOS DO LÚMEN INTESTINAL
	TOLERÂNCIA ORAL
	Mecanismos envolvidos na tolerância oral
	Deleção Clonal
	Anergia Clonal
	Supressão Antígeno-derivado (bystander suppression)


	INFLAMAÇÃO INTESTINAL: O PROBLEMA
	MODELOS ANIMAIS DE DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL (DII)
	Distúrbios na Imunidade inata
	Deficiência em TGF\(·
	Deficiência no fator NF-\(B
	Deficiência em NOD1 e NOD2
	Colite induzida por agentes químicos

	Distúrbios na Imunidade adaptativa
	Camundongos knockin para TNF(
	Camundongo transgênico para o ligante de CD40 (CD40L)
	Células Th1 vs células Th2

	Distúrbios na Regulação Imune
	Camundongo deficiente em IL-2
	Camundongo deficiente em IL-10
	Camundongo deficiente em TGF(
	Camundongo deficiente na cadeia alfa do r�

	Modelos de DII espontânea
	Camundongos SAMP/Yit e SAMP/YitFc
	Camundongo C3H/H3JBir


	ALERGIA ALIMENTAR
	Doença celíaca
	Epidemiologia
	Fatores genéticos
	Fatores ambientais
	Patogênese



	Hipótese
	Objetivos
	GERAL
	ESPECÍFICOS

	Material e Métodos
	ANIMAIS
	ALIMENTAÇÃO
	Ração Comercial
	Amendoim – dieta desafio

	EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS DO AMENDOIM
	IMUNIZAÇÕES COM ANTÍGENOS ALIMENTARES
	OBTENÇÃO DE SORO SANGÜÍNEO
	ELISA
	COLETA DE SEGMENTOS DO INTESTINO
	HISTOTÉCNICA
	Preparo das amostras
	Coloração por Hematoxilina-Eosina

	HISTOPATOLOGIA
	Histometria

	ANÁLISE FENOTÍPICA DAS CÉLULAS DE PLACAS DE PEYER E DE LINFO
	DESCRIÇÃO DO DESENHO EXPERIMENTAL
	ANÁLISE ESTATÍSTICA

	resultados
	AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE ANTICORPOS ANTIAMENDOIM
	Objetivo
	Anticorpos antiamendoim da classe IgG (total)
	Anticorpos antiamendoim do isotipo IgG1
	Resumo

	AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E HISTOMÉTRICA DAS VILOSIDADES DUODENA
	Objetivo
	Animais Normais que recebem ração convencional
	C57BL/6J
	BALB/c

	Animais Normais que recebem amendoim
	Exposição oral por duas semanas
	C57BL/6J
	BALB/c

	Exposição oral por três semanas
	C57BL/6J
	BALB/c

	Exposição oral por quatro semanas
	C57BL/6J
	BALB/c


	Animais Imunes que recebem ração
	C57BL/6J
	BALB/c

	Animais Imunes desafiados com amendoim
	Exposição oral por duas semanas
	C57BL/6J
	BALB/c

	Exposição oral por três semanas
	C57BL/6J
	BALB/c

	Exposição oral por quatro semanas
	C57BL/6J
	BALB/c


	Relação célula epitelial intestinal / leucócito intraepiteli
	Resumo

	ANÁLISE FENOTÍPICA DE LINFÓCITOS T EM PLACAS DE PEYER E LINF
	Objetivo
	C57BL/6J
	BALB/c
	Resumo


	Discussão
	Conclusões
	Bibliografia
	Anexos
	ANEXO 1: TABELA DE DADOS DA HISTOMETRIA
	ANEXO 2: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA FACULDADE


