
CAMILA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA 

 

  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

CAMILA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO ZINCO NO CRESCIMENTO FÍSICO, TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA E 

RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM RATOS WISTAR DESAFIADOS PELA DIETA BÁSICA 

REGIONAL E DIARREIA OSMÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 

 

 



 

 

 

 

EFEITO DO ZINCO NO CRESCIMENTO FÍSICO, TRANSLOCAÇÃO 

BACTERIANA E RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM RATOS WISTAR 

DESAFIADOS PELA DIETA BÁSICA REGIONAL E DIARREIA 

OSMÓTICA 

 

 

Dissertação apresentada ao 

programa de Pós-Graduação 

em Ciências Médicas, da 

Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre 

em Ciências Médicas. 

Área de concentração: Ciências 

Médicas 

Orientador: Prof. Dr. Reinaldo 

Barreto Oriá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 

 



 

 

CAMILA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA 

 

EFEITO DO ZINCO NO CRESCIMENTO FÍSICO, TRANSLOCAÇÃO 

BACTERIANA E RESPOSTA INFLAMATÓRIA EM RATOS WISTAR 

DESAFIADOS PELA DIETA BÁSICA REGIONAL E DIARREIA 

OSMÓTICA 

 

 

Dissertação apresentada ao 

programa de Pós-Graduação 

em Ciências Médicas, da 

Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre 

em Ciências Médicas. 

Área de concentração: Ciências 

Médicas 

Orientador: Prof. Dr. Reinaldo 

Barreto Oriá 

 

 

Aprovada em ___/___/______ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Reinaldo Barreto Oriá (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

   ______________________________________ 

Profª Dra. Cibelle Barreto Mano de Carvalho 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

______________________________________ 

Profª Dra Luciana Relly Bertolini 

Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, 

Antônio Cavalcante de Almeida (in memorian), que me ensinou 

a ser amante dos livros e da leitura. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS TÉCNICOS 

Ao meu orientador, Reinaldo Barreto Oriá, pela busca da excelência em cada 

detalhe deste projeto, pela disponibilidade e valiosa orientação, bem como pela 

oportunidade de ser sua aluna, e por me ensinar tantas coisas. Minha admiração e gratidão 

são inestimáveis. 

À professora Cibele Barreto, por abrir as portas de seu laboratório e pela 

colaboração na realização dos estudos de translocação bacteriana, e aos amigos que fiz 

no laboratório de microbiologia, Olavo, Catarina, Bruno e Janice, pelo auxílio na 

realização da técnica e interpretação dos resultados. 

À Dra. Karoline Saboia, por sua amizade e disponibilidade em ajudar com os 

ensaios de ELISA. 

À colega Herene Lucena, pelo valioso auxílio na realização dos hemogramas. 

Ao Dr. Carlos Emanuel, pelo auxílio com a realização dos ensaios de 

espectrofotometria de absorção atômica para mensurar níveis séricos de zinco. 

Ao prof. Said Gonçalves, pelo auxílio técnico essencial no preparo da ração 

utilizada nesse estudo. 

A todos os membros da família LABICONTE, que de uma forma ou de outra 

colaboraram para a realização deste projeto, e por tornarem o laboratório um excelente 

local de trabalho; e aos amigos que fiz lá, Celina Viana, Davi Gonçalves, Ítalo Leite, 

Orleâncio Ripardo e Tiê Costa, por estarem sempre dispostos a ajudar no que fosse 

preciso e ainda me esperarem pra almoçar. 

Às IC’s queridas Amanda Aragão, Anita Feitosa, Priscila Briseno e Rakel 

Evangelista, por não pouparem sábados, domingos nem feriados pra que o projeto 

continuasse a andar, pelo auxílio valioso com o manejo dos animais, a morfometria, o 

preparo de lâminas; dentre outros. A participação de vocês foi essencial. 

À equipe de técnicos que tanto se esforçaram pra que fosse obtida excelência na 

coleta e processamento de amostras, Rosângela Teixeira, Josiane, Socorro, Andrea e Ivan. 



 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), 

pelo suporte financeiro desse projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

A Deus, pelo dom da vida, por me fazer chegar até aqui. Sua presença é 

perceptível nos mínimos detalhes. 

À minha mãe, Mônica Albuquerque, por sempre acreditar que eu posso ir 

além, por ser exemplo de fortaleza e dedicação, e por sempre me incentivar a 

seguir os caminhos mais frutíferos. 

Ao meu esposo Leonardo Queiroz, por tornar a minha vida mais feliz e por 

ser meu braço forte nos momentos de dificuldade. 

À minha família, por sempre apostar em mim. Sem vocês não teria a menor 

graça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diga-me, e esquecerei; mostre-me, e lembrarei; envolva-me, e entenderei.” 

Provérbio chinês 



 

 

RESUMO 

O ciclo vicioso de desnutrição e diarreia infantil pode resultar em severas consequências 

para o desenvolvimento. Estudos têm demonstrado a eficácia de zinco no tratamento da 

diarreia. Examinamos o efeito do acetato de zinco por via oral (500 mg/L na água de 

beber) em ratos Wistar recém-desmamados, desafiados pela desnutrição causada pela 

dieta básica regional (DBR, com composição de 9% de proteína, 70% de carboidrato e 

0,3% de gordura) durante duas semanas, e pela diarreia osmótica induzida por uma 

solução saturada de lactose (via gavagem, 30g/kg) nos últimos sete dias do experimento. 

Os protocolos deste estudo foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da Universidade Federal do Ceará. Escores de diarreia osmótica foram 

classificados como se seguem: 0-fezes normais; 1-fezes úmidas; 2-fezes pastosas; 3-fezes 

semilíquidas; 4-diarreia aquosa. As fezes foram verificadas para o escore de diarreia 24h 

após a ingestão da lactose. O sangue foi coletado para mensurar o nível de zinco sérico, 

usando espectroscopia de absorção atômica. Em seguida, os ratos foram sacrificados para 

coleta do jejuno que foi processado histologicamente para análise morfométrica de vilos, 

criptas, razão vilo:cripta, contagem de células caliciformes e imunohistoquímica para 

vilina. Além disso, avaliamos o perfil intestinal de citocinas por ELISA em amostras 

congeladas. Em um subconjunto de animais, os nódulos linfáticos mesentéricos e o baço 

foram colhidos em condições assépticas para estudos de translocação bacteriana. O 

linfonodo mesentérico e o baço foram removidos, pesados, homogeneizados e semeados 

em agar MacConkey para a quantificação de unidades formadoras de colônias (UFC). A 

DBR causou redução significativa (p<0,05) do ganho de peso ponderal e da altura dos 

vilos, aumento significativo da profundidade das criptas e redução da razão vilo:cripta. 

Houve redução da expressão de vilina tecidual e alteração da borda em escova dos vilos 

e ainda redução da contagem de células caliciformes. Além disso, a DBR causou redução 

dos níveis séricos de zinco, com alterações hematológicas e aumento significativo nos 

níveis teciduais de IL-1β, IL-10 e TNF-α. O efeito combinado da solução saturada de 

lactose e da DBR induziu diarreia osmótica e perda do ganho de peso ponderal, contudo 

houve aumento dos níveis séricos de zinco, com mesmo nível de atividade inflamatória. 

Além disso, houve aumento significativo de translocação bacteriana no linfonodo e no 

baço, entretanto houve melhora nas alterações histológicas e da expressão de vilina e de 

células caliciformes. O zinco melhorou o ganho de peso corporal somente na presença da 

diarreia osmótica. A suplementação de zinco melhorou a altura dos vilos, profundidade 

das criptas, somente no grupo desnutrido com DBR, mas melhorou a razão vilo:cripta em 



 

 

ambos os grupos. Ainda, a expressão de vilina foi aumentada no grupo desnutrido 

controle tratado com zinco. A suplementação com zinco reduziu os níveis teciduais de 

citocinas inflamatórias e o quadro diarreico, com menor translocação no grupo com DBR 

e lactose com o tratamento de zinco. Nossos resultados apoiam o benefício do tratamento 

com zinco no ciclo vicioso de diarreia e desnutrição em crianças.  

  

Palavras-chave: Diarreia. Desnutrição infantil. Zinco. Translocação bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The malnutrition/diarrhea vicious cycle may result in serious consequences for human 

development. Studies have documented the effectiveness of zinc for diarrhea treatment. 

We examined the effect of oral zinc acetate (500 mg/L in drinking water) to weanling 

rats, challenged by under nutrition using a regional basic diet (RBD, with 9% of protein, 

70% of carbohydrate, and 0.3% of fat) for two weeks and by osmotic diarrhea induced by 

a saturated lactose solution (given by oral gavage, 30 g/Kg) in the last 7 days. Protocols 

from this study were previously approved by the Ethical Committee for Animal Research 

of the Federal University of Ceara. Diarrheal scores were graded as follows: 0-normal 

stools; 1-wet stools; 2-pasty stools; 3-semiliquid stools; 4-watery diarrhea. Rat stools 

were checked 24h post-lactose intake. Blood was drawn for zinc serum level 

measurements using atomic absorption spectroscopy. Afterwards, rats were euthanized to 

harvest jejunum tissue for histological processing, morphological analyses of villus, crypt 

and villus:crypt ratio, goblet cell counts, and villin immunohistochemistry. In addition, 

we measured intestinal cytokine profile by ELISA from frozen samples. In a subset of 

animals, mesenteric lymph nodes and spleen were harvested under aseptic condition for 

bacterial translocation studies. The mesenteric lymph node and spleen were removed, 

weighed, homogenized and plated onto agar MacConkey for quantification of aerobic 

colony-forming units/gram. The RBD caused significant reductions in weight gain and 

villus height (p<0.05), significant augment of crypt depth, and reduction of the 

villus:crypt ratio. There were reductions in the tissue villin expression, villus brush border 

changes, and lower goblet cell numbers with RBD challenge. Furthermore, the RBD 

challenge reduced zinc serum levels with hematological alterations and significant higher 

jejunal IL-1β, IL-10, and TNF-α levels. The compound effect of saturated lactose solution 

and RBD induced osmotic diarrhea and weight gain loss, however with increased serum 

zinc levels and same inflammatory status. There was a significant bacterial translocation 

to the lymph nodes and spleen induced by RBD and lactose challenge, albeit with 

histology improvement, increased villin expression and goblet cell counts. Zinc 

supplementation improves weight gain only with osmotic diarrhea. Zinc treatment 

improved villus height and crypt depth only in the DBR-undernourished group without 

diarrhea. However, the villus:crypt ratio was improved in both groups by zinc 

supplementation. Furthermore, villin expression was higher in the zinc-treated 

undernourished control group. Zinc supplementation reduced the jejunal inflammatory 

cytokine levels and diarrhea scores with lower bacterial translocation in the RBD and 



 

 

lactose group and supplemented with zinc.  Altogether, our findings support the use of 

zinc supplementation to break the vicious cycle of diarrhea and malnutrition in children.      

 

Key-words: Diarrhea. Child Malnutrition. Zinc. Bacterial translocation.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Desnutrição e doenças entéricas 

    

 A desnutrição infantil ainda se constitui um importante problema em saúde 

pública nos países em desenvolvimento. Em 2010, 18% da população mundial ou 103 

milhões de crianças com idade menor que cinco anos estavam desnutridas (baixo peso 

por idade, de acordo com os padrões de crescimento infantil da Organização Mundial da 

Saúde) (BRASIL, 2005; MONTE, 2000). A OMS estima que mais de 20 milhões de 

crianças nascem com baixo peso a cada ano e cerca de 150 milhões de crianças menores 

de cinco anos têm baixo peso para a sua idade (ACC/SCN/OMS, 2000). O problema é 

mais grave na área Centro-sul da Ásia (30%), seguido pela África Oriental (22%), 

Ocidental (22%) e Central (21%) e pelo Sudeste da Ásia (17%). A situação é melhor em 

outras regiões como o Leste da Ásia, Norte da África e da América Latina e o Caribe, 

onde a taxa cai para 10% (GHO/WHO, 2012). 

Crianças de famílias mais pobres têm o dobro de chance de estarem abaixo do 

peso do que as de famílias menos pobres. Crianças que vivem em áreas rurais têm mais 

probabilidade de desenvolverem desnutrição que as que vivem em áreas urbanas. A 

desnutrição infantil, incluindo crescimento lento e deficiência em micronutrientes, 

constitui cerca de 35% das causas de morte em crianças com idade menor que cinco anos 

(GHO/WHO, 2012). 

 Estima-se que a proporção de crianças desnutridas abaixo de 5 anos em países em 

desenvolvimento declinou 11% entre 1990 e 2010 (de 29% para 18%). As taxas de 

desnutrição infantil têm diminuído, embora muito lentamente, de forma que é 

praticamente impossível atingir a meta do MDG, de Millennium Development Goals 

(Alvos de Desenvolvimento do Milênio), de se reduzir pela metade esse taxa de 1990 até 

2015 (DE et al., 2004), Figura 1. 

A desnutrição infantil é a principal causa da carga global de doenças (EZZATI et 

al., 2002), sendo que dentre as principais causas de morte em crianças, 60,7% resultantes 

de diarreia, 52,3% de pneumonia, 44,8% de sarampo, e 57,3% de malária são atribuíveis 

à desnutrição concomitante (CAULFIELD et al., 2004). No Brasil, em 1989, 5,3% das 
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crianças menores de 5 anos estavam abaixo do peso normal. Em 2007, essa taxa caiu para 

2,2% (GHO/WHO, 2012).  

 

Figura 1- Porcentagem de crianças abaixo de 5 anos de idade que se encontram abaixo do peso, no mundo, 

entre 1990 e 2010. A proporção de crianças em países em desenvolvimento diminuiu 11% nesse período. 

Essa taxa de progressão é insuficiente para atingir a meta de reduzir pela metade a taxa de 1990 até 2015 

(DE et al., 2004).  

 

Adaptado de GHO/WHO, 2012. Underweight in children. 

http://www.who.int/gho/mdg/poverty_hunger/underweight_text/en/index.html 
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A desnutrição é altamente prevalente em países em desenvolvimento e faz parte 

da chamada “síndrome de pobreza”, que se associa às famílias de baixa renda, com muitos 

membros, pouca educação, baixo desenvolvimento, más condições de habitação, pouco 

acesso a cuidados de saúde e à alimentação. Em relação à escassez de alimento, esta pode 

ser devido a escassez global de alimentos ou distribuição desigual de alimentos em certas 

regiões, com maior privação das famílias pobres (GOPALAN, 2000). A desnutrição afeta 

as faixas mais susceptíveis: crianças, idosos, gestantes e lactentes. 

A desnutrição é definida como estado nutricional em que um ou mais nutrientes 

essenciais estão faltando ou estão presentes em quantidades insuficientes. O termo 

desnutrição energético-proteica é o termo adotado pela FAO/OMS, desde 1975, para 

designar essa síndrome. A expressão proteico-calórica foi abandonada, para evitar 

confusão com o termo caloria, que designa unidade de energia (CARRAZA, 1991). 

A desnutrição é caracterizada por um desequilíbrio e/ou uma deficiência de 

nutrientes no organismo. Tais desequilíbrios são frequentemente produzidos pela 

deficiência relativa de proteínas, carboidratos e gorduras como fontes de energia e 

micronutrientes (GURMINI et al., 2005). 

Clinicamente, a desnutrição infantil severa pode ser classificada como 

kwashiokor, quando há fornecimento energético adequado, mas com carência proteica; 

marasmo, quando há um déficit global de proteínas e energia (desnutrição energético-

proteica); ou como uma combinação das duas síndromes (BENGELLOUN, 1990). Tanto 

no marasmo quanto no kwashiokor há deficiência em micronutrientes, incluindo 

vitaminas, minerais, e oligoelementos, frequentemente acompanhando o déficit de 

energia ou proteína. 

No kwashiorkor, a mobilização da gordura subcutânea é menor, levando à 

patologia hepática, acompanhada de edema patognomônico. São frequentes as lesões de 

pele e alterações de cabelo. Kwashiorkor marasmático combina edema com relação peso-

altura extremamente baixa. O marasmo é uma condição acompanhada de atrofia, com 

depleção de tecido adiposo e muscular. Ocorre um retardo no crescimento e no 

desenvolvimento físico. Geralmente são preservadas as funções viscerais essenciais, 

incluindo função hepática. Não é comum associação com edema, esteatose hepática, 

lesões de pele e cabelo (GUIMARÃES et al., 2007).  

As alterações metabólicas e endócrinas que acompanham as duas formas graves 

de desnutrição infantil, kwashiorkor e marasmo, costumam ser diferentes. Segundo 

Trindade et al. (1986), no marasmo, há decréscimo de calorias e de todos os nutrientes, 
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consequentemente, o indivíduo passa a consumir seus próprios tecidos como fonte de 

nutrientes. Ocorrem adaptações ao jejum prolongado, como a mobilização de ácidos 

graxos do tecido adiposo e de aminoácidos do tecido muscular, pela ação da 

somatotrofina, do glucagon e dos glicocorticoides. Há aumento da neoglicogênese 

hepática e as proteínas plasmáticas são mantidas dentro dos valores normais por meio dos 

aminoácidos do tecido muscular. Os mesmos autores relatam que no kwashiorkor 

ocorrem ajustes endócrinos diferentes. O cortisol, por exemplo, mantém-se aumentado, 

porém em nível inferior ao observado no marasmo. A mobilização dos ácidos graxos dos 

depósitos e de aminoácidos dos músculos não ocorre na mesma extensão; isto se refere 

no melhor estado do tecido adiposo e muscular observado no kwashiorkor em relação ao 

marasmo. Como resultado do déficit de aminoácidos do plasma, a síntese de proteínas 

plasmáticas, principalmente de albumina, se reduz. 

 

Figura 2 - Etiopatogenia do marasmo e do kwashiokor.  

 

Adaptado de Prakash ,  2006. Medicine 31, 18-22. 

 

1.1.2 Consequências da desnutrição infantil 
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(GUIMARÃES et al., 2007); sobre o aprendizado, a memória e o comportamento 

(FUKUDA et al., 2002); sobre o metabolismo intrauterino e pós-natal (ASSIS ET al., 

2011; HILL ET al.,2008); sobre o desenvolvimento cerebral (SCHWEIGERT et al., 2009; 

FRÍAS ET al., 2010; LADD ET al., 2010), sobre a imunidade celular (BHASKARAM, 

2008;  IYER et al., 2012; HUGHES et al., 2009).  

A temática da desnutrição infantil foi amplamente revisada pelos autores Walton 

et al. (2011) e Prakash (2006). A desnutrição pode prejudicar o desenvolvimento do 

intestino delgado, afetando a permeabilidade intestinal (WIREN et al., 1995; MONDAL 

et al., 2011; NORMAN et al., 2012) as propriedades biomecânicas e a função imunológica 

intestinal (DOU et al., 2001; IZCUE et al., 2012), causando atrofia de mucosa. Assim, 

eventos adversos no início da vida podem afetar o desenvolvimento de várias formas, 

resultando na lesão de órgãos como o intestino, que é crítico para o desenvolvimento de 

outros órgãos dependentes de sua função; isto é, absorção de nutrientes. A desnutrição, 

por conseguinte, pode causar mudanças progressivas na permeabilidade intestinal 

(WIREN et al., 1999) e na integridade da mucosa, em última instância, levando à 

hipoplasia de vilos e criptas e ruptura das propriedades biomecânicas da mucosa 

(CHAPPELL et al., 2003). 

A desnutrição é reconhecida como um problema de saúde pública com 

consequências agudas e, ainda mais frequentemente, de longo prazo. Os efeitos de curto 

e longo prazo contribuem ambos para a mortalidade, sejam direta ou indiretamente, por 

exemplo, enfraquecendo as defesas contra outras doenças como malária (CAULFIELD 

et al., 2004; VERRET et al., 2011), doenças diarreicas (BAQUI et al., 1993; BHANDARI 

et al., 1992; BLACK et al., 1984; PETRI, Jr. et al., 2008) e respiratórias (CAULFIELD 

et al., 2004). Entretanto, os efeitos a longo-prazo, especialmente da deficiência 

nutricional, em crianças que não morrem, mas têm seu desenvolvimento prejudicado, 

podem exceder até mesmo o problema da mortalidade. Não apenas a falta de nutrientes é 

crítica, mas um fator que é potencialmente mais importante (especialmente em crianças) 

é a inabilidade em absorver esses nutrientes devido às repetidas ou persistentes infecções 

intestinais (GUERRANT et al., 2008). 

 

1.1.3 Ciclo vicioso de desnutrição e diarreia infantil 

 



25 

 

 Diarreia é a passagem de três ou mais fezes amolecidas ou líquidas por dia, ou 

mais frequentemente do que o normal para o indivíduo. É normalmente um sintoma de 

uma infecção gastrointestinal, a qual pode ser causada por bactérias, vírus ou parasitos 

(TARR et al., 2009; DUPONT, 2009; PAWLOWSKI et al., 2009) Também pode ser 

consequência de um status nutricional prejudicado, como no caso da desnutrição (BAQUI 

et al., 1993; BLACK et al., 1984; CAULFIELD et al., 2004). Diarreia severa leva à perda 

de peso, e pode ser crônica, particularmente em crianças desnutridas e com imunidade 

deficiente (GHO/WHO, 2012). A diarreia pode durar muitos dias, e pode deixar o 

organismo sem a água e os sais necessários para sobrevivência. Muitas pessoas que 

morrem de diarreia na verdade morrem devido à severa desidratação e desequilíbrio 

hídrico-eletrolítico. Crianças desnutridas ou com imunidade prejudicada têm mais risco 

de desenvolver diarreia crônica (GHO/WHO, 2012). A diarreia é tratável com solução de 

hidratação oral, além de comprimidos de zinco (BAQUI et al., 2002; SAZAWAL et al., 

1995). Há três tipos clínicos de diarreia: diarreia aquosa aguda, dura algumas horas ou 

dias; diarreia sanguinolenta aguda, também chamada disenteria; e diarreia persistente, 

que dura 14 dias ou mais (GHO/WHO, 2012). 

Até 2008, a mortalidade global em crianças de idade até 5 anos era de 

aproximadamente 9,7-10,6 milhões de mortes por ano (ou 26.000-29.000 crianças por 

dia), dos quais 18% (isto é, 19 milhões por ano ou mais de 5000 por dia) eram devidos à 

diarreia. Além disso, 53% (5,6 milhões) dessas mortes foram associadas à desnutrição 

(BRYCE et al., 2005; DAHL, YAMADA, 2008; KOSEK et al., 2003; UNICEF, 2008). 

Em 2009, houve cerca de 1 a 2,5 bilhões de casos de diarreia e 1,5-2,5 milhões de mortes 

em crianças com idade de 5 anos em países em desenvolvimento (UNICEF/WHO,2009).  

Apesar da redução substancial da mortalidade por diarreia nos últimos anos, em 

sua maior parte graças à terapia de rehidratação oral, esta ainda continua sendo a segunda 

principal causa de morte em crianças menores que cinco anos de idade e a principal causa 

de desnutrição em crianças nessa faixa etária (CAULFIELD et al., 2004; GHO/WHO, 

2012), de forma que a morbidade causada por diarreia, com seu impacto na desnutrição, 

não tem diminuído e pode, na verdade, aumentar (WHO, 2008; KOSEK et al., 2003).  

Pensa-se que uma substancial proporção da desnutrição global é devido ao 

prejuízo da função absortiva intestinal, resultante de infecções entéricas múltiplas e 

repetidas. Além disso, o prejuízo da resposta imune inata e adaptativa e o rompimento da 

barreira intestinal devido à desnutrição e à diarreia tornam crianças desmamadas 

susceptíveis a episódios repetidos de infecções entéricas, levando à injúria intestinal e, 
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consequentemente, à má-absorção de nutrientes durante os dois primeiros anos de vida, 

que são críticos para o desenvolvimento (GUERRANT et al., 2008). Episódios de diarreia 

severa e desnutrição precoce na infância prejudicam consideravelmente o crescimento e 

desenvolvimento (BHAN et al., 1986; BHANDARI et al., 1992; BLACK et al., 1984; 

GUERRANT et al., 2008, PETRI, Jr. et al., 2008; SAZAWAL et al., 1991).  

O ciclo vicioso entre diarreia e desnutrição é bem conhecido e pode ocorrer ainda 

associado às infecções entéricas sem evidência de diarreia (CHECKLEY et al., 1997). 

Além disso, dados recentes de estudos no Brasil e no Peru documentaram o impacto a 

longo prazo da diarreia (bem como com desnutrição e infecções helmínticas) sobre o 

desenvolvimento infantil, com efeitos prejudiciais sobre a cognição, o crescimento linear 

e o aprendizado  (GUERRANT et al., 2002; LORNTZ et al., 2006; ORIA et al., 2010). 

Vale ressaltar que embora tenha havido declínio na mortalidade por diarreia, este ocorreu 

num contexto em que houve declínio na taxa de mortalidade infantil em geral (AHMAD 

et al., 2000). 

 

Figura 3 - Ciclo vicioso envolvendo diarreia e desnutrição, incluindo fatores intrínsecos e extrínsecos ao 

indivíduo e possíveis consequências.  
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Adaptado de Guerrant, R. L., et al., Nutrition Reviews. 2008 Sep; 66(9): 487-505. 

 

Como dito por Scrimshaw, Taylor e Gordon em seu estudo clínico (1968), a 

relação entre infecção e desnutrição é bidirecional (SCRIMSHAW et al., 1968). A 

infecção afeta o status nutricional, diminuindo a ingestão alimentar e absorção intestinal, 

aumenta o catabolismo e o sequestro de nutrientes que são necessários para a síntese de 

tecidos e crescimento. Por outro lado, a desnutrição pode predispor à infecção devido ao 

seu impacto negativo na proteção da barreira da membrana mucosa intestinal e por meio 

da indução de alterações na função imune do hospedeiro. Martorell et al. (1980) relataram 

que todas as crianças desmamadas da Guatemala reduziam sua ingestão de energia em 

torno de 30% durante infecções agudas (MARTORELL et al., 1980), enquanto que 

Brown et al. (1985) encontraram que as crianças em Bangladesh que continuavam 

mamando diminuíam sua ingestão em apenas 7%, sugerindo que a amamentação pode 

proteger contra reduções na ingestão induzidas pela diarreia (BROWN et al., 1985).  

Episódios de diarreia, os quais normalmente se resolvem em poucos dias em 

crianças bem nutridas, persistem por mais tempo em crianças com desnutrição (BLACK 

et al., 1984; BAQUI et al., 1993), apresentando imunidade celular comprometida 

(BAQUI et al., 1993; BLACK et al., 1989) ou diarreia recorrente (SAZAWAL et al., 

1991; 1995). 

Os sinais mais comuns de desnutrição infantil são os sinais clínicos e as medidas 

antropométricas. Entretanto, marcadores biológicos como albumina, transferrina, 

transtiretina e retinol são também usados para diagnóstico nutricional e reabilitação pós-

tratamento. Mais recentemente, marcadores como IGF-I (fator de crescimento 

insuliniforme), usado para mensurar o déficit de hormônio do crescimento (GH) e fatores 

IGFBPs (proteínas de ligação ao fator de crescimento insuliniforme), também têm sido 

utilizados. Muitos fatores intervêm na regulação de IGF-I, mas os mais importantes são 

o hormônio do crescimento (GH), a insulina e o status nutricional (THISSEN et al., 1999). 

A ingestão adequada de nutrientes é essencial para manter taxas suficientes de IGF-I e 

IGFBP-3 circulantes no soro. De fato, restrições energetico-proteicas em crianças levam 

à sua queda na circulação (SMITH et al., 1995). Assim, IGF-I pode ser considerado como 

um marcador potencial para acompanhar o status nutricional de crianças com desnutrição 

(KOUANDA et al., 2009). 

Oster et al. relataram depressão significativa em IGF-I em ratos jovens 

desnutridos, comparados com animais adultos (OSTER et al., 1996). Ao que parece, os 
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músculos respiratórios de animais jovens em crescimento são incapazes de se adaptar 

bioquimicamente a períodos de desnutrição, ainda que curtos (GOODMAN et al.,1981).  

A inflamação que ocorre concomitantemente com a desnutrição leva ao baixo 

índice de massa muscular, hipocolesterolemia e hipocreatinemia (KALANTAR-ZADEH 

et al., 2003). Sabe-se que o deficit de certos micronutrientes (como vitaminas e minerais) 

tem um impacto direto na função imune.  

 

1.1.4 Desnutrição experimental  

Vários métodos de desnutrição experimental são propostos na literatura. Entre os 

mais utilizados, encontram-se a restrição alimentar pelo afastamento da mãe durante o 

período de lactação (CASTRO et al., 2012; FLORIAN, NUNES, 2011), o uso de dietas 

hipoproteicas (SOUZA et al., 2009; SILVA et al. 2011), a redução da quantidade de 

alimento (FLORIAN, NUNES, 2011) e o ajuste de ninhada (LADD et al., 2010). O 

modelo experimental de desnutrição crônica precoce, por restrição da dieta alimentar 

(NUNES et al., 2000), é o mais semelhante ao que acontece na nossa população infantil, 

a desnutrição energético-proteico nos dois primeiros anos de vida, iniciando após o 

término do aleitamento materno. Independente da técnica utilizada, a desnutrição induz 

déficit de peso corporal. A severidade desse efeito depende da técnica utilizada e da idade 

no início da restrição. 

Nunes et al. (2000) utilizaram o protocolo de afastamento da mãe durante a 

lactação, em períodos progressivos, de 2 em 2 horas, até o tempo máximo de 12h para 

avaliar os efeitos da desnutrição sobre o limiar de crises convulsivas (NUNES et al., 

2000). Utilizando protocolo semelhante, nosso grupo induziu a desnutrição em 

camundongos por meio de separação materna, em intervalos crescentes, de 4h, 8h e 12h. 

Esses animais foram desafiados com oocistos de Criptosporidium parvum, para avaliar a 

eficácia da arginina na infecção intestinal e diarreia em animais desnutridos (CASTRO et 

al., 2012). 

Florian et al. (2011) estudaram a desnutrição intra-uterina, reduzindo pela metade 

a quantidade de ração disponível para fêmeas de rato no período de gestação, e a 

desnutrição extra-uterina precoce, através de progressivas limitações na lactação. A 

desnutrição extra-uterina reduziu significativamente o peso corporal e cerebral dos 

filhotes, bem como o limiar convulsivo e o número de neurônios na região CA4 do 

hipocampo. A desnutrição intrauterina, por sua vez, reduziu o número de neurônios nas 
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regiões CA2, CA4 e giro denteado (GD), comparando animais com desnutrição extra-

uterina com animais bem-nutridos (FLORIAN, NUNES, 2011). 

Em Ladd et al. (2010) a desnutrição em camundongos foi induzida por meio do 

ajuste de ninhada, de 6-7 filhotes (controle nutrido) para 12-14 filhotes por mãe (grupos 

desnutridos), logo após o nascimento. Grupos desnutridos receberam diariamente 

suplementação de glutamina subcutânea, e acetato de zinco foi adicionado à água de beber 

das mães lactentes. O zinco com ou sem glutamina melhorou o ganho de peso, se 

comparado ao grupo desnutrido não tratado. Além disso, o zinco melhorou os testes de 

comportamento e apresentou um aumento significativo no volume neuronal da camada 

CA1 do hipocampo. O grupo desnutrido tratado com glutamina mostrou aumento nos 

níveis hipocampais de ácido gama-aminobutírico e sinaptofisina no dia 14 de 

experimento (LADD et al., 2010). 

 O uso de dietas modificadas também é comum na literatura. Desnutrição proteica 

precoce (ao nascimento) foi descrita por Fukuda e colaboradores (2002). Durante o 

período de lactação e após o desmame, até os 49 dias de vida, mães e filhotes foram 

colocados em caixas com dieta hipoproteica contendo 6% de caseína, enquanto a dieta 

normoproteica continha 16% de proteína. Essa desnutrição induziu 40% da perda de 

ganho de peso ponderal no 70º dia de experimento.  

A Dieta Básica Regional (DBR) foi elaborada após inquérito de frequência de 

consumo alimentar, realizado pelo Setor de Nutrição Humana da Universidade Federal 

de Pernambuco (TEODOSIO et al., 1990), levando em consideração os principais 

componentes da dieta de famílias carentes do Nordeste brasileiro. Até então, essa dieta 

tem sido usada em diversos estudos, para avaliar a morfometria cardíaca de ratos expostos 

indiretamente à desnutrição e ao etanol no período perinatal (ARAUJO-FILHO et al., 

2007);  para avaliar o efeito da desnutrição intra-uterina sobre a progressão da resposta 

inflamatória aguda e crônica (BARRETO et al., 2012); para verificar o efeito da 

desnutrição sobre o perfil de ácidos graxos do leite materno, o crescimento e o 

desenvolvimento de ratos jovens (SOUZA et al., 2009), entre outros. 

 

1.2 Translocação bacteriana intestinal 

As bactérias que inicialmente colonizam o trato gastrointestinal no recém-nascido 

são provenientes da flora intestinal da mãe, presente em traços no canal do nascimento. 
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O desenvolvimento dessa flora depende da alimentação nos primeiros meses de vida 

(WIEST, RATH, 2003).  

O termo translocação bacteriana (TB) foi primeiro citado por Berg e Garlington 

(BERG, GARLINGTON, 1979) e foi depois definido como a passagem de micro-

organismos viáveis e não viáveis e produtos microbianos, como endotoxinas, do lúmen 

intestinal através da mucosa epitelial para os linfonodos mesentéricos (LM) e outros 

possíveis órgãos. Essa translocação é a chave para a compreensão de peritonite bacteriana 

espontânea na cirrose hepática, e pode contribuir para a síndrome da falência múltipla de 

órgãos, induzida por choque hemorrágico, queimaduras ou sepse; também é envolvida 

em diversas desordens gastrointestinais como desnutrição, obstrução intestinal e 

obstrução biliar (WIEST, RATH, 2003). 

Esse processo implica diferentes etapas de aderência do micro-organismo à 

mucosa, sua passagem através do epitélio, a transferência para os gânglios mesentéricos 

e então, a disseminação sistêmica linfohematógena. O trato gastrointestinal é um 

dinâmico meio de fenômenos independentes, cada um dos quais pode direta ou 

indiretamente influenciar a translocação de partículas intestinais. As bactérias que 

parecem translocar mais rapidamente são aquelas comumente classificadas como 

patógenos intracelulares facultativos, ou seja, aquelas que são hábeis em sobreviver fora 

das células brancas do sangue, mas que também podem resistir à fagocitose (ex. espécies 

de Salmonela sp.) Em contraste, espécies normais entéricas são facilmente mortas após 

fagocitose, sobrevivendo apenas em circunstâncias em que as defesas imunes do 

hospedeiro estão prejudicadas. Apenas poucos tipos de bactérias intestinais podem 

translocar para os LM; esses incluem Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, outras 

enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa, enterococus e alguns estreptococus (WELLS, 

1990). Curiosamente, essas espécies são as mais frequentemente associadas com 

infecções complicadas em doenças severas de pacientes hospitalizados.  

Embora as bactérias intestinais anaeróbias superem as bactérias aeróbias em 

número (100:1 a 1000:1), a translocação de bactérias anaeróbias tem sido relatada apenas 

em circunstâncias extremas, como em atímicos (OWENS, BERG, 1980), letalmente 

irradiados (BROOK et al., 1984) ou roedores severamente queimados (WELLS, 1990). 

Em quase todas essas condições há quebras na integridade entérica, e bactérias anaeróbias 

aparecem translocando em proporção direta ao grau de dano tecidual. 

Assim, em contraste com os bacilos aeróbios Gram-negativos que translocam 

facilmente – mesmo através do epitélio intestinal histologicamente intacto (WELLS et 
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al., 1987a; WELLS, 1990) – as bactérias anaeróbias parecem translocar apenas em 

situações nas quais o trato gastrointestinal é prejudicado estruturalmente. Além disso, 

bactérias anaeróbias atuam como um carpete na superfície da mucosa, limitando a 

colonização e o supercrescimento de outros micro-organismos potencialmente invasivos 

(WELLS et al., 1987a). De fato, a eliminação seletiva de bactérias anaeróbias facilita o 

supercrescimento intestinal e a translocação de bactérias facultativas (WELLS et al., 

1987a). 

 

1.2.1 Causas de translocação bacteriana intestinal 

Há muitos estudos ligando a dieta com a manutenção da integridade da mucosa 

intestinal. Em modelos animais, a desnutrição promove super-crescimento bacteriano, 

diminui a produção de mucina intestinal, causa atrofia de mucosa (com permeabilidade 

intestinal aumentada), atenua o número e a função de linfócitos do GALT (Tecido linfóide 

associado ao intestino), e acelera o estresse oxidativo (NETTELBLADT et al., 1997; 

DEITCH et al., 1995). Assim, parece que a falta de nutrientes enterais afeta 

profundamente o status celular e imunológico destinado a proteger o hospedeiro da TB. 

Assim, os principais mecanismos implicados na promoção da TB são: 

 a) a alteração na microflora gastrointestinal normal, resultando no 

supercrescimento bacteriano;  

b) o rompimento físico da barreira da mucosa intestinal, por exemplo, por injúria 

direta aos enterócitos ou pela redução do fluxo de sangue ao intestino; 

c) defesa imune prejudicada (WIEST, RATH, 2003) 
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Figura 4 - Mecanismos e componentes envolvidos no processo de TB. Parâmetros que aumentam a taxa de 

TB podem ser divididos anatomicamente ou funcionalmente. Fatores luminais influenciam o número e o 

grau de virulência das bactérias que translocam facilmente. Parâmetros que interferem na adesão das 

bactérias e causam dano epitelial facilitam a penetração da mucosa intestinal. Finalmente, a resposta imune 

local e sistêmica determinam a defesa do hospedeiro contra TB.  

 

Adaptado de Wiest et al., 2003. Bacterial translocation in the gut. V.17, p398. 

 

Existem algumas possíveis rotas pelas quais um organismo pode translocar do 

intestino para locais extra-intestinais: migração retrógrada para os pulmões, migração 

transmural direta através da parede intestinal, migração linfática via placas de Peyer, 

circulação sistêmica ou via canais vasculares para alcançar o sistema portal. Há 

evidências substanciais de que o super-crescimento na parte superior do intestino facilita 

aspiração e migração retrógrada de bactérias intestinais em pacientes com doença severa 
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Para a rota linfática, a translocação de partículas inertes sugere que partículas não-viáveis 

podem translocar através do epitélio intestinal, possivelmente como passageiros passivos 

dentro de fagócitos móveis, como que vítimas dentro do fluxo linfático (WELLS et al., 

1988). 

De fato, foi sugerido que os macrófagos intestinais podem desempenhar um papel 

chave no processo de TB. Células de E. coli marcadas têm sido mostradas translocando 

para a lamina própria, por meio de trânsito direto através dos enterócitos (ALEXANDER 

et al., 1990), e então sendo englobadas pelos macrófagos teciduais. Esses macrófagos 

transportam bactérias aos LM’s e liberam-nos se a atividade bactericida dos macrófagos 

estiver prejudicada, Figura 4 (WELLS et al.,1987b). Mais recentemente, o transporte 

direto de Salmonella do trato gastrointestinal à corrente sanguínea via fagócitos foi 

demonstrado (VAZQUEZ-TORRES et al., 1999). Brathwaite et al. mostraram a presença 

de bactérias nos macrófagos dentro dos LM’s em cada um dos 22 pacientes de trauma 

estudados por meio de coloração imunofluorescente de E.coli b-galactosidase 

(BRATHWAITE et al., 1993). Entretanto, em humanos, a translocação linfática além dos 

LM’S tem sido raramente estudada. A translocação via veia portal tem sido demonstrada 

em modelos experimentais de severo insulto inflamatório, demonstrando o aparecimento 

de bactérias viáveis na circulação portal ainda depois de aparecerem na linfa intestinal 

eferente, e em números muito maiores (MAINOUS et al., 1991).  

O sítio-alvo da TB tem sido raramente definido e pode depender do modelo 

experimental usado e da causa da TB. Em estudo com endotoxemia, a injúria de mucosa 

de intestino foi maior no íleo e nos cecos que no jejuno (DEITCH et al., 1989). Em 

modelos de queimaduras, alças intestinais isoladas do jejuno, íleo e cólon proximal 

mostraram taxas equivalentes de translocação de E. coli 14C marcadas (contagem 

radionuclideos) (FUKUSHIMA et al., 1994). Entretanto, números elevados de bactérias 

viáveis em LM foram detectados por cultura microbiológica quando células de E. coli 

foram inoculadas nas alças de jejuno, se comparadas com o íleo ou alça de cólon. Em 

contraste com o trato gastrointestinal superior, o qual é relativamente limpo, para a junção 

ileocecal, o número de bactérias aumenta e as espécies de microflora se assemelham aos 

encontrados no cólon.  

Tem sido sugerido que, por causa da parte mais baixa do intestino conter um maior 

número de micro-organismos, há uma capacidade mais eficiente de matar bactérias 

translocadas. Além disso, o cólon tem diferentes características de permeabilidade 

quando comparado ao intestino delgado; há maior resistência elétrica e menor 
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permeabilidade ao movimento passivo de íons (POWELL, 1981). De fato, com 

concentrações equivalentes de E. coli, taxas significantemente mais altas de TB têm sido 

observadas no intestino delgado quando comparado com o intestino grosso; isso indica 

que o limiar para o inicio da TB é marcadamente menor no intestino delgado (KOH et al., 

1996). Assim, parece que o crescimento bacteriano e as alterações na permeabilidade no 

intestino delgado têm maior potencial em promover TB. 

 

1.2.2 Barreira intestinal e prevenção da translocação bacteriana 

A defesa do hospedeiro direcionada contra invasão de micro-organismos do 

intestino consiste em numerosos fatores locais, como muco, acido gástrico, enzimas 

pancreáticas, bile, barreira celular epitelial com suas junções intercelulares, e motilidade 

intestinal. As mucinas, secretadas por células caliciformes em quantidades copiosas (3 

L/dia), criam um gel viscoso protetor que dificulta a penetração bacteriana (ARANOW, 

FINK, 1996). O muco também atua como um lubrificante para reduzir a abrasividade 

física da mucosa e participa da proteção da mucosa de danos induzidos por ácidos e outras 

toxinas luminais. O transporte ativo de cloro por células epiteliais promove fluxo de 

fluido intraluminal que lava os agentes nocivos. Secreções mucóides são ricas em 

anticorpos IgA que efetivamente se ligam e agregam bactérias, prevenindo aderência da 

mucosa e colonização (assim chamada exclusão imune) (SPAETH et al., 1994). A falta 

de bile no intestino facilita a TB (SLOCUM et al., 1992), e a exposição à bile durante o 

crescimento bacteriano diminui a internalização epitelial de bactérias entéricas (WELLS 

et al., 1995). 

A barreira mais critica contra a invasão de micro-organismos e produtos 

microbianos intraluminais, entretanto, é o próprio epitélio. Estruturalmente, o intestino 

compreende um epitélio de camada única colunar organizado em vilos. Complexos de 

junção célula-célula especializados permitem uma permeabilidade paracelular seletiva 

(junções de oclusão), mantém adesão intracelular (junções intermediárias e 

desmossomos) e permitem a comunicação intercelular (junções lacunares, gap junctions). 

A zônula de oclusão é uma banda circunferencial de junções firmes que limitam a 

passagem paracelular de íons e fluidos. Normalmente, junções firmes excluem o 

movimento passivo de componentes hidrofílicos com um tamanho molecular >11.5 A, 

assim prevenindo, por exemplo, movimento transepitelial de bactérias e também 
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macromoléculas como lipopolissacarídeos (LPS), peptidoglicanos-polissacarídeos, etc 

(WIEST, RATH, 2003).  

O intestino é o maior órgão imunológico e endócrino no corpo. O GALT 

compreende mais da metade das células linfóides no corpo e hospeda inúmeras células, 

incluindo macrófagos, neutrófilos, células de Paneth e células M especializadas, 

consistindo em placas de Peyer, folículos linfóides, linfócitos intra-epiteliais, e linfonodos 

mesentéricos, desempenhando, assim, uma função chave em restringir a TB.  

A atrofia de mucosa, particularmente como consequência de privação de 

nutrientes no lúmen, tem sido sugerida como um fator de predisposição para TB. 

Entretanto, muitos modelos experimentais de TB podem não demonstrar 

convincentemente que mudanças morfológicas causam aumento da permeabilidade 

intestinal e/ou TB (CHOUDHRY et al., 2002). Mais que isso, em humanos, esse 

parâmetro é difícil de obter; Sedman et al. falharam em demonstrar uma diferença 

significativa na altura de vilo de biópsias de intestino delgado em pacientes com e sem 

TB (SEDMAN et al., 1994). Finalmente, em uma população mista de pacientes com 

doenças gastrointestinais, a atrofia de vilo não foi correlacionada com a permeabilidade 

intestinal (O'BOYLE et al., 1998). No entanto, permeabilidade intestinal aumentada tem 

sido demonstrada em pacientes com queimaduras (LEVOYER et al., 1992), cirurgia 

vascular eletiva ou de emergência (ROUMEN et al., 1993a), choque hemorrágico 

(ROUMEN et al., 1993b), icterícia (PARKS et al., 1996), terapias com indometacina 

(DAVIES et al., 1993), endotoxina parenteral (O'DWYER et al., 1988) e desnutrição 

(WELSH et al., 1998) bem como em trauma e pacientes de UTI (HARRIS et al., 1992; 

PAPE et al., 1994). 

Vale ressaltar que nem sempre a TB tem que ser considerada como um aspecto 

negativo da biologia, sendo algumas vezes equivocadamente associada com doença 

sistêmica. A TB pode ocorrer em pacientes saudáveis, assim como pode ser mostrada pela 

coleta de bactérias intestinais viáveis em pequenas proporções nos linfonodos 

mesentéricos de animais saudáveis e humanos (BROOKS et al., 1993; SEDMAN et al., 

1994).  

Alem disso, sabe-se que bactérias mortas também translocam como um processo 

biológico normal. Após serem sensibilizadas, células apresentadoras de antígeno e células 

imunes imaturas do GALT deixam o trato intestinal, migram através do ducto torácico, 

participam na imunidade sistêmica e preferencialmente colonizam a mucosa intestinal 

como células maduras T e B. Assim é concebível considerar TB como um processo 
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provavelmente normal e essencial, regulando a imunidade sistêmica e a tolerância a 

inúmeros antígenos que entram em contato com o epitélio intestinal. Owens e Berg 

notaram TB espontânea de bactérias nativas, como E. coli, no LM, baço e fígado em 

camundongos atímicos, e nenhuma translocação foi percebida nos animais normais ou 

nos enxertados com timo (OWENS, BERG, 1980). 

 

1.2.3 Translocação bacteriana na desnutrição 

A desnutrição energético-proteica não causa por si só a TB. Contudo, ela torna os 

animais mais susceptíveis à translocação de endotoxinas e seus efeitos (LI et al., 1989), 

além de prejudicar o desenvolvimento do intestino delgado, afetando a permeabilidade 

intestinal (WIREN et al., 1995), as propriedades biomecânicas e a função imunológica 

intestinal (DOU et al., 2001), causando atrofia da mucosa. A sobrevivência dos animais 

está diretamente ligada à importância da desnutrição (DEITCH et al., 1987).  

 

1.3  Zinco 

 

1.3.1 Função  

 

O cátion bivalente zinco é um dos oligoelementos mais abundantes do organismo 

e desempenha uma grande variedade de funções (FREDERICKSON et al., 2005). Embora 

a grande maioria do zinco seja estreitamente ligada às proteínas, uma quantidade de zinco 

na região frontal do cérebro de mamíferos é seletivamente estocada e liberada a partir de 

neurônios glutamatérgicos. Esse zinco é sequestrado nas vesículas sinápticas e liberado 

juntamente com glutamato durante a atividade neuronal. Zinco também pode modular a 

plasticidade sináptica. A habilidade do zinco em modular canais iônicos e plasticidade 

sináptica sugere que ele tenha um papel na memória e no aprendizado (MOTT, 

DINGLEDINE, 2011). 

 A significância biológica do zinco pode ser apreciada dado que as proteínas com 

sítios de ligação para zinco são cerca de 3-10% do proteoma humano (ANDREINI et al., 

2006). O zinco é utilizado por numerosas enzimas e outras proteínas como componente 

catalítico ou estrutural e contribui para uma variedade de processos biológicos 

fundamentais (MACDONALD, 2000). 
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O zinco é um componente essencial de muitas enzimas e é necessário para a 

atividade de muitas outras (BERG; SHI, 1996; MARET, 1994; BROWN et al., 2004). O 

zinco também desempenha uma função na resposta de fase aguda e na resposta imune, 

embora os mecanismos pelos quais isto ocorre não estejam elucidados (BUI et al., 1994; 

FUKUSHIMA et al., 1995; HIRANO et al., 2008). É também essencial para o 

crescimento e função metabólica normal (BRANDÃO-NETO et al., 1995). Zinco e cobre 

são cofatores para a superóxido dismutase, assim, protege células de danos induzidos por 

radicais livres (DREOSTI, 1991).  

O crescimento é regulado em termos hormonais principalmente pelo hormônio do 

crescimento (GH) (MACDONALD, 2000) e do fator de crescimento insuliniforme (IGF-

I). GH e IGF-I são afetados pela deficiência do zinco. O zinco também interage com 

importantes hormônios envolvidos no crescimento ósseo como somatomedina-c, 

osteocalcina, testosterona, hormônios da tireoide, assim, o zinco atua positivamente no 

crescimento e desenvolvimento. A concentração de zinco no osso é muito maior 

comparada com outros tecidos, e é considerado um componente essencial da matriz 

calcificada. O zinco também melhora os efeitos da vitamina D no metabolismo ósseo 

através do estímulo da síntese de DNA em células ósseas (BRANDÃO-NETO et al., 

1995). O zinco pode alterar o controle de apetite atuando diretamente no SNC, alterando 

a responsividade dos receptores aos neurotransmissores (BRANDÃO-NETO et al., 

1995). Em outro nível, zinco participa na síntese de DNA e RNA, o que ultimamente é 

relacionado à replicação celular; diferenciação de condrócitos, osteoblastos e 

fibroblastos; transcrição celular; e síntese de somatomedina-c, colágeno, osteocalcina, e 

fosfatase alcalina. A deficiência de zinco e a desnutrição proteica estão intimamente 

relacionadas com a diminuição da síntese e atividade da somatomedina-c. Entretanto, a 

suplementação com zinco e a suplementação proteica podem aumentar os níveis de 

somatomedina-c em animais com deficiência de zinco (BRANDÃO-NETO et al., 1995). 

A Fosfatase alcalina é produzida em osteoblastos e provê a deposição de cálcio nas 

diáfises ósseas. O zinco contribui para a síntese de fosfatase alcalina, forma parte de sua 

estrutura, e é essencial para sua atividade. O zinco também participa no metabolismo de 

carboidratos, lipídios e proteínas, o que leva a uma boa utilização dos alimentos 

(BRANDÃO-NETO et al., 1995). 

 

1.3.2 Absorção e Metabolismo do Zinco 
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O zinco, como os outros elementos essenciais, é um nutriente indispensável. É 

uma substância simples proveniente unicamente do meio exterior. Nossa alimentação 

deve possuir uma quantidade suficiente para assegurar o desempenho das funções que 

dependem desse elemento. A OMS aconselha a ingestão de 12,8 a 54,5 mg/dia, segundo 

a disponibilidade alimentar. A necessidade duplica durante a gestação e quintuplica 

durante a lactação. As principais fontes alimentares de zinco são os produtos de origem 

animal: carne (2 a 6 mg/100 g), peixes e frutos do mar (mais de 1,5 mg/100 g), leite (0,3 

a 0,5 mg/100 g) (KHALED et al., 1997). 

No sangue humano normal, 75 a 88% do zinco é presente ao nível dos eritrócitos, 

fixados em sua maior parte pela anidrase carbônica. Cerca de 3% do zinco sanguíneo está 

nos leucócitos. No plasma, não há mais que 2,4 mg de zinco, presente em diversas 

proteínas, como α2 macroglobulina, albumina, transferrina, haptoglobina e 

imunoglobulinas. Noventa por cento do zinco é metabolizado nos ossos e músculos. 

Cinco locais de regulação são detectados: absorção intestinal, excreção urinária, trocas 

plasma-eritrócitos, liberação de zinco pelos músculos, secreção pelo tubo digestivo. Os 

dois primeiros ocorrem em condições normais, os três últimos, quando há sobrecarga de 

zinco, mas os cinco participam da homeostase (KHALED et al., 1997). 

A homeostase do zinco é regulada tanto em nível celular como sistêmico (KING 

et al., 2000; MURAKAMI, HIRANO, 2008). Mecanismos para manter o balanço do 

zinco são bastante eficientes, mas a ingestão baixa de forma crônica de zinco, estímulos 

fisiológicos e patológicos ou defeitos genéticos podem prejudicar esse balanço e causar 

anormalidades de tecidos e comprometer a função neural e imune (HAMBIDGE, 2000; 

VALLEE, FALCHUK, 1993).  

O trato gastrointestinal é central para a homeostase do zinco porque serve como 

superfície de trocas de zinco entre o organismo e o ambiente. O zinco da dieta é 

primeiramente absorvido no intestino delgado e eliminado do corpo via excreções 

intestinal e pancreática (KING et al., 2000; KREBS, 2000). A absorção de zinco no 

intestino envolve cinética insaturável e saturável, sendo que esta última sugere um 

processo mediado por transportadores (FORD, 2004; STEEL, COUSINS, 1985). O 

entendimento sobre o transporte de zinco de mamíferos em nível molecular iniciou pela 

identificação do ZnT1 e rapidamente se enriqueceu através de estudos com uma série de 

transportadores de zinco em culturas de células, modelos com roedores e doenças ligadas 

à deficiência dos mesmos (LICHTEN, COUSINS, 2009; LIUZZI; COUSINS, 2004). De 

forma resumida, os transportadores de zinco pertencem a duas famílias, a família ZnT 
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(SLC30) e a família ZIP (Zrt- e Irt-like proteína, SLC39). Os membros da família ZnT 

mediam o efluxo de zinco ou sequestro para organelas e vesículas, e os membros da 

família ZIP transportam o zinco extracelular ou vesicular para o citoplasma (LICHTEN, 

COUSINS, 2009; LIUZZI, COUSINS, 2004). 

O zinco proveniente da dieta entra nos enterócitos polarizados através da 

membrana apical e é liberado pelo lado basolateral na circulação. A presença de uma 

variedade de transportadores de zinco nos enterócitos foi identificada em nível de 

proteína, os quais incluem ZnT1, ZnT2, ZnT4, ZnT5, ZnT6, ZnT7, Zip 4 e Zip5 

(DUFNER-BEATTIE et al., 2003; DUFNER-BEATTIE et al., 2004; LIUZZI et al., 2003; 

MCMAHON, COUSINS, 1998; YU et al., 2007) 

 

1.3.3 Deficiência de Zinco 

A deficiência de zinco em crianças com problemas em seu crescimento tem sido 

descrita em países desenvolvidos e em desenvolvimento (PRASAD, 1996). Um estado de 

deficiência de zinco pode existir em crianças com diarreia aguda, como consequência da 

perda intestinal (LUKACIK et al., 2008), especialmente se o conteúdo de zinco da dieta 

é limitado (MURPHY et al., 1992; PRASAD, 1991; SAZAWAL et al., 1995). A Figura 

5 ilustra as interações entre a desnutrição, diarreia e deficiência de zinco. 

 

Figura 5 - Interações entre desnutrição, diarreia e deficiência de zinco.  
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Adaptado de WAPNIR (2000). Zinc deficiency, malnutrition and the gastrointestinal tract. J. Nutr., v.130 

 

A deficiência de zinco inibe o metabolismo de ácidos graxos essenciais em 

eicosanóides em modelos animais (KRUIS et al., 1985; MCCLAIN et al., 1980), contribui 

para o dano oxidativo, elevando a perda de integridade estrutural das membranas celulares 

e disfunção de canais de permeabilidade e transporte de proteínas em membranas 

celulares (CAINE et al., 2009), uma vez que o zinco protege a membrana celular do 

estresse oxidativo (LUKACIK et al., 2008). O zinco não é estocado no organismo, então 

o nível de zinco é determinado pelo balanço entre ingestão na dieta, absorção e perdas 

(LUKACIK et al., 2008). 

No útero, essa deficiência é relacionada há algum tempo na ocorrência de 

teratogênese em ratos especialmente em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso 

central (DREOSTI, 1985). Os efeitos de um status deficiente em humanos pode ser 

devastador uma vez que o zinco é essencial para o crescimento fetal normal e seu 

desenvolvimento e para produção de leite durante a lactação, e é extremamente necessário 

durante os primeiros anos de vida, quando o organismo cresce rapidamente (FUNG et al., 

1997; KURITA et al., 2012). O retardo do crescimento intra-uterino, uma consequência 

da deficiência de zinco, aumenta o risco de morbidade e mortalidade em recém-nascidos.  

A deficiência de zinco pode resultar em retardo no crescimento, especialmente 

nanismo (ALLEN, 1994) e prejuízo da função imune (BEISEL, 1982), além de alterações 

no olfato e paladar (BRANDÃO-NETO et al., 1995). A deficiência de zinco provoca uma 

série de problemas de saúde na criança, podendo levar à doença crônica, como perda de 

peso, déficit de crescimento, pouca resistência às infecções e morte precoce (GIBSON et 

al., 1998).  
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Figura 6 - Efeitos da deficiência de zinco nos processos metabólicos associados ao crescimento. 

 

 

Fonte: (MACDONALD, 2000) The role of zinc in growth and cell proliferation. J. Nutr. v.130 

 

1.3.4 Suplementação de zinco na desnutrição e em doenças entéricas 

 

A alimentação com altas concentrações de zinco (Zn) é reconhecida como tendo 

efeitos promotores de crescimento em suínos desmamados e por reduzir os problemas 

com diarreia pós-desmame (HEDEMANN et al., 2006; NAMKUNG et al., 2006). 

A suplementação com zinco diminui o risco de diarreia em crianças 

(AGGARWAL et al., 2007). Diarreia crônica causa deficiência de zinco e a deficiência 

de zinco, por sua vez, contribui para a diarreia (HAMBIDGE, 1992) 

(MACREADY,1998). A perda de zinco durante crises de diarreia é comparável à 

necessidade de absorção diária (SOLOMONS, RUZ, 1996). A duração e a severidade das 

doenças diarreicas em crianças de países em desenvolvimento sofrendo de desnutrição e 

imunossupressão são maiores do que em crianças bem nutridas. Todos esses fatores 

podem ser associados com a deficiência de zinco, pois a suplementação com zinco resulta 

na melhora desses episódios. Além disso, o impacto da suplementação com zinco na 
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recuperação da diarreia é melhor em crianças desnutridas, o que também é relacionado à 

deficiência de zinco (SAZAWAL et al., 1995). 

Black relatou que a duração da diarreia foi cerca de 9 a 23% menor em crianças 

suplementadas com zinco e que a incidência de diarreia nesse grupo foi reduzida em 8 a 

45% (BLACK, 1998). Em outro estudo, a suplementação com zinco acelerou a 

regeneração da mucosa, aumentou os níveis de enzimas da borda em escova, aumentou a 

imunidade celular e aumentou anticorpos secretórios (FOLWACZNY, 1997).  

A suplementação com zinco foi associada com substancial redução na taxa de 

diarreia prolongada e em sua duração, sugerindo que pode ser benéfica em crianças com 

diarreia em países em desenvolvimento (FARUQUE et al., 1999). Ruel et al. encontraram 

que a suplementação com 10 mg de sulfato de zinco em crianças pode reduzir a incidência 

de diarreia em 22% (RUEL et al., 1997).  

Na Índia, crianças com diarreia aguda que receberam suplementação de zinco 

tiveram redução de 23% no risco de que a diarreia se tornasse crônica. Quando a 

suplementação de zinco iniciou no 3º dia após o início da diarreia, houve uma redução de 

39% na media de episódios de diarreia aquosa por dia e uma redução de 21% no número 

de dias em que a diarreia se prolongou. As reduções na duração e severidade da diarreia 

foram melhores nas crianças com crescimento comprometido do que nas crianças com 

crescimento normal. O autor concluiu que para crianças com diarreia aguda, a 

suplementação com zinco resulta em importantes reduções clinicas na duração e 

severidade da diarreia (SAZAWAL et al., 1995). 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A desnutrição infantil é considerada um problema de saúde pública e pode favorecer a 

ocorrência de translocação bacteriana e causar danos irreversíveis ao organismo. O zinco 

foi recomendado pela OMS como suplemento para o tratamento da diarreia infantil, 

devido a sua ação positiva sobre a permeabilidade intestinal, absorção da mucosa e 

inflamação intestinal. Assim, o estudo do zinco em recuperar em totalmente ou em parte 

os danos causados pela desnutrição e diarreia é de fundamental relevância. 

 

Geral 

Avaliar os efeitos do zinco em recuperar os danos causados pela desnutrição e diarreia 

osmótica induzida pela administração de lactose via gavagem, sobre a barreira intestinal, 

e a ocorrência de translocação bacteriana em ratos desmamados. 

 

Específicos 

 Avaliar o ganho de peso ponderal, com base no efeito da dieta básica regional e da 

administração de lactose. 

 Detectar a ocorrência de translocação bacteriana de segmento intestinal para o 

linfonodo mesentérico e para o baço, como consequência do aumento da 

permeabilidade do epitélio intestinal. 

 Estudar o mecanismo inflamatório envolvido neste processo, através de imunoensaio 

de ELISA de fragmento intestinal para IL-1β, TNF-2α e IL-10. 

 Comparar a morfologia de vilos e criptas entre os grupos.  

 Avaliar os efeitos do zinco sobre os danos observados nos grupos desnutridos, com 

ou sem diarreia. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais: 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus novergicus) machos, fornecidos pelo 

biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do 

Ceará, no período pós-desmame, com peso médio entre 40 e 60g. Os animais foram 

vermifugados com solução de pamoato de pirantel, pamoato de oxantel e praziquantel 

(1mL/kg de peso) na água de beber, durante três dias após o desmame.  Após 

aclimatização de três dias, esses animais foram divididos aleatoriamente em cinco grupos, 

da seguinte forma: grupo nutrido controle (Nut), grupo desnutrido controle (Dnc), grupo 

desnutrido controle com suplementação de zinco (Dnc+Zn), grupo desnutrido com 

diarreia (DnLac), e grupo desnutrido com diarreia e suplementação de zinco 

(DnLac+Zn). 

 Todos os protocolos experimentais estão de acordo com os Princípios Éticos da 

Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) e foram aprovados com número de protocolo 79/2011 pelo Conselho de Ética 

em Pesquisa Animal do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade 

Federal do Ceará. 

 

3.2 Equipamentos e materiais 

Durante o curso dos experimentos, foram utilizados diversos aparelhos e 

instrumentos, os quais são citados a seguir: 

 Balança digital eletrônica para pesagem de animais – Filizola; 

 Balança analítica Bioprecisa (Eletronic Balance FA-2104N); 

 Centrífuga refrigerada para tubos Sigma 1-14k  (Uniscience); 

 Tubos de eppendorf; 

 Espectrofotômetro Eppendorf Biophotometer; 

 Geladeira e freezer Thermo Scientific (-80°C); 

 Homogeinizador de tecidos Bio-Gen series PRO200 (ProScientific); 

 Instrumental cirúrgico (pinças, bisturis, tesouras, agulhas, etc.); 

 Leitora de ELISA Biotec ELx 808; 
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 Microscópio óptico Olympus (CX31) com câmera Qcolor3 acoplada; 

 Aparatos de Western Blot; 

 Máquina fotográfica digital (Sony Cybershoot, 7,2 mpx); 

 Medidor de pH Corning Pinnacle 530 pH meter; 

 Milli-Q Millipore; 

 Micrótomo Leica; 

 Placas para leitora de ELISA – 96 poços; 

 Pipetas Gilson automáticas de 1000, 200, 20, 10, 5, 1 μL; 

 Pipetas Eppendorf de 1000, 200 e 20 μL; 

 Pipeta multicanal – 12 poços; 

 Ponteiras para pipetas automáticas Sigma; 

 Seringas (B-D Plastipak); 

 Tubos de polipropileno para centrífuga (15 e 50 mL); 

 Vidraria: béqueres, pipetas manuais e tubos de ensaio; 

 Vortex Maxi Mix II Thermolyne tipe 37600 mixer ; 

 Estufa Quimis; 

 Capela de exaustão Quimis; 

 Banho-maria FANEM modelo 1100; 

 Autoclave Stermax; 

 Cânulas de gavagem BD para ratos ; 

 Estufa de circulação de ar (Nova Ética) ; 

 Espectrômetro de absorção atômica Varian Spectra AA 55; 

 Bico de Bünsen; 

 Alça de Drigalsky; 

 Tubos para coleta de sangue com EDTA. 

 

3.3 Fármacos, Anticorpos, Soluções, Líquidos e Corantes Utilizados 

 

 Soro fisiológico; 

 Anticorpo primário para actina e vilina policlonal de coelho (Santa Cruz 

Biothechnology); 
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 Anticorpo secundário (de detecção) biotinilado anti-IgG de coelho (Santa 

Cruz Biothechnology); 

 Formol 10% (Reagen); 

 Hematoxilina (Reagen); 

 Kit DuoSet (R&D Systems) – para dosagem das citocinas IL-1, IL-10 e TNF-

α; 

 Solução salina; 

 Ketamina (Kensol® König); 

 Xilazina (Vetanarcol® König); 

 Basken suspensão (König); 

 Acetato de zinco (Sigma); 

 Lactose sódica monohidratada (Vetec); 

 PBS; 

 Meio de cultura Agar MacConkey (Himedia); 

 Metyl Green (TACS); 

 Kit do ensaio BCA de proteína (Pierce BCA, cat. nº 23223); 

 Gel de poliacrilamida a 10%; 

 Cuba de eletroforese (SDS-PAGE, Mini Protean® 3 Cell, BIO-RAD); 

 Aparato de transferência (Trans Blot®, BIO-RAD). 

 

3.4 Indução da Desnutrição experimental 

A desnutrição experimental foi induzida com o uso da dieta básica regional 

(DBR). Esta foi confeccionada no laboratório de Farmacotécnica da Universidade Federal 

do Ceará, utilizando-se como ingredientes batata-doce (Iponea batatas), feijão mulatinho 

(Phaseolus vulgaris), farinha de mandioca (Manihot esculenta), carne seca (carne bovina 

salgada e prensada) e gordura da própria carne de acordo com Teodosio et al. (1990). Os 

ingredientes (exceto a farinha de mandioca) foram cozidos e em seguida desidratados em 

estufa com circulação de ar (50-60ºC), durante 48 horas. Em seguida, foram moídos e 

homogeneizados, acrescentando-se também a gordura do charque, que foi retirada antes 

do cozimento da carne. Desse modo, a carne foi cozida, seca e moída com o menor 

conteúdo possível de tecido adiposo. A gordura foi derretida e acrescentada na proporção 

preconizada pela fórmula. A massa obtida foi então prensada, para obtenção de pequenos 
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pedaços (pellets). Os pellets permaneceram em estufa com circulação de ar (50ºC-60ºC) 

por 24 horas até a sua secagem e solidificação. 

A DBR e a ração comercial (Purina®) apresentam em percentagem, 

respectivamente, os seguintes nutrientes: proteínas (9,35% e 20,30%), carboidratos 

(70,60% e 56,0%), e gorduras (0,36% e 3,33%). Os grupos desnutridos com e sem diarreia 

e suplementação de zinco tiveram livre acesso à água e à DBR durante todos os dias de 

experimento. O acetato de zinco (Sigma) foi administrado em solução (500 mg/L de água) 

na água de beber desde o início do experimento até o fim do mesmo, semelhante ao que 

foi feito por Lastra et al. (1997). 

Tabela 1. Tabela comparativa de composição nutricional da dieta básica regional e da ração comercial 

padrão. ANEXO 2. 

Componentes DBR Ração PURINA 

Proteínas 9,35% 20,30% 

Carboidratos 70,60% 56,0% 

Gorduras 0,36% 3,33% 

Análise bromatológica realizada na Fundação núcleo de tecnologia industrial do Ceará (NUTEC) da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

3.5  Indução da diarreia osmótica 

O protocolo de indução da diarreia foi adaptado de Teichberg et al. (1983). Dois 

grupos (DnLac e DnLacZn) receberam lactose sódica monohidratada (Vetec) diluída em 

2 mL de PBS na proporção de 30 mg/Kg de peso do animal, pesada individualmente e 

diariamente, durante os 7 últimos dias de experimento. 

 

3.6 Manejo dos grupos 
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Durante os 14 dias de experimento, o grupo controle nutrido recebeu ração 

comercial padrão e o grupo controle desnutrido recebeu a DBR, sendo que nos últimos 7 

dias estes dois grupos receberam 2 mL de PBS via gavagem. Os grupos desnutridos com 

diarreia receberam a DBR, sendo que do oitavo dia em diante receberam lactose via 

gavagem para induzir diarreia osmótica. Os animais tiveram livre acesso à água e à ração, 

sendo feito diariamente o monitoramento do ganho de peso para desenho da curva de 

ganho de peso ponderal. Estes foram sacrificados no 15º dia de experimento, sendo 

previamente anestesiados com solução de ketamina (8 mg/100 g de peso) e xilazina (0,8 

mg/100 g de peso) e em seguida deslocamento cervical, de acordo com manual técnico 

do curso de Manipulação de animais de laboratório da Fiocruz (FIOCRUZ, 2005). 

Em síntese, os grupos foram divididos da seguinte forma: 

Grupo nutrido: recebeu ração comercial padrão durante os 14 dias de experimento, e 

água potável ad libitum, sendo que nos 7 últimos dias de experimento foi gavado com 2 

mL de PBS, apenas como forma de controle. 

1                                        7                                           
14 

Formação dos 
grupos Pesagens, dieta básica regional (DBR) e 
suplementação de Zinco (500 mg/L) Eutanásia  (solução de 
ketamina e xilazina – IP) 

Protocolo de desnutrição: ratos recebendo a 
DBR  

Lactose oral (30 

mg/kg  em 2 mL de PBS)  

Análise de escores 
de diarréia 

Translocação bacteriana – 
linfonodos e baço 
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Grupo desnutrido controle: recebeu DBR durante os 14 dias de experimento, e água 

potável ad libitum, sendo que nos 7 últimos dias de experimento foi gavado com 2 mL de 

PBS, apenas como forma de controle. 

Grupo desnutrido controle com zinco: recebeu DBR durante os 14 dias de experimento, 

e água potável com adição de acetato de zinco (500 mg/L) ad libitum, sendo que nos 7 

últimos dias de experimento foi gavado com 2 mL de PBS, apenas como forma de 

controle. 

Grupo desnutrido lactose: recebeu DBR durante os 14 dias de experimento, e água 

potável ad libitum, sendo que nos 7 últimos dias de experimento foi gavado com 2 mL de 

solução de lactose (30 g/Kg) em PBS. 

Grupo desnutrido lactose com zinco: recebeu DBR durante os 14 dias de experimento, 

e água potável com adição de acetato de zinco (500 mg/L) ad libitum, sendo que nos 7 

últimos dias de experimento foi gavado com 2 mL de solução de lactose (30 g/kg) em 

PBS. 

3.7 Ganho de peso ponderal, avaliação clínica e escores de diarreia 

Os animais foram pesados diariamente, preferencialmente no mesmo horário, para 

desenho da curva de ganho de peso ponderal. Para quantificar a ocorrência de diarreia 

nos animais, 24h após administração de lactose via gavagem (30 mg/Kg/dia), um 

veterinário experiente ou aluno devidamente treinado realizava a avaliação clínica dos 

animais e confirmação de episódio de diarreia osmótica, a partir da análise da fezes, 

considerando critérios de consistência, aparência e umidade. Animais que apresentaram 

diarreia aquosa foram considerados com o escore máximo (4 cruzes). A determinação dos 

escores de diarreia foi realizada de acordo com a figura abaixo. 
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Figura 7 - Escores de diarreia. Os animais eram avaliados clinicamente todos os dias, e as fezes eram 

caracterizadas de acordo com suas características, sempre no mesmo horário, 24h após a administração de 

lactose via gavagem. 

 

Fonte: Laboratório da biologia, cicatrização e ontogenia de tecidos – LABICONTE/UFC 

3.7 Coleta de amostras 

Após o sacrifício, realizou-se laparotomia, com o uso de material cirúrgico 

autoclavado, para exposição das alças intestinais que foram dissecadas do mesentério. 

Em seguida, retirrou-se fragmentos de jejuno (aproximadamente 0,5 cm de 

comprimento). Três desses fragmentos foram imediatamente imersos em nitrogênio 

líquido e estocados em freezer a -80ºC até o uso, sendo utilizados para ensaios de western 
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blot e ELISA, respectivamente. Outro fragmento foi lavado em tampão fosfato salina 

(PBS) e colocado em cassete plástico, imerso em formol tamponado por 24h. Após isso, 

foi colocado em álcool 70% por um período de 24-48h e então foi incluído em parafina, 

para posterior corte no micrótomo, sendo utilizado para ensaios de imunohistoquímica e 

morfometria. Linfonodos mesentéricos e o baço foram utilizados para avaliar a ocorrência 

de translocação bacteriana, em condições assépticas (conforme descrito na seção 3.10). 

 

3.8 Determinação de zinco (Zn) sérico 

O sangue foi coletado por punção intracardíaca, com o animal anestesiado, antes 

da laparatomia pra coleta de outras amostras. O sangue coletado foi acondicionado em 

tubos de vidro sem anticoagulante e deixado em temperatura ambiente por 2h para 

permitir a retração do coágulo. Posteriormente, o soro foi pipetado e transferido para 

tubos de eppendorf, armazenados em geladeira a 4ºC até o uso. 

A determinação de Zn foi realizada no Laboratório Clementino Fraga (Fortaleza-

CE), utilizando um espectrofotômetro de absorção atômica Varian Spectra AA 55, 

equipado com atomizador em chama e lâmpada de cátodo oco para zinco. Foram 

utilizados os seguintes parâmetros operacionais: comprimento de onda de 213,9 nm; 

corrente elétrica da lâmpada 5mA; chama oxidante ar/acetileno e fenda espectral 1,0 nm. 

Foi utilizado também nessa pesquisa amostra certificada Serum BIORAD (Lote 

14400)  para assim checar a exatidão e validação do método analítico. 

 

  
Figura 8 - Avaliação dos níveis de zinco sérico por absorção de chama.  
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       Espectrofotômetro de absorção atômica e lâmpada de cátodo para zinco. 

Fonte: Arquivo pessoal - Laboratório Clementino Fraga 

 

 

 

3.9 Determinação dos níveis de citocinas por imunoensaio de ELISA 

O tecido coletado foi homogeneizado em tampão PBS como descrito por Safieh-

Garabedian et al. (1995). A detecção das citocinas IL-1β, IL10 e TNF-α foi realizada por 

ELISA, usando o Kit DuoSet (R&D Systems). Resumidamente, placas para ELISA de 96 

poços foram incubadas por 18h a 4 oC com 100 µL por poço de anticorpo de captura para 

IL-1, IL10 e TNF-α. Posteriormente, as placas foram lavadas três vezes com 300µL de 

tampão de lavagem e bloqueadas com 100 µL por poço BSA 1%. Após bloqueio das 

placas com BSA 1% por 1 hora, 100 µL das amostras e da curva padrão foram adicionadas 

em duplicata a cada poço em várias diluições e incubadas por 2 horas a 4 oC. As placas 

foram então lavadas três vezes com 300 µL de tampão de lavagem e depois incubadas 

com anticorpo de detecção para IL-1β, IL-10 e TNF-α. Após o período de incubação a 

4oC por 2 horas, as placas foram lavadas novamente por três vezes com 300 µL de tampão 

de lavagem e incubadas a temperatura ambiente por 20 minutos com 100 µL de 

estreptavidina diluída 1:200. As placas foram lavadas novamente por três vezes com 300 

µL de tampão de lavagem e 100 µL da solução substrato para revelação (Kit DuoSet, 
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R&D Systems Catalog – DY999) foi adicionado. As placas foram incubadas durante 20 

minutos, no escuro a temperatura ambiente. A reação enzimática foi parada com a solução 

de parada (H2SO4) e a absorbância medida a 450 nm. O resultado foi expresso em pg/mL. 

 

3.10 Determinação de translocação bacteriana intestinal 

Após o sacrifício, foi realizada tricotomia da região abdominal e limpeza com iodo 

polvidona. Os animais foram levados ao laboratório de bacteriologia do Instituto de 

Biomedicina da Universidade Federal do Ceará, onde foram realizados os procedimentos. 

Os animais foram manipulados em bancada previamente limpa com álcool a 70%, tendo 

o cuidado de realizar o procedimento cirúrgico com material cirúrgico previamente 

autoclavado e luvas e campo cirúrgico estéreis e descartáveis. Todo o procedimento foi 

realizado em ambiente asséptico próximo ao bico de bünsen.  

Realizou-se incisão na linha mediana do animal e as vísceras foram expostas. 

Foram coletados então fragmentos de baço, jejuno e o linfonodo mesentérico 

correspondente. Os fragmentos foram pesados e colocados em criotubos. Adicionou-se 

1mL de PBS em cada tubo, e com o auxílio de um triturador, o tecido foi macerado. Deste 

homogenado, 200 µL foram semeados em meio de cultura Ágar MacConkey, ficando em 

estufa a 37ºC por 48h. 

Após a incubação, as placas foram fotografadas e as imagens foram analisadas no 

software Image Pro-Plus 5.0, sendo quantificadas as unidades formadoras de colônia 

(UFC’s).  

 

Figura 9. Laparotomia para coleta de fragmentos de Linfonodo mesentérico (L), Baço (B) e Jejuno (J), 

para posterior cultivo em Agar MacConkey. 
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Fonte: Arquivo pessoal. Laboratório de Microbiologia do Instituto de Biomedicina da Universidade Federal 

do Ceará. 

 

 

3.11 Hemograma 

O hemograma foi realizado através de aparelho automatizado ADVIA-2120 

Hematology System (SIEMENS Healthcare Diagnostics inc.- EUA).  Os animais foram 

anestesiados com solução de ketamina/xilazina, para a coleta de sangue através de punção 

intracardíaca e colocado em tubo impregnado de anticoagulante ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA). Para a contagem diferencial dos leucócitos, estudo da 

morfologia das hemácias e plaquetas, logo em seguida o tubo primário foi processado no 

aparelho acima descrito. Foram preparados esfregaços sanguíneos corados pelo método 

de Wright-Giemsa-Leishman. 

 

3.12 Morfometria intestinal 

Após a coleta e fixação em formol tamponado a 10% por 24h e armazenamento 

em álcool 70%, os fragmentos foram desidratados em banhos de concentrações 

progressivas de álcool, de modo a substituir a água pelo álcool absoluto. Posteriormente, 

foi feita a diafanização, com banho em xilol, para promover clarificação e substituição do 

álcool por um solvente miscível com a parafina. Por fim, foi feita inclusão em parafina, 

corte em micrótomo e montagem das lâminas. Para isso, a parafina foi retirada com o uso 

de xilol, que, por sua vez, foi substituído por álcool em concentrações decrescentes, e por 

B 

L 

J 
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último, o tecido foi reidratado e corado em hematoxilina, sendo devidamente posicionado 

em lâmina com lamínula sobreposta. 

O protocolo de morfometria foi adaptado de Carneiro-Filho et al. (2004). A altura 

dos vilos e profundidade das criptas foram mensuradas a partir das lâminas coradas com 

hematoxilina e eosina em um microscópio óptico (BH-2, Olympus, Tokyo, Japão), 

equipado com câmera digital de alta resolução, conectada a um computador com um 

programa de captura de imagens. A altura do vilo foi medida a partir da linha de base até 

o topo. A profundidade da cripta foi medida a partir da linha de base até o fundo da cripta. 

No mínimo 10 campos foram selecionados e medidos de cada amostra (6 amostras de 

cada grupo). Todas as medições morfométricas foram feitas de forma cega, no programa 

Image J (NHI, Bethesda, USA).   

 

3.13 Western Blot 

Os fragmentos intestinais, previamente lavados com solução salina e congelados 

a -80ºC, foram descongelados e homogeneizados em tampão de lise, sendo então, 

transferidos para tubos de ensaio com inibidores de protease e centrifugados a 14.000 rpm 

por 10min. O sobrenadante foi transferido para um tubo eppendorf (1.5 mL), descartando-

se o pellet.  

Após isso, fez-se a quantificação de proteína com o Kit do ensaio BCA de proteína 

(Pierce BCA, cat. nº 23223) em um espectrofotômetro para obter valores de absorbância 

das amostras. Utilizando uma curva padrão previamente definida e as leituras 

experimentais de absorbância, as concentrações de proteínas foram calculadas usando 

regressão linear (µg/ml) no software GraphPad Prism (GraphPad Prism 5.0, San Diego, 

CA, USA), pra que se pudesse ter 50 µg de proteína em cada poço. As amostras foram 

então pipetadas nos poços do gel de poliacrilamida a 10% e logo depois foi feita a corrida 

de eletroforese (SDS-PAGE, Mini Protean® 3 Cell, BIO-RAD), por 1hora a 180V. 

Depois da corrida, foi feita a transferência para membrana de nitrocelulose em 

aparato de transferência (Trans Blot®, BIO-RAD) a 100V por 1h. Foi feito então o 

bloqueio da membrana com solução de leite desnatado em pó a 5% overnight e, depois, 

incubação com anticorpo primário vilina (1:500) ou β-actina (1:1000)  por 1 hora, sendo 

lavada por três vezes com tampão de lavagem, para em seguida ser incubada com 

anticorpo secundário anti-coelho biotinilado (Horseradish Peroxidase, 1:1000) e lavado 

novamente, como descrito acima. Cada membrana foi lavada durante 1 minuto, na 
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plataforma de agitação, com solução contendo ácido cumárico, luminol, Tris e H2O2, e 

exposta a um filme de Kodak X-Omat AR. As bandas identificadas no filme de raio-X 

foram escaneadas (Molecular Dynamics) e analisadas no software Image J (Media 

Cybernetics, CA, USA) por densitometria, representadas pela razão vilina/actina 

(CARNEIRO et al., 2006).  

 

3.14 Imunohistoquímica 

 

No décimo quinto dia, os animais foram sacrificados e tiveram fragmentos de 

jejuno removidos e fixados em formol a 10% durante 24 horas, sendo posteriormente 

conservados em álcool 70% para então serem desidratados e incluídos em parafina. A 

análise imunohistoquímica para vilina, como componente estrutural das microvilosidades 

intestinais (TEICHBERG et al., 1983) foi feita nos tecidos parafinizados, montados em 

lâmina com poli-L-lisina. Os cortes foram desparafinizados e rehidratados em gradientes 

de xilol e álcoois. Depois da recuperação do antígeno (antigen retrieval) em microondas, 

a peroxidase endógena foi bloqueada (15 min) com de peróxido de hidrogênio 3% (v/v) 

com lavagem em tampão salina fosfatado (PBS). As secções histológicas (5 μm) foram 

incubadas overnight (4°C) com anticorpo primário para vilina policlonal de coelho (Santa 

Cruz), diluído de 1:100 em PBS mais albumina sérica bovina (PBS-BSA).  

Posteriormente, as lâminas foram incubadas com o anticorpo biotinilado de anti-coelho, 

diluído 1:400 em PBS-BSA. Depois de lavadas, as lâminas foram incubadas com o 

conjugado de peroxidase-avidina-biotina (Strep ABC complex by Vectastain® ABC 

Reagent and peroxidase substrate solution) por 30 min, de acordo com o protocolo do kit 

Vectastain. A proteína-alvo foi visualizada com o cromógeno 3,3-diaminobenzidina 

(DAB).  O controle negativo foi processado simultaneamente como descrito acima, 

entretanto, sem o anticorpo primário, sendo substituído por PBS-BSA a 5%. As lâminas 

foram então contra-coradas com verde metil, desidratadas, clarificadas e montadas para 

análise.  

 

Figura 10. Localização da vilina nas microvilosidades dos  intestinais. 
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3.15 Contagem de células caliciformes 

 

As lâminas utilizadas para análise de marcação imunoenzimática foram utilizadas 

para a contagem de células caliciformes, de forma semelhante ao protocolo utilizado para 

a morfometria. As lâminas foram levadas para o microscópio eletrônico, equipado com 

uma câmera fotográfica de alta definição, ligados a um computador com software de 

captação de imagens. Pelo menos 10 campos de cada amostra de jejuno foram observados 

no aumento de 100X, onde as células caliciformes presentes nos vilos intestinais eram 

contadas. Em seguida, os dados foram levados ao software de estatística. 

 

 

3.16 Análise Estatística  

Para análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism, versão 5.00 para 

Windows (San Diego, Califórnia, USA). Os resultados foram expressos como média  

erro padrão da média (EPM). Para os resultados de ganho de peso ponderal, níveis séricos 

de zinco, ELISA, hemograma, morfometria, western blot e contagem de células 

caliciformes, as comparações entre os grupos foram feitas por meio de Análise de 

Variância (ANOVA) e teste de Bonferroni. Os valores relativos aos escores de diarreia 
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foram analisados pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Os dados de translocação 

bacteriana foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis com correção de Dunns. O valor 

de P <0,05 foi considerado como significante. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação do percentual de ganho de peso ponderal e da velocidade de ganho 

de peso em ratos Wistar desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR). 

 
Os dados obtidos de peso ponderal após desafio com a DBR ad libitum durante 

14 dias foram colocados em tabela para cálculo da porcentagem de ganho de peso 

ponderal diário em relação ao peso inicial (pré-desafio) dos animais.  

A DBR causou diminuição significativa do ganho de peso já a partir do 3º dia no 

grupo controle desnutrido (9%) em relação ao controle nutrido (p<0,001 pelo teste de 

análise de variância ANOVA seguido do teste post-hoc Bonferroni). Os animais 

desnutridos pela DBR praticamente não ganharam peso durante os sete primeiros dias do 

experimento. A suplementação com zinco (500 mg/L) não foi capaz de melhorar o ganho 

de peso durante o desafio com DBR comparado ao controle desnutrido não suplementado 

(Figura 11).  

 

Figura 11 - Gráfico de percentual de ganho de peso ponderal em ratos Wistar desafiados pela Dieta Regional 

Básica (DBR), dada ad libitum, durante sete dias. Os resultados estão expressos em Média ± EPM. 

Dnc=grupo desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco. As análises foram feitas 

utilizando o teste T de Student e one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni. 
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4.2 Avaliação do ganho de peso ponderal em ratos Wistar desafiados pela Dieta 

Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg) com ou sem 

suplementação com acetato de zinco (500 mg/Kg). 

 
Os grupos experimentais que foram desafiados pela lactose não apresentaram 

diferença significativa no ganho de peso durante a primeira fase de desnutrição pela DBR.  

O desafio com lactose (30g/kg, por gavagem, a partir do 8º dia de experimento) 

em animais desnutridos pela DBR, induziu perda de peso significativa após o 10º dia 

(p<0,05) coincidindo com o aparecimento da diarreia osmótica nos animais, comparado 

com o grupo controle desnutrido sem lactose. Após o 10º dia, as curvas de peso entre o 

grupo desnutrido com lactose e o grupo desnutrido com lactose e tratado com zinco 

começaram a divergir. Os grupos desnutridos sem lactose (DnC e DnC + Zn) 

apresentaram um melhor ganho de peso que os grupos desafiados com lactose nos dias 

11, 12 e 14. A suplementação com zinco (500 mg/L na água de beber) preveniu a perda 

de peso nos animais desafiados com lactose nos últimos dias de experimento, dias 13 e 

14 (p<0,05), Figura 12.  

 

 

Figura 12. Gráfico de percentual de ganho de peso ponderal em ratos Wistar, a partir do início da 

administração de lactose (30 g/Kg, via gavagem), no 8º dia de experimento, e desafiados pela Dieta Básica 

Regional (DBR), dada ad libitum. Os resultados estão expressos em Média ± EPM. As análises foram feitas 

utilizando o teste de one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni.Dnc=grupo desnutrido controle; 
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Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo 

desnutrido + lactose e zinco.  
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4.3 Avaliação dos níveis séricos de zinco em ratos Wistar desafiados pela Dieta 

Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg) por 

espectrofotometria de absorção atômica de chama ao final do experimento. 

 

O desafio com DBR causou redução significativa dos níveis séricos de zinco 

quando comparado ao grupo nutrido controle (p<0,05). A suplementação com zinco (500 

mg/L) foi capaz de melhorar os níveis séricos nos animais com ou sem o desafio de 

lactose. Os grupos que receberam solução de lactose (30g/Kg), com ou sem 

suplementação de zinco, apresentaram níveis séricos mais elevados de zinco, quando 

comparados com os seus respectivos controles (p<0,01), Figura 13.  

 

 

Figura 13. Níveis séricos de zinco em ratos Wistar desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR), dada ad 

libitum e solução de lactose (30g/Kg). Os resultados estão expressos em Média ± EPM. As análises foram 

feitas utilizando o teste de one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido 

controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; 

DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 
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4.4 Avaliação diária da diarreia osmótica em ratos Wistar desafiados pela Dieta 

Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), utilizando escala de 

diarreia osmótica criada pelo laboratório da biologia da cicatrização, ontogenia 

e nutrição de tecidos (LABICONTE).   

 

Os animais desnutridos pelo desafio da DBR que não receberam lactose (30g/Kg) 

não apresentaram diarreia osmótica e, portanto, obtiveram escore zero na escala. Os 

animais desafiados pela solução de lactose apresentaram diarreia já no segundo dia de 

administração (dia 9 do experimento), indicado pelo aumento significativo no escore de 

diarreia (p<0,05). A partir do décimo dia de experimento, os animais que receberam zinco 

apresentaram redução significativa nos escores de diarreia, tanto no que se refere à 

mediana e ao intervalo máximo e mínimo dos escores em comparação ao grupo 

desnutrido desafiado com lactose sem suplementação de zinco, Tabela 2.    

 

 
Tabela 2 - Escores de diarreia osmótica durante o período de administração de lactose (30g/Kg), dias 8-14. 

Resultados são expressos como mediana (intervalo de escores). As análises foram feitas utilizando o teste 
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não paramétrico de Mann-Whitney. Dnc=grupo desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle 

com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Avaliação imunoenzimática por ELISA dos níveis teciduais do fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) no jejuno de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica 

Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg) ao 14º dia de experimento. 

 

Os níveis teciduais de TNF-α no jejuno aumentaram no grupo desnutrido controle, 

desafiado pela DBR, quando comparado com o grupo nutrido (p<0,05) pelo teste não 

pareado de Student. O tratamento com zinco (500mg/L) reduziu os níveis teciduais de 

TNF-α quando comparado ao grupo desnutrido sem tratamento (p<0,05) pelo teste não 

pareado T de Student. Os valores do grupo suplementado com zinco alcançaram os níveis 

do controle nutrido. O desafio com lactose (30g/Kg) aumentou significativamente os 

níveis teciduais de TNF-α no jejuno quando comparado ao grupo nutrido (p<0,05), 

contudo, não foi diferente estatisticamente do grupo desnutrido sem lactose. A 

suplementação com zinco (500 mg/L) no grupo desafiado com lactose foi capaz de reduzir 

significativamente os níveis de TNF-α (p<0,05), pelo teste one way ANOVA, quando 

comparado ao não tratado, alcançando os níveis do controle nutrido, Figura 14.  

Dia  Dnc  
N=11  

Dnc+Zn 
N=12  

P  DnLac  
N=18  

DnLac+Zn  
N=12  

P  

8  0 (0-0)  0 (0-0)  ns  0 (0-0)  0 (0-0)  ns  

9  0 (0-0)  0 (0-0)
 

 ns  2 (0-4)  1 (0-4)  ns  

10  0 (0-0)  0 (0-0)  ns  1 (0-3)  0 (0-1)*  <0,05  

11  0 (0-0)
 

 0 (0-0)
 

 ns  2 (1-4)  0.5 (0-4) *  <0,05  

12  0 (0-0)
 

 0 (0-0)
 

 ns  1 (1-4)  0.5 (0-4) *  <0,05  

13  0 (0-0)  0 (0-0)  ns  2 (0-4)  0 (0-4) *  <0,05  

14  0 (0-0)
 

 0 (0-0)
 

 ns  2 (1-4)  1 (0-2) *  <0,05  
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Figura 14. Níveis teciduais do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) no jejuno de ratos Wistar, desafiados 

pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg) ao final do experimento. Os 

resultados estão expressos em Média ± EPM. As análises foram feitas utilizando os testes de T de Student 

não pareado e one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido controle; 

Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo 

desnutrido + lactose e zinco. 
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4.6 Avaliação imunoenzimática por ELISA dos níveis teciduais da interleucina 1-

beta (IL-1β) no jejuno de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional 

(DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 
 

Os níveis teciduais de IL-1β no jejuno aumentaram nos grupos desnutridos 

controle, com e sem tratamento de zinco, em relação ao grupo nutrido (p<0,05), pelo teste 

T não pareado de Student. O tratamento com zinco (500mg/L) não foi capaz de reduzir 

significativamente os níveis teciduais de IL-1β, quando comparado ao grupo desnutrido 

sem tratamento. O desafio com lactose (30g/Kg) aumentou significativamente os níveis 

teciduais de IL-1β no jejuno quando comparado ao grupo nutrido (p<0,05), contudo, não 

foi diferente estatisticamente do grupo desnutrido sem lactose. A suplementação com 

zinco (500 mg/L) no grupo desafiado com lactose foi capaz de reduzir significativamente 

os níveis de IL-1β (p<0,05), pelo teste T não pareado de Student, quando comparado ao 

não tratado, Figura 15. 

 

Figura 15. Níveis teciduais de IL-1β no jejuno de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional 

(DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao final do experimento Os resultados estão expressos em Média 

± EPM. As análises foram feitas utilizando os testes de T de Student não pareado e one-way ANOVA 

seguido do teste de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com 

zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 
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4.7 Avaliação imunoenzimática por ELISA dos níveis teciduais da interleucina- 10 

(IL-10) no jejuno de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) 

e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 

Os níveis teciduais de IL-10 no jejuno aumentaram significativamente no grupo 

desnutrido controle, quando comparado ao grupo nutrido, pelo teste de one-way ANOVA 

(p<0,001). O tratamento com zinco (500mg/L) reduziu os níveis teciduais de IL-10, 

quando comparados ao grupo desnutrido sem tratamento, pelo teste one-way ANOVA 

corrigido pelo Bonferroni (p<0,01). O desafio com lactose aumentou os níveis teciduais 

de IL-10 no jejuno, quando comparado ao grupo nutrido, pelo teste T de Student  (p<0,01). 

O tratamento com zinco (500mg/L) reduziu os níveis teciduais de IL-10, quando 

comparados ao grupo desnutrido com lactose sem tratamento pelo teste T de Student 

(p<0,05), Figura 16. 

 

Figura 16. Níveis teciduais de IL-10 em jejuno de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional 

(DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao final do experimento. Os resultados estão expressos em Média 

± EPM. As análises foram feitas utilizando os testes T de Student não pareado e de one-way ANOVA 

seguido do teste de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com 

zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 
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4.8 Avaliação da ocorrência de translocação bacteriana intestinal para o linfonodo 

mesentérico regional em ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional 

(DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 

 

Não houve diferença significativa entre o grupo nutrido e o grupo desnutrido 

controle em relação à translocação bacteriana (TB). Os animais nutridos mostraram uma 

translocação basal. O tratamento com zinco não influenciou a TB intestinal se comparado 

ao grupo desnutrido controle. O desafio com lactose causou aumento significativo da TB, 

se comparado aos grupos desnutrido controle, pelo teste T não pareado de Student 

(p<0,05), e nutrido, pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com correção de Dunns 

(p<0,01). O tratamento com zinco diminuiu a ocorrência de TB apenas nos grupos 

desafiados com lactose, pelo teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis com correção de 

Dunns (p<0,05), Figura 17. 

 

Figura 17. Translocação bacteriana intestinal para o linfonodo mesentérico regional em ratos Wistar, 

desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg). Os resultados estão 

expressos em mediana da contagem de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por mg de tecido. As 

análises foram feitas utilizando os testes Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis com correção de Dunns. 
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Dnc=grupo desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido 

+ lactose; DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 
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4.9 Avaliação da ocorrência de translocação bacteriana intestinal para baço em 

ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de 

lactose (30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 

 

Houve diferença significativa entre o grupo nutrido e o grupo desnutrido controle 

em relação à translocação bacteriana (TB), de acordo com o teste Kruskal-Wallis com 

correção de Dunns (p<0,01). O tratamento com zinco aumentou de forma significativa a 

TB para o baço quando comparado ao grupo desnutrido controle sem tratamento (p<0,01), 

pelo teste de Kruskal-Wallis com correção de Dunns. O desafio com lactose causou 

aumento significativo da TB, se comparado ao grupo nutrido, pelo teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis com correção de Dunns (p<0,01). O tratamento com zinco diminuiu a 

ocorrência de TB nos grupos desafiados com lactose, pelo teste T não-paramétrico de 

Mann-Whitney (p<0,05), Figura 18. 

 

 
Figura 18 - Translocação bacteriana do intestino para o baço em ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica 

Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg). Os resultados estão expressos em mediana da contagem 

de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por mg de tecido. As análises foram feitas utilizando os testes 

T de Student não pareado e o teste não-pareado de Kruskal-Wallis com correção de Dunns. Dnc=grupo 
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desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; 

DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 
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4.10 Avaliação do status hematológico de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica 

Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 

 

O número de leucócitos diminuiu no grupo desnutrido controle (P<0,01) pelo teste 

T de Student). A suplementação com zinco aumentou a contagem de leucócitos (p<0,05). 

A administração de lactose, com ou sem suplementação de zinco, não apresentou 

diferença significativa na contagem de leucócitos. 

Não houve diferença significativa na contagem de hemácias do grupo destutrido 

controle, comparado ao grupo nutrido. A suplementação com zinco também não 

ocasionou nenhuma alteração significativa. Entretanto, o grupo com diarreia (DnLac) 

apresentou menor número de hemácias (x106 / µL) comparado aos grupos desnutrido 

controle e desnutrido controle + Zn (p<0,05 pelo teste T de Student). 

Em relação ao hematócrito, esse foi menor em animais do grupo desnutrido 

controle, comparado ao grupo nutrido (p<0,05 pelo teste de one-way ANOVA). A 

administração com zinco foi eficaz em aumentar o valor do hematócrito para os niveis do 

grupo nutrido (p<0,05 pelo teste de one-way ANOVA). Esse parâmetro também 

apresentou-se diminuido nos grupos DnLac e DnLac+Zn (p<0,001 pelo teste de one-way 
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ANOVA), comparados ao grupo nutrido. No caso dos grupos com diarreia, a 

administração com zinco não causou melhora no hematócrito. Vale ressaltar que o grupo 

desnutrido controle com zinco (DnC+Zn) foi superior nesse parâmetro comparado ao 

grupo desnutrido lactose com zinco (DnLac+Zn) (p<0,0001 pelo teste de one-way 

ANOVA). 

O Volume Corpuscular Médio (VCM) apresentou-se diminuido em todos os 

grupos desnutridos (DnC, DnC+Zn, DnLac e DnLac+Zn) em comparação ao grupo 

nutrido (p<0,0001 pelo teste de one-way ANOVA). A suplementação com zinco não fez 

diferença significativa no grupo DnC+Zn. A administração de lactose não fez diferença 

significativa no VCM do grupo DnLac, mas houve aumento significativo no grupo 

DnLac+Zn, comparado ao grupo DnLac (P<0,05 pelo teste T de Student). 

A contagem de plaquetas apresentou uma redução significativa no grupo 

desnutrido controle, quando comparado ao grupo nutrido (p<0,0001, pelo teste de one-

way ANOVA). Não houve diferença estatística nesse parâmentro ao usar o acetato de 

zinco como suplemento na água de beber. Com a administração da lactose, a contagem 

de plaquetas apresentou-se maior que o grupo desnutrido controle (p<0,05 pelo teste T de 

Student), mas essa contagem ainda foi menor estatisticamente que a contagem do grupo 

nutrido (p<0,001 pelo teste T de Student). A suplementação com zinco não foi capaz de 

alterar o número de plaquetas no grupo DnLac+Zn, comparado ao grupo DnLac. 

A contagem de neutrófilos foi diminuida no grupo desnutrido controle, se 

comparado ao grupo nutrido (p<0,0001 pelo teste T de Student), entretanto, a 

suplementação com zinco não fez diferença significtiva no grupo DnC+Zn. A 

administração de lactose causou um aumento significativo na contagem desse 

parâmentro, se comparado ao grupo DnC (p<0,01 pelo teste T de Student). A 

suplementação com zinco também não fez diferença no grupo DnLac+Zn. 

A contagem de monócitos e eosinófilos apresentaram-se inalteradas em todos os 

grupos, Tabela 3. 
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Tabela 3 - Valores hematológicos dos grupos experimentais submetidos à desnutrição experimental e ao desafio por lactose oral via gavagem. DnC=grupo desnutrido controle; 

DnC+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 

 

 

Variáveis 
Nutrido 

(n=5) 

Dnc 

(n=9)         

P DncZn 

(n=10) 

P DnLac 

(n=4) 

DnLac+Zn 

(n=14) 

P 

Leucócitos (K/µl) 8.036±2.444,58 
 

4.674±1.829 
 

<0,01 
 

7.007±2.364 
 

<0,05 
 

6.270±2.892 
 

 
5.633±1.963 

 

NS 

Hemácias (x106/µl) 
 

6,73±0,38 
 

 
7,13±0,55 

 

NS 
 

7,44±0,82 
 

NS 
 

6,07±1,65 
 

 
6,77±0,48 

 

NS 

Hematócrito (%) 

 
44,88±3,10 

 

 
40,3±1,4 

 

<0,05 
 

44,6±2,7 
 

<0,05 
 

37,1±1,5 
 

 
37,8±2,6 

 

NS 

VCM (fL) 

 
67,34±8,05 

 

 
56,39±1,95 

 

<0,0001 
 

55,10±1,56 
 

NS 
 

54,68±1,71 
 

 
55,75±0,76 

 

<0,05 

Plaquetas (x103/ µl) 
 

1053,40±110,22 
 

 
356,44±253,09 

 

<0,0001 
 

362,77±266,77 
 

NS 
 

610±170,74 
 

 
458,71±193,30 

 

NS 

Neutrófilos (%) 

 
29,00±6,00 

 

 
10,00±5,22 

 

<0,0001 
 

13,77±14,51 
 

NS 
 

32,00±18,42 
 

 
19,07±16,47 

 

NS 

Monócitos (%) 

 
3,80±1,30 

 

 
3,11±1,83 

 

NS 
 

5,69±6,24 
 

NS 
 

3,00±1,41 
 

 
3,50±1,51 

 

NS 

Eosinófilos (%) 

 
0,40±0,55 

 

 
0,89±0,60 

 

NS 
 

0,85±0,55 
 

NS 
 

0,50±0,58 
 

 
0,64±0,50 

 

NS 
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4.11 Medida da altura dos vilos do intestino de ratos Wistar, desafiados pela Dieta 

Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), suplementados ou não 

com acetato de zinco na água de beber (500mg/L) ao 14º dia de experimento. 

 
 

Houve redução significativa na altura dos vilos em todos os grupos desnutridos 

(DnC, DnC+Zn, DnLac, DnLac+Zn), comparados ao grupo nutrido controle, de acordo 

com o teste de one-way ANOVA (p<0,0001).  

A suplementação com zinco aumentou a altura dos vilos no grupo desnutrido 

controle + Zn, se comparado ao grupo desnutrido controle, pelo teste de one-way 

ANOVA (p<0,0001). 

A administração de lactose, aumentou a média da altura dos vilos do grupo DnLac, 

comparado ao grupo DnC (p<0,01 pelo teste de one-way ANOVA). A suplementação 

com zinco não fez diferença significativa no grupo DnLaz+Zn. Figura 19. 

 
Figura 19 - Altura dos vilos do intestino de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e 

pela solução de lactose (30g/Kg). Os resultados estão expressos em média (µm) ± EPM. As análises foram 

feitas utilizando o teste one-way ANOVA com correção de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido controle; 

Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo 

desnutrido + lactose e zinco. 
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4.12 Medida da profundidade das criptas do intestino de ratos Wistar, desafiados 

pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 14º dia de 

experimento. 

 

A profundidade das criptas aumentou significativamente no grupo desnutrido 

controle, comparado ao grupo nutrido (p<0,0001 pelo one-way ANOVA).  

A suplementação com zinco foi capaz de reduzir essa profundidade no grupo 

DnC+Zn, comparado ao grupo DnC (p<0,01 pelo teste de one-way ANOVA), embora 

essa profundidade ainda tenha sido maior que o controle nutrido (p<0,001 pelo teste T de 

Student). 

 A administração de lactose reduziu a profundidade das criptas, comparado ao 

grupo desnutrido controle (p<0,0001 pelo teste de one-way ANOVA), sendo este 

resultado ainda menor que o grupo nutrido (p<0,01 pelo teste T de Student). A 

suplementação com zinco no grupo DnLac+Zn diminuiu ainda mais essa profundidade, 

comparado ao grupo DnLac (p<0,05 pelo teste de one-way ANOVA), Figura 20. 

 

Figura 20 - Profundidade das criptas do intestino de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional 

(DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg). Os resultados estão expressos em média ± EPM. As análises 

foram feitas utilizando o teste one-way ANOVA com correção de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido 

controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; 

DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco. 
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4.13 Razão vilo/cripta do intestino de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica 

Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 

 

A razão vilo/cripta foi significativamente menor no grupo desnutrido controle, 

comparado ao grupo nutrido. A suplementação com zinco no grupo DnC+Zn aumentou 

significativamente essa proporção, comparado ao grupo DnC. A administração de lactose 

aumentou a razão vilo/cripta no grupo DnLac, comprado ao grupo DnC, contudo essa 

razão foi menor que o grupo nutrido. A suplementação com zinco no grupo DnLac+Zn 

foi capaz de aumentar a razão vilo/cripta, comparado ao grupo DnLac, Figura 21. 

 

 
Figura 21 - Razão vilo/cripta do intestino de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e 

pela solução de lactose (30g/Kg). Os resultados estão expressos em média ± EPM. As análises foram feitas 

utilizando o teste one-way ANOVA com correção de Bonferroni. Dnc=grupo desnutrido controle; 

Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido + lactose; DnLac+Zn=grupo 

desnutrido + lactose e zinco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.14 Avaliação da expressão de actina e vilina por meio de western blot em ratos 

Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose 

(30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 
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Houve redução significativa da expressão de vilina no grupo DnC, comparado ao 

grupo nutrido (p<0,0001). A suplementação com zinco aumentou essa expressão no 

grupo DnC+Zn (p<0,05). A administração de lactose foi responsável por um aumento na 

expressão de vilina intestinal se comparado ao grupo DnC (p<0,05). A suplementação 

com zinco não fez diferença significativa. Figuras 22 e 23. 

 

 
Figura 22 – Expressão da vilina tecidual em jejuno de ratos Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional 

(DBR) e pela solução de lactose (30g/kg). Western Blot. 

 

 
 
Figura 23 - Razão da expressão vilina/actina tecidual em jejuno de ratos wistar. ANOVA com bonferroni. 

Dnc=grupo desnutrido controle; Dnc+Zn=grupo desnutrido controle com zinco; DnLac=grupo desnutrido 

+ lactose; DnLac+Zn=grupo desnutrido + lactose e zinco.  
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4.15 Análise da expressão de vilina por meio de imunohistoquímica em ratos Wistar, 

desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/Kg), ao 

14º dia de experimento.     
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Houve aumento da espessura da borda em escova no grupo DnC, comparado ao 

grupo nutrido. A suplementação com zinco fez com que houvesse aumento da intensidade 

da imunomarcação da vilina. No grupo DnLac, observa-se uma diminuição tanto da 

espessura quanto da intensidade dessa expressão, ficando semelhante ao grupo nutrido. 

A suplementação com zinco aumentou claramente a espessura da borda em escova e a 

intensidade de imunomarcação da vilina, Figura 24. 

 
Figura 24 – Imunohistoquímica com marcação para vilina.. A)Controle negativo. B) Grupo nutrido. 

C)Grupo desnutrido controle. D)Grupo desnutrido controle+Zn. E)Grupo desnutrido+Lactose. E) Grupo 

desnutrido+Lactose+Zn. 

 

 
Imunohistoquímica com marcação para vilina. Perceber nas setas o aumento de espessura da borda em 

escova do grupo DnC (Desnutrido controle) em relação ao grupo Nutrido. No grupo DnC+Zn, há aumento 

da intensidade da imunomarcação. O grupo DnLac apresenta diminuição da borda em escova, comparado 

ao grupo DnC, e o grupo DnLac+Zn apresenta o aumento da espessura da borda em escova e o aumento da 

intensidade de marcação. Contracoloração: MetylGreen. Aumento de 1000x. LABICONTE, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16 Contagem de células caliciformes presentes nas criptas intestinais de ratos 

Wistar, desafiados pela Dieta Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose 

(30g/Kg), ao 14º dia de experimento. 
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A contagem de células caliciformes foi reduzida no grupo desnutrido controle, 

comparado ao grupo nutrido (p<0,0001 pelo teste de one-way ANOVA).  A 

suplementação com zinco no grupo DnC+Zn foi capaz de aumentar essa contagem de 

forma significativa (p<0,01), embora ainda menor que o grupo nutrido (p<0,01 pelo teste 

de one-way ANOVA).  

A administração de lactose oral via gavagem no grupo DnLac causou aumento no 

número de células caliciformes, comparado ao grupo DnC e DnC+Zn (p<0,001), embora 

ainda seja menor que o grupo nutrido (p<0,05 pelo teste T de Student). 

A suplementação com zinco no grupo DnLac+Zn diminuiu a contagem das células, 

comparado ao grupo DnLac (p<0,05 pelo teste T de Student). Figuras 25 e 26. 

 

 
Figura 25 - Contagem de células caliciformes nos vilos de ratos Wistar desafiados pela Dieta Básica 

Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/kg). A)Controle negativo. B) Grupo nutrido. C)Grupo 

desnutrido controle. D)Grupo desnutrido controle+Zn. E)Grupo desnutrido+Lactose. E) Grupo 

desnutrido+Lactose+Zn 
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Figura 26 – Células caliciformes em imunohistoquímica nos vilos de ratos Wistar desafiados pela Dieta 

Básica Regional (DBR) e pela solução de lactose (30g/kg). A)Controle negativo. B) Grupo nutrido. 

C)Grupo desnutrido controle. D)Grupo desnutrido controle+Zn. E)Grupo desnutrido+Lactose. E) Grupo 

desnutrido+Lactose+Zn 

 

 

Imunohistoquímica com marcação para vilina. Setas apontam células caliciformes. Perceber a clara redução 

no número de células caliciformes no grupo DnC, comparado ao grupo Nutrido. Com a suplementação de 

zinco no grupo DnC+Zn, esse número aumenta. Há ainda um aumento maior na contagem dessas células 

no grupo DnLac, número este que diminui com a suplementação de zinco, no grupo DnLac+Zn. 

Contracoloração: MetylGreen. Aumento de 400x. LABICONTE, 2012.  
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5 DISCUSSÃO 

O modelo de desnutrição utilizado neste trabalho com utilização da DBR em ratos 

promove desnutrição semelhante ao marasmo que ocorre em crianças no Nordeste do 

Brasil, como consequência da dieta lipoproteica e desbalanceada com a qual as crianças 

se alimentam. Embora a DBR tenha sido utilizada em vários trabalhos para promover 

desnutrição, nenhum dos trabalhos avaliou a função do zinco como nutriente trófico 

intestinal com intuito de recuperar os danos causados à mucosa intestinal e as 

consequências relacionadas ao status imune, recuperação do quadro diarreico, ocorrência 

de translocação bacteriana e morfologia intestinal desses animais. 

 A DBR tem sido usada para promover desnutrição experimental com sucesso 

(TEODOSIO et al., 1990; ARAUJO-FILHO et al., 2007). Ratos Wistar cujas mães 

receberam a DBR durante as fases de acasalamento, gestação e lactação tiveram baixo 

peso ao nascer, comparados ao grupo controle nutrido (PAIXÃO et al., 2001).  

Em um estudo feito em uma comunidade rural da África do Sul, um quinto das 

crianças que se alimentavam de uma dieta rica em carboidratos (aproximadamente 70% 

do total de energia) e pobre na maior parte dos micronutrientes (incluindo o zinco) 

apresentou retardo no crescimento linear, além de deficiência de vitamina A e ferro 

(FABER et al., 2001). 

Dietas hipoproteicas têm levado à redução do ganho de peso ponderal porque as 

proteínas são elementos essenciais na formação de tecidos. Na falta de proteínas, exigida 

para diversos processos como a gliconeogênese, o organismo mobiliza a gordura 

subcutânea para gerar energia para as diversas reações (MORGANE et al., 2002). A 

desnutrição proteica provoca efeitos deletérios sobre o metabolismo, principalmente 

quando imposta em períodos de crescimento e desenvolvimento corporal, em decorrência 

de alterações bioquímicas e hormonais.  

A falta de proteínas interfere no desenvolvimento tecidual por privar o órgão de 

ingredientes críticos, necessários para a estrutura e crescimento celular. As consequências 

da desnutrição dependem do tempo, período e intensidade do insulto nutricional 

(MORGANE et al., 2002). Dentre as adaptações fisiológicas de animais em fase de 

crescimento submetidos à desnutrição, como aumento da reciclagem de aminoácidos para 

a síntese proteica e a redução do catabolismo de aminoácidos, está incluída a redução na 
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velocidade de crescimento. Essas adaptações têm papel importante em sua sobrevivência 

(HUXLEY et al., 2000). Com uma restrição energética prolongada, o organismo lança 

mão de gliconeogênese, glicogenólise e lipólise. A musculatura esquelética, maior 

compartimento corporal de proteínas, e o tecido adiposo, principal reserva energética, são 

consumidos para que seja mantida a homeostase. No marasmo, a integridade visceral é 

mantida a custo do consumo muscular (DOUGLAS, 2002). 

Colaborando com nossos achados, a suplementação com zinco (5mg/dia)  durante 

a administração de DBR, durante 12 meses em crianças chilenas em idade pré-escolar,  

também não fez diferença no peso e no crescimento, embora estas tenham apresentado 

melhor escore nos testes de desenvolvimento mental, comparadas com o controle não-

suplementado (CASTILLO-DURAN et al., 2001). Contudo, Friel et al. (1993), por sua 

vez, encontraram um efeito positivo da suplementação com zinco no ganho de peso e na 

taxa de desenvolvimento em crianças com baixo peso ao nascer (FRIEL et al., 1993). 

Uma recente meta-análise sobre a suplementação preventiva do zinco em crianças 

mostrou uma evidência significativa de melhora no ganho de peso e no crescimento linear 

(BROWN et al., 2009). Um estudo com leitões recém-desmamados identificou que a 

suplementação com óxido de zinco promoveu um maior ganho de peso diário (p<0.001), 

comparado ao grupo sem suplemento (O’DOHERTY et al., 2005). 

Os grupos experimentais que foram desafiados pela lactose a partir do 8º dia de 

experimento não apresentaram diferença significativa no ganho de peso durante a 

primeira fase de desnutrição pela DBR, de forma que, ao início da administração de 

lactose, os quatro grupos desnutridos (DnC, DnC+Zn, DnLac, DnLac+Zn) apresentavam 

o mesmo status de desnutrição, uma vez que a suplementação com zinco não foi 

significativa durante essa primeira fase. Em nosso estudo, a administração de uma solução 

saturada de lactose para indução de diarreia osmótica, conforme o modelo descrito por 

Teichberg et al. (1983), juntamente com a administração de DBR, produziu efeitos 

negativos sobre o ganho de peso ponderal, provavelmente devido à perda de líquido 

causada pela diarreia osmótica. Teichberg et al. (1983) mostraram que a administração 

de lactose oral (30 g/kg) em ratos produziu perda de peso e diarreia osmótica, além de 

danos à mucosa do jejuno, observada pela maior permeabilidade à horseradish peroxidase 

(HRP) num modelo de perfusão intestinal. O grupo que recebeu lactose oral via gavagem, 
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durante 7 dias, apresentou redução significativa do ganho de peso (TEICHBERG et al., 

1983).  

Em uma revisão de meta-análise feita por Brown et al. (2002), em 33 estudos 

randomizados (sendo 27 em países em desenvolvimento) conduzidos no período entre 

1976 e 2000, com crianças pré-púberes, a suplementação com zinco resultou em resposta 

positiva no crescimento linear e no ganho de peso. A resposta foi mais significativa em 

crianças desnutridas, enfatizando que a resposta positiva sobre o crescimento é 

provavelmente mais aparente nas crianças com crescimento prévio comprometido 

(BROWN et al., 2002). Esse resultado enfatiza a importância do zinco para recuperação 

do crescimento (catch-up), quando há um déficit de crescimento prévio. No nosso estudo, 

a suplementação com zinco foi feita concomitante com a indução da desnutrição e, 

portanto, isso poderia explicar a falta de efeito do zinco no ganho de peso quando 

comparado ao controle desnutrido sem suplementação.  Entretanto, nosso estudo reforça 

a importância da suplementação do zinco no ganho de peso na presença de episódios de 

diarreia (mesmo que por osmose), sugerindo o papel do zinco no controle hídrico e 

eletrolítico e na integridade da barreira intestinal, prevenindo a perda de peso.  

Os grupos que receberam suplemento de zinco na água de beber durante duas 

semanas apresentaram maiores níveis séricos de zinco, como esperado. Entretanto, a 

administração de lactose via gavagem em animais desnutridos parece ter aumentado a 

absorção intestinal de zinco, uma vez que o nível sérico de zinco foi maior nos grupos 

desnutridos com  lactose (DnLac e DnLac + Zn) quando comparados ao grupo desnutrido 

controle (DnLac > DnC, p<0,05) e ao grupo desnutrido controle com zinco (DnLac+Zn 

> DnC+Zn, p<0,05).  

Os efeitos da lactose na absorção mineral foram examinadas por Greger et al. 

(1989), utilizando ratos machos na fase de pós-desmame, alimentados com diferentes 

dietas ricas em lactose. Nos grupos que receberam dieta rica em lactose, observou-se 

maior absorção de zinco ósseo, avaliada através de espectroscopia de absorção atômica 

da tíbia. O autor sugere que a lactose aumentou a absorção do zinco; embora os níveis 

séricos de zinco não tenham sido alterados significativamente (GREGER et al., 1989). 

Em estudo do transporte através das vesículas de membrana da borda em escova obtidos 

de biópsias de intestino de leitões neonatos, a lactose (50mM, 18g/L) estimulou o 

transporte de zinco. O aumento foi de até 150% na captação de zinco pelo grupo que 



82 
 

recebeu lactose, comparado com o grupo controle (p<0.05) (BERTOLO et al., 2001). 

Entretanto, em um estudo realizado em crianças nascidas a termo com idade de 8-12 

semanas, o grupo que recebeu dieta contendo lactose não apresentou diferença 

significativa na absorção do zinco comparado ao grupo que recebeu dieta livre de lactose 

(ABRAMS et al., 2002).  

Uma possível causa para o aumento de zinco sérico nos grupos desafiados com a 

lactose é o fato de a maturação intestinal dos transportadores de zinco ocorrer após o 

desmame. Durante lactação, os animais apresentam maior velocidade de crescimento, e 

são mais dependentes do zinco proveniente do leite materno para seu desenvolvimento. 

Dessa forma, a absorção intestinal de zinco é feita exclusivamente através do sistema de 

proteínas de ligação de zinco derivadas do leite materno, uma vez que o sistema de 

proteínas de ligação do zinco intestinal está ausente no período neonatal (DUNCAN, 

HURLEY, 1978). Especulamos que após o desmame, ocorre a maturação dos 

transportadores de zinco e a lactose “extra” aumenta sua atividade, uma vez que durante 

o período de lactação, há atividade aumentada de lactase, e, portanto, pouca lactose 

disponível para agir sobre o transporte de zinco (GHISHAN et al.,1982).  

A lactose administrada via gavagem na dose de 30g/kg/dia produziu diarreia 

osmótica, como observado em Teichberg et al. (1983). Nesse mesmo estudo, os animais 

que receberam doses menores de lactose (5-16,7%) não apresentaram evidência óbvia de 

diarreia. A diarreia também foi induzida com lactose, administrada através da ração, em 

Felipoff et al. (2012), para estudar os possíveis efeitos anti-diarreicos do arroz 

(FELIPOFF et al., 2012); e em Boakye et al., (2012), para testar o extrato da casca do 

caule de árvores Garcinia buchananii, comumente usado na África como remédio para 

diarreia (BOAKYE et al., 2012). 

A absorção de lactose primeiramente requer a ação da lactase presente na borda 

em escova do intestino delgado, sendo esta enzima capaz de quebrar a ligação entre os 

dois monossacarídeos que a formam (glicose e galactose) (MONTALTO et al., 2006). 

Contudo, após o desmame, quando a lactose não é mais um componente essencial na dieta 

de mamíferos, ocorre uma redução geneticamente programada e irreversível da atividade 

da lactase (SWALLOW, 2003). Assim, a administração de lactose via gavagem causou 

um gradiente luminal hiperosmolar, alterando a permeabilidade epitelial do jejuno, 

responsável pela diarreia osmótica vista nesse estudo. 
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O possível mecanismo pelo qual a suplementação de zinco melhorou o quadro de 

diarreia inclui o aumento de absorção de água e eletrólitos pelo intestino (GHISHAN, 

1984), a regeneração do epitélio intestinal ou a restauração de sua função (ARCASOY et 

al., 1990; ROY et al., 1992), o aumento dos níveis de enzimas da borda em escova dos 

enterócitos (TRUDING et al., 1974) e a melhora dos mecanismos imunológicos, 

diminuindo a inflamação, incluindo imunidade celular e maiores níveis de anticorpos 

secretórios (BROWN, 1994).  

A imunossupressão é largamente aceita como explicação entre desnutrição e 

susceptibilidade à infecção oportunista (WOODWARD, 2001). Em outro estudo, 

investigou-se a rede de citocinas pró-inflamatórias de macrófagos peritoneais residentes 

em um modelo de ratos desnutridos com dieta hipoproteica (3%). Após estímulo com 

IFN-γ/LPS, os macrófagos de ratos desnutridos, comparados ao controle, produziram 

menos TNF-α e IL-10 (ANSTEAD et al., 2003).  

No presente estudo, a desnutrição a partir da DBR, com e sem diarreia, produziu 

inflamação, aumentando os níveis intestinais de TNF-α, IL-1 e IL-10. Os níveis séricos 

de TNF-α apresentaram aumento significativo em crianças desnutridas, comparadas com 

crianças bem-nutridas (GIOVAMBATTISTA et al., 2000). Em outro estudo para 

alternativas ao tratamento de desnutrição, oitenta crianças com idade de um a cinco anos, 

apresentando desnutrição moderada e severa foram avaliadas inicialmente quanto ao 

perfil imune. Os níveis séricos de citocinas TNF-α e IL-10 estavam aumentados 

(DEWAN et al., 2009). Em contraste, em outro estudo, a habilidade em produzir a 

citocina anti-inflamatória IL-10 em crianças desnutridas apresentou-se diminuída 

(RODRIGUEZ et al., 2005). 

Em Monk e Woodward (2009), camundongos recém-desmamados que receberam 

uma dieta hipoprotéica (0,6%) apresentaram níveis sanguíneos elevados de IL-10, 

comparados aos controles, nos dias 3 e 14 de experimento. Apesar do fornecimento 

inadequado de energia, a produção de IL-10 sistêmica foi mantida nos grupos desnutridos, 

e, de fato, apresentou-se elevada no grupo com marasmo (p=0,05) durante a progressão 

de perda de peso (MONK, WOODWARD, 2009). Em contraste, camundongos machos 

com dois meses de vida, desafiados com dieta hipoproteica (4%, comparado com 20% da 

dieta padrão) e desafiados com LPS, apresentaram menor síntese de TNF-α e IL-1β 

(FOCK et al., 2007). Na Turquia, crianças com marasmo e kwashiokor foram avaliadas 
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em comparação à crianças nutridas em relação aos níveis de TNF-α, entretanto, não houve 

diferença significativa entre os grupos (DULGER et al., 2002). 

Em nosso estudo, o alto percentual de carboidratos da DBR pode ter contribuído 

para o elevado nível de TNF-α. De acordo com Ferreira e colaboradores (2011), ratos 

Swiss machos, com idade de 7-8 semanas que receberam dieta hipercalórica (64% de 

carboidratos e 19% de proteína), apresentaram hiperglicemia, com menor tolerância à 

glicose e aumento do nível de TNF- α, tanto no plasma, quanto no fígado (FERREIRA et 

al., 2011). Citocinas pró-inflamatórias também induzem a produção de uma cascata de 

citocinas pelos linfócitos, que, por sua vez, modulam a função linfocitária. As citocinas 

também são capazes de auto-regulação: IL-10 e IL-4, produzidas em resposta às citocinas 

pró-inflamatórias, suprimem a produção de outras citocinas pró-inflamatórias. Uma 

resposta excessiva de citocinas pró-inflamatórias é manifestada pela Síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS – de Systemic inflammatory response syndrome) a 

qual é balanceada pela Síndrome de resposta anti-inflamatória compensatória (CARS– de 

anti-inflammatory response syndrome), refletindo em um aumento na produção de IL-4 

e IL-10 (MOSMANN et al., 1986).  

Uma resposta inflamatória descontrolada devido ao desbalanço entre mediadores 

pró-inflamatórios como radicais livres, e mediadores anti-inflamatórios como 

eliminadores de radicais livres (como zinco e selênio) desempenham um papel importante 

no desenvolvimento na síndrome clínica da desnutrição (GOLDEN, RAMDATH, 1987; 

MAYATEPEK et al., 1993). Dessa forma, a modulação nutricional que afeta a equação 

SIRS/CARS é promissora no tratamento da desnutrição (GRIMBLE, 1997).  

O zinco desempenha um papel na resposta de fase-aguda e em resposta imune 

(FUKUSHIMA et al., 1995; BUI et al., 1994; ÇETINKAYA et al., 2002). Sabe-se 

também que ele acelera a secreção de IL-1B, a qual inibe o desenvolvimento de TB em 

ratos submetidos a choque (BUI et al., 1994). Isso pode explicar porque o grupo 

desnutrido controle com zinco não apresentou nível tecidual de IL-1B diminuído em 

relação ao grupo desnutrido controle sem zinco. 

Em nosso estudo, a desnutrição induzida pela DBR causou TB significativa 

apenas no baço. No linfonodo, embora tenha havido tendência de TB no DnC, a diferença 

não foi significativa, comparado ao grupo nutrido. O tratamento com zinco no grupo 
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DnC+Zn causou aumento de TB no baço, e tendência de aumento na TB no linfonodo. A 

administração de lactose aumentou significativamente a ocorrência de TB, tanto no 

linfonodo, quanto no baço. A suplementação com zinco no grupo DnLac+Zn reduziu 

significativamente a ocorrência de TB, tanto no linfonodo quanto no baço. Nossos 

resultados mostraram que a desnutrição em si não causa aumento significativo de TB, 

apenas quando associada à outra condição predisponente, nesse caso, a diarreia. Mesmo 

animais nutridos apresentam um baixo índice de TB intestinal. 

 No presente estudo, o fragmento de linfonodo mesentérico coletado foi o 

correspondente ao fragmento de jejuno coletado para as análises, o que gerou amostras 

de linfonodo muito pequenas, em comparação com a possibilidade de coleta de uma 

amostra mais representativa de baço. Isso pode explicar o fato surpreendente de em alguns 

animais ter sido detectado TB no baço, mas não no linfonodo. O intestino foi utilizado 

como controle interno da técnica, de modo que quando não havia crescimento bacteriano 

nas placas semeadas com fragmentos de intestino, o animal era excluído do experimento.  

Em Teichberg et al. (1983), a permeabilidade epitelial do jejuno aumentou nos 

ratos que receberam lactose oral via gavagem (30g/kg/dia), o que poderia predispor à 

translocação bacteriana. A permeabilidade aumentada do jejuno pode ser resultado de 

alguns processos. A administração de lactose pode ter gerado um gradiente hipertônico 

luminal exercendo um efeito direto sobre a barreira da mucosa. Outros trabalhos também 

abordaram o equilíbrio osmótico com ratos gavados com lactose (TEICHBERG et al., 

1983) e com manitol (TEICHBERG et al., 1981). A lactose pode ter gerado um gradiente 

hiperosmolar luminal prolongado que alterou a permeabilidade epitelial do jejuno. 

Alternativamente, a mudança na permeabilidade intestinal pode ter sido resultado de um 

processo mediado por bactérias. A população bacteriana no lúmen intestinal pode ter 

sido alterada pelo excesso de carboidratos livres, tanto a lactose em si como os 

carboidratos presentes em maior quantidade na DBR, quando comprada à dieta 

comercial (Purina®). Esses carboidratos podem ter sido utilizados como substratos para 

o crescimento bacteriano e geração de seus produtos, como discutido por (BERANT et 

al., 1981; FAGUNDES-NETO et al., 1981; TEICHBERG et al., 1981). Assim, a 

população bacteriana do lúmen intestinal pode ter sido alterada pelo excesso de 

carboidratos livres (PERMAN, et al., 1982; COELLO-RAMIREZ, LIFSHITZ, 1972). 

Essas bactérias podem proliferar e gerar produtos que alterem a permeabilidade epitelial 
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do jejuno (BERANT et al., 1981; FAGUNDES-NETO et al., 1981; TEICHBERG et al., 

1981). 

O zinco é conhecido como acelerador da secreção de interleucina-1, a qual é 

relatada como inibidora do desenvolvimento de TB em ratos submetidos a choque (BUI 

et al., 1994), além de ser um componente de muitas enzimas essenciais para as funções 

básicas celulares durante todos os estágios do ciclo celular, indo de balanço ácido-base à 

imunocompetência (KIDD et al., 1996; SHANKAR, PRASAD, 1998). A IL-1β está 

associada com a ativação de guanilato ciclases e da uroguanlina que ativam o canal 

transportador de cloreto da de fibrose cística (CFTR, cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator), presente nas glândulas intestinais, representando um importante 

secretagogo de cloreto e portanto água para o lumen intestinal. O efeito anti-inflamatório 

e anti-IL-1β do zinco no nosso modelo poderia diminuir a diarreia osmotica por esse 

mecanismo, por reduzir a ativação do CFRT na mucosa intestinal. 

Huang et al. (1999) utilizaram suínos alimentados com dietas com e sem óxido de 

zinco (3000 mg/kg) e inoculados após 6 dias de adaptação da ração com LPS (derivada 

de E. coli). Os suínos foram sacrificados 24h após a inoculação e foram feitas culturas de 

linfonodos mesentéricos do íleo, tanto dos animais tratados com zinco como dos animais 

controle não-tratados. Nas colônias dos linfonodos de animais tratados, houve tendência 

a formação de menor quantidade de UFC’s, e o autor concluiu que dietas suplementadas 

com óxido de zinco (3000 mg/kg) reduziram o nível de translocação bacteriana do 

intestino delgado aos linfonodos mesentéricos (HUANG et al., 1999). Broom et al. (2006) 

mostraram uma redução nos números de bactérias anaeróbias nos linfonodos 

mesentéricos do intestino delgado de suínos desmamados suplementados com ZnO (3100 

mg/Kg) (BROOM et al., 2006).  

Em ratos Wistar que receberam 1010 UFC de Escherichia coli através de sonda 

orogástrica e posteriormente sofreram ressecção de 70% do fígado, a administração de 

1mL de óxido de Zinco (5mg/mL, durante 3 dias, via orogástrica) reduziu 

significativamente a ocorrência de TB, avaliada por PCR, através da detecção de DNA 

genômico de E. coli (CETINKAYA et al., 2002). Nesse contexto, suplementação na dieta 

com 3000 mg/kg de oxido de zinco (ZnO) reduziu a incidência de translocação induzida 

por lipopolissacarídeo (LPS) de Eschrichia coli (E. coli) para os linfonodos mesentéricos 
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(HUANG et al., 1999) e melhorou a morfologia da mucosa epitelial do intestino delgado 

em suínos recentemente desmamados (LI et al., 2001).  

Caine et al. (2009) avaliaram como a adição de um complexo de aminoácidos com 

zinco (ZnAA) para porcas no último trimestre de gestação e posteriormente, a 

administração de 40mg de Zinco-metionina para 20 leitões machos ao nascimento e com 

7 e 14 dias de vida influenciariam a translocação bacteriana. Os animais foram desafiados 

com injeção intramuscular de LPS e sacrificados após 24h. Nesse estudo, a administração 

de complexo de aminoácidos com zinco para as porcas gestantes fez com que houvesse 

maior UFC’s nos LM intestinais dos suínos lactentes (CAINE et al., 2009). O autor 

especula que a imaturidade do sistema imune pode ter restringido a resposta à maior 

disponibilidade de Zn nos animais desmamados, de mães que receberam suplementação 

de zinco, baseado em (BECKER, MISFELDT, 1993). Os autores também sugerem que o 

aumento de unidades formadoras de colônia nos linfonodos mesentéricos pode ser um 

indicativo da elevada atividade imune no sequestro de bactérias translocantes. 

Imunoglobulinas e citocinas são envolvidas na redução da penetração microbiana através 

da barreira da mucosa e retirada das bactérias que translocaram (BROOM et al., 2006; 

PETERSON et al., 2008). 

O grupo desnutrido controle apresentou leucopenia significativa comparado ao 

grupo nutrido (p<0,01), parâmetro este que foi recuperado após a suplementação com 

zinco. A eritropoese não pareceu alterar, embora fosse esperado que animais desnutridos 

apresentassem anemia, com redução da contagem de hemácias. Embora a contagem de 

hemácias tenha permanecido inalterada, houve redução do hematócrito (p<0,05) e do 

Volume Corpuscular Médio –VCM (p<0,0001) no grupo desnutrido controle, comparado 

ao grupo nutrido; o que pode estar relacionado à ocorrência de uma anemia ferropriva, 

conforme Visitsunthorn, Wongarn (1995), que realizaram uma análise da desnutrição em 

65 crianças  com 30% a menos do peso-por-idade. Cinquenta e sete por cento dos casos 

apresentaram hematócrito menor que 36%; 7% apresentaram hematócrito menor que 30% 

e dois tiveram anemia ferropriva, que melhorou após a suplementação com zinco. 

Em Oriá et al. (2006), camundongos desnutridos pelo protocolo de separação 

materna apresentaram desarranjo e encurtamento das criptas. Os vilos apresentaram-se 

mais finos e espaçados. Resultado semelhante foi encontrado por Castro e colaboradores  

(2012), em camundongos neonatos desnutridos pelo ajuste de tamanho de ninhada.  
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A maturação intestinal é dependente de uma elevação rápida de corticosteroides 

durante o período do desmame, principalmente através da expressão de IGF-1 no intestino 

delgado (GORDON et al., 2004; LUND, 1998), modulando a adaptação para receber um 

novo regime de dieta com alimentos sólidos. Fatores circulantes, como IGF-1, têm sido 

implicados no controle da proliferação do epitélio intestinal (GORDON et al., 2004). 

Como já dito na introdução, a ingestão adequada de nutrientes é essencial para manter 

taxas suficientes de IGF-I e IGFBP-3 circulantes no soro. De fato, restrições energético-

proteicas em crianças levam à sua queda na circulação (SMITH et al., 1995). Assim, nossa 

hipótese é de que a falta de proteínas proveniente do uso da dieta básica regional alterou 

esses fatores de maturação intestinal e causou redução no tamanho dos vilos. 

Consequentemente, em reflexo à essa redução, houve um aumento compensatório da 

profundidade das criptas, no grupo DnC, na tentativa de não prejudicar a absorção de 

nutrientes. Além disso, pensamos que a resposta inflamatória causada pela dieta 

hipoproteica e hipercalórica induziu o achatamento dos vilos e a atividade proliferativa 

da cripta, aumentando, assim, sua profundidade. 

Em Li et al. (2001), a suplementação com óxido de zinco (ZnO) na ração alterou 

a morfologia da mucosa intestinal. A espessura da mucosa (p<0,08) e a altura do vilo 

(p<0,05) aumentaram 25% e 50% ao longo do comprimento do intestino delgado no 

grupo suplementado com ZnO. A largura do vilo também aumentou (p<0,01) com a 

suplementação. A profundidade da cripta diminuiu em 75% (p<0,05) ao longo do 

comprimento do intestino delgado nos animais suplementados. A razão vilo/cripta foi 

maior (p<0,05) para os leitões suplementados, comparados com os controles, indicando 

que a suplementação de zinco altera a morfologia do intestino delgado, o que pode 

influenciar a absorção e digestão de nutrientes em suínos desmamados. Ainda em suínos, 

animais na fase do desmame, suplementados com uma ração adicionada de um complexo 

de aminoácidos com zinco (ZnAA) apresentaram tendência (p<0,1) em ter aumento da 

altura dos vilos  e da razão vilo/cripta no jejuno (CAINE et al., 2009). 

Esses resultados, entre outros (CASTILLO et al., 2008; PAYNE et al., 2006), 

reforçam os nossos, onde a suplementação com zinco no grupo DnC+Zn aumentou a 

altura dos vilos, e pelo mecanismo compensatório explicado acima, reduziu a 

profundidade das criptas. Em contraste ao que ocorreu com a desnutrição, a 

suplementação com zinco pode ter exercido efeito benéfico na morfologia intestinal 



89 
 

através do aumento da expressão de IGF-1 na mucosa do intestino delgado, o que resultou 

em aumento do crescimento da mucosa, da atividade da borda em escova e da absorção 

de nutrientes, conforme sugerido por (CARLSON et al., 2004; LI et al., 2006). Outra 

possível explicação é a função do zinco na síntese de RNA e DNA, esse aumento pode 

ser explicado por um aumento da proliferação celular e da síntese proteica promovida 

pela suplementação de zinco (TAKO et al., 2005).  

Teichberg et al. (1983) não encontrou nenhuma alteração histológica ou dano 

celular no jejuno de ratos normonutridos, com diarreia induzida por gavagem de lactose 

(30g/kg). Em Caine et al. (2009), houve uma  tendência de redução da profundidade das 

criptas no duodeno de suínos desafiados com LPS (CAINE et al., 2009). A profundidade 

de cripta é um indicador de proliferação celular (HAMPSON, 1986), de modo que a 

renovação de enterócitos no intestino de suínos desafiados com LPS pode ter aumentado 

para manter a integridade intestinal e prevenir a translocação de bactérias através da 

barreira da mucosa epitelial. Em outro estudo, Nabuurs et al. (1993) discorreu sobre a 

relação entre a morfologia intestinal e a prevenção de diarreia. De acordo com os autores, 

o aumento da altura dos vilos e a redução da profundidade das criptas pode prevenir 

diarreia porque a maior altura do vilo e a menor profundidade da cripta têm maior 

capacidade absortiva e menor taxa de secreção das células secretoras (NABUURS et al., 

1993). Esses dados reforçam os resultados desse trabalho, onde o grupo que recebeu 

lactose via gavagem, desenvolvendo diarreia, apresentou aumento da altura dos vilos e 

redução da profundidade das criptas de forma significativa. A suplementação com zinco, 

no caso do grupo DnLac+Zn, não apresentou diferença significativa.  

A vilina é um componente estrutural das microvilosidades que formam a borda 

em escova do intestino delgado. A vilina desempenha um papel-chave na manutenção da 

organização da borda em escova por se ligar à F-actina numa rede de filamentos. Estudos 

com animais knock-out para vilina mostraram que embora essa proteína não seja 

necessária para formar feixes com a F-actina, é um importante fator para reorganização 

do citoesqueleto de actina em condições de estresse (Athman et al., 2002). A razão 

vilina:actina seguiu o resultado encontrado na morfometria. Com a diminuição do 

tamanho dos vilos no grupo DnC e consequente redução da superfície total de vilos, houve 

uma menor expressão de vilina total no jejuno dos animais deste estudo, observada pelo 

western blot.  
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Em relação à imunomarcação de vilina no jejuno, ao examinar individualmente os 

vilos achatados do grupo DnC, observa-se uma imunomarcação aumentada de vilina; isso 

porque os vilos menores, para compensar a perda da absorção pela redução da área total, 

precisam aumentar a espessura da borda em escova, como mecanismo compensatório. A 

suplementação com zinco no grupo DnC+Zn foi responsável pelo aumento do tamanho 

dos vilos, e, consequentemente, da expressão de vilina através do western blot, 

confirmada pelo aumento da intensidade de imunomarcação de vilina na borda em escova 

dos vilos do jejuno. 

A administração de lactose no grupo DnLac causou diminuída expressão intestinal 

de vilina por meio de western blot comparado ao grupo nutrido, provavelmente devido à 

diminuição da altura dos vilos nesse grupo. Se compararmos com o grupo DnC, houve 

aumento da altura dos vilos e aumento da expressão de vilina por meio de Western Blot. 

Com o aumento da altura dos vilos e consequente aumento da superfície absortiva, houve 

diminuição da imunomarcação de vilina na borda em escova em relação ao grupo 

desnutrido, como um mecanismo de feedback negativo. 

A suplementação com zinco no grupo DnLac+Zn não fez diferença na expressão 

da vilina por meio de western blot, assim como não alterou significativamente a altura 

dos vilos, comparado com o grupo DnLac. Entretanto, parece ser um papel do zinco 

aumentar a expressão de vilina na borda em escova, como demonstrado através da 

imunohistoquimica. Aparentemente, o zinco aumenta a superfície absortiva de três 

maneiras: melhora a superfície dos vilos (demonstrado pelo aumento da razão vilo/cripta), 

aumenta a superfície da borda em escova e aumenta a intensidade de expressão da vilina, 

que é uma proteína estrutural da borda em escova. Em Folwaczny et al. (1997), a 

suplementação com zinco aumentou o número de enzimas da borda em escova do 

intestino. 

Hermes e colaboradores (2008) estudaram a morfologia intestinal do cólon de 

ratos adultos alimentados com uma ração hipoproteica (4%), em comparação ao controle 

nutrido (ração com 20% de proteína), durante 90 dias. Houve redução na profundidade 

das criptas (p<0,05) e na contagem de células caliciformes nos animais desnutridos, 

comparados ao grupo nutrido controle. (HERMES et al., 2008). O aumento das células 

caliciformes pode ser um indicativo de maior produção de muco e secreção 

(BRUNSGAARD, 1998). O muco secretado pelas células caliciformes atua como barreira 
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física, primeira linha de defesa contra patógenos entéricos (EGBERTS et al., 1984). Uma 

vez que o zinco é um potente regulador da expressão gênica do intestino delgado 

(BLANCHARD, COUSINS, 1996; TAKO et al., 2005), também é possível que a 

secreção de mucina tenha aumentado devido ao estímulo do zinco sobre os genes que a 

regulam (HEDEMANN et al., 2006). Adicionalmente, há a dinâmica contínua de 

interação entre microbiota e a camada mucosa (HEDEMANN et al., 2006). A microbiota 

pode estimular a expressão dos genes reguladores da secreção de mucina (MACK et al., 

2003), causando aumento na proliferação de células caliciformes devido a essa interação 

contínua entre a população bacteriana e a camada mucosa do jejuno (HEDEMANN et al., 

2006). Esses dados reforçam nossos resultados, onde o grupo DnC apresentou número 

reduzido de células caliciformes, número este que aumentou após a suplementação com 

zinco. Pensamos que a administração de lactose, por causar diarreia osmótica, 

aumentando a secreção e também por estimular a proliferação bacteriana, foi responsável 

pelo aumento do numero de células caliciformes no grupo DnLac, número este que foi 

reduzido no grupo DnLac+Zn, onde houve melhora do quadro diarreico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

CONCLUSÕES 

 A desnutrição induzida pela Dieta Básica Regional causou redução no ganho de peso 

ponderal a partir do 3º dia de experimento, o que valida o uso da DBR para estudos 

sobre desnutrição. Houve redução dos níveis séricos de zinco e dos níveis teciduais de 

IL-10, IL-1β e TNF-α. Os animais do grupo desnutrido controle não apresentaram 

diarreia como consequência da desnutrição, e houve translocação bacteriana discreta 

para linfonodos e baço. Houve redução do número de leucócitos, do hematócrito, do 

VCM, das plaquetas e da contagem de neutrófilos. Em relação à morfologia do jejuno, 

a desnutrição causou diminuição da altura dos vilos e aumento da profundidade das 

criptas, bem como diminuição do número de células caliciformes das criptas do jejuno. 

A expressão de vilina tecidual foi menor nesse grupo, contudo, isoladamente, os vilos 

aumentaram a espessura da borda em escova como mecanismo compensatório. 

 A suplementação com zinco no grupo DnC+Zn não melhorou o ganho de peso ponderal, 

mas houve aumento no nível sérico de zinco e redução nos níveis teciduais de citocinas 

inflamatórias IL-10, IL-1β e TNF-α. Esse grupo apresentou aumento e tendência de 

aumento de translocação bacteriana intestinal para o baço e linfonodo mesentérico, 

respectivamente. Houve aumento da contagem de leucócitos e no hematócrito dos 

animais suplementados. Em relação à morfologia intestinal do jejuno, houve aumento 

da altura dos vilos e redução da profundidade das criptas, além de aumento na contagem 

de células caliciformes, de forma significativa. Houve aumento da expressão de vilina 

tecidual, percebido por meio de Western Blot, e acompanhado por um aumento da 

intensidade de imunomarcação de vilina na borda em escova dos vilos. 

 A administração de lactose oral via gavagem no grupo DnLac induziu perda de peso 

significativa a partir do 3º dia de administração (10º dia de experimento), e diarreia a 

partir do 2º dia de administração (9º dia de experimento). Houve aumento dos níveis 

séricos de zinco nesse grupo, consequência do papel da lactose na absorção de zinco; e 

aumento das citocinas inflamatórias IL-10, IL-1β e TNF-α, comparado ao grupo nutrido, 

embora os valores não sejam significativamente diferentes dos valores do grupo 

desnutrido controle. Os animais que receberam a lactose apresentaram significativa 

translocação bacteriana intestinal, tanto para o linfonodo mesentérico como para o baço. 

Houve redução do hematócrito, comparado ao grupo nutrido; a contagem de plaquetas 

foi maior nesse grupo em comparação ao grupo desnutrido controle, embora menor que 

o grupo nutrido e houve também aumento da contagem de neutrófilos em comparação 
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ao grupo desnutrido controle. Em relação à morfologia, houve aumento da altura dos 

vilos e redução da profundidade das criptas, além do aumento da expressão de vilina 

tecidual em comparação ao grupo desnutrido controle.  

 A suplementação com zinco no grupo DnLac+Zn mostrou benefícios sobre o ganho de 

peso ponderal, a melhora do quadro diarreico e a redução das citocinas inflamatórias. A 

suplementação com zinco tanto no grupo com diarreia como sem diarreia causou 

aumento da imunomarcação de vilina, o que aponta para os benefícios do zinco sobre a 

absorção intestinal. Embora os resultados sejam conflitantes, como por exemplo o 

aumento ou a tendência de aumento da translocação bacteriana e a redução da 

profundidade das criptas, mais estudos acerca dos benefícios do zinco no contexto de 

desnutrição e diarreia infantil fazem-se necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I: 

Cópia do protocolo de aceite da metodologia empregada na pesquisa pelo CONSELHO 

DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL do Departamento de Fisiologia e Farmacologia 



 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará sob o número 79/2011.
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