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RESUMO 

 
O ciclo vicioso de doenças entéricas na infância é um problema de saúde pública com 

consequências graves e seus efeitos no desenvolvimento infantil não estão totalmente 

elucidados. Oriá e colaboradores, em 2005, demonstraram que crianças portadoras do 

gene APOE 4 com alta morbidade de diarreia apresentavam um melhor desempenho 

em testes cognitivos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o papel protetor do gene 

APOE 4 em camundongos C57BL6\J submetidos à desnutrição induzida por uma ração 

pobre em proteína (2%) e pela infecção intestinal induzida pelo Criptosporidium parvum. 

Utilizamos camundongos C57BL6\J machos com peso médio de 14 g, submetidos a um 

período de 14 dias de desnutrição e a 7 dias de infeção por C. parvum meio por meio 

da gavagem de 107 oocistos. Os animais foram separados segundo o genótipo: wild-

type, APOE nocaute (ApoE Ko), APOE 3/3 (com gene APOE 3 humano) e APOE 4/4 

(com gene APOE 4 humano). Os animais controles receberam PBS via gavagem. O 

peso dos animais foi monitorado diariamente. Os camundongos foram sacrificados em 

câmara de CO2 seguido de deslocamento cervical após 14 dias do início do protocolo. 

Durante o período de pós-infecção foram coletadas as fezes dos animais infectados em 

dias alternados, para a realização do PCR quantitativo em tempo real (qPCR) para a 

análise da quantidade de C. parvum liberada nas fezes. Amostras de íleo foram 

congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer a -80ºC para as análises 

moleculares. Outras amostras foram fixadas em paraformaldeído tamponado (4%) para 

processamento histológico. Foram avaliados os parâmetros morfométricos de altura de 

vilo e profundidade de cripta nos segmentos ileais. Para a detecção de citocinas pró-

inflamatórias de interesse (IL-1β, IFN- γ, TNF-α e IL-17), utilizou-se o ensaio multiplex 

(Luminex xMAP). Ainda por qPCR avaliou-se o transportador catiônico de aminoácidos 

(CAT-1), arginase 1, iNOS e TLR9. No peso encontramos uma maior adaptação a 

perda de peso nos animais APOE 4 no 2o e 3o dias de desnutrição em comparação a 

todos os grupos (p<0,05). No período de pós-infecção verificou-se diferença significante 

no 2o dia (p<0,05) em comparação a todos os grupos. Nas análises morfométricas, 

encontramos uma redução na altura de vilos e profundidade de criptas nos animais 

APOE nocautes, já nos animais APOE 4/4 ocorreu uma proteção contra esses danos 

em comparação a todos os grupos (p<0,05). Os dados da análise de liberação de 



 	   	  

	  

	  

	  

oocistos nas fezes evidenciaram um aumento do estado pró-inflamatório e 

antiparasitário nos animais APOE Ko e APOE 4/4, verificado por meio de uma redução 

na quantidade de C. parvum liberado nas fezes de maneira significativa. Houve um 

aumento dos níveis intestinais das citocinas pró-inflamatórias IL-1β (p<0,05) nos 

animais APOE Ko desnutridos e infectados em comparação com APOE3/3 e APOE4/4, 

e altos níveis de IFN-γ (p<0,05) em comparação com os controles selvagens e o grupo 

APOE Ko desnutrido controle. Os animais desnutridos controles APOE Ko tiveram 

aumento dos níveis intestinais de IL-17 (p<0,05) quando comparados aos animais 

APOE Ko desnutridos infectados. Dados de qPCR evidenciam que a presença do 

genótipo APOE4 em camundongos aumenta os transcritos primários de CAT-1 e 

arginase - 1 no íleo em relação aos selvagens, APOE Ko e APOE3 (p<0,05) e que os 

animais nocautes aumentaram a expressão de iNOS em relação aos outros grupos 

(p<0,05). Os animais APOE 4 desnutridos e infectados apresentaram uma expressão 

significativamente aumentada nos níveis de mRNA para TLR9 no íleo comparado com 

os APOE Ko igualmente desafiados (p<0,05). A partir dos nossos achados, podemos 

concluir que o animais com genótipo APOE 4 possuem uma ação pró-inflamatória 

controlada, o que favorece o combate ao C. parvum, visto que reduz a quantidade de 

DNA do parasita liberado nas fezes e melhora a taxa de crescimento de animais 

submetidos pela desnutrição/infecção, sugerindo que hospedeiros com genótipo APOE 

4 possuem uma maior proteção contra as alterações intestinais induzidas pela 

combinação de C. parvum e desnutrição. 

 
Palavras-chaves: Desnutrição. C. parvum. Apolipoproteína E. Inflamação. Intestino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	   	  

	  

	  

	  

ABSTRACT 

 

The vicious cycle of enteric infections and malnutrition during childhood is a major public 

health problem with devastating consequences and its effects are not fully elucidated. 

Oria and colleagues in 2005 showed that children with heavy diarrhea burdens when 

carrying the APOE 4 gene had a better cognitive performance. The aim of this study 

was to evaluate the protective role of APOE 4 gene in C57BL6\J mice challenged by 

malnutrition induced by a 2% protein diet and intestinal infection caused by 

Cryptosporidium parvum. We used male C57BL6\J mice weighing in average 14g, 

challenged by malnutrition for a period of 14 days compound with 7 days of C. parvum 

infection through a single dose of 107 oocysts given by gavage. Study animals were 

separated according to their genotype, as following: wild-type, APOE knock-out, APOE 

3/3 (carriers of the human APOE 3 gene) and APOE 4/4 (carriers of human APOE 4 

gene). Control animals received PBS by gavage. Body weight of the animals was 

monitored daily. Mice were sacrificed in CO2 chamber with posterior cervical dislocation 

after 14 days from the beginning of the protocol. During the post-infection period, stools 

samples were collected from the infected mice every other day for real time quantitative 

PCR (qPCR) assays in order to quantify C. parvum oocysts released in the stools. Ileal 

samples were immediately frozen in liquid nitrogen and then stored in a freezer at -80°C 

for molecular analyses. Other samples were fixed in buffered paraformaldehyde (4%) for 

histological processing. Morphometric parameters were evaluated for villus height and 

crypt depth in the ileal segments. For detection of a proinflammatory cytokine panel (IL-

1β, IFN-γ, TNF-α, and IL-17), we used the multiplex assay (Luminex xMAP). In addition 

by qPCR, the cationic amino acid transporter (CAT-1), arginase 1, iNOS, and TLR9 

were assessed. Regarding weight, we found a greater adaptation to weight loss in 

APOE 4 animals in the 2nd and 3rd days of malnutrition (p<0.05) and in the post-

infection time there was a significant difference on the 2nd day (p<0.05) compared to all 

groups. In the morphometric analyses, we found villus blunting and crypt disorganization 

in APOE knockout mice. We found APOE 4 protection against these alterations 

compared to all groups (p<0.05). The C. parvum oocyst shedding data indicate an 

increase in the pro-inflammatory state and anti-parasitic effects seen in the APOE Ko 

and APOE 4/4 mice, as confirmed by a significant reduction of the C. parvum released 



 	   	  

	  

	  

	  

in the stools. In addition, we found increased levels of the intestinal pro-inflammatory 

cytokine (IL-1β) (p<0.05) in the APOE Ko when compared with APOE3/3 and APOE4/4, 

higher levels of IFN-γ (p<0.05) when compared with wild-type and undernourished 

APOE Ko controls. The APOE Ko undernourished mice have increased intestinal levels 

of IL-17 compared with APOE Ko undernourished infected mice. qPCR data 

demonstrate that the presence of the APOE4 genotype in mice increased the primary 

transcripts of CAT-1 and arginase 1 in comparison to wild types, APOE Ko, and APOE 

3/3 (p<0.05). Furtermore, APOE knockout mice had higher iNOS expression in 

comparison to all groups (p<0.05). The APOE 4 mice showed significant increase in the 

expression of TLR9 mRNA in the ileum when compared to APOE Ko mice (p<0.05). 

Altogether we concluded that the APOE 4 carriers have a balanced pro-inflammatory 

response, benefiting the C. parvum control, as seen by reduction of the parasite DNA 

released in the stools, and by improvements in the growth rates in the mice challenged 

malnutrition/infection, suggesting that the hosts carrying the APOE4 genotype have a 

better protection against the intestinal alterations induced by the compound challenge of 

C. parvum infection and malnutrition.  

 

Keywords: Malnutrition. C. parvum. Apolipoprotein E. Inflammation. Intestine. 

	  
 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 	   	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
 

FIGURA 1 Interações da doença infecciosa intestinal e diarreia e possíveis 

intervenções para interromper o ciclo vicioso da desnutrição e doença 

entérica....................................................................................................27 
 
FIGURA 2 Rede de comunicação entre citocinas e sinalização imune no Trato 

Gastrointestinal........................................................................................37 
 
FIGURA 3 Modelo esquematizado do ciclo de vida do C. parvum de forma resumida 

desde  da ingestão dos oocistos bem como a infecção dos 

enterócitos................................................................................................41 
 
FIGURA 4 Esquema demonstrativo de sinalização imunológica e ativação do Toll 

Like Receptor juntamente com a remodelação de membrana durante a 

infecção pelo Criptosporidium.................................................................45 

 



 	   	  

	  

	  

	  

FIGURA 5 Modelo didático adotado na concepção dos camundongos 

geneticamente modificados por meio da técnica de inserção gênica por 

meio de vetores e os construtos genéticos utilizados na geração dos 

camundongos transgênicos....................................................................61 

 
FIGURA 6 Modelo didático do protocolo experimental adotado para os 

camundongos durante os períodos de indução de desnutrição e 

infecção...................................................................................................63 

 

FIGURA 7  Kit utilizado na extração do DNA das do C. parvum nas fezes, bem como 

o QiCube (sistema robotizado de extração de DNA) e a maquina de PCR 

em Tempo Real CFX .............................................................................65 

 
FIGURA 8  Modelo esquemático de procedimentos de coleta de amostras dos 

camundongos experimentais..................................................................66 

 
FIGURA 9 Gráfico de contagem de cópias de DNA em amostras de fezes extraídas 

de camundongos e submetidas ao PCR tempo real...............................68 

 
 
FIGURA 10 Avaliação das mudanças de peso corporal dos grupos experimentais 

desnutridos a partir do dia da implementação das rações especiais com 

2% e 20% de proteínas..........................................................................74 

 
FIGURA 11 Avaliação das mudanças de peso corporal dos grupos experimentais 

desnutridos a partir do dia da infecção com 107 oocistos de 

Criptosporidium parvum via gavagem.....................................................76 

 
FIGURA 12 Avaliação da quantidade de DNA de Criptosporidium parvum expelida 

pelas fezes dos animais submetidos pela desnutrição e 

infecção...................................................................................................78 

 



 	   	  

	  

	  

	  

FIGURA 13 Análise dos parâmetros histopatológicos nos tecidos ileais dos 

camundongos submetidos pela desnutrição e infecção.........................82 
 
FIGURA 14 Está representada a análise morfométrica para altura de vilos dos 

grupos experimentais de camundongos desnutridos e infectados com 

107 oocistos do Criptosporidium parvum via gavagem aos 30 dias de 

idade.......................................................................................................83 

 
 
FIGURA 15 Está representada a análise morfométrica para profundidade de criptas 

dos grupos experimentais de camundongos desnutridos e infectados 

com 107 oocistos do Criptosporidium parvum via gavagem aos 30 dias 

de idade..................................................................................................84 
 
FIGURA 16 Está representada a análise morfométrica para razão vilo/cripta dos 

grupos experimentais de camundongos desnutridos e infectados com 

107 oocistos do Criptosporidium parvum via gavagem aos 30 dias de 

idade.......................................................................................................85 
 
FIGURA 17 Detecção do nível ileal da citocina pró-inflamatória interleucina 1-β dos 

grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com uma 

dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL 

de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em 

PBS.........................................................................................................87 

 
FIGURA 18 Detecção do nível ileal da citocina pró-inflamatória Interleucina-17 dos 

grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com uma 

dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL 

de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em 

PBS.........................................................................................................88 

 
FIGURA 19 Detecção do nível ileal da citocina pró-inflamatória Interferon-γ dos 

grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com uma 



 	   	  

	  

	  

	  

dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL 

de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em 

PBS.........................................................................................................89 

 
FIGURA 20 Detecção do nível ileal da citocina pró-inflamatória Fator de necrose 

tumoral alfa dos grupos experimentais de camundongos que foram 

alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o 

dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não 

excistados diluídos em PBS....................................................................90 

 
FIGURA 21 Reação de PCR em tempo real para o gene do transportador catiônico 

de aminoácido (CAT-1) dos grupos experimentais de camundongos que 

foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e 

no 7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não 

excistados diluídos em PBS....................................................................92 

 
FIGURA 22 Reação de PCR em tempo real para o gene Arginase - 1 dos grupos 

experimentais de camundongos que foram alimentados com uma dieta 

de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL de 

uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em 

PBS.........................................................................................................93 

 
FIGURA 23 Reação de PCR em tempo real para o gene óxido nítrico sintase 

induzida (iNOS) dos grupos experimentais de camundongos que foram 

alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o 

dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não 

excistados diluídos em PBS....................................................................94 

 

FIGURA 24 Reação de PCR em tempo real para o gene Receptor Toll Like 9 (TLR9) 

dos grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com 

uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 

100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos 

em PBS...................................................................................................95 

 



 	   	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABELAS 

 
TABELA 1 Relação das principais características que envolvem os oocistos do C. 

parvum tais como; diâmetro assim como uma breve relação de locais de 

infecção bem como os principais hospedeiro envolvidos com cada 

espécie....................................................................................................40 

 
TABELA 2 Informações nutricionais da dieta padrão e das dietas especiais 

contendo 2 e 20% de proteina utlizadas nos protocolos 

alimentares..............................................................................................64 

 
TABELA 3 Sequência nucleotídica de primers utilizados na reação de PCR em 

tempo real...............................................................................................70 

 
TABELA 4 Quantidade de animais que continuavam expelindo oocistos nas fezes 

no decorrer do protocolo experimental...................................................80 

 
 



 	   	  

	  

	  

	  

TABELA 5 Resultados da análise de colesterol realizado pelos laboratórios clínicos 

da Universidade de Virgínia dos camundongos desfiados pela 

desnutrição e infecção............................................................................97 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
AD Doença de Alzheimer 

ADP Adenosina difosfato 

AIDS Síndrome da imunodeficiência adquirida 

ApoE Apolipoproteína E 

APOE Gene da Apolipoproteína E 

APOE2 Apolipoproteína E 2 

APOE3 Apolipoproteína E 3 

APOE4 Apolipoproteína E 4 

Arg Arginina 

ATP Adenosina trifosfato 

CAT-1 Transportador catiônico de arginina - 1 

CT Cycle Threshold  

CD40 Cluster differentiation 40 

CD154 Cluster differentiation 154 

CCL5 Chemokine ligand 5 



 	   	  

	  

	  

	  

Cys Cisteína  

CXCL Chemokine motif ligand  

DALY  Disability Adjusted of Life in Years 

DC Dendritic cell 

DP Desvio padrão 

EAEC Escherichia coli Enteroagregativa 

HAZ height-for-length/height z-score 

HDL Lipoproteína de Alta densidade 

HIV Vírus da Imunodêficiencia Humana 

HSV Herpes simplex vírus 

HLA Human leukocyte antigen 

IFN-	  γ Interferon gama 

IgA Imunoglobulina A 

IgE Imunoglobulina E 

IgG Imunoglobulina G 

IgM Imunoglobulina M 

IGF-1 Insulin-like growth fator 

IL-1β Interleucina 1 beta 

IL-8 Interleucina 8 

iNOS Óxido nítrico sintase induzida 

cNOS Óxido nítrico sintase constitutiva 

LDLR Receptores de lipoproteínas de baixa densidade 

LPS Lipopolisacarídeo 

LRP Receptores de LDL 

MBL Mannose biding lectin 

Mg Miligrama 

µg Micrograma 

µl Microlitro 

MNC Malnourished control 

MNI Malnourished infected 

MLN Mesenteric lymph nodes 

NC Nourished control 

NF- κB Fator nuclear kappa B 



 	   	  

	  

	  

	  

NO Óxido nítrico 

NKT Célula natural killer T 

NK Natural killer 

OPG Osteoprotogerina 

PAMP Padrões Moleculares Associados aos Patógenos 

PCR Reação em Cadeia da Polimerase 

pHEG-1 Vetor plasmidial  

SC Células de Schwann 

SEM Standard error of the mean 

TGI Trato Gastrointestinal 

Th1 Linfócito T helper 1  

Th2 Linfócito T helper 2  

TLR Toll Like Receptors 

TNF-α Fator de necrose tumoral alfa 

TONI Test of Nonverbal Intelligence 

TRAIL TNF-relacionado ao ligante indutor de apoptose 

VLDL Lipoproteína de muito baixa densidade 

K.o Nocaute 

WAZ Weight-for-age z-scores 

WHZ Weight-for-height z-scores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 	   	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 
α alfa 

µ micro 

ε épsilon 

γ gama 

β beta 

ω ômega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 	   	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMÁRIO 

	  

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 24 
1.1 Ciclo vicioso compreendido entre Desnutrição e Doenças entéricas ....................... 31 

1.2 Desnutrição e a Redução na Imunidade ................................................................... 31 

1.3 Criptosporidium parvum: Patógeno Intestinal Associado a Doença Entérica ........... 38 

1.4 Sintomatologia da criptosporidiose ........................................................................... 42 

1.5 Fisiopatologia e aspectos imunológicos da criptosporidiose  .................................... 43 

1.6 Aspectos genéticos envolvidos  ................................................................................ 51 

1.7 Apolipoproteína E e seus aspectos imunoinflamatórios ............................................ 53 

1.8 Papel da apoE e lipídeos nas infecções  .................................................................. 54 

2. HIPÓTESE .................................................................................................................. 56 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................ 57 
3.1 Objetivos gerais ......................................................................................................... 57 

3.2 Objetivos específicos ................................................................................................ 57 

4. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA .............................................................................. 58 



 	   	  

	  

	  

	  

5. MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................................... 59 
5.1 Equipamento e reagentes ......................................................................................... 59 

5.2 Animais e aspectos éticos ......................................................................................... 59 

5.2.2 Acompanhamento dos animais  ............................................................................. 61 

5.2.3 Preparação do inóculo de Criptosporidium parvum  .............................................. 62 

5.3 Delineamento experimental ....................................................................................... 63 

5.4 Extração de DNA do Criptosporidium parvum das fezes .......................................... 65 

5.5 Coleta de tecidos para análises moleculares ............................................................ 66 

5.6 PCR quantitativo  para Criptosporidium parvum  ...................................................... 67 

5.7 Luminex para citocinas proinflamatórias  .................................................................. 68 

5.8 PCR quantitativo para CAT – 1, Arginase – 1, iNOS e TLR9 ................................... 69 

5.8.1 Extração de RNA  ................................................................................................... 69 

5.8.2 Análise espectrográfica  ......................................................................................... 70 

5.8.3 Transcrição Reversa  ............................................................................................. 70 

5.8.4 Amplificação ........................................................................................................... 70 

5.9 Análise bioquímica do perfil lipídico .......................................................................... 71 

5.10 Análise estatística  .................................................................................................. 72 

6. RESULTADOS ............................................................................................................ 72 
6.1 Avaliação das mudanças de peso corporal dos grupos experimentais desnutridos a 

partir do dia da implementação das rações especiais com 2% e 20% de proteínas  ..... 73 

6.2 Avaliação das mudanças de peso corporal dos grupos experimentais desnutridos a 

partir do dia da infecção com 107 oocistos de Criptosporidium parvum via gavagem ...75 

6.3 Avaliação da quantidade de DNA de Criptosporidium parvum expelida pelas fezes 

dos animais submetidos pela desnutrição e infecção  .................................................... 77 

6.4 Quantidade de animais que continuavam a apresentar oocistos detectáveis pelo 

PCR em tempo real nas fezes  ....................................................................................... 79 

6.5 Análise dos parâmetros histopatológicos nos tecidos ileais dos camundongos 

submetidos pela desnutrição e infecção. ........................................................................ 81 

6.6 Avaliação dos níveis de expressão para as citocinas inflamatórias de acordo com o 

genótipo por meio do ensaio imunológico Luminex XMAP  ............................................ 86 



 	   	  

	  

	  

	  

6.7 Estudo do perfil de expressão dos genes dos transportadores de Arginina (CAT – 1, 

Arginase - 1), enzima iNOS (oxido nítrico sintase induzida) e Receptor Toll Like 9 

(TLR9) por meio do PCR quantitativo em Tempo Real  .................................................. 91 

6.8 Análise dos parâmetros lipídicos de acordo com os genótipos dos grupos 

experimentais. ................................................................................................................. 96 

7. DISCUSSÕES ............................................................................................................. 98 

8. CONCLUSÃO ........................................................................................................... 107 

    REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 109 

    ANEXOS ................................................................................................................... 142 



 	   	  

	  

24	  	  

	  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Ciclo vicioso compreendido entre Desnutrição e Doenças entéricas  

O ciclo vicioso que envolve a desnutrição e  as doenças entéricas é um dos 

grandes problemas de saúde pública nos países em desenvolvimento com 

consequências agudas e crônicas. Os efeitos agudos contribuem para a mortalidade, 

que diretamente está relacionada com a baixa imunidade contra doenças secundárias, 

tais como as doenças diarreicas (DAHL e YAMADA, 2008; YAMADA, 2008). Além 

disso, as crianças que sofrem com os efeitos a longo-prazo, especialmente devido aos 

déficits nutricionais ocorridos nos dois primeiros anos de vida, poderão apresentar o 

seu desenvolvimento físico e cognitivo prejudicado (GUERRANT et al., 2008). 

Os efeitos da desnutrição não estão totalmente elucidados, no entanto, uma das 

grandes preocupações é a baixa ingestão proteico/calórica, de forma que é 

fundamental o entendimento do mecanismo e do impacto compreendido entre a 

desnutrição e a infecção intestinal para compreender a sua relação com os anos 

perdidos por incapacitação DALY’s (Disability Adjusted Life Years) (GUERRANT et al., 

2008). 

Em termos globais a mortalidade em crianças com idade abaixo de 5 anos de 

idade girava em torno de 10 milhões de indivíduos/ano em 1990, sendo cerca de 19,5% 

relacionadas com a desnutrição e doenças diarreicas (1,6-2,5 milhões) (KOSEK et al., 

2003). Esse número caiu para 6,9 milhões no ano de 2011 de onde mais da metade 

das mortes ocorreu devido a pneumonia e diarreia associadas à desnutrição (UNICEF, 

2011). Além disso, estima-se que a desnutrição materna e infantil é a causa de 3,5 

milhões de mortes e 35% das doenças em crianças menores de cinco anos, 

representando 11% do total de DALY para essas crianças acometidas (BLACK et al., 

2008).  

Dados na literatura sugerem que uma alta proporção da ocorrência mundial de 

desnutrição, é devido a uma má absorção intestinal, resultante de múltiplas e repetidas 
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infecções entéricas, das quais incluem infecções recorrentes e agudas bem como 

infecções persistentes, mesmo naqueles indivíduos sem diarreia manifesta 

(GUERRANT et al., 2008). Além disso, as respostas imunes do hospedeiro, inata e 

adaptativa, estão prejudicadas, o que promove a perda da função da barreira intestinal. 

Após o desmame nos primeiros dois anos de vida, crises repetidas de infecções 

entéricas são mais frequentes porque as crianças são mais suscetíveis a adquirir 

patógenos intestinais levando a um quadro de lesão intestinal e consequentemente má 

absorção de nutrientes durante estágios críticos do desenvolvimento cognitivo. A 

diarreia em associação às múltiplas infecções entéricas durante os dois primeiros anos 

de vida pode provocar um impacto duradouro, muito além da própria infecção, afetando 

tanto o crescimento físico bem como o desenvolvimento cognitivo em crianças afetadas 

(GUERRANT et al., 2008).  

É fundamental o entendimento dos mecanismos causadores desses efeitos 

deletérios com o objetivo de conferir prioridades nas políticas públicas e avaliar a 

eficácia das intervenções. Além do impacto DALY associado aos quadros de diarreia ou 

até mesmo infecções entéricas subclínicas (GUERRANT, KOSEK, MOORE, et al., 

2002; STEINER et al., 2006; MOORE et al., 2007), deve-se levar em consideração uma 

série de questões importantes que não é tipicamente incluída nos cálculos dos DALY’s 

e dessa forma contribuir para atingir o máximo potencial humano. Estes incluem a 

qualidade de vida das mães, doenças associadas (AIDS, tuberculose, malária ou ainda 

doenças respiratórias) ou outras infecções (tais como; o Mycobacterium tuberculosis, 

Plasmodium falciparum e ainda helmintos e parasitos protozoários), que comprometem 

a função absortiva intestinal e acarretam diminuição nos níveis terapêuticos de 

fármacos. Assim, o impacto econômico e na sociedade das infecções entéricas 

repetidas e prolongadas é extremamente alto.  

Atualmente existem 1,1 bilhão de pessoas sem acesso a água potável (uma em 

cada seis pessoas, ou 17% da população mundial no ano de 2005, esse número deverá 

aumentar para 2,9 bilhões  até 2025) e os 2,6 bilhões que não têm acesso ao 

saneamento básico (quatro em dez, ou 42% das pessoas, projeção de 4,2 bilhões em 

2025) serão profundamente afetadas pelo ciclo vicioso de infecções entéricas e 

desnutrição (GUERRANT et al., 2003) (MARA, 2003). Portanto, qualquer intervenção 
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eficaz, que englobe terapia antimicrobiana específica, bem como reposição de micro e 

macronutrientes associados a uma água de melhor qualidade e saneamento básico, 

possuem uma relação custo-benefício muito positiva. 

A desnutrição associada com doenças diarreicas causa déficits no escore Z de 

peso-por-idade (WAZ) e altura-por-idade (HAZ) em crianças desnutridas tendo seus 

efeitos potencializados pela incidência e duração desses eventos (GUERRANT et al., 

1992). Neste cenário existem vários patógenos intestinais que são responsáveis por um 

grande percentual de casos de infecções intestinais associados com a desnutrição 

proteico/calórica, tais como: Criptosporidium parvum (CHECKLEY et al., 1998) (LIMA et 

al., 2000); Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) (STEINER et al., 1998) e Giardia 

sp (BERKMAN et al., 2002).  

Atualmente existem vários trabalhos que demonstram com sucesso a utilização 

de micronutrientes na desnutrição e diarreia, que tem sido associada com benefícios no 

crescimento físico e na integridade da mucosa intestinal, tais como; o tratamento com 

L-arginina (CASTRO et al., 2012; COSTA et al., 2012), L-glutamina (LIMA et al., 2007), 

vitamina A e zinco (CHEN et al., 2003), bem como, estudos sobre as relações 

parasito/hospedeiro os quais vêm despontando como sendo uma área promissora de 

pesquisa. (PINKERTON et al., 2011) 

Na Figura 1 abaixo estão relacionadas as possíveis interações existentes para o 

do “ciclo vicioso’’ que tem como principal elemento a doença intestinal infecciosa 

associada à diarreia e dano neurológico como consequência a longo prazo.   
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Figura 1 – Interações da doença infecciosa intestinal e diarreia e possíveis intervenções para interromper 

o ciclo vicioso da desnutrição e doença entérica. 

Fonte: Extraído e adaptado de Malnutrition as an enteric Infectious Disease with long-term effects 

on child development. Nutr Rev. 2008 Sep; 66 (9): 487-505 (GUERRANT et al., 2008). 

 Vários estudos têm documentado os efeitos das infecções entéricas associadas 

à desnutrição, sobre o crescimento e desenvolvimento humano. Estudos de Leonardo 

Mata e colaboradores, na Guatemala em 1978, demonstraram que crianças que 

apresentaram desnutrição ou doença diarreica tiveram suas taxas de crescimento 

alteradas durante a primeira infância (MATA, 1978; SOLOMONS, 1993). Outros estudos 

subsequentes em uma comunidade do município de Pacatuba mostram novamente um 

impacto negativo no crescimento de repetidas doenças diarreicas em crianças 

(GUERRANT et al., 1983; LESLIE JA, 1996). Com efeito, estes e outros dados da 

literatura sugerem que as doenças diarreicas nos primeiros dois anos de vida podem 

ser responsáveis por um déficit de crescimento de até quatro centímetros (MOORE et 

al., 2001; GUERRANT, KOSEK, LIMA, et al., 2002). 
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Outros estudos no Brasil revelaram que a diarreia recorrente reduziu o peso e os 

ganhos de altura em 48% e 21%, respectivamente, quando comparado com as crianças 

que não tiveram diarreia (SCHORLING e GUERRANT, 1990). Em Bangladesh e na 

Guatemala foi demonstrado também um impacto importante no crescimento causado 

pela diarreia infantil  (MARTORELL et al., 1975; BLACK et al., 1984).  

Enquanto as crianças desnutridas (de Z escore altura-por-idade ≤3) que não 

apresentam eventos diarreicos recuperam o peso com o suporte nutricional, crianças 

com diarreia tem a recuperação do crescimento mais comprometida. O déficit no 

crescimento é provavelmente devido à redução da absorção intestinal ou por meio de 

lesão da mucosa intestinal por conta de infecções (SCHORLING e GUERRANT, 1990; 

PETRI et al., 2008). Outros estudos na Ásia, África e Américas mostram que E. coli 

enteroagregativa, Criptosporidium e Giardia estão entre os agentes patogênicos 

causadores de diarreia persistente (CRAVIOTO et al., 1991; LIMA e GUERRANT, 1992; 

CHECKLEY et al., 1998). Além disso, as helmintíases intestinais podem prejudicar a 

absorção intestinal (RAJ et al., 1996) e o crescimento (MUNIZ et al., 2002). 

Enquanto doenças diarreicas, e até mesmo infecções entéricas sem diarreia, 

predispõem as crianças à desnutrição e deficiências de crescimento, a desnutrição per 

se predispõe ao aumento da incidência e duração da diarreia (MOORE et al., 2001) 

(MATHUR et al., 1985; HENRY et al., 1987).  

A desnutrição durante o período de vida pós-natal precoce em crianças está 

associada com uma redução significativa no ritmo de crescimento do sistema nervoso 

central, incluindo peso cerebral, córtex cerebral com número reduzido de neurônios, 

mielinização deficiente, perda da arborização dendrítica e várias alterações nas 

características microscópicas das espinhas dendríticas, como redução de sua largura e 

número, com declínio cognitivo (BENITEZ-BRIBIESCA et al., 1999; IVANOVIC et al., 

2000; IVANOVIC et al., 2002). Em roedores, a desnutrição, no período pós-natal, 

resulta em semelhante redução do peso cerebral, reduzido número de células, 

mielinização deficiente, perda dos terminais axônicos nos neurônios do córtex cerebral, 

déficits substanciais na razão sinapse/neurônio em algumas regiões cerebrais, 

indicando uma redução no número total de sinapses (BEAS-ZARATE et al., 1995).  
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 Em estudos de coorte realizados em crianças de comunidades carentes de 

Fortaleza acompanhadas desde o nascimento, descobriu-se que, além do crescimento 

físico, desempenho cognitivo nos testes de Coding (WISC-III), coeficiente de 

inteligência (QI pelo TONI-III) e fluência verbal foram comprometidos em crianças de 6-

12 anos de idade que apresentaram alta morbidade de diarreia nos primeiros dois anos 

de vida (GUERRANT et al., 1999; GUERRANT, KOSEK, MOORE, et al., 2002; 

NIEHAUS et al., 2002), sendo que a função semântica foi a mais prejudicada (PATRICK 

et al., 2005). 

Outros estudos avaliaram o efeito conjunto da diarreia com a desnutrição em 

crianças de países em desenvolvimento mostrando impactos negativos no 

desenvolvimento cognitivo (GRANTHAM-MCGREGOR, 1995). Esses estudos 

associaram o desempenho cognitivo de crianças em idade escolar com infecção por 

Trichuris trichiura. Estes autores encontraram que a fluência semântica é 

particularmente prejudicada no grupo de crianças infectadas e não tratadas o que é 

melhorado no grupo de crianças tratadas com antihelmínticos (NOKES et al., 1992).  

Na desnutrição crônica, a carência de nutrientes no período pós-natal pode 

causar prejuízos permanentes no desenvolvimento cerebral, a despeito do fenômeno 

de preservação, pelo qual nutrientes, metabólitos circulantes e outras substâncias são 

captadas pelo cérebro em formação (REES et al., 1998; POLLITT, 2000). Vários 

estudos em animais relatam o comprometimento no aprendizado e na realização de 

tarefas em animais desnutridos (PERALES et al., 1996; AUESTAD, 2000). 

O desenvolvimento cerebral da espécie humana tem um forte componente de 

plasticidade pós-natal podendo ser fortemente afetado pela desnutrição (LEVITSKY e 

STRUPP, 1995; BRONZINO et al., 1997; CIARONI et al., 2002). A desnutrição pode 

causar alterações na proliferação celular e apoptose em regiões cerebrais (KIM et al., 

2001) e levar a déficits no comportamento (LUKOYANOV e ANDRADE, 2000). Além 

disso, a plasticidade deo hipocampo, um órgão importante para consolidação da 

memória, é particularmente vulnerável à alteração do metabolismo da glicose e à 

hipotermia induzida pela inanição (YANAGISAWA et al., 1999; PLANEL et al., 2004) e à 

deficiência de nutriente seletiva que pode predispor às doenças neurodegenerativas a 

longo-prazo (KRUMAN et al., 2002). 
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Sabe-se que a mucosa intestinal é fundamental para a defesa contra agentes 

invasores, dessa forma, a ruptura da barreira intestinal causada pela desnutrição pode 

comprometer defesas imunes contra bactérias e outros patógenos (CHANDRA, 1983), 

por meio de um desequilíbrio na microbiota local, (TANNOCK e SAVAGE, 1974), 

levando a uma atrofia da mucosa intestinal (JOHNSON et al., 1975). Deitch e 

colaboradores demonstraram que a desnutrição induzida por uma ração pobre em 

proteína pode levar a aumento na taxa de translocação bacteriana em comparação a 

controles nutridos (DEITCH, 1994). 

Para a ocorrência da translocação bacteriana são necessárias 3 condições (1) 

quebra do equilíbrio ecológico na microbiota intestinal promovendo uma proliferação 

exagerada de bactérias; (2) defesas imunológicas comprometidas do hospedeiro; (3) 

perda física da função da barreira intestinal, estas condições são frequentemente vistas 

na desnutrição/infecção entérica o que pode levar a bacteremia e em quadros mais 

avançados a falência múltipla de órgãos (DEITCH, 1994). 

A translocação bacteriana inclui a migração de microrganismos e de seus 

produtos microbianos (endotoxinas, lipopolissacárideo, ácido lipoteicóico, DNA 

bacteriano, peptidoglicanos) do lúmen intestinal para os nódulos linfáticos mesentéricos 

e outros órgãos e sítios extra-intestinais (BERG e GARLINGTON, 1979) 

Um das funções chave do intestino é prevenir a translocação luminal de bactéria 

e endotoxinas para os tecidos e órgãos; uma falha nessa função de barreira pode 

resultar na liberação de bactérias para os outros órgãos do sistemas. Esse fenômeno 

tem assumido importância clinica, pois está ligado à ocorrência de infecção sistêmica 

ou falência múltipla de órgãos (DEITCH, 1994) (DEITCH, 1990).  
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1.2 Desnutrição e a redução na imunidade 

Como explicado anteriormente o termo "desnutrição" descreve qualquer 

desordem resultante a partir de uma dieta inadequada ou desequilibrada bem como a 

deficiência na ingestão ou absorção/assimilação de nutrientes. Em termos 

epidemiólogicos, em países tropicais, a desnutrição, está relacionada intimamente com 

o surgimento das doenças infecciosas. Por definição os macronutrientes presentes na 

dieta em quantidade (gramas ou kg), são os constituintes de tecidos do corpo, hidratos 

de carbono, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos, já os micronutrientes estão 

presentes em quantidades muito menores (mg ou µg) e são necessários para o funções 

metabólicas específicas (ex.: vitaminas e minerais, tais como cálcio, ferro, zinco, cobre, 

selênio e iodo) (HUGHES e KELLY, 2006). 

A desnutrição tem como principal característica, a deficiência de algum tipo de 

nutriente, que é visto frequentemente coexistindo com algum tipo de agente infeccioso 

e processo inflamatório intestinal associado à precárias condições ambientais. Dados 

de Hughes e Kelly em crianças da Zâmbia, uma área endêmica de diarreia, utilizando 

dieta especial, contendo todos os macronutrientes, oligossacarídeos e lipídeos simples, 

demonstraram que todos os participantes que apresentavam diarreia no inicio do 

tratamento ao final de 1 mês de administração da dieta não apresentavam mais sinais 

diarreicos, bem como uma notável redução no percentual de prevalência do 

Criptosporidium parvum (reduzindo de 24% para 13%) demonstrando com isso que ao 

melhorar o estado nutricional ocorre o restabelecimento das defesas imunológicas 

(HUGHES e KELLY, 2006).  

Diversas síndromes são reconhecidas como sendo quadros bastante graves e 

avançados de desnutrição tais como: o marasmo (emagrecimento severo) e o 

kwashiorkor (grandes edemas por redução na pressão osmótica devido às perdas 

proteicas). Nesse aspecto pode-se inferir que diversas disfunções imunológicas são 

associadas a desnutrição (HUGHES e KELLY, 2006). 

Alguns fatores devem ser utilizados como parâmetros na avaliação do grau de  

desnutrição que são: peso/idade (WAZ), altura/idade (HAZ) e ainda o peso/altura (WHZ) 

ajustados com base em uma população internacional de referência (WHO, 2006). 
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No entanto esses parâmetros possuem capacidade de avaliação apenas de 

forma antropométrica, ou seja, levando em conta massa corpórea e altura, não sendo 

capaz de avaliar o aspecto imunológico dos participantes do estudo. Hoje já se sabe 

por meio de evidências bastante convincentes que a desnutrição está associada com a 

deficiência imunológica. No entanto, deve-se mencionar que as infecções possuem 

caráter tanto de causa como consequência (GUERRANT et al., 2008). O processo 

infeccioso, seja causado por bactérias ou vírus per se é conhecido por ter um efeito 

negativo sobre a imunocompetência, o que é agravado pela desnutrição proteico-

calórica (MATA et al., 1977; ANDREW K. TAYLOR, 2012).  

A susceptibilidade e a mortalidade associadas à infecção entérica dependem da 

resposta imune inata do hospedeiro, dentre outros fatores como no caso da  diminuição 

da secreção do suco gástrico, o que por sua vez leva a um aumento susceptibilidade e 

da severidade da infecção intestinal (MARTINSEN et al., 2005). Existem ainda as 

doenças que acometem diretamente o sistema imune que, em associação com a 

desnutrição, pioram de forma severa o estado geral do paciente como no caso do HIV. 

Apesar dos avanços na terapia antirretroviral a desnutrição, acomete diversos 

pacientes, especialmente dada a falta intervenções economicamente acessíveis. A 

desnutrição é um importante marcador clínico com comprovada associação com a 

mortalidade (SUTTMANN et al., 1995) a progressão da doença (WHEELER et al., 

1998), e o estado geral do paciente (GRINSPOON et al., 1999).  

As defesas imunológicas são fundamentais na prevenção de infecção causada 

pelos mais variados agentes infecciosos, sendo cada setor do sistema imune 

responsável por mediar a eliminação de cada agente, como por exemplo o 

Tripanossoma sp., que requer defesa humoral, ou a Schistossoma sp. que requer uma 

imunidade celular competente (HUGHES e KELLY, 2006). 

A imunidade contra os parasitos é construída gradualmente ao longo do tempo 

por meio das exposições aos parasitos e seus epítopos ou vacinas, tendo a maioria das 

complicações geralmente aparecendo nos indivíduos mais jovens imunologicamente 

imaturos. Como a imunidade se desenvolve por meio de exposição repetida ao 

patógeno causador da doença, a infecção torna-se menos comum com o tempo, por 
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exemplo, na malária, na qual pode ocorrer uma parasitemia assintomática (HVIID, 

2005).  

Os mecanismos da resistência imune mediada contra a infecção continuam a ser 

uma área de grande interesse, mas que necessita de estudos complementares para 

uma melhor compreensão. O encontro inicial entre o hospedeiro e parasito geralmente 

envolve inoculação ou penetração na corrente sanguínea ou contato com alguma 

superfície mucosa. No primeiro contato, os agentes infecciosos estão expostos as 

moléculas dissolvidas no sangue (anticorpos) ou ainda células fagocíticas. No segundo 

contato com as mucosas, a penetração dos patógenos nas células das mucosas, por 

exemplo, no intestino, imediatamente expõe o parasito às células imunes epiteliais bem 

como nas células dendríticas (DCs) (HUGHES e KELLY, 2006). 

O início da resposta imune requer inicialmente o reconhecimento de moléculas 

ligantes no parasito por receptores do sistema imune inato ou do sistema de imunidade 

adaptativa. As vias de defesas da imunidade inata incluem receptores em células como 

os macrófagos, neutrófilos e células NK, incluindo os receptores de manose dos 

macrófagos e ainda os receptores Toll Like (TLR) e ainda os receptores solúveis 

manose ligante de lectinas (CHEN et al.), os quais a sua deficiência está associada 

com a susceptibilidade à criptosporidiose (KELLY et al., 2000) e provavelmente à 

malária (GARRED et al., 2003). Com relação à imunidade adaptativa incluem os 

receptores dos linfócitos B (imunoglobulinas) e os ligantes das células T, os quais são 

relacionados com a apresentação de antígenos pelo sistema HLA.  

Os ligantes de receptores da imunidade inata são moléculas caracterizadas por 

epítopos, que são reconhecidos de um modo específico, os chamados agentes padrões 

moleculares associados aos patógenos (PAMP). Assim, os receptores do sistema 

imune inato funcionam com o objetivo de reconhecer as moléculas procariotas e virais 

que exibem esses padrões repetitivos (HUGHES e KELLY, 2006).  

Os ligantes de receptores do sistema imune adaptativo apresentam 

conformidade molecular para distinguir características moleculares não próprias por 

meio de da detecção de sequências proteícas específicas. As células dendríticas 

possuem múltiplos receptores inatos e interagem com vários tipos de células antes de 
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serem ativadas em células T específicas. As células dendríticas promovem a 

sinalização de células T determinando o tipo de resposta imunitária que será gerada 

sendo, portanto, a interface entre a imunidade inata e adaptativa. A sua capacidade 

para receber sinais a partir de ambos os sistemas, em grande parte, explica como os 

adjuvantes (ligantes para receptores de imunidade inata) melhoram a imunidade 

adaptativa. Há evidências de que os componentes do parasito podem interagir com 

receptores Toll Like e, portanto, com a imunidade inata como por exemplo, o antígeno 

presente no ovo do Schistosoma sp regula a ativação de células dendríticas em 

resposta a ativação do TLR (KANE et al., 2004), o Plasmodium ativa TLR-9 (COBAN et 

al., 2005), e C. parvum interage com TLR 2, 4 e 9 (CHEN et al., 2005). 

Os mecanismos imunes efetores inatos incluem células fagocitárias, células NK, 

lise mediada pelo sistema complemento, opsonização e ainda a liberação de peptídeos 

antimicrobianos. Os microrganismos possuem diversos meios de superar ou subverter 

as defesas inatas do hospedeiro (ex.: sistema complemento dos parasitos) (SACKS e 

SHER, 2002), os quais são importantes elementos da patogenicidade dos agentes 

infecciosos (JANEWAY, 1998)]. 

Dentre os principais elementos adaptativos imunes destacam-se as respostas 

baseadas em anticorpos, particularmente a IgG, que tem um papel importante na 

depuração e proteção contra Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma e ainda as 

células T CD4+, que são primordiais nas respostas em favor da remoção e proteção 

contra Leishmania e Schistosoma spp. Os eosinófilos possuem uma dependência de 

IgE dos mastócitos para desempenhar um papel importante na expulsão de helmintos. 

Foi demonstrado, em experimentos em camundongos, que células T CD4+ presentes 

no epitélio do intestino delgado, desempenham um papel fundamental na eliminação do 

C. parvum (MCDONALD, 2000). Dessa forma ambos os sistemas inato e adaptativo 

podem conduzir a inflamação, no entanto, a inflamação não é a resposta dominante 

para metazoários parasitos, que se baseia em vias imunológicas específicas. 

Dados provenientes de uma série de trabalhos publicados apontam uma íntima 

relação entre a desnutrição e a imunodeficiência com os mais variados agentes 

infecciosos, tais como: Pneumocystis jirovecii pneumonia (HUGHES et al., 1974; 
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PURTILO e CONNOR, 1975); Micobacterium tuberculosis (PURTILO e CONNOR, 

1975); Escherichia coli e Criptosporidium sp. (OPINTAN et al., 2010). 

Estudos que correlacionem a reabilitação nutricional com a melhora no estado 

imunológico são poucos, no entanto, existem ensaios de intervenções nutricionais 

utilizados em modelos animais de doenças entéricas que têm mostrado resultados 

promissores com uma melhora no quadro imunológico, tais como; estudos sobre os 

efeitos da alanil-glutamina em modelo de diarreia secretória (LIMA et al., 2002); 

suplementação com vitamina A e zinco na permeabilidade intestinal (CHEN et al., 

2003); associação entre zinco e glutamina  no desenvolvimento cerebral (LADD et al., 

2010); alanil-glutamina em modelo de desnutrição in vivo e in vitro (UENO et al., 2011) 

e ainda a alanil-glutamina em modelo de infecção intestinal por C. parvum (COSTA et 

al., 2012). 

No contexto imunológico, estudos em modelos animais demonstram que a 

suplementação com vitamina A polariza a resposta imunológica Th2 (STEPHENSEN, 

2001; STEPHENSEN et al., 2002), agindo por meio de ácido retinóico, seu principal 

metabólito antioxidante, que também aumenta a resposta de anticorpos antitétano (MA 

et al., 2005). No entanto, esse efeito de reforço imunitário no ser humano é menos 

claro. Estudos demonstram que a vitamina A e o β–caroteno melhoram a função de 

barreira intestinal em crianças HIV positivas (FILTEAU et al., 2001). Outras evidências 

demonstram que ocorre um aumento na respostas dos anticorpos para o tétano quando 

é dada a vitamina A antes da vacina (VILLAMOR e FAWZI, 2005). 

A resposta imune aos parasitos como o C. parvum tm sido caracterizada como 

tendo uma forte dependência de células T (PANTENBURG et al., 2008) além da 

resposta mediada por anticorpos. Em estudos envolvendo crianças filipinas com 

criptosporidiose foi encontrada uma resposta mantida com anticorpos IgA, IgG e IgM 

séricos (LAXER et al., 1990). Esses achados são consistentes com outros resultados 

que demonstram que a exposição continuada aos patógenos estimula a síntese 

daqueles anticorpos (FAYER e UNGAR, 1986). Em outros estudos o estado de 

desnutrição está diretamente relacionado à uma redução na síntese de IFN-γ, o que foi 

associada à suscetibilidade à infecção causada por Entamoeba histolytica (WANKE et 

al., 1988; MONDAL et al., 2006).  



 	   	  

	  

36	  	  

	  

A IL-5 estimula células como os eosinófilos, que em associação com o TGF-β 

estimula a produção local de IgA nas mucosas por meio das células B, sugerindo que a 

IL-5 se correlaciona com proteção contra amebíase (HAQUE et al., 2007). Um outro 

achado interessante foi de que crianças desnutridas apresentavam baixos níveis de 

IFN-γ e leptina, que tem a função de modular a imunidade de células T (WIELAND et 

al., 2005). 

Em estudos envolvendo camundongos desnutridos e infectados por nematódeos 

demonstraram que a resistência adquirida ao parasitismo intestinal depende da 

magnitude e rapidez das respostas efetoras Th 2 de algumas citocinas (IL-4, IL-5, IL-10) 

e por meio de células (eosinófilos e mastócitos) (MONROY e ENRIQUEZ, 1992) bem 

como de respostas Th1 (IFN-γ, e macrófagos) em tecidos intestinais (URBAN et al., 

1993). Sabe-se que a desnutrição promove um desequilíbrio na microbiota normal do 

intestino, ocasionando um crescimento excessivo de microrganismos anaeróbios, o que 

pode predispor a ruptura da barreira intestinal (GORBACH e GOLDIN, 1992; POXTON 

et al., 1997). 

O sistema imunológico produz defesas contra os microrganismos sendo 

influenciado pelo equilíbrio na quantidade de nutrientes (VIJAYAKUMAR et al., 1990; 

FLO et al., 1993). Nutrientes específicos atuam como cofatores críticos na expressão da 

resposta imune (CUNNINGHAM-RUNDLES, 1994). Além disso, porque a microbiota os 

microrganismos atua diretamente na absorção nutrientes no trato gastrintestinal, estas 

relações estão intimamente ligadas por meio da função do sistema imune no trato 

gastrointestinal, como mostrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Rede de comunicação entre citocinas e sinalização imune no Trato Gastrointestinal. 

*Adaptado de Nutrition and the immune system of the gut. Cunningham-Rundles S, Lin DH, 1992. 

(CUNNINGHAM-RUNDLES e LIN, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	   	  

	  

38	  	  

	  

1.3 O Criptosporidium parvum: Patógeno intestinal associado à doença 
entérica  

O Criptosporidium parvum é um protozoário parasito intestinal pertencente ao 

gênero Criptosporidium descrito pela primeira vez em 1910 por Tyzzer  (TYZZER, 

1910). No entanto, somente nos anos 70 o Criptosporidium foi identificado como sendo 

uma causa significativa de doença gastrointestinal em humanos (NIME et al., 1976). O 

gênero Criptosporidium é um membro do filo Apicomplexa, que inclui em sua 

classificação, parasitos protistas, que são importantes parasitos do trato gastrointestinal 

(TGI) humano, tais como; Plasmodium sp, Toxoplasma sp, Isospora sp, Sarcocystis sp 

e Cyclospora sp. Tal como os outros membros deste filo, o Criptosporidium parvum tem 

um ciclo de vida complexo, com fases assexuada e sexuada bem como uma fase 

invasiva.  

Dentre as principais espécies de Criptosporidium que possuem importância na 

saúde publica destacam-se o Criptosporidium parvum e o Criptosporidium hominis que 

comumente infectam seres humanos e o gado. Entretanto, destacam-se outras 

espécies tais como: Criptosporidium meleagridis, Criptosporidium felis, Criptosporidium 

canis, Criptosporidium andersoni, Criptosporidium suis, Criptosporidium baylei, and 

Criptosporidium muris (ROBINSON et al., 2008; CHAPPELL et al., 2011). 

Estudos envolvendo sequenciamento genômico para C. hominis e C. parvum 

têm sido utilizados para identificar por sequenciamento uma região glicoproteica de 

60kDA (gp60), que seria um possível antígeno de superfície do parasito envolvido na 

adesão e invasão (XIAO, 2010). As diferenças na sequência das regiões são usadas 

para distinguir os subtipos de famílias (designados como Ia, Ib, etc para C. hominis e 

IIa, IIb, etc para C. parvum). Dentro de cada família, os subtipos são baseados no 

número de repetições de trincas de nucleotídeos em tandem na extremidade do gene 

sendo que os subtipos Ib, IIa, IIc, e IId estão entre os mais comumente observados em 

humanos (O'CONNOR R et al., 2011).  

A diversidade genética do Criptosporidium é mais vista em países em 

desenvolvimento, especialmente em áreas rurais (MORSE et al., 2007) e ainda 

populações geneticamente distintas podem surgir devido ao isolamento geográfico 
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(MUTHUSAMY et al., 2006; CAMA et al., 2007; HIRA et al., 2011; IQBAL et al., 2012). A 

subtipagem genética fornece informações úteis sobre classificação, bem como fontes 

de transmissão (por exemplo, zooantroponose). No entanto, a correlação entre o 

subtipo e manifestações clínicas está entre os temas que exigem maior investigação 

(XIAO, 2010). 

As principais características do ciclo de vida do Criptosporidium parvum são: o 

ciclo tem início com ingestão de oocistos esporulados que são bastante resistentes às 

intempéries ambientais como temperatura e redução da umidade. Depois de excistação 

no intestino delgado superior, os esporozoítos penetram na camada de muco e 

anexam-se aos enterócitos proximais, levando-os a formação de um vacúolo 

parasitóforo em torno do parasito, que impede a ação do sistema imunológico no 

combate ao parasito. As divisões mitóticas do parasito resultam em um merozoíto do 

tipo I com a produção de seis ou oito merozoítos. Estes escapam do vacúolo parasitário 

e anexam-se aos enterócitos vizinhos, estabelecendo ciclos assexuados (SMITH et al., 

2005).  

A infecção pelo merozoíto pode resultar em um tipo II, estes escapam para 

infectar enterócitos vizinhos, produzindo uma estrutura chamada de fêmea ou macho. 

São então liberados dezesseis ou mais microgametas do microgametócito e cada um 

pode fertilizar um macrogametócito para formar um zigoto diplóide, que se diferencia de 

um oocisto. A meiose, em seguida, resulta em 4 esporozoítos a serem formados. Isto 

constitui o ciclo sexual, o produto final é um oocisto totalmente esporulado de parede 

fina, que ao ser liberado dentro do hospedeiro pode resultar em autoinfecção e um 

oocisto de parede espessa que é excretado para o meio ambiente e pode infectar 

outros indivíduos (LEITCH e HE, 2012). 

A parte mais importante no processo de infecção do Criptosporidium parvum é o 

oocisto que é uma forma totalmente esporulada de paredes espessas (±5 µm de 

diâmetro), sendo resistente à exposição ambiental prolongada, sendo também 

resistente a muitos agentes desinfetantes comumente utilizados, incluindo água 

sanitária diluída, o que pode ser utilizado na excistação dos  oocistos viáveis a partir de 

amostras de fezes (CAMPBELL et al., 1982). Na Tabela 01 estão apresentadas 
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algumas características com relação aos oocistos do C. parvum tais como; diâmetro, 

local de infecção e hospedeiro 

Tabela 1. Principais características relacionadas aos parasitos do gênero Criptosporidium. 

Espécies Dimensões do 
oocisto (µm3) 

Local de 
infecção Hospedeiro Referência 

C. parvum 4,5 - 5,5 Int. Delgado Mamíferos (TYZZER, 1912)  
C. hominis 4,5 - 5,5 Int. Delgado Humanos (MORGAN-RYAN et al., 2002) 
C. muris 5,6 - 7,4 Estômago Mamíferos (E.E., 1907) 
C. andersoni 5,6 - 7,4 Estômago Bovinos (LINDSAY et al., 2000) 
C. felis 4,5 - 5,0 Int. Delgado Felídeos (M., 1979) 
C. canis 4,9 - 4,7 Int. Delgado Canídeos (FAYER et al., 2001) 
C. suis 5,0 - 4,4 Int. Delgado Suínnos (RYAN et al., 2004) 
C. wrairi 4,0 - 5,6 Int. Delgado Cobaia (VETTERLING, 1971) 
C. bailey 4,6 - 6,2 Traquéia Galináceos (CURRENT et al., 1986) 
C. galli 6,2 - 8,0 Proventrículo Galináceos (RYAN et al., 2003) 
C. meleagridis 4,0 - 5,2 Intestino Perus (SLAVIN, 1955) 
C. serpentis 4,8 - 6,6 Estômago Cobras (LEVINE, 1980) 
C. saurophilum  4,2 - 5,6 Intestino Lagarto (KOUDELA, 1998 ) 
C. molnari 4,4 - 4,7 Estômago Peixe (ALVAREZ-PELLITERO, 2002 ) 

*Adaptado de: Criptosporidium excystation and invasion: getting to the guts of the matter . (SMITH et al., 

2005), Trends in Parasitology.  Vol.21 No.3 March 2005. 

Alguns aspectos da contaminação do Criptosporidium merecem destaque; (a) a 

quantidade de oocistos necessária para causar infecção é de apenas 9 a 10 oocistos de 

C. parvum em voluntários saudáveis (DUPONT et al., 1995; OKHUYSEN et al., 1999; 

CHAPPELL et al., 2006) e (b) os oocistos podem permanecer infecciosos no ambiente 

por pelo menos 6 meses, em ambiente úmido, resistindo à desinfecção, incluindo a 

cloração (YODER et al., 2010) e sobrevivem, em locais com uso de água para fins 

recreativos, por até 10 dias (PREVENTION., 2008) e o prolongado período de 

incubação (média de 7 dias) permite que a transmissão continue por vários dias antes 

da notificação de um surto pelas autoridades de saúde pública (JOKIPII e JOKIPII, 

1986). 

Nos seres humanos, a criptosporidiose envolve a infecção do jejuno e íleo, 

resultando em um diarreia aquosa com duração de até 2 semanas com a possibilidade 

de recorrência. Em indivíduos imunodeficientes e/ou imunossuprimidos a infecção pode 

ser agravada podendo envolver órgãos como vesícula biliar, estômago e pulmões. A 
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diarreia persistente e a má absorção podem ser fatais, particularmente em pacientes 

com imunodeficiência adquirida (AIDS) (LEITCH e HE, 2012). 

A maioria das infecções por Criptosporidium parvum pode ser por meio zoonótico 

ou antroponótica. A maioria dos focos principais da criptosporidiose é atribuída a água 

contaminada (MAC KENZIE et al., 1994). No entanto, os alimentos como; vegetais 

frescos (MONGE et al., 1996) e frutos do mar (FREIRE-SANTOS et al., 2000) podem 

estar contaminados com os  oocistos. Existe ainda o modo de transmissão de pessoa 

para pessoa. 

 Dados demonstram ainda que frequentemente a criptosporidiose está associada 

com a diarreia tendo a desnutrição como agravante, aumentando a frequência e a 

duração da infecção (JAGGI et al., 1994; NEILL et al., 1996; TUMWINE et al., 2003).  

Abaixo na Figura 3 está apresentado o ciclo de vida do C. parvum de forma 

resumida desde�  da ingestão dos oocistos até a infecção dos enterócitos. 

Figura 3- Mecanismo de excistação e invasão das células intestinais pelo Criptosporidium 

parvum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Adaptado de: Criptosporidium excystation and invasion: getting to the guts of the matter . (SMITH et al., 

2005), Trends in Parasitology.  Vol.21 No.3 March 2005. 
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1.4 Sintomatologia da criptosporidiose 

Os aspectos fisiopatológicos da criptosporidiose envolvem um amplo espectro de 

sintomas sendo influenciado pela idade, estado nutricional e imunitário do hospedeiro 

bem como, pelos subtipos das espécies infectantes (CAMA et al., 2008). Algumas das 

infecções são por vezes assintomáticas ou apresentam leve sintomatologia que muitas 

vezes passa despercebida. O sintoma mais presente é a diarreia, que normalmente é 

liquefeita e acompanhada de cólicas abdominais, fadiga, náuseas e anorexia, podendo 

ainda ocorrer febre e vômito. Nos países industrializados, um grande percentual dos 

casos ocorre em adultos imunodeprimidos. Entre as crianças de países em 

desenvolvimento as que mais são acometidas apresentam diarreia geralmente com 

duração de 14 dias ou mais (OCHOA et al., 2004), fazendo a criptosporidiose uma das 

mais importantes causas relacionadas com a diarreia  nessas populações.  

Em pessoas imunodeficientes portadoras de HIV, em que a contagem de 

linfócitos CD4+ cai abaixo de 100 células/ml o risco para doença grave aumenta, 

acompanhada por má absorção intestinal, perda de peso levando a uma alta letalidade 

(CABADA e WHITE, 2010; O'CONNOR R et al., 2011). Sintomas como a diarreia 

podem ser melhorados e as taxas de mortalidade diminuem com a reconstituição do 

sistema imune após terapia antirretroviral (BRADY et al., 2010). 

Algumas manifestações extra-intestinais decorrentes da infecção por 

criptosporidiose podem aparecer, tais como: doença do trato biliar (colecistite), 

pancreatite, colangite e formação de estenoses, que se  associam a um mau 

prognóstico (DENKINGER et al., 2008). 

Vários estudos sugerem que C. hominis produz uma doença mais grave do que 

C. parvum (HUNTER et al., 2004; BUSHEN et al., 2007). Evidências apontam para uma 

possível correlação entre o subtipo e as manifestações clínicas. Em um estudo de 

coorte em crianças no Peru, no qual foram estudadas 109 crianças com episódios 

infecciosos, com o objetivo de se determinar se as manifestações clínicas estão 

associadas com genótipos ou subtipos de Criptosporidium spp, foi verificada uma 

associação entre o subtipo C. hominis Ib com náuseas, vômitos, mal-estar, diarreia, e 

aumentos da intensidade e duração na liberação de oocistos nas fezes, enquanto que 
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subtipo C. hominis Ia, Id e Ie, não apresentou relação a esses sintomas (CAMA et al., 

2008). Numa série de casos de pacientes infectados com HIV, entre os oito pacientes 

com contagens de linfócitos T CD4+ menor de 50 células/ml, quatro deles possuíam 

subtipos de C. parvum IIc apresentavam manifestações mais graves de 

criptosporidiose, enquanto aqueles com doença leve e moderada foram infectadas com 

as subtipos de C. parvum IIa ou C. hominis (DEL CHIERICO et al., 2011).  

1.5 Fisiopatologia e aspectos imunológicos da criptosporidiose 

A criptosporidiose no hospedeiro imunocompetente provoca diarreia de forma 

limitada, mas em indivíduos imunossuprimidos e em crianças desnutridas a doença 

pode ser grave e potencialmente fatal. Apesar dos progressos feitos, o controle da 

criptosporidiose em países em desenvolvimento continua a ser problemático devido à 

falta de vacinas aprovadas e a falta de terapia imune com resultados consistentes. 

Dessa forma, é necessário o conhecimento da patogenia de criptosporidiose, com o 

objetivo de elaborar estratégias preventivas e de intervenção contra esta doença (YAO 

et al., 2007). A infecção com C. parvum é iniciada pela ingestão dos oocistos, que 

sofrem  excistação liberando os esporozoítos. Esporozoítos invadem os enterócitos, 

onde o parasito passa por um maior desenvolvimento intracelular por meio de ciclos 

assexuais e sexuais. 

Para um completo entendimento do processo infeccioso deve-se entender que a 

fixação inicial do parasito junto às células do hospedeiro é um pré-requisito para os 

eventos fisiopatológicos posteriores da infecção. Os mecanismos moleculares e 

proteínas especificas envolvidas na adesão dos esporozoítos do C. parvum ao epitélio, 

ainda não foram totalmente elucidados (JOE et al., 1998). No que diz respeito às 

proteínas do C. parvum envolvidas no processo fisiopatológico destacam-se; GP900, 

CSL, HC-10, C1 e TRAP-CP47, as quais têm sido implicadas na adesão, fixação e 

invasão dos enterócitos pelo C. parvum (JOE et al., 1994; RIGGS et al., 1997; JOE et 

al., 1998; SPANO et al., 1998; WARD e CEVALLOS, 1998; NESTERENKO et al., 1999). 

Essas proteínas juntamente com a análise dos mecanismos pelos quais os 

esporozoítos invadem as células hospedeiras, podem promover o desenvolvimento de 

potenciais alvos para terapias imunológicas ou farmacológicas contra a 

criptosporidiose.  
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Dentre as principais propriedades importantes no entendimento da invasão do 

parasito na célula hospedeira estão as alterações ultra-estruturais das células do 

parasito e do hospedeiro. Estudos demonstram que alterações estruturais foram 

observadas por microscopia eletrônica durante a fixação e internalização de 

esporozoítos de C. parvum em células epiteliais biliares in vitro (HUANG et al., 2004). O 

processo envolveu uma série de etapas: (1) formação de um vacúolo parasitóforo, após 

a ligação inicial; (2) fusão do vacúolo parasitóforo com a membrana da célula 

hospedeira com formação de uma interface hospedeiro-parasito, (3) da célula 

hospedeira parte uma protrusão de membrana que fagocita o vacúolo parasitóforo; (4) a 

secreção enzimática das organelas apicais  na célula do hospedeiro local promove a 

formação (5) e o estabelecimento de um túnel conectando diretamente o parasito a 

célula infectada (HUANG et al., 2004). 

Após a completa entrada do protozoário na célula hospedeira ocorre o início do 

processo de lesão celular e tecidual caracterizado pela atrofia das vilosidades, 

hiperplasia das criptas, grande infiltração de protozoários na mucosa com uma 

migração de células inflamatórias, como descrito anteriormente em trabalhos utilizando 

modelo de criptosporidiose experimental em suínos, sendo semelhantes aos achados 

em humanos (TZIPORI e CAMPBELL, 1981; MOON et al., 1982; FAYER e UNGAR, 

1986; CRAWFORD e VERMUND, 1988; ARGENZIO et al., 1990). 

O processo de invasão dos enterócitos pelo C. parvum induz, por meio dos Toll-

like Receptor (TLR), que são moléculas que se aglutinam em torno dos parasitos 

invasores, o que leva à ativação de vias como a do NF-κB (CHEN et al., 2005),  uma 

resposta inflamatória inata resultando na produção e liberação de diversas substâncias 

tais como citocinas (IL-8 e IL-13), quimiocinas, prostaglandina E2 (indutora da produção 

de mucina) e ainda peptídeos antimicrobianos como; HBD-2 (β-defensina humana) e 

ainda o óxido nítrico, os quais, podem eliminar ou inibir o crescimento do C. parvum 

(BOGDAN et al., 2000; CHEN et al., 2001; LAURENT et al., 2001), conforme 

apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Esquema demonstrativo de sinalização imunológica e ativação do Toll Like Receptor 

juntamente com a remodelação de membrana do enterócito durante a infecção pelo Criptosporidium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adaptado de The cell biology of Criptosporidium infection. � O'Hara SP, Chen XM. 2011. 

Microbes Infect. (O'HARA e CHEN, 2011) 

A depuração dos parasitos depende ainda da ativação de células antígeno-

específicas, os linfócitos T CD4+, e envolve ainda a imunidade mediada pela resposta 

imune do tipo Th1 que por meio do IFN-γ que tem uma função importante de proteção 

contra a criptosporidiosena (MCDONALD et al., 2000). Dessa forma o sistema TLR é 

fundamental na defesa contra o C. parvum. Animais deficientes do TLR4 tiveram a 

resposta imunológica bastante prejudicada em comparação com os wild-types no 

modelo de criptosporidiose biliar, por não serem capazes de estabelecer a primeira 

resposta imune contra o C. parvum (ENRIQUEZ e STERLING, 1991; O'HARA et al., 

2011). Diversos estudos demonstram que o sistema TLR/NF-κB é fundamental na 

defesa do hospedeiro contra a infecção contra o Criptosporidium (CHEN et al., 2002; 

CHEN et al., 2005; ROGERS et al., 2006; BORAD e WARD, 2010; PETRY et al., 2010) 
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e que a inibição dessa via aumentou a infectividade do C. parvum (CHEN et al., 2007; 

ZHOU et al., 2011). Estudos mais detalhados ainda comprovam que a via TLR/NF-κB 

promove a sinalização em células epiteliais intestinais regulando a transcrição de 

miRNA, orquestrando com isso a resposta imune contra o C. parvum internalizado 

nessas células intestinais (CHEN et al., 2007; ZHOU et al., 2011).  

Um dos membros da família de TLR’s que vem sendo amplamente estudado é o 

TLR-9, que ativa vários fatores de transcrição dentre eles o NF-κB, o que promove a 

proliferação de células B e a produção de citocinas (IL-2, IL-6 e TNF-α) por monócitos 

e macrófagos (KAISHO e AKIRA, 2002; KRIEG, 2002). Outros estudos evidenciam que 

a administração de oligonucleotídeos (ex.: CpG ODN) como adjuvantes podem 

promover uma forte resposta imune Th1 mediada pelo TLR9 em modelos de infecção 

por C. parvum em camundongos neonatos (SUN et al., 2003; ITO et al., 2005).  

Além disso ainda há a liberação de outras substâncias como as β-defensinas das 

células de Paneth que são induzidas diretamente pela infecção dos enterócitos, 

podendo estes peptídeos inativar os esporozoítos (ZAALOUK et al., 2004; CHEN et al., 

2005). Ao mesmo tempo ocorre uma resposta potente dependente de IFN-γ e ativação 

de células T e B de camundongos com síndrome da imunodeficiência (SCID) e com 

criptosporidiose (URBAN et al., 1996) (MCDONALD e BANCROFT, 1994). Embora as 

células natural killer (NK), sejam normalmente uma fonte importante de IFN-γ na 

imunidade inata, a depleção destas células in vivo não conseguiu aumentar a 

susceptibilidade à infecção dos camundongos pelo C. parvum com imunodeficiência 

(MCDONALD e BANCROFT, 1994). 

Os conhecidos interferóns do tipo I pertencem a uma família multigênica de 

citocinas com efeitos pleiotrópico. Os seres humanos e os camundongos têm 13 ou 14 

genes coordenando a síntese e liberação de IFN-α, outros para IFN-β e também de 

outros membros da família, tais como IFN-ω (PLATANIAS, 2005). O papel central 

dessas citocinas como indutores de respostas a invasores virais está bem estabelecido.  

Além disso, muitos tipos de células nucleadas infectadas por vírus são capazes de 

expressar o IFN (KOYAMA et al., 2008). Estas citocinas também têm diversos efeitos 

sobre as células imunitárias, como por exemplo, a estimulação da apresentação de 

antígenos e ativação de células T e NK (BOGDAN et al., 2004). O papel da família de 
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citocinas do tipo IFN, na imunidade contra protozoários, não está completamente 

elucidada, embora esteja claro que elas desempenham um papel importante na 

redução da gravidade da infecção causada por algumas espécies, tais como a 

Leishmania major, podendo ainda atuar diretamente nas células infectadas do 

hospedeiro, induzindo a eliminação do parasito (BOGDAN et al., 2004).  

Outra citocina fundamental na defesa contra o C. parvum é o TNF-α que 

frequentemente é citado por desempenhar um papel fundamental nos mecanismos 

inflamatórios e imunoprotetores contra infecções (MURRAY et al., 2000; MIZUKI et al., 

2002; ZGANIACZ et al., 2004). Diversos estudos envolvendo humanos (ROBINSON et 

al., 2001) e modelos animais (SEYDEL et al., 1998) demonstraram níveis elevados 

desta citocina no processo imuno-inflamatório contra o C. parvum. Dados provenientes 

de modelos animais neonatos infectados com 104 oocistos via gavagem, também 

demonstraram que a via de expressão de TNF-α depende da via do IFN-γ, pois, em 

experimentos com camundongos BALB/c IFN -/-, os níveis de TNF-α foram reduzidos 

(LACROIX et al., 2001), sugerindo que o TNF-α está envolvido no mecanismo de 

defesa contra a infecção causada pelo C. parvum. 

Estudos têm confirmado que o TNF-α inibe a proliferação do C. parvum em 

enterócitos (NUSSLER et al., 1991) e além disso, sugere a existência de um importante 

mecanismo de ação de citocinas prevenindo a invasão do parasito. Curiosamente, as 

citocinas tem uma capacidade variável de afetar diretamente o desenvolvimento de 

parasitos intracelulares. Outros achados demonstram que o TNF-α inibe a reprodução, 

mas não o desenvolvimento de outros patógenos relacionados com o Criptosporidium 

como a Leishmania em macrófagos (THEODOS et al., 1991) e Toxoplasma gondii em 

células neuronais (SCHLUTER et al., 2001) e os esporozoítos Plasmodium yoelii em 

células hepáticas (NUSSLER et al., 1991). Um efeito inibidor direto sobre o 

desenvolvimento do C. parvum nas células poderia explicar a observação de que o 

tratamento com TNF-α em camundongos BALB/c/IFN-/-, reduziu a reprodução do 

parasito (LACROIX et al., 2001). 

 Dados de Lean e colaboradores, utilizando modelo de infecção por C. parvum 

em camundongos neonatos, demostraram que a resposta mediada pelo IFN-γ foi 

significativamente prejudicada em camundongos TNF-α -/-, sugerindo que o TNF-α 
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possivelmente promova a resposta precoce de IFN-γ mediada por células NK e T 

corroborando com dados em que a administração TNF-α aumenta a resposta de IFN-γ 

juntamente com a indução da expressão de IL-12 (SHORTMAN e LIU, 2002; LEAN et 

al., 2006). A expressão de IL-1α foi avaliada no mesmo estudo com camundongos TNF-

α -/-, no estudo de Lean a IL-1α não foi afetada (LEAN et al., 2006). 

 Outros achados contraditórios em animais TNF-α -/-  infectados pelo C. parvum 

demonstraram que, mesmo tendo uma capacidade reduzida de expressar IFN-γ esses 

animais foram capazes de combater localmente a infecção de maneira eficaz indicando 

que a atividade do TNF-α não é crucial para o desenvolvimento de imunidade local 

contra o C. parvum. No entanto, em contraste com esse resultado, em experimentos 

utilizando o camundongos TNF-α-/- infectados por Mycobacteria, Listeria, Leishmania, 

Toxoplasma e spp levou a uma perda de resistência contra esses patógenos (MIZUKI 

et al., 2002) (SCHLUTER et al., 2001; WILHELM et al., 2001; ZGANIACZ et al., 2004).  

Outros importantes estudos, que tratam de outros receptores e ligantes 

relacionados ao Criptosporidium, foram publicados como estudo que analisou a 

expressão via microarranjo de mRNA em biópsias intestinais humanos de 

osteoprotegerina (OPG) nas células hospedeiras (BUSHEN et al., 2007). A OPG é um 

promotor da expressão de NF-κB e um membro da superfamília de receptores do fator 

de necrose tumoral (TNF), associado com o metabolismo ósseo (THEILL et al., 2002). 

O papel da via OPG na criptosporidiose não está bem compreendido, no entanto, 

funciona como um receptor  na resposta imuno inflamatória e dentre os seus ligantes 

destacam-se o ligante de TNF relacionado indutor de apoptose (TRAIL), presentes em 

linfócitos T e NKT. Evidências demonstram que o TRAIL pode causar a apoptose de 

células infectadas; no entanto, a OPG pode impedir a apoptose induzida por TRAIL 

(PANTENBURG et al., 2008).  

Estudos adicionais relatam outros fatores envolvidos na apoptose de células 

infectadas pelo Criptosporidium, como a sinalização durante a infecção precoce, 

mediada por ligantes existentes na superfície de células como o CD40 e o CD154, 

membros da superfamília de receptores de TNF que são também importantes para a 

eliminação de Criptosporidium (PANTENBURG et al., 2008). Entre outros, a interação 

de CD40 presente em células apresentadoras de antígeno e do CD154 fornece sinais 
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co-estimulatórios, tanto para ativação das células T, como para a síntese e liberação de 

anticorpos tais como; IgM, IgG, IgA, e IgE nas células B (GREWAL e FLAVELL, 1998; 

WINKELSTEIN et al., 2003).  

Outros estudos realizados em seres humanos comprovaram que mutações no 

gene que codifica o CD154 levam a uma doença ligada ao X chamada de síndrome de 

hiper-IgM, com hipogamaglobulinemia secundária, nos quais os portadores  

apresentam uma deficiência da função dos linfócitos T, dessa forma, os níveis de IgA, 

IgE e IgG no soro estão reduzidos e a função das células T está prejudicada 

(WINKELSTEIN et al., 2003). Nestes casos ocorrem eventos de diarreia prolongada ou 

recorrente, nos quais o Criptosporidium é frequentemente identificado (HAYWARD et 

al., 1997; LEVY et al., 1997; WINKELSTEIN et al., 2003).  

A IL-8 também foi expressa após infecção in vitro de linhagens de células 

intestinais humanas (LAURENT et al., 1997; SEYDEL et al., 1998; MAILLOT et al., 

2000). Do mesmo modo foi verificado um aumento dos níveis de IL-8 nas fezes de 

crianças infectadas pelo Criptosporidium em comparação aos controles não infectados 

(KIRKPATRICK et al., 2002; KIRKPATRICK et al., 2006). Achado semelhante foi 

encontrado em células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de crianças 

infectadas, as quais manifestaram níveis elevados de IL-8 quando foram reestimuladas 

in vitro até 6 meses após a infecção (KIRKPATRICK et al., 2006). Outros estudos 

envolvendo crianças brasileiras infectadas também demonstram níveis elevados de IL-8 

em comparação aos controles (ALCANTARA et al., 2003).  

Outras citocinas conhecidas como CCL5 (RANTES) e a CXCL-10 (proteína 10 

induzida por IFN-γ), foram encontradas expressas em células intestinais após a 

infecção induzida por C. parvum (DENG et al., 2004). Além disso encontrou-se níveis 

aumentados em células epiteliais de pacientes com AIDS e criptosporidiose em 

comparação com pacientes portadores de AIDS sem criptosporidiose (WANG et al., 

2007). Outros estudos evidenciam que quanto maior a carga parasitária, mais CXCL-10 

é expresso. Dentre as principais funções do CXCL-10, pode-se destacar a atração de 

células que carregam o receptor, CXCR-3, que é normalmente expresso em 

subpopulações de linfócitos produtores de IFN-γ. Portanto, é possível que exista uma 

regulação de CXCL-10 na atração de células efetoras, com o objetivo de eliminar o 
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parasito (LACROIX et al., 2001; WANG et al., 2007). Isto pode ser verificado em 

pacientes com depleção dos linfócitos T efetores, o que leva a um aumento da carga 

parasitária e com isso uma elevação na expressão de CXCL-10. 

Um outro componente estudado na imunologia contra o C. parvum  é a 

substância P que é definida como sendo um neuropeptídio, membro da família das 

taquicininas, produzido por células nervosas, células endoteliais e células do sistema 

imune (WEINSTOCK et al., 1988; COOK et al., 1994; MAGGI, 1997; GOODE et al., 

1998). A substância P desempenha um importante papel na estimulação da produção 

de citocinas pró-inflamatórias tais como; IFN-γ, IL-1β, IL-6 e TNF-α e na mediação de 

processos inflamatórios (ANSEL et al., 1993; FIEBICH et al., 2000; CUESTA et al., 

2002). Também induz a secreção, envolvendo os canais de Cl- no trato gastrointestinal 

humano (RIEGLER et al., 1999), bem como tem sido relatada uma elevada expressão 

de substancia P, nos tecidos intestinais de pacientes com doença inflamatória intestinal 

se correlacionando com a atividade da doença (KOCH et al., 1987). Observou-se 

também um aumento da expressão da substância P no tecido intestinal de pacientes 

com criptosporidiose (ROBINSON et al., 2000) e em pacientes com AIDS e com diarreia 

grave. Do mesmo modo foi encontrada uma elevação da substância P produzida por 

linfócitos e monócitos na lâmina própria intestinal (ROBINSON et al., 2000) de símios 

infectados com Criptosporidium (HERNANDEZ et al., 2007). Nestes estudos, foi 

relatado o aumento da expressão da substância P e o seu receptor, NK1, sendo 

associado com a secreção aumentada de cloreto juntamente com uma má absorção 

intestinal de glicose, apoiando ainda mais a hipótese de que a substância P é 

responsável em parte pelos sintomas que acompanham criptosporidiose (HERNANDEZ 

et al., 2007). 
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1.6 Aspectos genéticos envolvidos 

Os efeitos combinados da desnutrição e das infecções entéricas sobre o 

crescimento e a plasticidade neuronal durante a infância não foram completamente 

elucidados, embora existam dados robustos que comprovam decréscimos cognitivos 

como consequência dos eventos diarreicos em crianças (GUERRANT et al., 1999), o 

que acarreta um baixo rendimento escolar (LORNTZ et al., 2006) e continua sendo um 

fator preponderante nos déficits de crescimento.  

O alelo ε4 tem sido identificado com o aumento do risco de eventos 

cardiovasculares e com a doença de Alzheimer (KOFLER et al., 2012). No entanto, Oriá 

e colaboradores demonstraram em 2005 que o alelo ε4 foi associado com a proteção 

contra déficits cognitivos, entre crianças com eventos diarreicos recorrentes (ORIA et 

al., 2005) e sugeriu que APOE4 tem um papel protetor no desenvolvimento cognitivo, 

bem como peso para a altura em crianças com alta morbidade de diarreia nos primeiros 

dois anos de vida (ORIA et al., 2007).  

As interações entre a desnutrição e a diarreia ainda não estão completamente 

elucidadas especialmente no que diz respeito aos distúrbios cognitivos. Supõe-se que 

existam importantes determinantes genéticos relacionados ao hospedeiro (ORIA et al., 

2007). Outros estudos demonstraram o potencial benefício do alelo APOE4 durante 

desenvolvimento infantil (WRIGHT et al., 2003; BECHER et al., 2005). Esses benefícios 

cognitivos podem estar relacionados com aumento dos níveis de colesterol, muitas 

vezes visto nos portadores do genótipo APOE4 em comparação com outros, 

especialmente entre as crianças que tiveram alguma restrição alimentar (TAMMI et al., 

2001; SZITANYI et al., 2008) e em adultos jovens (ALEXANDER et al., 2007; HAN et 

al., 2007). Além disso, foi constatado que os portadores do gene APOE4 tinham uma 

melhor desemepenho escolar (HUBACEK et al., 2001). Um outro dado interessante, foi 

o de Colton e colaboradores que demonstraram uma alta expressão de arginina em 

animais com o gene APOE4 em relação aos animais APOE nocaute, apresentando 

uma regulação positiva por meio do transportador catiônico especifico de arginina CAT-

1 (COLTON et al., 2002; CZAPIGA e COLTON, 2003). Existem ainda dados que 

apoiam a importância da APOE na desnutrição. Oria e colaboradores que 

demonstraram que camundongos recém nascidos deficientes em APOE não se 
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adaptam à desnutrição induzida por separação materna e acentuam fortemente os 

danos da mucosa intestinal e possuem ainda uma deficiência na reconstituição da 

mucosa e na recuperação do peso após o “refeeding”, demonstrando com isso uma 

redução dramática na adaptação intestinal, sendo provavelmente ligado à uma baixa 

expressão de IGF-1 (ORIA RB, 2006). 

Baseado nessas observações sugere-se que crianças portadoras do alelo ε4 são 

relativamente protegidas contra os déficits cognitivos causados pela diarreia e 

desnutrição, de modo que os efeitos dessa proteção provavelmente estão ligados a 

capacidade de proteção contra agentes infecciosos e capacidade rápida de reparo da 

barreira intestinal, o que confere uma proteção contra danos ou atraso no 

desenvolvimento no sistema nervoso e promove o rápido crescimento durante os 

períodos críticos (ORIA et al., 2005; ORIA et al., 2007). Estes estudos, juntamente com 

outros, destacam alguns genes tais como leptina e IL-1ra dentre outros (GUERRANT et 

al., 2007), que podem ter um papel chave para ajudar a proteger crianças contra o ciclo 

vicioso diarreia e desnutrição durante o seu desenvolvimento. Estas questões 

continuam a ser estudadas e são críticas durante evolução humana em condições 

insalubres que favorecem as doenças entéricas e a desnutrição. 

Dados publicados demonstram também que o gene APOE4 se comporta de 

modo pleiotrópico, onde a presença de APOE4 no pool de genes está associada com o 

aumento do armazenamento de energia na forma de gordura e a melhoria da 

imunidade inata. Fatores que durante a era pré-industrializadacontribuíram para as 

defesas contra infecções entéricas, quepodem ter sido eram críticos para a 

sobrevivência em más condições sanitárias (JUSTIN H. TROTTER, 2011). No entanto, 

este gene uma vez benéfico torna-se potencialmente prejudicial quando ocorre uma 

maior expectativa de vida associada à redução de exercícios físicos e à alimentação 

com dietas ocidentalizadas ricas em lipídeos, sugerindo um antagonismo pleiotrópico 

para o gene APOE4 durante o desenvolvimento humano (PRENTICE et al., 2005; 

ALEXANDER et al., 2007; FINCH e MORGAN, 2007; BEERI et al., 2009; CHANG et al., 

2011). 
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1.7 Apolipoproteína E e seus aspectos imunoinflamatórios 

A apoE humana é uma glicoproteína de 34kDa contendo 299 resíduos de 

aminoácidos. A apoE é principalmente produzida no fígado, cérebro, baço, rim, pulmões 

e tecidos musculares. No parênquima hepático é produzido de 2/3 a 3/4 da apoE 

presente no plasma (MAHLEY, 1988). Dados demonstram que, no sistema nervoso, 

também existe uma considerável produção de apoE, sendo demonstrada por meio de 

uma presença significativa de mRNA em astrócitos, microglia, células de Schwann (SC) 

e em neurônios (REFOLO e FILLIT, 2004). Existem três isoformas principais 

identificadas de apoE codificada pelos alelos ε2, ε 3 e ε4  (apoE2, apoE3, apoE4), 

localizados na região cromossômica 19q13. Existem algumas diferenças bioquímicas 

na cadeia de aminoácidos nas posições 112/158 da apoE onde os seguintes 

aminoácidos diferem; apoE2 (Cys/Cys), apoE3 (Cys/Arg) e apoE4 (Arg/Arg). Os alelos 

do gene APOE mostram uma distribuição peculiar em todo o mundo (CORBO e 

SCACCHI, 1999). O alelo ε3 é o mais frequente em populações com uma economia 

agrícola estabelecida, enquanto que o alelo é o ε4 é considerado o alelo ancestral, com 

uma maior frequência em pigmeus, Khu San, papuas, lapões, e alguns nativos 

americanos (SINGH et al., 1999), de modo que a frequência do alelo ε4 também 

aumenta com a latitude (GERDES, 2003). 

Os polimorfismos do gene APOE influenciam a conformação molecular e as 

ligações com as lipoproteínas e receptores celulares (GONG et al., 2007). A apoE4 

preferencialmente se liga ao LDLR e está associada a um maior risco de aterosclerose 

bem como distúrbios neurodegenerativos, incluindo a doença de Alzheimer. 

Esta preferência de ligação é devido à interação de domínio (pela presença de 

Arg- 112 e de Arg - 61 no domínio amino-terminal que causa uma melhor interação com 

o domínio carboxi terminal que contém Glu-255). Além disso, as propriedades 

fisiológicas da apoE, tais como; como antioxidante, anti-apoptótica e imunomoduladora 

(LAUDERBACK et al., 2002; JI et al., 2006), são significativamente influenciadas pelo 

polimorfismo da apoE. Dentre as funções biológicas das apolipoproteínas, destaca-se o 

transporte de lípideos, por meio da ligação aos seus receptores de LDL (LDLR). A 
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família desses receptores inclui LDLR, proteína relacionada ao LDL 1 (LRP1), receptor 

da lipoproteína de muito baixa densidade (VLDLR), megalina (também conhecido como 

LRP2) e LRP1B e outros (BU, 2009). Como o protótipo desta família, LDLR é o principal 

receptor para o metabolismo do colesterol (YAMAMOTO et al., 2008), o qual APOE4 

tem cerca de 50x mais afinidade pelo receptor em comparação com a APOE2 (RAFFAI 

et al., 2001). A apoE é essencial para o metabolismo dos triglicerídeos. A interação da 

apoE com LDLR determina a remoção de lipoproteínas do sangue (ex.: VLDL, 

quilomícrons, lipoproteínas de densidade intermediária) promovendo a homeostase do 

colesterol e triglicerídeos. Além disso, a apoE promove a transdução direta de sinal 

podendo ainda atuar modulando e integrando várias vias de sinalização imunológicas 

(HERZ, 2009). 

1.8 Papel da apoE e lipídeos nas infecções 

A distribuição dos lipídeos depende da circulação das partículas de diferentes 

lipoproteínas no corpo (UROSEVIC e MARTINS, 2008). Dentre os principais fatores que 

envolvem a resposta de um hospedeiro a uma determinada infecção, os níveis teciduais 

de lipídeos configuram importância essencial nessa resposta. Esses lipídeos podem 

mediar a atividade de uma enorme quantidade de citocinas, dentre as quais destacam-

se IL-1β, IL-6 e ainda o TNF-α. Essas citocinas têm sua expressão aumentada de 

acordo com a elevação dos níveis de triglicerídeos e VLDL (TYOR et al., 1992). 

Os lipídeos e as lipoproteínas que estão presentes no soro contribuem para a 

geração da resposta imune contra patógenos, por meio da diminuição da capacidade 

dos vírus de se ligar às células, facilitando com isso a ação dos anticorpos na 

sinalização destas partículas (SINGH et al., 1999).  

Diversos estudos utilizando cepas de animais nocaute para o gene da APOE 

demonstram que esses animais eram mais susceptíveis às infecções por Klebsiella 

pneumoniae (DE BONT et al., 1999), enquanto animais transgênicos para os genes 

humanos APOE4 revelaram um efeito pró-inflamatório em resposta à injeção de LPS 

(LYNCH et al., 2003). Nos modelos de infecção por Listeria monocitogenes ou 

Klebsiella pneumoniae ocorria um aumento na mortalidade a morte dos animais 

nocaute em comparação aos animais selvagens (DE BONT et al., 1999; VAN OOSTEN 
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et al., 2001). A ligação das endotoxinas bacterianas com as lipoproteínas (HDL, LDL e 

VLDL) promove o direcionamento das endotoxinas para as células de Kupffer no fígado 

onde são desativadas (VAN OOSTEN et al., 2001). Por outro lado estudos demonstram 

ainda que a apoE facilitou a mortalidade induzida por sepse de maneira dose-

dependente e ainda o aumento da proliferação das células natural killer T (NKT) no 

baço (KATTAN et al., 2008). Outras evidências comprovam ainda que camundongos 

APOE nocautes foram mais suscetíveis à tuberculose, evidenciado pela mortalidade de 

100% dos animais durante quatro semanas de infecção com Mycobacterium 

tuberculosis (MARTENS et al., 2008).  

Outros trabalhos examinaram as frequências alélicas do APOE4 e postulam uma 

série de benefícios do APOE4 contra protozoários entéricos. A presença do genótipo 

APOE4 foi benéfica em crianças com Giardia lamblia e diarreia (ORIA et al., 2005). 

Além disso, o alelo APOE4 parece ser protetor contra déficits cognitivos causados por 

infecções causadas por Giardia na infância em crianças no Egito (RAIDA S. YAHYA, 

2009). Um possível fator proteor do hospedeiro contra os sintomas causados pela 

Giardia portador do alelo APOE4 pode estar relacionada com a exigência do parasito 

de obter colesterol para o seu crescimento. Assim, a necessidade de desviar o 

colesterol sintetizado no hospedeiro pode ser dificultado pelo genótipo do hospedeiro 

(ORIA et al., 2007). Estes efeitos podem exigir uma via do receptor de LDL, 

evolutivamente conservada, que se encontra com a expressão diminuída em portadores 

do genótipo APOE4 (MAHLEY e RALL, 2000). Além disso, estudos de Colton e 

colaboradores (COLTON et al., 2001; CZAPIGA e COLTON, 2003) têm mostrado que a 

produção de NO na microglia de animais APOE4, por estimular a absorção de arginina 

por meio de um transportador catiônico de aminoácido arginina (CAT1). Um alelo ε4 

sozinho ou com a presença de vírus herpes simplex (HSV) 1, no cérebro confere um 

risco aumentado de desenvolvimento de doença de Alzheimer (ITZHAKI et al., 1997; 

ITZHAKI e WOZNIAK, 2006). 

Diante disso o presente trabalho irá investigar o possível efeito protetor do gene 

APOE4 em animais transgênicos  C57BLJ/6 submetidos a desnutrição e infecção pelo 

C. parvum. 
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2 HIPÓTESE 

Baseado em estudos coortes publicados em crianças com alta morbidade de 

diarreia nos primeiros dois anos de vida, em que o gene da APOE4 teve efeito protetor 

no desenvolvimento cognitivo, postula-se que esse gene terá efeito benéfico na 

resposta imunoinflamatória em modelo experimental de criptosporidioise associada à 

desnutrição pós natal, exercendo uma função essencial na adaptação do hospedeiro ao 

parasito. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Demonstrar por meio do modelo em camundongos C57BLJ/6 geneticamente 

modificados o papel protetor do gene humano APOE4/4 contra a desnutrição induzida 

por uma dieta pobre em proteína juntamente com a infecção induzida pelo protozoário 

Criptosporidium parvum em comparação aos selvagens, APOE Kos e APOE 3/3 por 

meio de uma abordagem farmacogenética. 

3.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar o efeito do gene APOE4 humano no peso dos animais durante todo 

o protocolo experimental de desnutrição; 

• Caracterizar o efeito do gene APOE4 humano no peso dos animais durante todo 

o protocolo experimental de desnutrição e infecção 

• Analisar a liberação de DNA dos oocistos nas fezes dos animas durante dias 

alternados no período pós-infecção. 

• Avaliar por meio das medidas morfométricas (altura de vilo e profundidade de 

criptas), de acordo com o genótipo, o papel protetor do gene APOE4 na 

superfície intestinal de animais submetidos pela desnutrição/infecção intestinal. 

• Caracterizar o estado inflamatório de acordo com o genótipo dos animais 

experimentais diante da desnutrição e infecção, por meio da analise das 

citocinas pró-inflamatórias realizado pelo ensaio Multiplex. 

• Avaliar a expressão intestinal do transportador catiônico de arginina (CAT-1) e da 

enzima Arginase – 1, da enzima oxido nítrico sintase induzida (iNOS) e do 

Receptor Toll Like 9 (TLR 9) de acordo com o genótipo, dos animais submetidos 

pela desnutrição e infecção 

• Analisar a ocorrência de variações nos perfis dos lipídeos, de acordo com o 

genótipo, dos animais submetidos pela desnutrição e infecção  
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4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente diversos grupos científicos estudam as enteropatias e a desnutrição 

do ponto de vista das condições ambientais sem levar em consideração as 

características da relação parasito/hospedeiro. O presente trabalho se mostra bastante 

relevante pelo fato de que analisa o papel do genótipo do hospedeiro, mais 

precisamente do gene APOE4,  diante das adversidades ambientais tais como a 

desnutrição e a infecção intestinal causada pelo Criptosporidium parvum. 

Estudos com animais portadores do  gene humano da APOE possibilitam fazer 

uma avaliação farmacogenética de sua relação com a fisiopatologia da 

infecção/desnutrição, dessa forma contribuindo para melhor entender os mecanismos 

envolvidos e os efeitos gene-dependentes. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Equipamentos e Reagentes 
CFX 96 Bio-Rad Real Time PCR  

Bio-Plex Suspension Array System 

Balança analítica (Ohaus) 

Microscópio de luz Leica DM1750 M 

Soro fisiológico; 

Formol 10% (Reagen); 

Hematoxilina (Reagen); 

Solução salina; 

Ketamina (Kensol® König) 

Xilazina (Vetanarcol® König) 

PBS (Gibco) 

Primers (Life Technologies) 

Criptosporidium parvum em solução (Waterborne; Nova Orleans, EUA). 

P rimers (Life Technologies) (Beta-actin, Arginase -1, CAT – 1, RNA 18s de C. 

parvum, iNOS, TLR9) 

Kit de extração de DNA fecal (QIAamp DNA Stool Mini Kit) 

Kit de detecção de citocinas (Bioplex - Bio Rad) 

5.2 Animais e os Aspectos éticos 

Os camundongos C57BL/6J (selvagens, APOE Ko, APOE 4 e APOE 3) que foram 

utilizados no experimento tinham idade entre 27 e 30 dias e foram obtidos da 

TACONIC® (Albany, Nova Iorque, EUA). Os animais foram aclimatados durante um dia 

no biotério da Universidade da Virginia, onde receberam água e ração ad libitum.  A 

substituição do gene APOE do camundongo pelo alelo 4 e 3 do gene APOE humano foi 

realizada por meio da utilização de células tronco embrionárias de camundongos como 

descrito por Sullivan e colaboradores (Duke University, Carolina do Norte, EUA) em 

1997 (SULLIVAN et al., 1997). Para a inserção do gene no genoma do camundongos 

foi utilizado o vetor pPNT, o qual possuía o plasmídeo pHEG-1. Este fragmento 

continha os éxons dos genes APOE3 e 4 humano como construto genético do vetor a 

ser substituído nas células contendo os éxons para o APOE 4 e APOE3. Todos os 
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camundongos utilizados neste estudo foram provenientes da geração F2 de híbridos 

entre C57BL/6 com 27 a 30 dias de idade. Genótipos foram determinados utilizando a 

técnica de  Southern blotting (SULLIVAN et al., 1997) e PCR como descrito (HIXSON e 

VERNIER, 1990). As colônias de animais foram mantidas em ração normal isoproteíca 

e isocalórica (Prolab, Nova Iorque, EUA). O modelo didático adotado na concepção das 

linhagens dos camundongos e o construto genético está demonstrado na ilustração 

abaixo. Figura 5. Todos os protocolos com o uso dos animais e do do Criptosporidium 

parvum foram aprovados pelo Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) 

das Universidade de Virginia, Universidade de Duke e Universidade Federal do Ceará 

(sob o número 30/05). 
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Figura 5 – Modelo esquemático adotado na concepção dos camundongos geneticamente modificados 

por meio da técnica de inserção gênica por meio de vetores bem como os construtos genéticos utilizados 

na geração dos camundongos transgênicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaborado pelo próprio autor. 

5.2.2  Acompanhamento dos animais 

Os camundongos foram acondicionados em gaiolas com no máximo 5 animais 

por gaiola com acesso livre a água e ração. Para o experimento completo foram 

utilizados 45 animais. As gaiolas eram mantidas em cabines de fluxo de ar negativo. As 
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cabines eram instaladas em salas com nível 3 de biossegurança devidamente 

identificadas com o símbolo de risco biológico na cor laranja. Para o manuseio dos 

animais infectados era necessário a colocação de todos aparato de proteção individual 

(luvas, máscaras, gorros, propés e avental). Para a desinfecção foi utilizado água 

sanitária (Hipoclorito de sódio) a uma concentração de 10%, borrifada nas superfícies 

que os animais entravam em contato (ex.: balanças e bancadas). As carcaças 

infectadas após o descarte foram colocadas em freezer adequado e levadas ao 

incinerador. Diariamente os animais foram pesados sempre no mesmo horário com 

objetivo de mensurar as variações de peso que os grupos experimentais apresentavam 

de acordo com o protocolo adotado. Os pesos foram registrados em balança semi-

analítica (±0.01g) e em seguida inseridos em arquivo Excel para posterior análise. 

5.2.3  Preparação do inóculo de Criptosporidium parvum 

O Criptosporidium parvum foi adquirido por meio da Waterborne (Nova Orleans, 

LA, EUA) em solução contendo 109 oocistos viáveis diluídos em 50 ml de PBS. A dose 

administrada nos animais foi de 107 oocistos não excistados (COSTA et al., 2012) send 

retirada uma alíquota, calculada de acordo com a quantidade de animais, então essa 

alíquota era concentrada e em seguida administrada. A ração foi previamente removida 

das caixas, cerca de 3 horas antes da inoculação orogástrica, com o Criptosporidium 

parvum,  com o objetivo de se obter um melhor esvaziamento gástrico. Os oocistos 

foram administrados em um volume de 100 µl / animal por via orogástrica usando-se 

uma cânula 22GA e para o grupo controle foi administrado apenas 100 µl / animal de 

PBS. Todos os protocolos envolvendo a utilização do C. parvum  e os animais 

geneticamente modificados também foram aprovados pelo comitê de ética da 

Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Virgínia. 
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5.3  Delineamento Experimental  

Os animais com cerca de 30 dias de idade e peso e 14 gramas foram separados 

em 2 grupos, que receberam dietas proteicas especiais. Um dos grupos recebeu dieta 

contendo 20% de proteína o outro recebeu dieta contendo 2% de proteína. As dietas 

especiais foram adquirida por meio do Laboratório Harlan (Indiana, EUA) ver tabela 2. 

Na Figura 6 está a descrição do protocolo adotado no modelo experimental de indução 

da desnutrição e posterior infecção pelo Criptosporidium parvum. Na Tabela 2 pode ser 

verificada a composição nutricional das dietas utilizadas durante o experimento. 

Figura 6 – Modelo didático do protocolo experimental adotado para os camundongos durante os períodos 

de indução de desnutrição e infecção. 

 

 

 

 

 

*Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

 

*Elaborado pelo próprio autor.
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Tabela 2 – Informações nutricionais da dieta padrão e das dietas especiais contendo 2 e 20% de proteina 

utlizadas nos protocolos alimentares. A dieta padrão utilizada quando da ocasião dos animais possuia 

características semelhantes a dieta com 20% de proteína. 

Fórmula g/Kg 

 2% de proteína 20% de proteína 
Caseína 23 230 

D,L Metionina 3 3 
Sacarose 150 150 

Amido de milho 349,56 349,56 
Maltodextrina 120 120 
Óleo de milho 52,3 52,3 

Celulose 50 50 
Mix de vitaminas 10 10 
Mix de minerais 13,37 13,37 

Cálcio fosfato dibásico 16,66 16,66 
Carbonato de cálcio 5,1 5,1 

Etoxiquinina antioxidante 0,001 0,001 

Fonte: Harlam Laboratories (Nova Iorque, EUA) 
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5.4   Extração de DNA do Criptosporidium parvum das fezes 

Os animais após serem pesados e devidamente marcados eram submetidos a 

massagem abdominal para induzir a defecação por meio da qual eram coletadas as 

fezes, as quais foram submetidas a extração de DNA total para o C. parvum (QIAamp 

DNA Stool Mini Kit, Alemanha) e posterior reação de PCR quantitativo em Tempo Real. 

Na Figura 7 está demonstrado kit usado na extração do DNA do Criptosporidium 

parvum das fezes analisadas e o aparelho QIAcube utilizado na extração do DNA bem 

como a estação de trabalho composta pelo computador e o aparelho termociclador em 

Tempo Real. 

Figura 7 – Fotografia mostrando o Kit utilizado na extração do DNA de oocistos do Criptosporidium 

parvum , bem como o equipamento qiCUBE de automatização de extração das fezes  expelidas dos 

animais experimentais e ainda o aparelho de PCR em tempo real CFX 96 da Bio-Rad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografado pelo próprio autor. 
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5.5  Coleta de tecidos para análises moleculares 

 Após 14 dias decorridos do protocolo experimental composto de 7 dias de ração 

pobre em proteína (2%) e mais 7 dias de desnutrição associada à infecção, os animais 

foram anestesiados com uma mistura de xilazina e ketamina, posteriormente foram 

colocados em uma câmara de CO2 na qual foram sacrificados. Para as análises 

morfométricas, os segmentos do íleo foram retirados e colocados em paraformaldeído a 

a 4% tamponado. Para as análises moleculares, as amostras foram coletadas a uma 

distância de 1 cm da válvula ileocecal, sendo imediatamente congeladas em nitrogênio 

líquido e ao final da coleta foram armazenadas em freezer a -80oC. Na Figura 8 está 

esquematizada a sequência de coleta dos tecidos para as respectivas análises. 

Figura 8 – Modelo esquemático de procedimentos sacríficio e coleta de amostras dos camundongos 

experimentais. 

 

*Elaborado pelo próprio autor 

 

 



 	   	  

	  

67	  	  

	  

5.6  PCR quantitativo para Criptosporidium parvum 

A reação em cadeia da polimerase em tempo real para o Criptosporidium parvum 

foi realizada em um sistema de detecção de PCR em tempo real CFX-96 (BioRad, 

Hercules, EUA), sistema que utiliza a interpolação dos valores de CT de cada corrida 

com uma curva padrão de quantidades previamente conhecidas de DNA de 

Criptosporidium parvum e transformado em número de organismos por miligrama de 

amostra de fezes (PARR et al., 2007). As quantidades de ‘’master mix” e os “primers” 

que foram utilizados no PCR, foram as seguintes 5 µl de amostra de DNA total foi 

adicionada a 20 µl de mistura principal (consistindo em 12,5 µl de SYBR Gree Supermix 

(BioRad, Hercules, Califórnia), 1,0 µl de “primer forward”, 1.0 µl do “primer reverso”, e 

5,5 µl de água livre de enzimas (DNAse e RNAse) para se obter um volume final de 25 

µl. As sequências dos primers utilizados foram as seguintes: senso; 5 

CTGCGAATGGCTCATTATAACA-3 e antisenso; 5 AGGCCAATACCCTACCGTCT-3, 

respectivamente, foram utilizados como alvo para o gene que codifica o rRNA 18s. A 

amplificação consistiu do seguinte protocolo de termociclos; 15 min a 95°C, seguido de 

40 ciclos de 15’ a 95°C, 30’ a 60°C, e 30’ a 70°C. Amplificação e detecção foram 

realizadas com a utilização do iCycler em tempo real do sistema de detecção (iCycler 

IQ, Biorad). A fluorescência foi medida durante a etapa de anelamento de cada ciclo. 

Os números de ciclos de cada de reação foram comparados com uma curva padrão 

conhecida DNA de Criptosporidium parvum e transformada em contagem de oocistos 

por miligrama de amostra de fezes (COUTINHO et al., 2008), conforme ilustrado na 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 



 � �

�

� 
 ��

�

Figura 9 - Gráfico de contagem de cópias de DNA em amostras de fezes extraídas de camundongos e 

submetidas ao PCR tempo real. 

 *Elaborado pelo próprio autor no Laborátorio de Doenças Infecciosas da Universidade de 

Virgínia. 

 

5.7  Luminex para citocinas pró-inflamatórias 

Conforme dito anteriormente as amostras de íleo foram coletadas distantes cerca 

de 1cm da válvula ileo-cecal e imediatamente colocadas em nitrogênio liquido e 

posteriormente armazenadas em freezer -80°C até serem processadas. O tecido foi 

homogeneizado e processado em tampão HEPES (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) (pH 

= 7,4). As placas foram incubadas a 4°C durante a noite com os anticorpos anti TNF-α, 

IL-1β, IL-17 e IFN-γ a uma concentração de 2µg/ml. Após o bloqueio das placas, as 

amostras e as curvas padrões nas várias diluições foram adicionados em duplicatas e 

incubadas a 4°C durante 2h. As placas foram lavadas três vezes com tampão PBS. Os 

seguintes anticorpos biotinilados policlonais foram adicionados aos poços após a 

lavagem das placas diluídos a 1:1000 com tampão de ensaio de BSA a 1%. Após outra 

incubação em temperatura ambiente durante 1 h, as placas foram lavadas e foi 
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adicionado 50 µl de avidina-HRP diluída a 1:5000. O reagente de cor fenilenodiamina 

(OPD, 50 µl) foi adicionado e após 15 minutos as placas foram incubadas em camara 

úmida a 37°C durante 15-20 min. A reação da enzima foi interrompida adicionando-se 

H2SO4 (2N) e a absorbância foi medida a 490 nm. Os valores foram expressos como 

picogramas/mililitro (pg / ml). 

5.8  PCR quantitiativo em Tempo Real para Transportador Catiônico de 
aminoacidos (CAT–1), Arginase–1, óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e 
Receptor Toll Like 9 (TLR9) 

5.8.1 Extração do RNA 

As bancadas foram limpas com álcool a 70% juntamente com solução de 

eliminase Nuclease Eliminator (Amresco, Ohio, EUA). Os tecidos foram retirados do 

freezer -80ºC e descongelados. Após serem pesados na balança da precisão, os 

tecidos foram triturados em uma solução de 600µl de tampão RLT (Qiagen, Maryland, 

EUA) e a cada troca de tubo de tecido o triturador foi higienizado com água destilada e 

álcool a 70%. Após a trituração completa do tecido foi realizada uma centrifugação e 

retirado o sobrenadante sendo então colocado em um novo tubo no qual foram 

adicionados 600 µl de álcool a 70% pipetando para cima e para baixo com o objetivo de 

misturar bem. Dessa mistura retirou-se uma alíquota de 700 µl e colocou-se no RNeasy 

Mini Spin Column (Qiagen). Submetendo a uma centrifugação de 10000 rpm durante 

15s descartando-se o filtrado. Adicionou-se à mesma coluna 350µl de tampão RW1 

(Qiagen; Maryland, EUA) diretamente na membrana e contrifugando novamente a 

10.000 rpm por 15s reutilizando o tubo. Adicionou-se 80 µl de solução DNase I (Qiagen, 

Maryland, EUA) para cada amostra, permanecendo na bancada durante 30 min. 

Adicionou-se 350 µl de tampão RW1, centrifuga-se novamente descartando o filtrado. 

Transferiu-se a coluna para um novo tudo pipetando 500 µl de tampão RPE (Qiagen) 

diretamente na coluna sendo em seguida centrifugada e descartando o filtrado. Para 

eluir foram adicionados 30 µl de água livre de RNase, centrifugando o tubo a 10.000 por 

1 min, recolhendo-se o centrifugado. 
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5.8.2  Análise de Espectrografia 

 Para quantificação do RNA extraído foi usada uma solução de água destilada 

como controle (branco), posteriormente foram adicionados 200µl de água livre de 

RNase em um Uvette®  (Eppendorf, Alemanha) selecionando-se o ensaio de RNA no 

espectrofotômetro (Biophotometer®). Para a análise de cada amostra procedeu-se 

adicionando um volume de 2µl de amostra com 198µl de água livre de RNase para se 

boter uma leitura a partir de uma dluição (1:100). 

5.8.3  Transcrição Reversa 

Para a transcrição reversa foi utilizado o kit de da Invitrogen (Nova Iorque, EUA) 

contendo dNTP’s DTT, RNase out tampão FS dessa forma adicionou-se o conteúdo de 

2 µl de Oligo dT, 2 µl de dNTP mix 10 µM (10 mM de dATP, dGTP, dCTP e dTTP) 

(Invitrogen) com 2 µg de RNA total previamente calculado. A mistura foi aquecida por 

5min a uma temperatura de 65ºC. Adicionou-se 8µl de tampão FS 5X, 4µL DTT 0.1M, 2 

µL RNaseOUT, misturou-se o conteúdo em tubo eppendorf sendo então deixado no 

banho maria a 37ºC por 2 min. Adicionou-se 1µl de SuperScript Transcriptase Reversa. 

Os tubos foram então inseridos no termociclador e deu-se inicio o programa com 50min 

a 37ºC  e logo após 70ºC durante 15min. As sequências de de bases nitrogenadas para 

os primers estão demonstradas na Tabela 3. 

Primers Senso Antisenso 

β-Actina AATTTCTGAATGGCCCAGGT TTTGTGTAAGGTAAGGTGTGC 

Arginase-1 TCTGCCAAAGACATCGTGTA GGTAGCTGAAGGTCTCTTCC 

CAT-1 CACTGCTGATCTGTGTACCT GTGGGGACATAAGATGCTCA 
TLR-9 TGGTGTTGAAGGACAGTTCTCTC CACTCGGAGGTTTCCCAGC 

iNOS CAGCTGGGCTGTACAAACCTTC CATTGGAAGTGAAGCGTTTCG 

5.8.4  Amplificação 

O material extraído foi amplificado colocando-se em cada tubo de PCR os 

respectivos volumes de amostra (2,5 µl), H2O (6,0 µl), primer senso (2µl), primer 

antisenso (2µl), SYBR Green (12,5µl) (Biorad, CA, EUA) obtendo-se um volume final de 

25µl. Colocou-se a mistura em um tubo de PCR misturando gentilmente e fechando 

cuidadosamente o tubo sendo os tubos então colocados no termociclador CFX96 
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(Biorad) procedendo com as seguintes condições de PCR: 95˚C durante 10 min, 95˚C 

durante 3 min, seguido por 40 ciclos de 95˚C durante 30 s; 58˚C durante 30s e 72˚C 

durante 30 s, seguido de uma análise de curvas de fusão. Os dados foram analisados e 

são apresentados com base no método de expressão relativa (LIVAK e SCHMITTGEN, 

2001). A fórmula que foi utilizada é expressa por meio do cálculo de Expressão Relativa 

= 2- (SΔCT-CΔCT), onde é ΔCT a diferença de limiar de ciclos entre o gene de interesse  e o 

gene com expressão padrão naquele tecido, no caso a (β-actina). Nesta equação, S = 

camundongos infectados pelo C. parvum e C = camundongos controles. 

5.9  Análise Bioquímica do Perfil Lipídico 

Para analisar o perfil lipídico dos animais experimentais, ao final do 7o dia de pós 

infecção, os animais foram anestesiados com xilazina e ketamina, em seguida o sangue 

foi coletado por meio de uma punção intracardíaca. O sangue foi coletado uilizando-se 

seringa umedecida com EDTA 0.5 M e pH=8.0 (Gibco, Nova Iorque, EUA) para evitar a 

formação de coágulos. Para a obtenção do soro, o sangue foi centrifugado por 10.000 

rpm por 10 minutos a 10°C. O soro foi armazenado a -80 º C até a análise. A 

metodologia do ensaio foi por meio da hidrólise de ésteres de colesterol, que são 

enzimaticamente hidrolisados pela enzima esterase em colesterol e ácidos graxos 

livres. Esta reação é baseada na formulação de Allain e colaboradores. (ALLAIN et al., 

1974), modificado por Roeschlau (ROESCHLAU et al., 1974).  

Foram realizados também ensaios para avaliar triglicerídeos na qual o método 

utilizado foi o ensaio da oxidase fosfato Glicerol. Os triglicerídeos são hidrolisados 

enzimaticamente pela lipase sendo transformados em ácidos graxos e Glicerol. O 

glicerol é fosforilado pela glicerol quinase (GK) de difosfato de adenosina (ADP) para 

produzir glicerol-3-fosfato, sendo então oxidado a dihidroxiacetona fosfato (DAP) pela 

oxidase glicerol fosfato produzindo peróxido de hidrogênio (H2O2). Em uma reação 

colorimétrica catalisada pela peroxidase, o H2O2 reage com 4-aminoantipirina (4-AAP) e 

4-clorofenol (4-CP) para produzir uma coloração vermelha. A absorbância deste corante 

é proporcional à concentração de triglicerídeos presentes na amostra. A reação é 

baseada no método desenvolvido por Wako e modificado por McGowan (MCGOWAN et 

al., 1983) e Fossati (FOSSATI e PRENCIPE, 1982).  Para a avaliação do HDL, utilizou-

se a metodologia baseada na reação da enzima colesterol oxidase (CO) com o HDL e 



 	   	  

	  

72	  	  

	  

LDL-colesterol não esterificado. Na primeira reação, o HDL não esterificado é clivado 

por uma reação enzimática e o peróxido gerado é consumido por uma peroxidase com 

o DSBmT (N, N-bis (4-sulfobutil)-m-toluidina disódico) originando um produto incolor. A 

segunda reação ocorre pela ação de um detergente capaz de solubilizar o HDL, com a 

ação da esterase de colesterol dessa forma ocorre a liberação de cor pelo DSBmT 

podendo haver a determinação quantitativa do colesterol HDL. 

5.10 Análise Estatística  

Os programas utilizados foram o GraphPad Prism (California, EUA)  e o Excel. 

Os dados foram previamente submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para a 

valiação da distribuição normal. A análise estatística foi realizada por meio de Análise 

de Variância (ANOVA), teste de Bonferroni e o teste T student. O p<0,05 foi usado para 

indicar significância estatística. 
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6 RESULTADOS 

 
6.1 Avaliação das mudanças de peso corporal dos grupos experimentais 
desnutridos a partir do dia da implementação das rações especiais com 2% e 20% 
de proteína. 

Todos os grupos experimentais submetidos à dieta com 2% de proteína 

apresentaram perda significativa de peso durante o período avaliado, em comparação 

com os controles do tipo selvagem que receberam dieta cotendo 20% de proteína 

(p<0,05). No entanto, os camundongos APOE 4 mostraram inicialmente uma melhor 

resposta quando submetidos à dieta contend 2% de proteína (n = 17), em comparação 

ao grupo APOE 3/3 TR (n = 8) que recebeu a dieta com 2% de proteína (Harlan 

Laboratories, Indiana, EUA). Além disso, os animais ApoE nocaute mostraram uma pior 

adaptação quando submetidos à uma dieta contendo 2% de proteína, com relação a 

arquitetura histológica, em relação aos selvagens sob a dieta de baixa proteína. Os 

resultados são apresentados em média ± DP. Figura 10. 
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Figura 10– Curvas de peso dos animais experimentais acompanhados diariamente, submetidos a rações 

especiais cotendo 2% e 20% de proteinas. Os resultados estão expressos em % do peso inicial sendo 

apresentados como média ± DP. Os camundongos receberam 100 µL de uma solução contendo 107 

oocistos não excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes 

siglas, NC=Nutridos controles, MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. 
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6.2 Avaliação das mudanças de peso corporal dos grupos experimentais 
desnutridos a partir do dia da infecção com 107 oocistos de Criptosporidium 
parvum por via orogástrica. 

Após infecção por Criptosporidium parvum, os camundongos desnutridos ApoE 4 

tiveram um menor decréscimo no peso, no 2o dia pós-inoculação, quando a carga de 

parasito era alta quando comparados com APOE knock-out e ApoE 3/3 TR desnutridos 

(p<0,05). Os camundongos APOE3 tiveram uma maior perda de peso no dia 2, no 

entanto, no decorrer do protocolo alcançaram a taxa de crescimento dos animais 

APOE4 a partir do 3o dia. Outro fato marcante foi de que, os camundongos APOE 

nocaute mostraram profundas deficiências de peso após o dia 4 da administração do 

inóculo de C. parvum e mostraram um fraco crescimento após a infecção (dia 4, 6 e 

7)(p<0,05) (Figura 11). 
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Figura 11 - Curvas de peso dos animais experimentais acompanhados diariamente, submetidos a rações 

especiais com 2% de proteinas e submetidos pela infecção pelo C. parvum. Os camundongos receberam 

100 µL de uma solução contendo 107 oocistos de C. parvum não excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). 

Os resutados estão expressos em % do peso inicial, tendo o dia 0 sendo o dia da inoculção, tendo os 

dados apresentados como média ± DP. 
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6.3 Avaliação da quantidade de DNA de Criptosporidium parvum expelida pelas 
fezes dos animais submetidos pela desnutrição e infecção. 

 A quantidade de DNA proveniente dos oocistos, medida por meio do PCR em 

tempo real, expelidos pelas fezes, diminuiu nos animais APOE Ko nos dias 1 e 3 em 

relação aos selvagens desnutridos e infectados (p<0,05), bem como os animais APOE4 

demonstraram uma quantidade reduzida de oocistos expelidos nos dias 1 e 3 de 

maneira significativa (p<0,05) quando comparado com os animais APOE3 e APOE Ko 

respectivamente. No dia 5 de pós-infecção, os animais APOE4 apresentaram diferença 

significativa em relação aos selvagens (p<0,05). Figura 12. 
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Figura 12 – Quantificação de DNA de Criptosporidium parvum liberada pelas fezes e determinada pela 

coleta das fezes em dias alternados (1, 3, 5 e 7) e analisadas por PCR em tempo real dos camundongos 

que receberam 107 oocistos de Criptosporidium parvum (100 µl) por gavagem no 7o após ter iniciado a 

dieta contendo proteína a 2%. Os dados do PCR quantitativo foram expressos em número de parasitos 

por grama de fezes. Os resultados são mostrados em escala log como média ± DP. Os dados foram 

analisados com o uso da análise de variância ANOVA e o teste t de Student. 
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6.4  Quantidade de animais que continuavam apresentando oocistos 
detectáveis pelo PCR em tempo real nas fezes 

No decorrer do protocolo de pós-infecção verificamos a ocorrência de uma 

diminuicão significativa da ordem de 92,86%, na quantidade de animais do grupo 

APOE4 que continuaram expelindo os oocistos pelas fezes, bem como nos animais 

APOE3 onde a redução foi de 83,33%, já nos selvagens a redução foi de 66,64%. No 

grupo APOE Ko submetido a desnutrição e infecção conjuntas, a redução foi de 50,00% 

na quantidade de animais desse grupo. Tabela 4. 
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Tabela 4 - Os camundongos receberam, 107 oocistos não excistados diluídos em PBS (pH = 7,4) em um 

volume de 100 µL, por gavagem no dia 7 após o inicio da dieta com 2% de proteína. Os dados foram 

expressos em percentagens, relacionando a quantidade de animais que no decorrer do protocolo 

continuaram a liberação de oocistos pelas fezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias de coleta Wild-type APOE Ko APOE 3/3 TR APOE 4/4 TR 
1 12 (100%) 10 (100%) 6 (100%) 14 (100%) 
3 11 (91,67%) 10 (100%) 6 (100%) 13 (92,85%) 
5 8 (66,67%) 10 (100%) 4 (66,67%) 10 (71,42%) 
7 4 (33,33%) 5 (50%) 1 (16,67%) 1 (7,14%) 
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6.5  Análise dos parâmetros histopatológicos nos tecidos ileais dos 
camundongos submetidos pela desnutrição e infecção. 

 Os camundongos desnutridos e infectados mostraram um encurtamento de vilos 

e um desarranjo cripta ileal com ausência quase completa de mitoses. Raramente, as 

células de Paneth e caliciformes foram encontradas dentro da cripta. Além disso, as 

vilosidades eram finas e dispersas em comparação com o controle nutrido. A 

criptosporidiose é frequentemente associada com hiperplasia da cripta, achatamento 

das vilosidades e inflamação na lâmina própria e submucosa. Os camundongos ApoE 

nocaute mostraram uma redução na altura dos vilos (p<0,05) e uma redução da relação 

vilos / cripta (p<0,05) em comparação com tipo selvagem, APOE4 e APOE3. Além 

disso, o tecido do íleo de animais APOE nocaute mostraram uma resposta inflamatória 

intensa da mucosa e submucosa, com aumento de infiltrados de células 

polimorfonucleares bem como um adelgaçamento da lâmina própria bem como o 

aumento das áreas de edema no interior das vilosidades (Figura 13). 
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Figura 13 – Histologia representativa do íleo corado com hematoxilina e eosina (X100) dos camundongos com 30 dias de idade adquiridos da 

TACONIC e submetidos a desnutrição e infecção pelo Criptosporidium parvum. Os animais estão divididos pelos genótipos respectivamente wild-

types, APOE Ko, APOE 3 e APOE 4. Os animais foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 

100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). As imagens foram fotografadas por um microscópio de 

luz (Leica DM1750 M). A: Selvagem nutrido controle; B: Selvagem desnutrido infectado; C: APOE Ko desnutrido infectado; D ApoE 3/3 TR e E: 

ApoE 4/4 TR. Barra de escala = 50µM. �  
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Figura 14 – Análise morfométrica do parâmetro altura de vilos dos grupos experimentais de 

camundongos desnutridos e infectados com 107 oocistos do Criptosporidium parvum via 

orogástrica aos 30 dias de idade, os animais estão divididos em Selvagens, ApoE Ko, e ApoE 

3/3 TR e ApoE 4/4 TR. Os animais foram alimentados com uma dieta de 2% de proteína durante 

14 dias, concomitantemente, foram infectados com 107 oocistos não excistados, seguido, por 7 

dias após a infecção. As análises foram feitas utilizando o programa Image J (v.1.46). Os valores 

apresentados estão como média±DP. 
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Figura 15 – Análise do parâmetro morfométrico profundidade de criptas dos grupos 

experimentais de camundongos desnutridos e infectados com 107 oocistos do Criptosporidium 

parvum via gavagem aos 30 dias de idade, os animais estão divididos em Selvagens, ApoE Ko, 

e ApoE 3/3 TR e ApoE 4/4 TR. Os animais foram alimentados com uma dieta de 2% de proteína 

durante 14 dias, concomitantemente, foram infectados com 107 oocistos não excistados, 

seguido, por 7 dias após a infecção. As análises foram feitas utilizando o programa Image J 

(v.1.46). Os valores apresentados estão como média±DP. 
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Figura 16 - Análise da razão vilo/cripta dos grupos experimentais de camundongos desnutridos 

e infectados com 107 oocistos do Criptosporidium parvum via gavagem aos 30 dias de idade, os 

animais estão divididos em Selvagens, ApoE Ko, e ApoE 3/3 TR e ApoE 4/4 TR. Os animais 

foram alimentados com uma dieta de 2% de proteína durante 14 dias, concomitantemente, foram 

infectados com 107 oocistos não excistados, seguido, por 7 dias após a infecção. As análises 

foram feitas utilizando o programa Image J (v.1.46). Os valores apresentados estão como 

média±SEM. 
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6.6  Avaliação dos níveis de expressão para as citocinas inflamatórias de 
acordo com o genótipo por meio do ensaio multiplex Luminex XMAP 

 

As análises imunológicas, das citocinas expressas no íleo de 

camundongos desnutridos e infectados, revelaram níveis significativamente mais 

elevados de IL-1β, IFN-γ e TNF-α nos camundongos APOE nocaute em 

comparação com os respectivos controles wild-types (p<0,05). Além disso, 

ambos os grupos com genótipos APOE3 e 4 mostraram níveis mais baixos de 

IL-1β em relação aos APOE nocaute e selvagens (p<0,05). Por outro lado, os 

níveis de IL-17 foram mais baixos nos camundongos nocaute após a infecção, 

em comparação com todos os outros grupos, atingindo níveis semelhantes aos 

controles wild-types desnutridos (p<0,05). Não foram observadas diferenças 

significantes entre os animais APOE3 e APOE4 em todas as citocinas avaliadas. 

Os valores foram expressos em picogramas/ml e em média±DP (Figuras 17, 
18,19 e 20). 
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Figura 17 – Níveis ileais da citocina pró-inflamatória interleucina 1 - β dos grupos experimentais 

de camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 

7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em PBS 

(pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes siglas, NC=Nutridos controles, 

MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. Os grupos têm pelo menos 4 

grupos e por os resultados são apresentados como média ± DP. 
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Figura 18 - Níveis ileais da citocina pró-inflamatória interleucina 17 dos grupos experimentais de 

camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o 

dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em PBS 

(pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes siglas, NC=Nutridos controles, 

MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. Os grupos têm pelo menos 4 

grupos e por os resultados são apresentados como média ± DP. 
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Figura 19 - Níveis ileais da citocina pró-inflamatória interferon gama dos grupos experimentais 

de camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 

7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em PBS 

(pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes siglas, NC=Nutridos controles, 

MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. Os grupos têm pelo menos 4 

grupos e por os resultados são apresentados como média ± DP. 
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Figura 20 - Gráfico dos níveis ileais da citocina pró-inflamatória fator de necrose tumoral alfa dos 

grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 

2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não 

excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes siglas, 

NC=Nutridos controles, MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. Os 

grupos têm pelo menos 4 grupos e por os resultados são apresentados como média ± DP. 
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6.7 Estudo do perfil de expressão dos genes dos transportadores de 
Arginina (CAT – 1, Arginase - 1), enzima iNOS (oxido nítrico sintase 
induzida) e Receptor Toll Like 9 (TLR9) por meio do PCR quantitativo em 
Tempo Real  

Estudou-se também a participação de genes relacionados ao processo 

imunoinflamatório, com isso verificou-se o aumento da expressão dos níveis de 

mRNA tanto para CAT-1 quanto Arginase - 1 no íleo de animais APOE4 em 

relação aos animais APOE3, APOE Ko e selvagens (p<0,05), bem como, uma 

expressão reduzida em camundongos APOE nocautes comparados aos 

selvagens (p<0,05) 

Alterações semelhantes foram também observadas com a arginase 1, 

onde os níveis ileais mais elevados foram observados em camundongos 

APOE4. Os animais APOE Ko desnutridos expressaram altos níveis de NOS 

induzida de forma significativa em relação a todos os grupos (p<0,05) os animais 

APOE Ko desnutridos e infectados apresentaram níveis elevados em relação 

aos animais com genotipos APOE3 e APOE4 o que demonstra fortemente a 

participação de uma resposta imune inata contra o C. parvum nesses grupos. 

Os camundongos APOE4 desnutridos e infectados apresentaram um 

aumento estatisticamente significante (p<0,05) em relação aos APOE Ko na 

expressão do Receptor Toll Like 9 (TLR9) (Figura 21, 22, 23 e 24). 
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Figura 21 – Reação de PCR em tempo real para o gene do transportador catiónico ácido amino 

(CAT-1) dos grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com uma dieta de 

proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 

oocistos não excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). Cada grupo têm pelo menos 4 animais. Os 

dados foram analisados por ANOVA e teste de Bonferroni e são apresentados como média ± 

DP.  
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Figura 22 – Reação de PCR em tempo real para Arginase – 1 dos grupos experimentais de 

camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o 

dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não excistados diluídos em PBS 

(pH = 7,4). Cada grupo têm pelo menos 4 animais. Os dados foram analisados por ANOVA e 

teste de Bonferroni e são apresentados como média ± DP.  
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Figura 23 – Reação de PCR em tempo real para óxido nitrico sintase induzida (iNOS) dos 

grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 

2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não 

excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes siglas, 

NC=Nutridos controles, MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. Cada 

grupo têm pelo menos 4 animais. Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Bonferroni e 

são apresentados como média ± SEM. 
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 Figura 24 – Reação de PCR em tempo real para Toll Like Receptor 9 (TLR9) dos grupos 

experimentais de camundongos que foram alimentados com uma dieta de proteína de 2% 

durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL de uma solução contendo 107 oocistos não 

excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). Os grupos foram representados pelas seguintes siglas, 

NC=Nutridos controles, MNC=Desnutridos não infectados, MNI=Desnutridos infectados. Cada 

grupo têm pelo menos 4 animais. Os dados foram analisados por teste t student e são 

apresentados como média ± SEM 
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6.8 Análise dos parâmetros lipídicos de acordo com os genótipos dos 
grupos experimentais. 

Com o objetivo de descobrir se a resposta do hospedeiro a infecções 

envolveu mudanças nos níveis de lipídeos, medimos as frações de lipídios no 

soro. Após infecção por C. parvum em camundongos desnutridos, encontramos 

um aumento significante (8 vezes maior) no colesterol total e LDL-colesterol em 

camundongos ApoE nocaute em comparação aos controles C57BL/6.  

Os camundongos APOE4 apresentaram um aumento significante dos 

níveis de colesterol total no soro quando comparado com os animais selvagens. 

Nenhuma diferença significativa foi encontrada entre os camundongos APOE3 e 

APOE4. Os animais ApoE nocaute tinham aumento dos níveis séricos de 

triglicérides, em comparação com os animais APOE4. Além disso, os animais 

APOE4 apresentaram um aumento significante (p<0,05) em comparação aos 

animais selvagens (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Perfil lipídico dos grupos experimentais de camundongos que foram alimentados com 

uma dieta de proteína de 2% durante 14 dias, e no 7o dia receberam 100 µL de uma solução 

contendo 107 oocistos não excistados diluídos em PBS (pH = 7,4). Cada grupo têm pelo menos 4 

animais e os resultados são apresentados como média ± DP.  

 

*   p<0.001 APOE Ko vs todos os grupos 
& p=0,0019 APOE4 vs selvagens 
*** p<0.001 APOE Ko vs todos os grupos 
#   p<0.05 APOE Ko vs APOE TR 4/4 pelo T Student teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitos 
(mg/dL) 

Selvagem  
(n=5) 

APOE Ko  
(n=5) 

APOE 4/4 
 (n=5) 

APOE 3/3  
(n=4) 

Colesterol  Total   60,8 ± 18,57 615,8 ± 69,68* 112 ± 16,95& 96,75 ± 14,03 

HDL  52 ± 9,37 50 ± 5,7 58 ± 6,24 47 ± 7,83 

LDL  29,8 ± 6,57 576 ± 65,87*** 45,8 ± 10,45 38,5 ± 7 

Triglicerídeos 53,2 ± 17 59 ± 4# 48.6 ± 8 68,5 ± 24 
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7. DISCUSSÃO 

 

O Criptosporidium é um protozoário parasito intracelular obrigatório sendo 

um importante causador de doenças diarreicas em todo o mundo. O 

Criptosporidium é um  transmitido pela via fecal-oral por meio de uma rota 

zoonótica ou antroponótica ou ainda por meio de água ou alimentos 

contaminados, tendo a capacidade de infectar principalmente o intestino delgado 

distal (SHIRLEY et al., 2012) 

Os indivíduos mais suscetíveis são crianças provenientes de áreas 

carentes que estão frequentemente expostas ao Criptosporidium parvum bem 

como a desnutrição e a outras infecções causadas por outros agentes (ex.:E. 

coli)  resultando em diarreia debilitante, bem como severa deficiência do 

crescimento  (CHECKLEY et al., 1997; CHECKLEY et al., 1998). Existem 

principalmente duas espécies do gênero Criptosporidium, o Criptosporidium 

hominis e o Criptosporidium parvum, que são encontrados de maneira endêmica 

em comunidades carentes do Brasil, onde ambas as espécies são altamente 

prevalentes durante a estação chuvosa (NEWMAN et al., 1999) (AGNEW et al., 

1998) 

O Criptosporidium frequentemente causa diarreia persistente ou crônica e 

pode também envolver a via biliar (HUNTER e NICHOLS, 2002). Em crianças 

desnutridas, a diarreia persistente está associada ao aumento da 

susceptibilidade a episódios recorrentes de diarreia, o que pode levar à morte ou 

a sequelas nutricionais e imunológicas crônicas e ainda severos déficits 

cognitivos (AGNEW et al., 1998; CHECKLEY et al., 1998; GUERRANT et al., 

1999).  

Dentre os vários fatores a serem considerados, o estado nutricional, o 

estado imunológico e o genótipo para o APOE podem afetar diretamente a 

resposta do hospedeiro contra a infecção e podem aumentar o risco de 
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aquisição e disseminação do Criptosporidium (ORIA et al., 2005; MOORE et al., 

2010; PINKERTON et al., 2011). No presente trabalho avaliou-se o papel do 

gene APOE4 num modelo de infecção induzida pelo Criptosporidium parvum, 

utilizando camundongos C57BL6/J com diferentes genótipos, portando os genes 

humanos APOE 3/3 e 4/4 bem como animais nocautes (sem o gene APOE). 

Nossos dados demonstram que os animais APOE 4 (portadores do alelo 

ε4) apresentaram um melhor desempenho quando submetidos à desnutrição, 

em comparação a todos os grupos, nos dois primeiros dias após o inicio do 

protocolo de desnutrição com dieta pobre em proteína (2%) (p<0,05). Dados de 

Oria e colaboradores em 2007 estudando crianças em comunidades carentes 

sugeriram que as crianças  com diarreia e portadoras do gene ε4 da APOE 

possuíam um melhor desenvolvimento cognitivo e físico (ORIA et al., 2007). 

Os camundongos APOE4 apresentaram uma diferença significativa 

(p<0,05) quando comparados aos camundongos APOE3 e APOE ko, no 2o dia 

do experimento, sugerindo que o gene APOE4 apresenta alguma ação protetora 

contra a perda de peso e contra a infecção induzida pelo Criptosporidium 

parvum. Dados de Colton e colaboradores sugerem que animais com o gene ε4 

demonstram um fenótipo pró-inflamatório que inclui diversas alterações dentre 

elas aumento de citocinas pró-inflamatórias bem como aumento da produção de 

NO (VITEK et al., 2009), o que poderia ter melhorado a resposta imune inata 

contra o Criptosporidium. 

Por outro lado, foi observado um melhor crescimento nos camundongos 

APOE nocaute não infectados e com altos níveis de colesterol, submetidos a 

dieta com baixa proteína, em comparação com os controles selvagens, o que 

sugere que o colesterol disponível em excesso, poderia estar sendo utilizado 

como fonte de energia para o crescimento (MARTENS et al., 2012). Hoare e 

colaboradores demonstraram que a energia proveniente de dietas calóricas são 

fundamentais para a retomada do crescimento após infecções entéricas agudas 

(HOARE et al., 1996). Curiosamente, encontramos em nossos estudos 
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anteriores que camundongos APOE nocaute apresentaram déficits de 

crescimento após desnutrição (causada pela separação materna) em 

camundongos neonatos segido de uma reabilitação com dieta normoproteica 

(ORIA RB, 2006) (REFOLO e FILLIT). Estes resultados contraditórios podem ser 

explicados pelo fato de que a reduzida massa corporal o menor teor de gordura 

nos camundongos neonatos levou esses animais a níveis insuficientes de 

colesterol para o aproveitamento energético durante o crescimento. Os níveis 

séricos elevados de colesterol associados ao genótipo APOE nocaute, podem 

ocorrer mais tardiamente no desenvolvimento, como por exemplo após o 

desmame. Dados anteriores do nosso grupo, sugerem um efeito sinérgico da 

infecção por Criptosporidium parvum e da separação materna causando danos 

nas mucosa intestinal associados com respostas das citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α e IFN-γ em camundongos lactentes (COUTINHO et al., 2008). 

 Jonathan e colaboradores em 2007 demonstraram a robustez  e a 

sensibilidade da técnica de PCR em tempo real, em comparação com as 

técnicas de ELISA, na mensuração da quantidade de DNA de oocistos de C. 

parvum submetidos às condições experimentais (PARR et al., 2007). Descobriu-

se que os camundongos APOE nocaute (desprovidos de apolipoproteína E) 

tiveram uma excreção de oocistos significativamente menor nos dias 1 e 3 após 

a inoculação do C. parvum (p<0,05), detectado por meio do PCR em tempo real 

nas fezes dos animais submetidos a infecção. Dados publicados demonstram 

que os animais deficientes de apoE apresentam uma resposta imune da mucosa 

do tipo Th-1 mais exacerbada contra agentes patogênicos inoculados por via 

orogástrica (DE BONT et al., 1999). No entanto, outros autores demonstram que 

os animais deficientes de apoE apresentam suscetibilidade às infecções 

causadas por Klebsiella pneumoniae e Listeria monocytogenes, nos quais 

geralmente levam a morte dos animais pela exacerbada quantidade de citocinas 

em particular o TNF-α (DE BONT et al., 1999) (ROSELAAR e DAUGHERTY, 

1998).  
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Nosso estudo também avaliou os aspectos histopatológicos da desnutrição 

e infecção. Os animais APOE Ko apresentaram uma redução na altura dos vilos 

e uma desorganização das criptas intestinais, o que não foi tão conspícuo nos 

animais APOE4 (p<0,05) os quais apresentaram também uma certa proteção em 

comparação ao grupo APOE3. Em estudos iniciais, nos quais foram utilizados 

cobaias infectados com C. parvum via gavagem, demonstrou-se pela 1a vez a 

lesão típica associada ao Criptosporidium que foi caracterizada pela atrofia dos 

vilos intestinais, hiperplasia de criptas e ainda uma grande quantidade de 

infiltrado celular inflamatório bem como do próprio patógeno (VITOVEC e 

KOUDELA, 1992). Estudos recentes também corroboram com os achados 

iniciais demonstrando uma redução na altura de vilos bem como alterações na 

profundidade de cripta após a infecção pelo C. parvum (COSTA et al., 2011). 

Os resultados envolvendo citocinas inflamatórias nos camundongos APOE 

nocaute sugerem que estes efeitos deletérios ao parasito é independente de IL-

17, já que foi encontrada uma baixa expressão dessa citocina no tecido ileal 

destes camundongos, medidos por meio do Luminex xMAP. A via imunológica 

mediada pelo Th-17 tem sido relatada como tendo a função de coordenar a 

resposta imune contra as bactérias extracelulares (SERRANO HERNANDEZ, 

2009), sugerindo que os camundongos deficientes de APOE poderiam 

apresentar uma maior taxa de translocação bacteriana intestinal. Observou-se 

um aumento na resposta das citocinas inflamatórias e a atrofia da mucosa, no 

tecido do íleo destes camundongos com uma semana pós-inoculação. Além 

disso, os camundongos APOE nocaute desnutridos, mostraram uma profunda 

deficiência no crescimento após a infecção. Isto pode ser explicado por um 

estado pró-inflamatório constitutivo, que tem sido demonstrado com a deficiência 

de APOE, em associação com hipercolesterolemia (JOFRE-MONSENY et al., 

2008). A hipercolesterolemia encontrada em camundongos APOE nocaute, foi 

sustentada mesmo após o estabelecimento do protocolo de desnutrição e 

infecção, como mostrado em nosso estudo, podendo refletir uma queda no 

transporte de colesterol para o fígado e com isso uma redução no metabolismo. 

Além disso, a redução do transporte de ácido biliar pode contribuir para a 
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diminuição da excreção de ácidos biliares no íleo podendo elevar níveis séricos 

de colesterol LDL no meio intestinal (BHAT et al., 2003). 

Animais APOE nocaute mostraram ter deficiência nas defesas imunes 

inatas e falha para neutralizar o LPS em modelos de infecção por Listeria 

monocytogenes (ROSELAAR e DAUGHERTY, 1998) e Klebsiella pneumoniae 

(DE BONT et al., 1999). Além disso, a hipercolesterolemia, induzida pela 

deficiência de APOE, tem sido citada para explicar a disfunção imunológica Th2 

incluindo uma distorção nas respostas de anticorpos e redução  do tráfego de 

células dendríticas  (ROBERTSON et al., 2004). Trabalhos recentes têm 

demonstrado a importância da apoE livre na ligação ao LPS (por sua 

propriedade hidrofílica envolvendo domínio ricos em resíduos de arginina) com o 

objetivo de redirecionar o LPS a partir de células de Kupffer do fígado para as 

células do parênquima, alterando o metabolismo lipídico e melhorando a 

eliminação do LPS por via biliar a partir da circulação e ajudando na redução da 

letalidade causada pelo LPS (RENSEN et al., 1997; VAN OOSTEN et al., 2001). 

Em contraste, nos nossos dados os camundongos APOE nocaute, apresentaram 

uma carga reduzida de oocistos eliminados nas fezes comparado com os 

camundongos selvagens infectados, relacionado a uma grande expressão de 

IFN- γ observada nesses animais. 

Embora por meio desse delineamento do estudo não tenha avaliado a 

translocação bacteriana intestinal, a superprodução dos níveis ileais de TNF-α e 

IL-1β vistos em camundongos APOE nocaute desnutridos e infectados pode ser 

uma consequência da ruptura da barreira intestinal e aumento do tráfego LPS 

para a lâmina própria induzido pelo Criptosporidium parvum, bem como os 

efeitos deletérios da desnutrição provocando a quebra do epitélio e reduzindo a 

imunidade. Os quadros de Infecção e o aumento do trânsito intestinal de LPS, ou 

citocinas ativadas por ele, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a uma 

hipertrigliceridemia (síntese de novo de lipídios) alterando o estado metabólico 

hepático, incluindo excesso de lipídeos e pela reduzida depuração dos 

triglicerídeos (devido à reduções na atividade da lipoproteína lipase) (FEINGOLD 
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et al., 1992). A endotoxina estimula o transporte de arginina por meio da via de 

sinalização do TNF-α (PAN et al., 2004) esta condição prejudica a captação de 

arginina pelo intestino, como visto nos animais APOE Ko (mas melhorada nos 

animais APOE 4) e pode contribuir com uma baixa taxa imunitária contra as 

bactérias e o aumento da inflamação. 

Conforme verificado por dados publicados uma das consequências da 

criptosporidiose agravada pela desnutrição é o comprometimento da imunidade 

associada à quebra da barreira intestinal e a translocação de componentes da 

microbiota para o sangue, fenômeno esse conhecido como translocação 

bacteriana, no qual tem sido definido como o processo pelo qual as bactérias 

e/ou os seus produtos, atravessam a barreira intestinal, onde podem causar 

infecção, quer diretamente ou indiretamente ativando o sistema imunológico, 

resultando em uma reação inflamatória robusta podendo causar danos nos 

órgãos ou até mesmo a insuficiência de órgãos e eventualmente a morte 

(ALEXANDER et al., 1990).  

Por meio da ruptura da barreira intestinal dos camundongos, o LPS 

translocado promove a ativação de uma série de células inflamatórias bem como 

a liberação de uma rede de citocinas inflamatórias (por exemplo, TNF-α e IL-1β 

liberada pelas células inflamatórias ativadas), estas podendo ainda provocar o 

aumento da permeabilidade da barreira epitelial perpetuando um estado 

inflamatório que envolve a transcrição e sinalização celular, tais como a via NF-

kB (SERRANO HERNANDEZ, 2009). 

Sugere-se então por meio desses achados, que o gene APOE4 possa 

contribuir para eliminar a infecção causada pelo Criptosporidium parvum sendo 

regulada por meio da resposta inflamatória mais bloqueada em comparação com 

a produção descontrolada de citocinas observada em camundongos APOE 

nocaute. A apoE também aumenta a apresentação de antígeno microbiano de 

lipídos, que podem ser encontrados com o aumento da translocação bacteriana 

intestinal, para células apresentadoras de antígeno, por meio do receptor de 
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lipoproteína de baixa densidade (LDLR) que pode culminar na ativação das 

células T natural killer (NKT) e a secreção de citocinas (VAN DEN ELZEN et al., 

2005; CHUANG et al., 2010) que poderiam atenuar a infecção induzida pelo 

Criptosporidium parvum. 

Estes achados confirmam e ampliam os estudos anteriores do grupo em 

que o alelo APOE4 foi associado com a proteção contra a diarreia infantil e a 

deficiência cognitiva (ORIA et al., 2005; ORIA et al., 2010). Em nosso estudo os 

animais portadores do gene APOE4 demonstraram uma regulação adequada do 

transportador catiônico de  L-arginina (CAT-1 ), o qual tem sido associado com a 

absorção aumentada de L-arginina por células da neuroglia (PRENTICE et al., 

2005; VASUNILASHORN et al., 2010). Da mesma forma, os nossos dados 

mostram que a expressão é mais de CAT-1 é mais elevada no íleo de 

camundongos APOE4 transgênicos em comparação com controles APOE3 

transgênicos quando submetidos à desnutrição e infecção por Criptosporidium 

parvum. O aumento da captação de L-arginina, preferencialmente, por 

enterócitos pode aumentar a função da barreira intestinal, mantendo o fluxo de 

sangue na mucosa e conduzindo o sistema imunológico ao reparo da mucosa 

por meio da proliferação e migração de células, por mehorar a síntese de 

poliamina e a atividade óxido nítrico sintase constitutiva (cNOS) (LI et al., 2007).  

Dados de Castro e colaboradores demostraram claramente o papel 

benéfico da suplementação com L-arginina (substrato para a síntese de NO) 

contra a infecção causada pelo C. parvum, como explicado pela diminuição da 

liberação de oocisto do C. parvum, quando comparado com os controles, 

corroborando com dados de estudos em camundongos atímicos (LEITCH e HE, 

1994) e em suínos recém-nascidos (LEITCH e HE, 1994), nos quais, 

demonstraram o papel do NO mediado pela síntese de prostaglandinas, na 

manutenção da função de barreira intestinal e na eliminação do parasito 

(CASTRO et al., 2012). Foram detectados níveis semelhantes de metabólitos do 

NO em camundongos submetidos pelo C. parvum no 14o dia, assim como 
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mostrado por Leitch e colaboradores (LEITCH e HE, 1999), enfatizando a 

importância da produção de NO no controle da infecção .  

Demonstramos um aumento significante  na expressão da enzima oxido 

nítrico sintase induzida (iNOS) nos grupos de camundongos APOE Ko tanto nos 

somente desnutridos, como nos desnutridos e infectados (p<0,05). Sabe-se que 

o NO é um dos principais efetores na resposta imunoinflamatória mediada por 

macrófagos (STUEHR et al., 1991), no entanto a ApoE per se  não modifica os 

níveis de expressão do NO, no entanto, sua ação é na disponibilidade de L-

arginina. Foi demonstrado que células de Schwann podem secretar diversas 

interleucinas que participam ativamente do processo de resposta imune (MEYER 

ZU HORSTE et al., 2008) em animais APOE Ko. Nesses animais a capacidade 

de apresentação de antígenos das células de Schwann está aumentada o que 

pode promover um aumento na síntese e liberação de oxido nítrico e espécies 

reativas de oxigênio o que pode contribuir para o dano tecidual local (ZHU et al., 

1997; ZHU et al., 1998; BAO et al., 2002). 

Recentemente, foi demonstrado que a suplementação com L-arginina 

melhora a recuperação da mucosa após a infecção por Criptosporidium parvum 

e desnutrição e por meio do aumento da expressão de arginase 1 ileal que 

parece ser um marcador da severidade da infecção (DE OLIVEIRA et al., 2006; 

CASTRO et al., 2012). De acordo com esses resultados, os camundongos 

transgênicos APOE4 regularam positivamente arginase 1, sugerindo que a 

recuperação da mucosa ainda está em andamento. Mais estudos são 

necessários para avaliar o papel da arginase 1 durante a infecção por 

Criptosporidium parvum e recuperação da mucosa. Corroborando com nossos 

achados, resultados publicados utilizando modelos de infecção por 

Micobacterium tuberculosis demonstraram que a produção de iNOS estava 

aumentada em camundongos ApoE nocaute durante o curso submetidos pela 

infecção (MARTENS et al., 2008). 
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Os dados obtidos a partir das amostras coletadas no sétimo dia após a 

infecção dos camundongos APOE4 não demonstraram, ter estado pró-

inflamatório aumentado como proposto por Vitek e colaboradores (VITEK et al., 

2009), algo que é potencialmente indesejável para o surgimento de doenças 

neurodegenerativas, possivelmente devido ao fato da coleta das amostras não 

ter sido realizado no pico da infecção, no entanto, corroborando com dados 

publicados, notou-se um benefício durante a exposição a patógenos infecciosos 

intestinais no início da vida (FINCH e MORGAN, 2007). O efeito benéfico da 

APOE4 em aumentar a imunidade inata do hospedeiro contra agentes 

infecciosos é uma potencial explicação para a prevalência do gene APOE4 no 

‘’pool’’ genético (ORIA et al., 2007; ORIA et al., 2010), conforme proposto por 

alguns autores como sendo o alelo ancestral (CORBO e SCACCHI, 1999; 

PRENTICE et al., 2005). Este gene é importante para aumentar o uso e o 

armazenamento de energia bem como aumentar as defesas do hospedeiro em 

épocas de escassez de alimentos. Durante o decorrer da história humana, os 

ataques repetidos de surtos de infecção prevaleceram, portanto o uso de energia 

para a recuperação do crescimento e a adaptação da imunidade sendo 

requisitos fundamentais para a sobrevivência da espécie (HOARE et al., 1996). 

O TLR9 é um receptor presente na membrana do reticulo endoplasmático 

que funciona como gatilho de ativação da via NF-κB contra agentes infecciosos 

(LATZ et al., 2004), isso leva a proliferação de células B (monócitos e 

macrófagos), bem como a síntese de citocinas inflamatórias (TNF-α) (KAISHO e 

AKIRA, 2002). Em outros estudos recentes utilizando	  Propionibacterium acnes 

foi demonstrado que animais TLR9-/- apresentam uma maior duração da doença 

sugerindo o papel imunológico desse receptor no combate à infecção 

(TCHAPTCHET et al., 2012). Outros dados demonstram a importância do TLR9 

em diversos processos como a diferenciação celular associada ao fator de 

crescimento derivado do endotélio (VEGF), fundamental no reparo pós lesão 

inflamatória causada por doença inflamatória intestinal (IIZUKA e KONNO, 2011; 

KRISHNAN et al., 2011). Encontrou-se um aumento da expressão do TLR9 nos 
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animais APOE4 em relação aos camundongos APOE Ko o que sugere uma 

sinalização imunológica mais competente desses animais contra a infecção 

induzida pelo C. parvum. 

Curiosamente, dados de população indígena agrícola chamada Tsiname da 

Bolívia (com alta morbidade por doenças infecciosas) quando tendo APOE4 

mostra níveis inferiores de proteína C-reativa, sugerindo baixas taxas de 

infecções relacionadas com o meio ambiente (VASUNILASHORN et al., 2010). 

Neste estudo, os camundongos transgênicos portadores do gene humano 

APOE4 têm vantagem na eliminação de oocistos de Criptosporidium parvum 

depois de serem expostos ao inóculo, com alta carga parasitária apoiando o 

conceito de que a APOE4 pode representar bem um exemplo de antagonismo 

pleiotrópico (PRENTICE et al., 2005). 

Com o exposto, estes resultados suportam o conceito de que o genótipo 

APOE4 é um fator protetor durante infecções causadas por Criptosporidium 

parvum no início da vida, melhorando a eliminação do parasito intestinal com a 

recuperação da mucosa. Estes efeitos podem ao aumento da imunidade inata, 

mas sem a exacerbação da resposta inflamatória manifesta, observada nos 

camundongos APOE nocaute bem como melhoram a absorção de arginina com 

restituição da mucosa por meio da expressão da arginase. 

  

 

 

 

 

 

 



	   108	  

8  CONCLUSÕES 

 

Os animais APOE Ko apresentam dificuldades na recuperação da mucosa 

após desnutrição e infecção induzidas por uma dieta pobre em proteínas e pelo 

Criptosporidium parvum. Além disso, os animais APOE 4 transgênicos 

demonstram uma resposta mais adequada e controlada à desnutrição e à 

infecção, sugerindo o papel protetor deste gene em indivíduos portadores desse 

alelo quando submetidos a tais condições. 

Os animais APOE4 e APOE Ko apresentaram uma menor perda de peso 

durante o desafio pela desnutrição induzida pela ração pobre em proteína 

sugerindo um papel do colesterol como fonte de energia. 

Os animais APOE4 apresentaram menor perda de peso quando 

submetidos à desnutrição induzida pela ração pobre em proteína, seguida da 

infecção pelo Criptosporidium parvum, caracterizando um efeito protetor deste 

gene. A deficiência do gene apoE comprometeu o ganho de peso após o desafio 

pela desnutrição induzida pela ração pobre em proteína, seguida da infecção 

pelo Criptosporidium parvum sugerindo um papel desse gene na adaptação 

contra infecção. 

Os animais APOE4 e APOE Ko apresentaram uma menor quantidade de 

DNA de oocistos liberados pelas fezes durante o decorrer do protocolo 

experimental devido ao seus perfis distintamente pro-inflamatórios 

Os animais APOE Ko apresentaram uma resposta inflamatória intestinal 

exacerbada levando à lesão da mucosa. Por outro lado, os camundongos 

APOE4 apresentam melhor adaptação contra infecção e eficácia na resposta 

inflamatória. 

Os animais APOE Ko tiveram menores níveis de interleucina 17 e TLR9 no 

íleo apos infecção por C. parvum. Os camundongos com genótipo APOE4 

apresentaram níveis elevados de CAT-1 e Arginase -1, conferindo benefício por 
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regular positivamente as vias de síntese das poliaminas. Os camundongos com 

genótipo APOE4 apresentaram níveis de expressão mais elevados de TLR9 por 

meio do PCR em tempo real o que está relacionado à especificidade da resposta 

imune desse animais contra o C. parvum. Os animais APOE Ko apresentaram 

altos níveis de expressão de iNOS o que levou esse animais desenvolverem um 

perfil pro-inflamatório exacerbado 

A ausência do gene APOE nos animais promoveu uma elevação 

significativa dos níveis de LDL colesterol, já os animais APOE4 mostraram não 

apresentaram nenhuma diferença em relação aos animais APOE3. Os nossos 

achados sugerem que os níveis séricos de triglicerídeos parecem ser um 

marcador da severidade da infecção por C. parvum. 
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