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RESUMO 

 

Estudos recentes têm demonstrado os benefícios de imunomoduladores, tais como 

a arginina, na regulação das respostas inflamatórias e no trofismo da mucosa 

intestinal. O objetivo deste estudo foi avaliar os possíveis mecanismos de ação da 

arginina (pré-tratamento ou tratamento) em modelo experimental de colite ulcerativa 

induzida por sulfato de sódio dextrano (DSS). Camundongos C57BL/6 foram 

distribuídos em 5 grupos: Controle (C): dieta padrão e água; Arginina (ARG): dieta 

suplementada com arginina e água; Colite (COL): dieta padrão e solução de DSS; 

Pré-tratado (PT): dieta suplementada com arginina antes e durante indução da 

colite. Tratado (T): dieta suplementada com arginina durante a indução da colite. A 

colite foi induzida por 1,5% de DSS durante 5 dias. Após esse período, todos os 

animais foram eutanasiados para retirada de sangue, órgãos e fluido intestinal para 

análises. Parâmetros como permeabilidade intestinal (PI), translocação bacteriana 

(TB), análise histológica (escore histológico, morfometria, coloração das fibras de 

colágeno e coloração para muco), nitrato e nitrito, citocinas e quimiocinas, 

imunoglobulina A secretora (sIgA), infiltrado inflamatório e estresse oxidativo foram 

investigados. O grupo ARG não apresentou diferença significativa em relação ao 

grupo C nos parâmetros investigados (C vs ARG: p >0,05). O grupo COL apresentou 

aumento da PI (C vs COL: p <0,05) e TB (C vs COL: p <0,05). Na análise 

histológica, o grupo COL apresentou inflamação severa e redução do comprimento 

das criptas. Além disso, observou-se no grupo COL aumento de infiltrado de 

eosinófilos, neutrófilos e macrófagos no cólon, aumento da citocina IL-17 e 

quimiocina KC no soro e estresse oxidativo no cólon (C vs COL: p <0,05). Nos 

grupos suplementados com arginina (PT e T) observou-se diminuição da PI e TB no 

sangue, fígado e pulmão (PT e T vs COL: p <0,05). A análise histológica mostrou 

que a arginina (PT e T) preservou a mucosa intestinal e manteve o comprimento das 

criptas. Além disso, a arginina (PT e T) reduziu o infiltrado de eosinófilos e 

macrófagos e o estresse oxidativo no cólon (PT e T vs COL: p <0,05). Apenas o 

tratamento com arginina (grupo T) aumentou a área de colágeno e a concentração 

de nitrato e nitrito no cólon (T vs COL e C: p <0,05), reduziu a citocina IL-17 no soro 

(T vs COL: p <0,05) e aumentou a citocina TGF-β no soro e cólon (T vs C: p <0,05). 

Em conclusão, o estudo mostrou que a arginina foi capaz de restaurar o epitélio 



intestinal e reduzir a inflamação. O tratamento com arginina (grupo T) aumentou a 

produção de colágeno e NO. Além disso, modulou a resposta imune, aumentando a 

concentração da citocina TGF-β e reduzindo a citocina IL-17. Estes resultados 

sugerem que a arginina pode constituir-se em importante terapia para as doenças 

inflamatórias intestinais. 

 

Palavras-chave: arginina; doenças inflamatórias intestinais; colite ulcerativa; 

translocação bacteriana; mucosa intestinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Recent studies have demonstrated the benefits of immunomodulators, such   as 

arginine, in the regulation of inflammatory responses and trophism of the intestinal 

mucosa. The aim of this study was to evaluate the possible mechanisms action of 

arginine (pretreatment or treatment) in experimental model of ulcerative colitis 

induced by dextran sodium sulfate (DSS). C57BL/6 mice were randomized into 5 

groups: Control group (C): standard diet and water; Arginine group (ARG): diet 

supplementation with arginine and water; Colitis group (COL): standard diet and DSS 

solution; Pretreated group (PT): diet supplementation with arginine before and during 

colitis induction; Treated group (T):  diet supplementation with arginine during colitis 

induction. Colitis was induced by administration of 1.5% DSS for 5 days. After this, all 

the mice were euthanized and blood, organs and intestinal fluid were collected for 

carrying out analyzes. Parameters such as intestinal permeability (IP), bacterial 

translocation (BT), histological analysis (histological score, morphometric analysis, 

collagen and mucins stain), nitrate and nitrite, cytokines and chemokines, secretory 

immunoglobulin A (sIgA), inflammatory infiltrate and oxidative stress were performed. 

The ARG group did not show difference compared to group C in the investigated 

parameters (C vs ARG: p> 0.05). The COL group showed increased IP (C vs COL: p 

< 0.05) and BT (C vs COL: p <0.05). In the histological analysis, the COL group 

showed severe inflammation and reduction the crypts length. In addition, in the group 

COL observed increase infiltration of eosinophils, neutrophils and macrophages in 

the colon, increase cytokine IL-17 and chemokine KC in serum and oxidative stress 

in the colon (COL vs C: p <0.05). In the arginine-supplemented groups (PT and T) 

was observed decrease IP and BT to blood, liver and lung (PT and T vs Col: p 

<0.05). Histological analysis showed that the arginine (PT and T) preserved the 

intestinal mucosa and crypts length. Furthermore, arginine (PT and T) reduced the 

infiltration of eosinophils and macrophages and oxidative stress in the colon (PT and 

T vs. COL: p <0.05). Only treatment with arginine (group T) increased collagen area 

and nitrite/nitrate concentration in the colon (T and C vs. COL: p <0.05), reduced the 

cytokine IL-17 in serum (T vs. COL: p <0.05) and increased cytokine TGF-β in serum 

and colon (T vs C: p < 0.05). In conclusion, the study showed that arginine restored 

the intestinal epithelium and decreased inflammation. Treatment with arginine (group 

T) increased collagen e NO production. Furthermore, modulated the immune 



response increasing the concentration of TGF-β cytokine and reducing IL-17 

cytokine. These results suggest that this amino acid can constitute in potential 

therapy for intestinal inflammatory diseases. 

 

Key words: arginine; inflammatory bowel diseases; colitis; bacterial translocation; 

intestinal mucosa.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) são doenças caracterizadas por 

uma inflamação crônica e recidivante da mucosa intestinal, sendo que as principais 

formas são a retocolite ulcerativa (RCU) e a doença de Crohn (DC). São patologias 

multifatoriais, causadas principalmente pela interação de fatores genéticos, 

ambientais, microbiota intestinal e imunoregulação da mucosa (BOUMA; STROBER, 

2003; GEDIIB, 2010; LAKATOS et al., 2006; SARTOR, 2006). Sabe-se que fatores 

genéticos e ambientais constituem-se no subsídio inicial ao desenvolvimento da 

doença. A combinação desses fatores pode causar alterações no epitélio intestinal, 

permitindo a passagem de bactérias e antígenos, gerando desequilíbrio da resposta 

imunológica da mucosa, em indivíduos geneticamente susceptíveis (BRAUS; 

ELLIOTT, 2009; NEURATH, 2014).   

Diante disso, existe crescente interesse sobre a suplementação com 

imunomoduladores em pacientes com DIIs. Diversos estudos têm demonstrado que 

esses nutrientes são capazes de modular as respostas imunes e inflamatórias, 

restaurando a barreira intestinal após injúria (ANDRADE et al., 2015a; LEONEL et 

al., 2012; SANTOS et al., 2014; VIANA et al., 2013; VIEIRA et al., 2012). Nesse 

contexto, destaca-se a utilização do aminoácido arginina como importante agente 

imunomodulador.  

A arginina é um aminoácido condicionalmente essencial, uma vez que em 

período de crescimento celular acelerado e situações de estresse metabólico ocorre 

uma demanda maior por esse aminoácido (WU, 2009; BERTRAND et al., 2013).  A 

arginina possui importante função no crescimento e proliferação celular, e está 

relacionada com a síntese de proteínas, óxido nítrico (NO), poliaminas e colágeno 

(GAD, 2010; HONG et al., 2010; GAD, 2010).  

No epitélio intestinal, a arginina está envolvida na manutenção da integridade 

da mucosa e na recuperação do epitélio inflamado. Resultados anteriores obtidos 

pelo nosso grupo de pesquisa, mostraram que a arginina protegeu a mucosa 

intestinal, reduziu a permeabilidade intestinal (PI) e a translocação bacteriana (TB) 

em modelo de obstrução intestinal (QUIRINO; CORREIA; CARDOSO, 2007; 

QUIRINO al., 2012; VIANA et al., 2010; VIANA et al., 2013) e exercício físico 

prolongado em ambiente quente (COSTA et al., 2014). E no modelo de colite, após 7 
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dias de administração de dextrano sulfato de sódio (DSS), verificou-se que esse 

imunomodulador reduziu a perda de peso, preservou a arquitetura do epitélio 

intestinal e quando administrada apenas durante a indução da doença foi mais 

eficaz na redução da TB (ANDRADE et al., 2015b). No entanto, os mecanismos 

associados à função da arginina em tais condições permanecem pouco claros e 

requerem novos estudos. 

A fim de melhor compreender a ação da arginina, torna-se relevante avaliar a 

evolução da doença para identificação do tempo em que a lesão altera de maneira 

significativa a PI. E a partir disso, verificar se a arginina teria efeito na proteção, 

evitando que a lesão ocorresse ou se teria efeito terapêutico, induzindo a 

regeneração da mucosa. Para avaliar essas hipóteses, é importante estudar os 

possíveis mecanismos associados a suplementação com arginina, como produção 

de NO e colágeno, estresse oxidativo e parâmetros do perfil imunológico. 

Diante disso, a hipótese desse trabalho é que o pré-tratamento com arginina 

atenue a resposta inflamatória, evitando o dano no epitélio intestinal e aumentando o 

tempo de remissão da doença. Por outro lado, o tratamento com arginina atuaria 

restaurando o epitélio intestinal e reduzindo a atividade inflamatória durante a fase 

aguda da colite. Assim, a proposta desse trabalho foi avaliar a ação da arginina 

(tratamento e pré-tratamento) na proteção da colite ulcerativa induzida por DSS e 

determinar alguns possíveis mecanismos envolvidos na ação deste aminoácido.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Epitélio Intestinal 

 

O trato gastrointestinal possui diversas funções importantes, como digestão e 

absorção de nutrientes, excreção de resíduos e microrganismos, atuando também 

na proteção do organismo (KIM; HO, 2010; PETERSON; ARTIS, 2014). Essas 

funções estão relacionadas com o epitélio intestinal que é capaz de separar as 

substâncias do lúmen intestinal do restante do corpo humano (ANDRADE et al., 

2015a).   

O epitélio intestinal é revestido por uma camada única de células, as células 

epiteliais intestinais (IECs). A arquitetura especializada do epitélio intestinal mantém 

uma barreira seletiva em que as IECs são interconectadas por uma rede de 

proteínas. Essa rede de proteínas regulam a permeabilidade paracelular entre as 

IECs e são formadas principalmente pelas junções firmes, desmossomos e junções 

gap (DAS et al., 2012).  

As células intestinais são constantemente renovadas pelas IECs pluripotentes 

que residem na base das criptas. Essas células são responsáveis pela regeneração 

de todas as linhagens de células epiteliais intestinais, incluindo enterócitos, células 

M, células enteroendócrinas, células caliciformes e células de Paneth (Figura 1) 

(PETERSON; ARTIS, 2014). 
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Figura 1 - Epitélio intestinal 
Células epiteliais intestinais (IECs) formam uma barreira física e bioquímica entre 
bactérias luminais e o sistema imune da mucosa. Células caliciformes e células de 
Paneth secretam muco e peptídeos antimicrobianos que promovem a exclusão de 
bactérias da superfície epitelial. A transcitose e liberação imunoglobulina A secretora 
(sIgA) no lúmen contribuem para o funcionamento da barreira. As células M 
medeiam o transporte de antígenos e bactérias presentes no lúmen para as células 
dendríticas. Macrófagos residentes reconhecem o conteúdo luminal por meio dos 
seus dendritos transepiteliais (PETERSON; ARTIS, 2014, p. 142 – modificado). 

 

Os enterócitos são responsáveis pela absorção e desempenham também 

funções metabólicas e digestivas (KIM; HO, 2010; GALLO; HOOPER, 2012). As 

células M possui importante função no transporte transepitelial de microrganismos e 

antígenos para as células dendríticas subjacentes e outras células apresentadoras 

de antígenos, como os macrófagos. Essas células estão presentes na região 

denominada epitélio associado ao folículo, onde encontram-se as estruturas linfoides 

do intestino (MABBOTT et al., 2013; MOWAT, 2003; PETERSON; ARTIS, 2014). 

Já as células enteroendócrinas, caliciformes e de Paneth são células secretoras 

importantes para o processo digestivo e função de barreira do epitélio. As células 

caliciformes secretam diversas mucinas e fator trefoi 3 (TFF3) e as células de 

Paneth produzem peptídeos antimicrobiamos estabelecendo uma barreira física e 

bioquímica a fim de reduzir o contato de microrganismos com as células imunes e a 

superfície do epitélio (KIM; HO, 2010; GALLO; HOOPER, 2012). O TFF3 



20 

 

proporciona integridade estrutural ao muco através da ligação de mucinas e atua 

como sinal para a reparação epitelial, migração de IECs e resistência à apoptose 

(TAUPIN; KINOSHITA; PODOLSKY, 2000; DIGNASS et al., 1994; PETERSON; 

ARTIS, 2014). 

A secreção de mucinas pelas células caliciformes forma a primeira linha de 

defesa da barreira intestinal. A mucina 2, a mais abundante no epitélio, é essencial 

para a organização da camada de muco na superfície do cólon (KIM; HO, 2010; 

GALLO; HOOPER, 2012).  No cólon, existem duas camadas de muco, uma camada 

interna, firmemente aderida às células que limita o contato direto das bactérias com 

o epitélio e uma camada externa, mais frouxa, onde as bactérias comensais residem 

(BROWN; SADARANGANI; FINLAY, 2013; JOHANSSON; LARSSON; HANSSON, 

2011; JOHANSSON et al., 2008). Além disso, as camadas de muco conseguem 

reter outras substâncias, como os peptídeos antimicrobianos e a imunoglobulina A 

secretora (sIgA), resultando em elevada atividade antimicrobiana e impedindo que 

bactérias atinjam a superfície do epitélio, de modo a interagir com o sistema imune 

da mucosa (KIM; HO, 2010; MALOY; POWRIE, 2011; PETERSON; ARTIS, 2014).  

A ativação e diferenciação das células B em plasmócitos secretores de IgA 

depende da apresentação de antígenos pelas células dendríticas. Após ativação, as 

células produtoras de IgA migram para a lâmina própria e secretam a imunoglobulina 

(KOBOZIEV et al., 2014; MALOY; POWRIE, 2011; PETERSON; ARTIS, 2014). A IgA 

secretória tem um papel importante na manutenção da homeostase intestinal por 

dois mecanismos principais. Um deles é chamado de exclusão imune e se 

caracteriza na prevenção da penetração de bactérias pela ligação com essa 

imunoglobulina que é rapidamente eliminada juntamente com seus ligantes pelas 

fezes. O outro mecanismo é o transporte ativo de antígenos, via receptores 

presentes nas células M, para as placas de Peyer do intestino onde células 

dendríticas especializadas podem realizar a apresentação de antígenos a linfócitos T 

da mucosa ativando-os de forma não inflamatória (GOTO; KIYONO, 2012; 

KADAOUI; CORTHESY, 2007; SLACK et al., 2012).   

O epitélio intestinal expressa vários receptores conhecidos como receptores de 

reconhecimento padrão (PRR), que são capazes de reconhecer componentes 

microbianos específicos. Uma das famílias de PRR mais importantes em mamíferos 

são os receptores do tipo toll (TLRs). Esses receptores ativam respostas 

antimicrobianas inatas e adaptativas em um processo de sinalização intracelular, 
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que resulta na ativação do fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB) e indução 

da cascata de citocinas inflamatórias. Na ausência de patógenos, a interação de 

TLRs com a microbiota do hospedeiro contribui para a homeostase intestinal e 

manutenção da barreira epitelial (BAUMGART; CARDING, 2007; BROWN; 

SADARANGANI; FINLAY, 2013).  

Dessa forma, o funcionamento adequado de todos os componentes da barreira 

intestinal é fundamental para garantir uma resposta imunológica adequada com 

manutenção da homeostase (SELLERS; MORTON, 2014). No entanto, se a barreira 

intestinal é rompida, uma resposta inflamatória pode ser gerada devido a passagem 

de conteúdos luminais e bactérias. A falha da função da barreira intestinal e o 

resultante aumento da PI são apontados como maior mecanismo indutor da TB 

(ANDRADE et al., 2015b).   

 

2.1.1 Permeabilidade intestinal 

 

O epitélio intestinal mantém uma barreira seletiva através de uma rede de 

proteínas entre enterócitos, para evitar a absorção de muitas substâncias nocivas. 

Essa rede de proteínas transmembranas é formada principalmente pelos 

desmossomos, junções firmes (TJ) e junções gap, que se associam com células 

adjacentes e proteínas adaptadoras e se conectam ao citoesqueleto (ANDRADE et 

al., 2015a; DAS et al., 2012). 

As substâncias podem atravessar o epitélio por duas vias, transcelular e 

paracelular, como mostrado na Figura 2. A absorção ocorre principalmente através 

da via transcelular quando as moléculas são hidrofóbicas. A via paracelular é 

regulada pelas TJ que reagem a estímulos como agentes patogênicos, bactérias 

comensais, produtos bacterianos, tais como lipopolissacáridos e citocinas. Sabe-se 

que citocinas Th1, como fator de necrose tumoral (TNF), influenciam a barreira 

epitelial através de rearranjos do citoesqueleto e abertura das TJ, levando a uma 

contínua perda da função de barreira (CLAYBURGH; SHEN; TURNER, 2004).  
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Figura 2 - Epitélio intestinal saudável e lesionado 
As junções intercelulares (por exemplo, junções firmes, TJ) ligam as células epiteliais 
e regulam a circulação dos antígenos e substâncias através do espaço intercelular 
das células epiteliais (via paracelular). Se ocorrer uma lesão, este espaço pode 
aumentar, o que facilita a passagem de substâncias prejudiciais, produzindo uma 
cascata de eventos bioquímicos que resultam em inflamação e/ou apoptose. A via 
transcelular está associada com o movimento de antígenos e moléculas do lúmen 
para a mucosa através das células epiteliais intestinais. Enterócitos e outros células 
especializadas secretam mucinas, formando a camada de muco. (ANDRADE et al., 
2015a, p. 1081 – modificado). 
 
 

As células epiteliais permitem que uma pequena quantidade de antígenos 

luminais atravesse o epitélio, via transcelular por meio de endocitose. Os baixos 

níveis de TB são normais e importantes para ativar o sistema imunológico do 

hospedeiro (ANDRADE et al., 2015a). Em condições normais, as respostas geradas 

pela penetração de microrganismos na barreira intestinal são reguladas por 

componentes do sistema imune, como as células T reguladoras e as citocinas IL-10 

e TGF-β, os quais controlam a inflamação no tecido. No entanto, alterações nos 

mecanismos regulatórios podem causar um desequilíbrio da resposta imunológica, 

com produção elevada de mediadores inflamatórios. Esse desequilíbrio poderá 

causar lesões epiteliais, resultando no surgimento de doenças, como as DIIs 
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(ANDRADE; VAZ; FARIA, 2003; BAUMGART; CARDING, 2007; BAUMGART; 

CARDING, 2007; KIM; HO, 2010; KOBOZIEV et al., 2014; PETERSON; ARTIS, 

2014; SELLERS; MORTON, 2014). 

O rompimento da barreira intestinal e a invasão do tecido por bactérias 

promovem a ativação das células dendríticas, que migram transportando os 

antígenos para os nódulos linfáticos mesentéricos (NLM) e ativam as células T 

naive. Essas células se diferenciam em células T efetoras e T reguladoras por 

influência de fatores liberados pelas células dendríticas e do estroma (Figura 3). 

Células efetoras Th1 e Th17 produzirão citocinas pró-inflamatórias, como interferon-

γ (IFN-γ), IL-17 e TNF-α, que podem ativar mais células apresentadoras de 

antígenos e macrófagos residentes. Essas células estimulam a produção de outros 

mediadores inflamatórios, incluindo, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, espécies reativas de 

oxigênio e NO. Esses mediadores inflamatórios aumentam a atividade microbicida 

dos macrófagos e a expressão de moléculas de adesão na superfície das células 

endoteliais, facilitando o recrutamento adicional de leucócitos (neutrófilos, 

macrófagos e linfócitos) para o tecido intestinal (ABRANTES, 2015; CHO, 2008; 

KOBOZIEV et al., 2014; MOWAT, 2003; PETERSON; ARTIS, 2014).  
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Figura 3 - Sistema imune intestinal 
O epitélio intestinal é formado por uma camada de células epiteliais, composta por 
células absortivas, secretoras, células de Paneth e células caliciformes. As células M 
e células dendríticas fazem o reconhecimento do conteúdo luminal. A presença de 
bactérias patogênicas ou a destruição da barreira epitelial promovem a ativação e 
migração das células dendríticas para os linfonodos mesentéricos, onde ocorrerá a 
ativação das células T naive, as quais por influência de fatores liberados pelas 
células dendríticas e células do estroma sofrerão diferenciação (CHO, 2008, p. 459 - 
modificado). 
 
 

2.1.1.1 Testes para avaliar a permeabilidade intestinal 
  

Para avaliar as alterações na PI, pode-se utilizar testes que determinam a 

passagem paracelular de moléculas grandes como açúcares e fármacos, do 

intestino para o plasma e, consequentemente, para urina (LICHTMAN, 2001; 

KATOUZIAN et al., 2005). Dessa forma, a PI pode ser definida como a taxa de 

aparecimento ou desaparecimento de uma substância no lúmen intestinal. É 

considerada quando se observa a passagem de moléculas com peso molecular 

acima de 150 daltons pela barreira intestinal (SUN; WANG; ANDERSSON, 1998).  
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Com o objetivo de determinar a PI, substâncias específicas têm sido empregadas 

como preditoras do índice de integridade da barreira epitelial e, consequentemente, 

avaliam o risco de TB (ELLIS, 2004). Estas substâncias devem ter as seguintes 

características: tamanho reduzido, não toxicidade, solubilidade em água, resistência 

à destruição intestinal, além de serem eliminadas e facilmente detectáveis 

(BJARNASON; MACPHERSON; HOLLANDER, 1995; ARRIETA; BISTRITZ; 

MEDDINGS, 2006). Dentre essas substâncias destacam-se lactulose, ramnose, 

51Cromo-ácido etilenodiaminotetracético (51Cr-EDTA) e 99mTc-

dietilenotriamonopentacético (99mTc-DTPA) (BJARNASON; MACPHERSON; 

HOLLANDER, 1995; MACFIE, 2000; JORGENSEN et al., 2006).  

Os testes mais comumente empregados na análise da PI utilizam moléculas de 

polissacarídeos (ex. lactulose/ramnose), que resistem à degradação pelas 

dissacaridases (BJARNASON; MACPHERSON; HOLLANDER, 1995; KATOUZIAN 

et al., 2005). Apesar de ser um método sensível, ele apresenta algumas 

desvantagens como a necessidade de um volume grande de urina (urina de 24 

horas), além de ser um método caro em estudos com animais devido à utilização de 

gaiolas metabólicas. Outra desvantagem é que por ser um açúcar é contraindicado 

em modelos com supercrescimento microbiano, pois pode ser fermentado pela 

microbiota (KATOUZIAN et al., 2005). 

Como métodos alternativos destaca-se a utilização de radiotraçadores como 

51Cr-EDTA e 99mTc-DTPA. Estes marcadores apresentam as mesmas propriedades 

físicas dos oligossacarídeos e possuem a vantagem de ser facilmente detectáveis. O 

99mTc possui meia-vida de apenas 6 horas, o que permite que maiores doses sejam 

utilizadas, facilitando a recuperação em pequenas amostras de sangue ou urina 

(SUN; WANG; ANDERSSON, 1998; JORGENSEN et al., 2006). Estudos realizados 

pelo nosso grupo de pesquisa mostraram a eficácia do uso da 99mTc-DTPA para a 

determinação da PI, em modelo experimental de obstrução intestinal (GENEROSO 

et al., 2010; DOS SANTOS et al., 2010; VIANA et al., 2010), exercício físico 

prolongado em ambiente quente (COSTA et al., 2014), hipertermia passiva 

(SOARES et al., 2014) e colite ulcerativa (ANDRADE et al., 2015b). 
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2.1.2 Translocação bacteriana 

 

A falha da função de barreira intestinal e o resultante aumento da 

permeabilidade da mucosa são apontados como o maior mecanismo indutor da TB. 

Várias condições de estresse, como por exemplo, obstrução intestinal (VIANA et al., 

2013), colite ulcerativa (ANDRADE et al., 2015b) e mucosite (GENEROSO et al., 

2015) estão geralmente associadas com o aumento de PI e TB.  

A TB pode ser definida como a passagem de microrganismos viáveis e não 

viáveis e seus subprodutos, através da mucosa epitelial, para o interior da lâmina 

própria e então, para os linfonodos mesentéricos e, possivelmente, para outros 

órgãos estéreis (Figura 4) (WIEST; RATH, 2003; MACFIE, 2004; REDDY et al., 

2006; TREVISI et al., 2008). Baixos níveis de TB são normais e ocorre em indivíduos 

sadios, pois é um processo necessário para a geração de células do sistema imune 

pelo tecido linfoide associado à mucosa gastrointestinal (LICHTMAN 2001; 

ANDRADE et al., 2015a).  

A TB pode ocorrer por via transcelular, paracelular ou ambas. A migração 

transcelular ocorre por meio de endocitose pelos enterócitos apicais, seguida de sua 

internalização por vacúolos citoplasmáticos. Já a via paracelular é observada 

quando ocorrem lesões no epitélio intestinal e/ou abertura das junções epiteliais. 

Após atravessar os enterócitos, os microrganismos podem translocar pela via 

linfática para os NLM e/ou via sanguínea pelo sistema porta atingindo diversos 

órgãos e a circulação sistêmica (Figura 4) (MACFIE, 2000; MACFIE, 2004; WIEST; 

RATH, 2003).  
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Figura 4 - Vias de translocação bacteriana.  
A translocação bacterina pode ocorrer via transcelular e/ou paracelular. A migração 
transcelular ocorre por meio da captação bacterina pelos enterócitos apicais. Já a 
via paracelular é observada quando ocorrem lesões no epitélio intestinal e/ou 
abertura das junções epiteliais. Após atravessar os enterócitos, os microrganismos 
podem translocar pela via linfática para os linfonodos e/ou via sanguínea pelo 
sistema porta atingindo diversos órgãos e a circulação sistêmica. 

 
 

Em condições fisiológicas, a bactéria translocada pode ser fagocitada antes 

de alcançar os linfonodos mesentéricos ou os vasos linfáticos. Por outro lado, se o 

hospedeiro estiver com o sistema imunológico deficiente, ocorre falha nos 

mecanismos de defesa, permitindo a entrada e sobrevivência da bactéria em sítios 

extra intestinais. Dessa forma, com o aumento da gravidade da doença ou estresse, 

a TB ocorre pela inabilidade do hospedeiro em combater adequadamente as 

bactérias presentes (MACFIE, 2004). 
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A TB também pode ocorrer em níveis elevados quando há distúrbios no 

lúmen intestinal, contribuindo para a motilidade reduzida e crescimento bacteriano 

excessivo (VAN SANTVOORT et al., 2008). A microbiota do hospedeiro é importante 

na prevenção da colonização por bactérias patogênicas, já que influencia no 

desenvolvimento de componentes humorais do sistema imunológico e no perfil de 

citocinas. Porém, alterações no equilíbrio da microbiota fisiológica podem predispor 

à quebra na resistência à colonização, permitindo o crescimento e a adesão das 

bactérias patogênicas e, possivelmente, a TB (CEBRA, 1999; MACFIE, 2004; 

O’HARA e SHANAHAN, 2006; BALZAN et al., 2007). Uma variedade de situações, 

como reduzida acidez gástrica, obstrução intestinal, alimentação parenteral e 

tratamento com antibióticos levam ao desequilíbrio da microbiota intestinal, 

promovendo subsequente translocação (BERG, 2001; WIEST e RATH, 2003).   

 

2.1.2.1 Testes para avaliar a translocação bacteriana 
 

 
O método convencional para investigar a TB baseia-se em contagem de 

unidades formadoras de colônias (UFC) nos linfonodos mesentéricos (WIEST; 

RATH, 2003; GENEROSO, 2010). Entretanto, essa técnica pode subestimar os 

níveis de TB, uma vez que não detecta fragmentos de bactérias e bactérias não 

viáveis, que também estimulam a resposta imunológica podendo desencadear sepse 

(WHITE et al., 2006). Além disso, é um método extremamente trabalhoso exigindo 

condições assépticas (GENEROSO, 2010; WIEST; RATH, 2003).  

Uma alternativa é a utilização de bactérias radiomarcadas, uma vez que 

apresenta vantagens sobre o método convencional. Além de não ser necessário 

trabalhar em ambiente estéril durante todo o processo, permite que produtos 

bacterianos e fragmentos sejam detectados em sítios extra intestinais sem 

considerar a viabilidade, propiciando maior sensibilidade na identificação da TB 

(WHITE et al., 2006).  

Estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa mostraram a eficácia do 

uso da bactéria Escherichia coli marcada com tecnécio (99mTc-E.coli) para a 

determinação dos níveis de TB, em modelo experimental de obstrução intestinal (DE 

OLIVEIRA et al., 2006; QUIRINO; CORREIA; CARDOSO, 2007; GENEROSO et al., 

2010; DOS SANTOS et al., 2010; VIANA et al., 2010), exercício físico prolongado 
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em ambiente quente (COSTA et al., 2014), hipertermia passiva (SOARES et al., 

2014) e colite ulcerativa (ANDRADE et al., 2015b).  

Atualmente, o 99mTc é o radionuclídeo mais utilizado em procedimentos 

clínicos de medicina nuclear e em pesquisas básicas, devido ao seu baixo custo, 

alta disponibilidade, tempo de meia-vida curta, emissão de radiação gama e energia 

de radiação de 140Kev (ARAUJO et al., 2002; ALENCAR et al., 2002). Por ser um 

metal deficiente em elétrons, o 99mTc reage com grupos doadores de elétrons como 

tióis, aminas, amidas, etc. Na marcação de bactérias, é provável que ocorra a 

reação com estruturas proteicas que possuem grupos doadores de elétrons. Essa 

reação ocorre principalmente com proteínas da parede celular das bactérias e/ou 

com as proteínas citoplasmáticas, uma vez que o 99mTc penetra na célula (DINIZ et 

al., 1999).  

 

2.2 Doença Inflamatória Intestinal 

 
As DIIs constituem-se em um grupo de doenças multifatoriais, causadas 

principalmente pela interação de fatores genéticos, microbiota intestinal e 

imunoregulação da mucosa (BOUMA; STROBER, 2003; GEDIIB, 2010; LAKATOS et 

al., 2006; SARTOR, 2006).  As principais formas clínicas das DIIs são a retocolite 

ulcerative (RCU) e a doença de Crohn (DC), que apresentam aumento de infiltrados 

de células inflamatórias na lâmina própria, contribuindo para o surgimento de lesões 

e disfunções no tecido (edema, perda das células caliciformes, fibrose, erosão e 

ulceração) (BAUMGART; CARDING, 2007; KASER; KOBOZIEV et al., 2014). Apesar 

da RCU e DC possuírem características similares, elas diferenciam-se em alguns 

aspectos, como características clínicas, endoscópicas, histológicas e genéticas 

(BRAUS; ELLIOTT, 2009; NEURATH, 2014; ORDÁS et al., 2012). 

A Retocolite Ulcerativa é uma doença inflamatória do intestino grosso, que se 

caracteriza por inflamação e ulceração da camada mais superficial do cólon. A 

inflamação é máxima no reto e estende-se até o cólon de modo contínuo (ORDÁS et 

al., 2012). Já a Doença de Crohn caracteriza-se por inflamação que acomete 

qualquer segmento do trato gastrointestinal, incluindo intestino delgado. Pode se 

estender até o mesentério e linfonodos, alternando segmentos afetados com outros 

macroscopicamente sadios (BARBIERI, 2000; GLOCKER; GRIMBACHER, 2012).  
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A incidência das DIIs está aumentando em todo o mundo e representam sério 

problema de saúde, pois atingem preferencialmente pessoas jovens, apresentam 

recidivas frequentes, reduzem a qualidade de vida e a capacidade para o trabalho, 

além de assumir formas clínicas de alta gravidade e ser incurável. Os EUA, 

Inglaterra e norte da Europa são considerados países de alta incidência; sul da 

Europa, África do Sul e Austrália, países de incidência intermediária e, finalmente 

América do Sul, de baixa incidência (COSNES et al., 2011; SOUZA; BELASCO; 

AGUILAR-NASCIMENTO, 2008). 

No Brasil, ainda é considerada baixa a prevalência de DII, assim como em 

países em desenvolvimento. Deve-se considerar também uma possível 

subnotificação dos casos, já que estas doenças não são de notificação compulsória. 

Além disso, a determinação da incidência e da prevalência das DIIs no Brasil, como 

em todos os países em desenvolvimento, torna-se difícil em função das deficiências 

dos sistemas de registro de dados (SOUZA et al., 2002; SOUZA; BELASCO; 

AGUILAR-NASCIMENTO, 2008). 

 

2.2.1 Etiologia e fisiopatologia  

 

A etiologia da DII envolve a interação de fatores imunológicos, ambientais e 

genéticos. Sabe-se por evidências científicas que fatores genéticos e ambientais 

contituem-se no subsídio inicial ao desenvolvimento da doença. A combinação 

desses fatores promove alterações na barreira epitelial intestinal, permitindo a 

passagem de antígenos. Um desequilíbrio da resposta imunológica da mucosa a 

esses antígenos gera uma inflamação aguda da mucosa em indivíduos 

geneticamente susceptíveis. Caso a inflamação aguda não seja controlada, 

desenvolve-se uma inflamação crônica, com ativação descontrolada do sistema 

imune e consequente produção excessiva de citocinas, perpetuando a inflamação e 

originando destruição tecidual (Figura 5) (BRAUS; ELLIOTT, 2009; NEURATH, 

2014).   
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Figura 5 - Patogênese das DIIs. 
Fatores genéticos e ambientais causam disfunção no epitelial intestinal. O 
comprometimento da barreira intestinal leva a translocação de bactérias e produtos 
microbianos, ativando células imunes e estimulando a produção de citocinas. Se a 
inflamação aguda da mucosa não for controlada por mecanismos anti-inflamatórios, 
uma inflamação crônica desenvolve-se. A inflamação crônica pode causar 
complicações e destruição tecidual (NEURATH, 2014, p.331 – modificado). 

 

O fator genético é atualmente um dos mais estudados. Alterações em genes 

do sistema imune inato, tais como NOD-2 (nucleotídeo que codifica uma proteína de 

ligação, também conhecido como CARD15), ATG16L1 (que codifica a proteína 

relacionada com a autofagia) e IRGM (que codifica a família GTPase, relacionadas 

com a imunidade), são específicos para os pacientes com doença de Crohn e não 

são observados em pacientes com colite ulcerativa. Em contraste, vários genes 

implicados na via da IL-23, incluindo IL23R (que codifica uma subunidade para o 

receptor de IL-23), IL12B (que codifica a subunidade p40 da IL-12 e IL-23) e STAT3 

(que codifica o fator de transcrição STAT3) foram associados com a doença de 

Crohn e colite ulcerativa. Outros genes envolvidos com as DIIs são CDH1, ICBα, 



32 

 

ECM1 e LAMB-1 que estão relacionados com a manutenção da integridade epitelial 

(CHO, 2008; KOBOZIEV et al., 2014; ORDÁS et al., 2012; ZHANG; LI, 2014). 

Além dos fatores genéticos, a influência ambiental tem grande importância no 

desenvolvimento da DII. Entre os principais fatores ambientais envolvidos, pode-se 

destacar o cigarro, dieta, antibióticos, apendicectomia, estresse e drogas (COSNES 

et al., 2002; COSNES, 2004; DANESE; SANS; FIOCCHI, 2004; FIOCCHI, 2005; 

(NEURATH, M. F., 2014). Os mecanismos pelos quais os fatores ambientais atuam 

desencadeando as DIIs, consistem em alterações da microbiota intestinal, da 

barreira intestinal e do funcionamento do sistema imune (PONDER; LONG, 2013). 

A composição da microbiota, também exerce papel crucial no 

desenvolvimento das DIIs. As bactérias intestinais comensais influenciam no 

metabolismo do hospedeiro, no desenvolvimento do epitélio intestinal, na maturação 

e função do sistema imune, além de protegê-lo contra a colonização por patógenos 

intestinais (COOMBES et al., 2005). Atualmente, sabe-se que a microbiota de 

pacientes com DIIs é caracterizada por menor quantidade de bactérias com 

propriedades anti-inflamatórias (filo Bacteroidetes e Firmicutes) e maior quantidade 

com propriedades pró-inflamatórias (filos Proteobacteria e Actinobacteria). Além de, 

maior número de bactérias mucolíticas (Ruminococcus gnavus e Ruminococcus 

torques) as quais proporcionam maior penetração na camada de muco e 

consequente maior proximidade com a mucosa intestinal (CHASSAING; 

DARFEUILLEMICHAUD, 2011; CLEMENTE et al., 2012; HOOPER; MACPHERSON, 

2010; KOBOZIEV et al., 2014). 

Além desses fatores já mencionados, alterações na função de barreira do 

epitélio intestinal, em células do sistema imune (como monócitos, macrófagos e 

células dendríticas) e na produção de substâncias importantes para o equilíbrio das 

respostas inflamatórias, como o TGF-β, contribuem para um desequilíbrio na 

homeostase intestinal (BAUMGART; CARDING, 2007; CHO, 2008; DI SABATINO et 

al., 2012). 

A função de barreira do epitélio intestinal está prejudicada em pacientes 

portadores de RCU devido a diversos fatores como falha na diferenciação das IECs 

pluripotentes em células caliciformes maduras e alteração na atividade das junções 

firmes, causada entre outros fatores, pela sinalização das citocinas TNF e INF-γ 

(BAUMGART; CARDING, 2007; GERSEMANN; STANGE; WEHKAMP, 2011; 

NEURATH, 2014; ORDÁS et al., 2012; PETERSON; ARTIS, 2014). 
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O perfil das citocinas na mucosa de pacientes com DIIs têm sido cada vez 

mais estudados. Além das células efetoras Th1, as células Th17 vêm ganhando 

cada vez mais importância na patogênese dessas doenças (DI SABATINO et al., 

2012; NEURATH, 2014; ZHANG; LI, 2014). Análises de biopsias de regiões 

inflamadas e não inflamadas de pacientes portadores de RCU e DC detectaram 

elevada quantidade de IFN-γ e IL-17A em ambas as doenças (BIANCHERI et al., 

2014; DI SABATINO et al., 2012). A IL-17A, citocina com funções pró-inflamatórias, é 

produzida pelas células efetoras Th17, as quais estão presentes em abundância no 

intestino e são estimuladas pela ação da IL-6 e IL-23, que são reguladas 

positivamente em resposta aos componentes da microbiota (DI SABATINO et al., 

2012; NEURATH, 2014; ZHANG; LI, 2014).  

Órdas e colaboradores (2012) resumem na Figura 6 os principais aspectos da 

fisiopatologia da RCU. Com o afrouxamento das junções firmes e/ou redução da 

camada de muco sobre as IECs, a PI é aumentada, resultando na maior captação 

de antígenos luminais. O reconhecimento de bactérias por macrófagos e células 

dendríticas, por meio dos TLRs, promove a alteração do fenótipo dessas células, 

tornando-as ativadas. Dessa forma, são capazes de ativar as vias do fator nuclear 

(NF)-κB que estimula a transcrição de genes pró-inflamatórios, resultando na 

produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-12, IL-23, IL-6 e IL-

1β). Os macrófagos e células dendríticas processam os antígenos e apresentam-nos 

às células T CD4 naive, as quais se diferenciam em células Th2. A liberação de 

citocinas e quimiocinas inflamatórias leva ao recrutamento de leucócitos (neutrófilos, 

eosinófilos e macrófagos) e aumentam a atividade microbicida dos macrófagos, 

perpetuando o ciclo inflamatório (CHO, 2008; (KOBOZIEV et al., 2014; MOWAT, 

2003; ORDÁS et al., 2012; PETERSON; ARTIS, 2014). 
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Figura 6 - Fisiopatologia da retocolite ulcerativa. 
O aumento na permeabilidade intestinal, resulta na captação aumentada de 
antígenos luminais pelos macrófagos e células dendríticas, ativando essas células. A 
ativação de vias do fator nuclear (NF)-κB estimula a produção de citocinas pró-
inflamatórias (TNF-α, IL-12, IL-23, IL-6 e IL-1β). Macrófagos e células dendríticas 
apresentam os antígenso às células T CD4 naive, as quais se diferenciam em 
células Th2, caracterizadas pela produção de IL-4. Células T natural killer (NKT) são 
a principal fonte de produção de IL-13, a qual está associada à disfunção da barreira 
epitelial. A infiltração de células T circulantes na lâmina própria encontra-se 
aumentada devido a ligação à moléculas de adesão MAdCAM-1(elevada no intestino 
inflamado). A regulação positiva de quimiocinas inflamatórias, tais como CXCL1 
(KC), CXCL3 e CXCL8, leva ao recrutamento de leucócitos, perpetuando o ciclo 
inflamatório (ORDÁS et al., 2012, p. 1608 – modificado). 
                                                                  

             Eosinófilos e neutrófilos têm função importante no desenvolvimento da 

inflamação intestinal (JEZIORSKA et al., 2001; FORBES et al., 2004). Os neutrófilos 

são as primeiras células a chegarem ao sítio inflamatório e têm um papel 

significativo na amplificação da inflamação e destruição tecidual. Estão em grande 

número na lâmina própria e nas criptas intestinais, onde formam micro-abscessos na 

colite ulcerativa pela liberação da enzima mieloperoxidase (XAVIER e PODOLSKY, 

2007). A mieloperoxidase catalisa reações de peróxido de hidrogênio com íon 

cloreto, produzindo ácido hipocloroso, que é utilizado para matar microrganismos, 

mas que também aumenta o estresse oxidativo local, perpetuando a lesão e 
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inflamação (ARATANI, 2006; MALLE et al., 2006; NAITO, TAKAGI e YOSHIKAWA, 

2007). 

O número aumentado de eosinófilos na mucosa inflamada está 

correlacionado à manutenção da resposta inflamatória local, uma vez que liberam 

mediadores do ácido araquidônico e enzimas proteolíticas (RESNICK e WELLER, 

1993). Eosinófilos são células efetoras na disfunção e dano tissular através da 

liberação de mediadores lipídicos e grânulos proteicos tóxicos, como a proteína 

básica principal, proteína catiônica eosinofílica, peroxidase de eosinófilos (EPO) e 

neurotoxina derivada de eosinófilo (CARA, NEGRAO-CORREA e TEIXEIRA, 2000; 

ROTHENBERG et al., 2001; ROTHENBERG, 2004). A EPO constitui cerca de 25% 

dos grânulos secretados por eosinófilos e catalisa a oxidação de várias moléculas 

resultando em espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Esta reação, 

juntamente com as reações da MPO, gera estresse oxidativo que leva a morte 

celular tanto de microrganismos quanto de células epiteliais, o que justifica o 

prognóstico negativo envolvido com estas células (ROTHENBERG et al., 2001; 

ROTHENBERG, 2004; NAITO, TAKAGI e YOSHIKAWA, 2007). 

 

2.2.2 Diagnóstico e quadro clínico 

 

O diagnóstico das DIIs é realizado pela análise dos sintomas clínicos e 

exames laboratoriais, radiológicos, endoscópicos e histopatológicos (BRUINING; 

LOFTUS, 2006; ORDÁS et al., 2012). Recentemente, estudos realizados pelo nosso 

grupo de pesquisa mostraram a importância do emprego de leucócitos autólogos 

radiomarcados com hexametilpropilenoamino oxima (99mTc-HMPAO) na avaliação da 

atividade inflamatória da DC (MOTA et al., 2010).  

Os sintomas mais comuns na RCU incluem diarreia, dor abdominal, 

sangramento retal, febre, náusea, perda de peso e de apetite. Se não tratados 

podem levar a desnutrição, desidratação e anemia, as quais, em casos extremos, 

podem levar à morte (CESTARI, 2008).  

Nos exames endoscópicos é possível observar edema, mucosa com aspecto 

granular, exsudação mucopurulenta, áreas de ulceração superficial, erosão, 

sangramento espontâneo e presença de pseudopólipos inflamatórios. Na análise 

histológica pode-se observar distorção da arquitetura, presença de abscesso, 
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encurtamento das criptas, infiltrado de células inflamatórias na lâmina própria, 

depleção de células caliciformes e mucinas, agregados linfoides, erosão e ulceração 

(ABRANTES, 2015; BRAUS; ELLIOTT, 2009; ORDÁS et al., 2012). 

A classificação da RCU é realizada de acordo com a extensão e severidade 

da doença. De acordo com a classificação de Montreal a RCU pode ser dividida em 

três diferentes subtipos. A proctite é a denominação utilizada quando o 

acometimento da doença é limitado ao reto. A colite distal ou colite do lado esquerdo 

é quando o envolvimento atinge uma região colo-retal distal à flexura esplênica. Se a 

doença envolver todo o cólon, tem-se a pancolite ou colite extensa (ORDÁS et al., 

2012; DA SILVA et al., 2014). 

Para determinar a severidade da doença considera-se o número de 

evacuações diárias e a presença de sinais sistêmicos da inflamação, como febre e 

taquicardia. De acordo com a severidade, a RCU pode ser dividida em quatro 

categorias: remissão (ausência de sintomas), leve (quatro ou menos evacuações 

diárias com ou sem presença de sangue, sem comprometimento sistêmico e 

marcadores inflamatórios normais), moderada (mais de quatro evacuações diárias, 

com mínimo comprometimento sistêmico), e severa (seis ou mais evacuações 

diárias com sangue, taxa de pulso ≥ 90 batimentos por minuto, temperatura ≥ 

37,5ºC, hemoglobina < 10,5 g/dL e taxa de sedimentação de eritrócito ≥ 30 mm/h) 

(ABRANTES, 2015; ORDÁS et al., 2012).  

 

2.2.3 Modelo Experimental de Doença Inflamatória Intestinal 

 

Atualmente, existem vários modelos animais de inflamação intestinal, estes 

são indispensáveis para o entendimento da patogênese das DIIs e têm sido 

amplamente utilizados (WIRTZ et al., 2007). Esses modelos animais, não só tem 

contribuído para a compreensão dos mecanismos envolvidos nas DIIs, mas também, 

possibilita o estudo de novas estratégias terapêuticas para esta doença (STROBER; 

FUSS; BLUMBERG, 2002; MIZOGUCHI; MIZOGUCHI, 2010). 

Os modelos para DII são divididos em dois grupos: os que desenvolvem 

espontaneamente a doença e os que necessitam de indução. Assim, temos os 

animais geneticamente modificados através da inserção ou deleção de genes; 

animais tratados com agentes farmacológicos que promovem a inflamação intestinal 
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e animais imunodeficientes submetidos à co-transferência de células CD4+ CD45RB 

high, manifestando a doença (VIEIRA, 2008).  

Em relação à indução com agentes farmacológicos, existem vários modelos 

citados na literatura, entre eles pode-se destacar o ácido 2,4,6-

trinitrobenzenosulfonico (TNBS), solução intraretal de etanol 50%, ácido acético e 

DSS (ANDRADE; VAZ; FARIA, 2003; ARAKI et al., 2005; KAWADA; ARIHIRO; 

MIZOGUCHI, 2007; NEURATH et al., 1995).  

O modelo de colite induzido por DSS tem muitas similaridades clínicas e 

patológicas com as DIIs em humanos, especialmente a RCU. É um dos modelos 

mais comumente utilizado, sendo considerado um bom modelo para estudar vários 

aspectos das DIIs como terapia, patogênese (especialmente o papel da 

permeabilidade e destruição epitelial nas DIIs), predisposição genética e câncer de 

intestino secundário as DIIs (SOLOMON et al., 2010).  

O DSS é um glicosaminoglicano sulfatado, um polissacarídeo contendo mais 

de três grupos de sulfato por molécula de glicose (KITAJIMA; TAKUMA; 

MORIMOTO, 1999). Dados sugerem que a ação do DSS na indução da colite, 

acontece após a lesão da mucosa intestinal por citotoxicidade direta, influenciando 

na interação normal entre linfócitos intraepiteliais, células epiteliais e a matriz 

extracelular. Além de provocar alterações na expressão de receptores de integrinas, 

outros receptores celulares e suas funções (NI; CHEN; HOLLANDER, 1996). Com a 

lesão na barreira intestinal a invasão de bactérias no tecido intestinal é facilitada, 

além disso, o DSS também age impedindo a ação fagocitária de macrófagos (ITO et 

al., 2006; OKAYASU et al., 1990).  

Há relatos na literatura que o DSS, também, tem efeito direto na estrutura física e 

organização da camada interna de muco, possibilitando assim, que bactérias entrem 

em contato com as células epiteliais, desencadeando uma resposta inflamatória 

(JOHANSSON et al., 2008; JOHANSSON et al., 2010).  

 O modelo de colite induzida por DSS originalmente relatado por Okayasu et 

al. (1990) é caracterizado pela indução de uma colite aguda acompanhada de perda 

de peso, encurtamento de cólon, sangramento retal e destruição da camada 

epitelial. Além disto, observa-se infiltrado inflamatório composto principalmente por 

neutrófilos acometendo diretamente a base das criptas intestinais, comprometendo a 

estabilidade da barreira epitelial (KAWADA; ARIHIRO; MIZOGUCHI, 2007; 

KITAJIMA; TAKUMA; MORIMOTO, 1999; OKAYASU et al., 1990).  
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2.2.4 Tratamento 

 

O tratamento das DIIs tem como objetivo melhorar os sintomas, induzir e 

manter a remissão clínica, bem como reduzir o número de hospitalizações e 

cirurgias, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes (DEWULF et al., 

2007; KOBOZIEV et al., 2014; ORDÁS et al., 2012). Atualmente terapias com 

corticosteróides, aminossalicilatos, imunomoduladores e agentes anti-TNF  têm sido 

utilizadas (DEWULF et al., 2007; RIETDIJK; D’HAENS, 2013). 

Os corticosteroides (Budesonida, Prednisona e Metilprednisolona) são 

agentes anti-inflamatórios para surtos graves e moderados de RCU e DC. Esses 

fármacos atuam através da inibição de várias vias inflamatórias, como a da 

transcrição de interleucinas, a indução de IκB que estabiliza o complexo NF-κB, a 

supressão do metabolismo do ácido araquidônico e a estimulação da apoptose de 

linfócitos na lamina própria do intestino. A utilização por tempo prolongado, pode 

causar efeitos colaterais como catarata, osteoporose, miopatia e, susceptibilidade à 

infecção (CARTER; LOBO; TRAVIS, 2004). 

Já entre os imunomoduladores podem-se destacar medicamentos como 

Ciclosporina, 6-mercapoptupurina e Azatioprina. Esses podem ser utilizados como 

coadjuvantes aos corticosteroides, bem como na manutenção da remissão clínica. 

Se mantidos por longo tempo, devem-se controlar os possíveis efeitos colaterais 

como leucopenia e alterações hepáticas (BARBIERI, 2000; DEWULF et al., 2007). A 

ciclosporina age basicamente inibindo a função dos linfócitos T o qual é essencial 

para a propagação da inflamação (ABRANTES, 2015; CESTARI, 2008). Já o 

produto da metabolização da azatioprina interfere na proliferação e promove a 

apoptose de linfócitos ativos (BRAUS; ELLIOTT, 2009). 

Os aminossalicilatos mais utilizados são a Sulfassalazina e a Mesalazina que 

contém o ácido 5-Aminossalicílico. Esses fármacos atuam nas células epiteliais para 

moderar a liberação de mediadores lipídicos, citocinas e espécies reativas de 

oxigênio. O principal papel do 5-Aminossalicílico é a manutenção da remissão da 

RCU, porém é pouco efetivo na remissão da DC. Os efeitos colaterais são 

dependentes da dose e ocorrem em 10-45% dos pacientes, sendo os mais comuns 

dores de cabeça, náuseas, dor epigástrica e diarreia (CARTER; LOBO; TRAVIS, 

2004). 
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Outra terapia baseia-se em agentes anti-TNF, uma vez que este é um 

importante mediador da resposta inflamatória no intestino. Nos Estados Unidos, o 

infliximabe foi aprovado pelo FDA (Food and Drugs Administration) para o uso em 

portadores de Crohn no ano de 1998. Já no Brasil, a droga foi aprovada pela 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso em DC em 2000, e para 

uso em portadores de RCU em 2006. O adalimumabe, outro agente anti-TNF, foi 

aprovado pela ANVISA para uso na DC em 2007 (GEDIIB, 2010).  

Afim de melhor a eficácia dos tratamentos, algumas modificações nos 

fármacos têm sido realizadas. Um exemplo é a produção da multi-matrix (MMX) 

mesalazina, um medicamento indicado no tratamento da RCU distal. Essa 

formulação permite que a liberação do princípio ativo ocorra de forma lenta, 

atingindo regiões mais distantes do intestino, como o reto. Outro exemplo é a MMX 

budesonida, uma formulação de corticoides para uso tópico que consegue atingir o 

íleo terminal e o cólon (RIETDIJK; D’HAENS, 2013). 

Além do tratamento medicamentoso, a intervenção nutricional pode ter um 

importante papel como terapia adjuvante. Estudos recentes têm demonstrado os 

benefícios de nutrientes imunomoduladores e probióticos na modulação das 

respostas imunes e inflamatórias, além de seu efeito na restauração da barreira 

intestinal após a lesão (ANDRADE et al., 2015a; GENEROSO et al., 2010; LEONEL 

et al., 2012; SANTOS et al., 2014; VIANA et al., 2013; VIEIRA et al., 2012). Nesse 

contexto, destaca-se a utilização da arginina como nutriente imunomodulador.  

 

2.3 Arginina 

 

A L-Arginina ou ácido L-amino-5-guanidino-valérico (Figura 7) é um 

aminoácido básico em fluidos fisiológicos. As fontes alimentares mais comuns da 

arginina são frutos do mar, algas, carnes, nozes, concentrado proteico de arroz e 

soja (VISEK, 1986; WU et al., 2007; POPOLO et al., 2014).  
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Figura 7 - Estrutura química da arginina  
(FLYNN et al., 2002) 
 

A arginina é considerada um aminoácido condicionalmente essencial. Durante 

o período de crescimento celular acelerado e em estados catabólicos, a necessidade 

desse aminoácido é maior e sua síntese é insuficiente para suprir as demandas do 

organismo (WU, 2009; BERTRAND et al., 2013). A arginina desempenha importante 

papel no crescimento e proliferação celular, e está relacionada com a síntese de 

proteínas, uréia, NO, poliaminas, prolina e creatina (GAD, 2010; HONG et al., 2010). 

No intestino, pode ser usada para manutenção e regeneração da mucosa intestinal 

(SUKHOTNIK et al., 2004; FARGHALY; THABIT, 2014). 

 

2.3.1 Metabolismo da Arginina 

 

O metabolismo da arginina está relacionado a ingestão alimentar, degradação 

de proteínas do corpo e síntese endógena (LUIKING et al., 2012) (Figura 8). Nos 

adultos, a síntese endógena de arginina envolve o eixo intestino-rins (WU; MORRIS, 

1998; POPOLO et al., 2014). Nas mitocôndrias dos enterócitos, a citrulina é 

sintetizada a partir de glutamina, glutamato e prolina e liberada na circulação. A 

citrulina é então capturada pelos túbulos renais proximais e convertida a arginina 

pelas enzimas arginina succinato sintase (ASS) e arginina succinato liase (ASL). A 

arginina produzida por esta via contribui para aproximadamente 10% do seu fluxo 

plasmático (WU; KNABE, 1995; WU, 1997; POPOLO et al., 2014). O fígado também 

é capaz de sintetizar arginina, entretanto, esse aminoácido é rapidamente 

hidrolisado em uréia e ornitina devido à alta atividade da enzima arginase. Dessa 
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forma, o fígado não contribui para fluxo plasmático da arginina (WU; MORRIS, 1998; 

WU et al., 2009; GAD, 2010). 

 

 

Figura 8 - Disponibilidade da arginina nos tecidos e células. 
Arg, arginina; Cit, citrulina; Gln, glutamina; Glu, glutamato; Orn, Ornitina; NO, óxido 

nítrico; ADMA dimetilarginina assimétrica (LUKING et al., 2012, p. 1178 – 

modificado). 
 

Em relação a arginina proveniente da dieta, essa é absorvida principalmente 

no jejuno e íleo. No cólon sua absorção é reduzida. Aproximadamente 60% da 

arginina absorvida é metabolizada no intestino, e apenas 40% atinge a circulação 

sistêmica intacta (GAD, 2010). A arginina pode ser absorvida pelos transportadores 

b0,+, B0,+, e y+ de maneira célula-específica. Entre esses transportadores, o sistema 

y+ é o mais importante para absorção da arginina pela maioria dos tipos de células 

(CLOSS; MANN, 2000; FLYNN et al., 2002; GOGOI et al., 2016).  

O sistema y+ é um transportador de alta afinidade, independente de sódio e 

que inclui a família de transportadores de aminoácidos catiônico (CAT) 

(NICHOLSON et al., 2001; SINGH et al., 2012). CAT1 é constitutivamente expresso 

e envolvido na absorção de arginina para o metabolismo básico. Já o transportador 
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CAT2 é ativado por diferentes estímulos e possui duas isoformas, CAT2A e CAT2B. 

A isoforma CAT2A é um transportador de baixa afinidade presente no fígado e a 

CAT2B tem elevada afinidade sendo abundante em macrófagos (CHATURVEDI et 

al., 2010; SINGH et al., 2012). A regulação positiva do transportador CAT2B 

associa-se com o aumento da absorção da arginina, mediante indução da iNOS por 

mediadores pró-inflamatórios como lipopolissacarídeos e IFN-γ (NICHOLSON et al., 

2001; BENSON; HARDY; MORRIS, 2011). Este estímulo ao CAT2 e a iNOS eleva a 

produção de NO em macrófagos (YERAMIAN et al., 2006; GOGOI et al., 2016). 

Uma vez no interior da célula, existem múltiplas vias para a degradação da 

arginina. Esse aminoácido é principalmente metabolizado pelas enzimas 

arginina:glicina amidinotransferase (AGAT), arginina descarboxilase (ADC), 

arginase, óxido nítrico sintase (NOS). Arginina é catabolizada em vários produtos: 

nas mitocôndrias a AGAT metaboliza a arginina em creatina e a ADC em agmatina; 

no citosol e nas mitocôndrias, a arginase metaboliza a arginina em ureia e L-ornitina; 

e no citosol NOS metaboliza a arginina em NO e L-citrulina (Figura 9) (POPOLO et 

al., 2014).  

 

Figura 9 - Principais vias metabólicas da arginina 
ADC, arginina descarboxilase; AGAT, arginina:glicina amidinotransferase; NO, óxido 
nítrico; NOS, óxido nítrico sintase; OAT, ornitina aminotransferase; ODC, ornitina 
descarboxilase (POPOLO et al., 2014 p. 2272 – modificado). 
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A creatina possui importante papel no metabolismo energético no músculo e 

neurônios, onde atua como carreadora de fosfato e regeneradora de adenosina 

trifosfato (ATP) (WU; MORRIS, 1998; LUIKING et al., 2012). Em relação a agmatina, 

sabe-se que essa induz uma variedade de efeitos fisiológicos e farmacológicos 

importantes. Além do potente efeito como neurotransmissor, há relatos de seu 

envolvimento no controle da proliferação celular e ação antineoplásica 

(MOLDERINGS et al., 2004; MOLDERINGS; HAENISCH, 2012).  

No entanto, as vias de degradação da arginina mais comumente estudadas 

são as vias da arginase e NOS. Essas enzimas competem pelo mesmo substrato, 

embora a afinidade da L-arginina pela arginase seja menor, sua velocidade máxima 

de reação (Vmax) é maior. Dessa forma, a arginase reduz a disponibilidade da 

arginina para a enzima NOS, limitando a produção de NO (BENSON; HARDY; 

MORRIS, 2011). Apenas 2% da L-arginina metabolizada é utilizada para produção 

de NO (O’QUINN; KNABE; WU, 2002; POPOLO et al., 2014). 

O metabolismo da L-arginina é também importante para a polarização de 

macrófagos M1 (macrófagos classicamente ativados) e M2 (macrófagos 

alternativamente ativados). Macrófagos M1 possuem atividade pró-inflamatória, 

produzindo NO e peroxinitritos, e levando a uma resposta imune adaptativa Th1. Por 

outro lado, o aumento da expressão da enzima arginase é uma característica da 

diferenciação M2, que possui atividade anti-inflamatória e resposta Th2. De forma 

geral, citocinas Th1 (IFN-γ, TNF-α, IL-1, e IL-12) induzem a produção de NO e 

inibem a atividade da arginase I (MUNDER et al., 1999; GOGOI et al., 2016). Em 

contraste, o AMPc (adenosinamonofosfato cíclico) e citocinas anti-inflamatórias (IL-4, 

IL-13 e IL-10) podem aumentar a atividade da arginase 1 e inibir a expressão de 

iNOS (EL KASMI et al., 2008; GOGOI et al., 2016; MUNDER et al., 1999). 

 

2.3.1.1 Arginase e o catabolismo da L-arginina 
 
 

A via metabólica da arginase é quantitativamente a mais importante para o 

catabolismo da arginina em mamíferos. O grupo de enzimas arginase está envolvida 

em processos de reparação de tecidos e metabolizam a arginina em uréia e L-

ornitina (RACKÉ; WARNKEN, 2010; POPOLO et al., 2014). Existem duas isoformas 

distintas da enzima arginase (arginase 1 e 2) em mamíferos, que são codificadas por 
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genes separados e diferem em propriedades moleculares e imunológicas, 

distribuição de tecidos, localização e regulação de expressão (MORRIS, 2003; 

GOGOI et al., 2016). 

A enzima arginase 1 é predominantemente localizada no citosol de 

hepatócitos, sendo um importante componente do ciclo da uréia (BRONTE; 

ZANOVELLO, 2005; INO et al., 2013). Já a arginase 2 é localizada nas mitocôndrias 

de vários tipos de células, incluindo células renais, neurônios, macrófagos, 

monócitos e enterócitos (BRONTE; ZANOVELLO, 2005; GOGOI et al., 2016). Está 

relacionada com a síntese de L-prolina, devido à sua proximidade com a ornitina 

aminotransferase (OAT), que também está localizada nas mitocôndrias (WU; 

MORRIS, 1998; BRONTE; ZANOVELLO, 2005).  

As arginases hidrolisam a L-arginina, formando uréia e L-ornitina. A primeira é 

transportada via corrente sanguínea para os rins, onde é eliminada. O metabolismo 

da L-ornitina via OAT leva à produção de L-prolina (Figura 9) (BRONTE; 

ZANOVELLO, 2005; FRITZ, 2013; LUIKING et al., 2012; GOGOI et al., 2016; WU; 

MORRIS, 1998).  

O aminoácido L-prolina é o maior responsável pela síntese do colágeno e, 

portanto, desempenha papel chave na remodelação da matriz extracelular (PHANG; 

LIU, 2012; YANG et al., 2015). Os efeitos benéficos da arginina sobre a 

remodelação tecidual são mediados possivelmente pelo NO. Em fibroblastos, o NO 

contribui para a síntese de colágeno, que é essencial para a regeneração do tecido 

(FUJIWARA et al., 2014). 

O processo de remodelação tecidual envolve muitos tipos celulares: células 

do sistema imunológico, células endoteliais, queratinócitos e fibroblastos (GURTNER 

et al., 2008). Fujiwara e colaboradores (2014), demonstraram em estudo in vitro que 

a suplementação com arginina estimula a proliferação de fibroblastos e a privação 

desse aminoácido facilita a apoptose dessas células (FUJIWARA et al., 2014). 

A deposição de colágeno é regulada durante a remodelação do tecido por 

interações complexas de enzimas que degradam a matrix extracelular, como as 

metaloproteinases de matrix (MMPs) e seus inibidores (TIMPs) (ZIOGAS et al., 

2013; CASSINI-VIEIRA et al., 2015). Estudos tem mostrado que o TGF-β1 aumenta 

a secreção de colágeno, diminuindo a MMP-1 e aumentando seu inibidor TIMP-1 

(LATELLA et al., 2014; LATELLA et al., 2013). 
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A L-Ornitina produzida pela enzima arginase também é metabolizada pela 

ornitina descarboxilase (ODC) para produzir as poliaminas (Figura 9). O termo 

poliamina é utilizado para designar três compostos derivados da ornitina após 

descarboxilação: putrescina, espermidina e espermina. Inicialmente forma-se a 

putrescina, sendo que as outras duas poliaminas derivam da putrescina pela ligação 

sucessiva de dois grupos propilaminos (Figura 10) (MOINARD; CYNOBER; DE 

BANDT, 2005; LARQUÉ; SABATER-MOLINA; ZAMORA, 2007; FRITZ, 2013).   

 

 

Figura 10 - Síntese de poliaminas 
ODC: ornitina-descarboxilase; SAM: S-adenosil-metionina; SAMDC: SAM-
descarboxilase; SAMHC: S-adenosilmetil-homocisteína; DAO: diamino-oxidase; 
PAO: poliamina-oxidase espermidina-sintase; GABA: ácido gama-aminobutírico 
(LARQUÉ; SABATER-MOLINA; ZAMORA, 2007 p. 88 - modificado).  
 

 As poliaminas são essenciais para o crescimento, diferenciação e proliferação 

celular (NITTA; IGARASHI; YAMAMOTO, 2002; ROGERS et al., 2015; THOMAS; 

THOMAS, 2001). Além disso, são capazes de atenuar a resposta imune inibindo a 

produção de citocinas em doenças inflamatórias. Entretanto, o excesso de 

poliaminas gera espécies reativas de oxigênio durante seu catabolismo, que podem 

causar dano no DNA e apoptose celular (CHATURVEDI et al., 2012; HOET; 

NEMERY, 2000; MOINARD; CYNOBER; DE BANDT, 2005).  
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 No epitélio intestinal, as poliaminas estão associadas ao crescimento e 

regeneração celular, além de proteção contra possíveis danos (FRITZ, 2013; 

KALAC, 2014). Estudos tem mostrado que as poliaminas regulam a expressão de 

moléculas de adesão como as ocludinas e caderinas, atuando na manutenção das 

TJ e na função de barreira do epitélio intestinal (GUO et al., 2005; GUO et al., 2003). 

 

2.3.1.2 NOS e o catabolismo da L-arginina 

 

A NOS é responsável pela conversão da arginina em NO e L-Citrulina 

(GOGOI et al., 2016). A Figura 11 indica a reação química de formação do NO, em 

que a L-arginina é transformada em um intermediário, a N-hidroxi-L-arginina com a 

presença de nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fosfato-hidrogênio (NADPH) e Ca2+ 

sendo necessário mais NADPH e O2 para a formação de L-citrulina e NO (FILHO; 

ZILBERSTEIN, 2000).  

 

 

Figura 11 - Síntese de óxido nítrico a partir da L-arginina 
(FILHO; ZILBERSTEIN, 2000 p. 265 - modificado)  

 

O NO é um radical livre gasoso, sintetizado a partir da arginina. Livremente 

solúvel em água e lipídeos é capaz de atravessar membranas celulares e se difundir 

entre as células. Em solução, o NO possui meia vida de 0,1 a 10 segundos, 

transformando-se em nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). Devido a essas características 

funciona como um importante sinalizador intra e intercelular, atua como mediador 

biológico similar a neurotransmissores no sistema nervoso e como mecanismo de 

defesa inespecífico devido a sua ação citotóxica, alteração na secreção de muco e 

permeabilidade vascular (BENSON; HARDY; MORRIS, 2011; LEVY; PRINCE; 

BILLIAR, 2005).  

Há três distintas isoformas da NOS, sendo estas descritas como produtos de 

diferentes genes e diferem em relação à localização intracelular, regulação e função. 

A NOS-1, também conhecida como nNOS, é prevalente no tecido neuronal. A 

segunda isoforma NOS-2 ou iNOS é a mais produzida e está presente em várias 
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células de sistema imune, incluindo vários tipos de células mielóides. Já a NOS-3 ou 

eNOS é encontrada nas células endoteliais (ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 

2001; BOGDAN, 2001; BRONTE; ZANOVELLO, 2005; WU; MORRIS, 1998). 

As isoformas eNOS e nNOS são enzimas constitutivas controladas pela 

concentração intracelular de Ca2+ e geram baixas concentrações de NO. Estudos 

tem mostrado que essas duas isoformas estão envolvidas na manutenção da 

integridade da mucosa gastrointestinal através da modulação do fluxo sanguíneo e 

secreção epitelial (CROSS; WILSON, 2003; FARGHALY; THABIT, 2014). A enzima 

iNOS produz grandes quantidades de NO em resposta a uma variedade de 

citocinas, fatores de crescimento, e estímulos inflamatórios no intestino e outros 

tecidos (GARCIA; STEIN, 2006; POPOLO et al., 2014; ZIEGLER et al., 2003; 

WITTE; BARBUL, 2002).  

A expressão de iNOS e produção de NO tem sido claramente descrita em 

macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células dendríticas e células natural killer 

(BOGDAN, 2001; BRONTE; ZANOVELLO, 2005). O NO produzido pela iNOS em 

monócitos inflamatórios e células dendríticas regula a produção de citocinas 

inflamatórias e a diferenciação celular (FRITZ, 2013; GIORDANO et al., 2011). Além 

disso, a expressão de iNOS pelas células B intestinais é importante para a troca de 

isotipo da imunoglobulina A e para a homeostase intestinal (FRITZ, 2013; FRITZ et 

al., 2012). 

O NO está envolvido em diversos processos, incluindo vasodilatação, 

neurotransmissão, diferenciação, proliferação e apoptose de diversas células, 

produção de citocinas, deposição de colágeno e citotoxicidade (GAD, 2010; 

GARCIA; STEIN, 2006;  MCMULLIN et al., 2005; BOGDAN, 2001). O NO produzido 

pela iNOS e eNOS está envolvido na cicatrização de feridas, desde a fase 

inflamatória até a remodelação da cicatriz (GAD, 2010). 

 

2.3.2 Arginina na DII 

 

A arginina está envolvida na manutenção da integridade da mucosa intestinal 

e na recuperação do epitélio inflamado. Além disso, esse aminoácido tem papel 

protetor em diversos modelos de lesão intestinal,  e em células intestinais humanas, 

reduziu a produção de citocinas pró-inflamatórias e aumentou a produção de NO 

(FARGHALY; THABIT, 2014; MARION et al., 2005; SUKHOTNIK et al., 2004).  
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Os efeitos deletérios ou favoráveis do NO ainda permanecem em debate e 

são dependentes da sua quantidade, duração e da localização (KOLIOS; VALATAS; 

WARD, 2004). Acredita-se que a baixa produção de NO pelas enzimas constitutivas 

(eNOS e nNOS) são importantes para a manutenção da barreira intestinal, mas por 

outro lado, a superprodução de NO pela iNOS é prejudicial para as células 

intestinais (WANG, W. W.; QIAO; LI, 2009). Farghaly e Thabit (2014) observaram 

que o NF-κB/p65 tem papel chave no controle da produção de NO e que um nível 

adequado de NO é necessário para a manutenção da integridade do epitélio 

intestinal em ratos com colite (FARGHALY; THABIT, 2014).  

Em modelo de colite aguda induzida por ácido acético, animais iNOS-/- 

apresentaram mais lesões (hemorragias e ulcerações), persistência da inflamação, 

além de cicatrização menos efetiva em relação aos animais WT (MCCAFFERTY et 

al., 1997). E Sasaki et al., (2003) ao avaliar o papel da eNOS também em modelo de 

colite, utilizando animais nocaute na enzima eNOS (eNOS-/-), observaram lesões 

mais extensas na mucosa, aumento da expressão de moléculas de adesão e 

processo inflamatório mais intenso (SASAKI et al., 2003). Por outro lado, observa-se 

um efeito pró-inflamatório do NO gerado pela iNOS em diferentes modelos de colite 

induzida por TNBS e DSS e em modelo de isquemia-reperfusão (SKLYAROV; 

PANASYUK; FOMENKO, 2011).  

No metabolismo da L-arginina pela enzima arginase, esse aminoácido pode 

servir como substrato para a síntese de poliaminas e prolina. Esses produtos estão 

fortemente envolvidas com o crescimento e proliferação celular e na reparação da 

matriz extracelular (MOINARD; CYNOBER; DE BANDT, 2005). Gobert e 

colaboradores (2004) ao estudar o modelo de colite induzida por Citrobacter 

rodentium em camundongos selvagens e iNOS-/-, observaram que a suplementação 

com 1% de arginina foi capaz de elevar os níveis de poliaminas (GOBERT et al., 

2004). Singh e colaboradores (2012) observaram que o metabolismo da L-arginina 

via OAT está relacionado ao reparo do epitélio intestinal e que em animais OAT-/- 

esse efeito é anulado. A enzima OAT produz L-prolina que é precursora do 

colágeno. Esses mesmos autores verificaram também que os níveis de OAT estão 

reduzidos em camundongos com colite induzida por DSS e em humanos com RCU 

(SINGH et al., 2012). 

Fotiadis e colaboradores também observaram efeito benéfico da 

suplementação com arginina em modelo de colite induzida por TNBS. Neste estudo 
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os animais foram pré-tratados por 7 dias com 2mg/100g de peso corporal/dia. 

Observaram-se menores alterações na análise histológica e poucos elementos 

inflamatórios nos animais suplementados (FOTIADIS et al., 2004). Por outro lado, 

Mañe e colaboradores (2001) ao estudar no modelo de colite induzida por TNBS, o 

tratamento por 7dias (após indução da doença) com diferentes suplementações de 

L-arginina (30, 100 e 500mg), observaram que os ratos tratados com 500mg de L-

arginina tiveram aumento moderado do escore inflamatório e da fibrose (MANE et 

al., 2001).  

Dessa forma, observa-se que os estudos ainda são contraditórios, uma vez 

que, alguns mostram efeitos benéficos da arginina e seus metabólitos e outros 

efeitos prejudiciais. Observa-se também que a dose de arginina utilizada, o período 

e forma de tratamento e os modelos animais de colite variam entre os estudos, 

mostrando que o efeito da arginina pode ser dose dependente e que o modelo de 

colite também pode influenciar nos resultados. Diante disso, verifica-se que a 

realização de novos estudos é necessária, a fim de elucidar os mecanismos 

associados a função da arginina nas DIIs. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a ação da arginina (pré-tratamento e tratamento) na proteção da colite 

ulcerativa induzida por DSS e investigar possíveis mecanismos envolvidos na ação 

deste aminoácido. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a severidade da colite em animais suplementados ou não com arginina por 

meio do consumo alimentar, evolução ponderal, escore clínico (presença de sangue 

oculto e consistência das fezes) e comprimento do cólon; 

 

- Avaliar possíveis alterações na permeabilidade intestinal e, por consequência, no 

processo de translocação bacteriana após a indução da colite, frente a 

suplementação com arginina; 

 

- Avaliar a efeito da arginina na mucosa colônica após indução da colite por meio da 

análise morfométrica, escore histológico e quantificação de áreas de colágeno e 

muco; 

 

-Investigar a produção de NO, mediante a determinação de nitrato e nitrito no cólon 

e soro dos animais com colite e suplementados com arginina; 

 

- Determinar alguns indicadores do perfil imunológico e suas alterações devido à 

indução de colite e suplementação com arginina mediante a quantificação de 

eosinófilos, neutrófilos e macrófagos por atividade enzimática no cólon, baço e 

linfonodos; dosagem de sIgA no fluido intestinal; quantificação de citocinas e 

quimiocinas no soro e cólon;  

 

- Avaliar o efeito da indução da colite e da suplementação com arginina no estresse 

oxidativo no cólon. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais  

 

Foram utilizados camundongos da linhagem C57BL/6 fêmeas, com 8 a 10 

semanas de idade, pesando entre 18 e 20g, para a indução de colite experimental 

por DSS. Os animais foram fornecidos pelo Centro de Bioterismo do Instituto de 

Ciências Biológicas (CeBio) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Os animais foram mantidos em gaiolas no biotério da Faculdade de Farmácia 

da UFMG, submetidos a ciclo diurno/noturno de 12 horas e com livre acesso a ração 

e água filtrada. Este estudo foi aprovado pelo Comssão de Ética no Uso de Animais 

da UFMG (CEUA), sob o protocolo nº 356/2013 (ANEXO A) e está em conformidade 

com as diretrizes institucionais e nacionais para o cuidado e uso de animais de 

laboratório.  

 

4.2 Dieta AIN-93G e suplementações 

 

A ração utilizada para tratamento de todos os camundongos foi manipulada 

conforme recomendação do American Institute of Nutrition para elaboração de dietas 

purificadas destinadas ao crescimento, gestação e lactação de roedores – AIN-93G 

(REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993). 

Para preparo da dieta suplementada com 2% VET de arginina, parte do 

conteúdo de amido da ração AIN-93G foi substituído pela arginina, de forma que as 

rações controle e suplementadas ficassem isocalóricas e isoproteicas (Tabela 1) 

(LIN et al., 2006). Após o consumo do pellet de dieta suplementada, os animais 

recebiam a ração padrão.  
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Tabela 1 – Composição da Dieta AIN-93G padrão e AIN-93G suplementada com 

arginina 

 

(REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993; LIN et al., 2006 - modificado). 

 

4.3 Indução de colite por DSS 

 

Para indução da colite, os animais receberam, por via oral, solução de DSS a 

1,5% (peso/volume) adicionada ao conteúdo de água na mamadeira (ANDRADE et 

al., 2015b). Essa solução foi fornecida durante 5 dias. Os animais foram pesados, 

diariamente, durante a administração para verificar as alterações no peso. 

Acompanhou-se também, o consumo diário de DSS.  

 

4.4 Delineamento experimental  

 

Os animais foram distribuídos em 5 grupos: 

Controle (C): Os animais foram alimentados com ração AIN-93G padrão por 12 dias 

e não receberam DSS para indução da colite.  

Componentes da ração AIN-93G (g/100g)      AIN-93G + Arginina (g/100g) 

Caseína 20,0 20,0 

Cistina 0,3 0,3 

Amido de milho 39,75 37,62 

Maltodextrina 13,2 13,2 

Sacarose 10,0 10,0 

Celulose 5,0 5,0 

Óleo de soja 7,0 7,0 

Tert-butilhidroquinona (BHT) 0,0014 0,0014 

Mistura de minerais 3,5 3,5 

Mistura de vitaminas 1,0 1,0 

Bitartarato de colina 0,25 0,25 

Água 20 mL 20 mL 

Arginina - 2,12 
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Arginina (ARG): Os animais foram alimentados com ração AIN-93G suplementada 

2% do VET (valor energético total) de arginina por 12 dias e não receberam DSS 

para indução da colite.  

Colite (COL): Os animais foram alimentados com ração AIN-93G padrão por 12 dias 

e receberam DSS para indução da colite do dia 7 até o dia 12.  

Pré-tratado (PT): Os animais foram alimentados com ração AIN-93G suplementada 

com arginina antes e durante a indução da colite e receberam DSS para indução da 

doença do dia 7 até o dia 12. 

Tratado (T): Os animais foram alimentados com ração AIN-93G padrão antes da 

indução da doença e dieta suplementada com arginina durante a indução da colite e 

receberam DSS para indução da doença do dia 7 até o dia 12. 

 O grupo ARG foi incluído no trabalho para avaliar o efeito da suplementação 

da arginina na ausência da colite. Esse grupo participou apenas dos experimentos 

preliminares para avaliação do peso, consumo alimentar, escore clínico, PI, 

comprimento do cólon e dosagem nitrato/nitrito no cólon. Após verificar que não 

houve diferença significativa em relação ao grupo C, esse grupo foi retirado dos 

experimentos. A Figura 12 apresenta o esquema do delineamento experimental. 

Ressalta-se que, a ração (pellet) foi renovada todos os dias e as sobras foram 

pesadas para acompanhamento do consumo alimentar.  

 

 
Figura 12 - Delineamento experimental 
No dia 0 iniciou-se a admistração da dieta controle ou suplementada com arginina. 
No dia 7 iniciou-se a administração de 1,5% de DSS para os grupos COL, PT e T. 
Dia 12 ocorreu a eutanásia e coleta das amostras. C: grupo controle; ARG: grupo 
arginina; COL: grupo colite; PT: grupo pré-tratado; T: grupo tratado. 
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4.5 Avaliação da severidade da colite  

 

Para verificar a severidade da colite, avaliou-se o peso corporal, 

características clínicas e comprimento do cólon de todos os grupos experimentais 

(n=8). Durante a indução da doença, os animais foram pesados, diariamente, e 

calculou-se a variação de peso. Esta equivale à diferença entre o peso inicial (Dia 7) 

e final, ou seja, no dia 12 (após 5 dias de administração de DSS).  

As características clínicas avaliadas foram a consistência das fezes e a 

presença de sangue nas mesmas. A presença de sangue oculto nas fezes foi 

avaliada por meio de testes para detecção de sangue (INLAB, Diagnóstica São 

Paulo, BR). O teste baseia-se na atividade pseudoperoxidase exercida pela 

hemoglobina, causando a oxidação de composto fenólico (ácido alfa guaicacônico) 

pela ação do peróxido de hidrogênio (presente na solução de desenvolvimento). Se 

o sangue oculto estiver presente, a reação química torna-se visível através do 

aparecimento da cor azul ou azul esverdeada dentro de 30 segundos. A fim de 

avaliar qualitativamente as características clínicas, utilizou-se o escore proposto por 

Wirtz e colaboradores (2007) (Tabela 2). Para cada característica (consistência das 

fezes ou sangramento) foi atribuído um valor correspondente ao escore e os 

resultados foram expressos pelo escore total (soma dos escores da consistência das 

fezes e sangramento) (WIRTZ et al., 2007).  

 

Tabela 2 - Escore clínico 

(WIRTZ et al., 2007 p. 245 - modificado) 

 

Após a eutanásia por deslocamento cervical, o cólon de cada animal foi 

seccionado no reto distal e no ceco distal0 e, com o auxílio de um paquímetro, o 

comprimento foi medido. O comprimento do cólon foi corrigido pelo peso do animal 

Escore Consistência das fezes Sangramento 

0 Normal  Teste negativo 

1 Consistência mole, mas com 

fezes formadas 

Teste positivo 

2 Consistência muito mole Traços de sangue visíveis nas fezes 

3 Diarreia Sangramento retal 
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no dia da eutanásia e expresso como: comprimento do cólon (cm)/peso corporal do 

animal (g) (PORITZ et al., 2007). 

 

4.6 Estudo da permeabilidade intestinal 

 

4.6.1 Marcação do DTPA com 99mTc  

 

Para marcação do DTPA com 99mTc foi utilizado um reagente liofilizado 

contendo 10mg de DTPA e 0,5mg do agente redutor cloreto estanoso (SnCl2. 2H2O), 

fornecido pelo laboratório de Farmácia Nuclear/UFMG. O reagente foi reidratado 

com 1mL de solução de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4), obtidos de um gerador 

de 99Molibdênio/99mTecnécio (IPEN/CNEN, São Paulo), contendo uma atividade de 

185 MBq de 99mTc. Esta preparação foi mantida a temperatura ambiente por 15 

minutos (COSTA, 2012).  

 

4.6.2 Avaliação da permeabilidade intestinal 

 

O estudo da PI foi realizado após 4 e 5 dias de administração de DSS (dias 

11 e 12). No dia 11 avaliou-se a diferença apenas entre os grupos C e COL (n=6). 

No dia 12, a PI foi avaliada em todos os grupos de animais (n=6), como descrito no 

item 4.1. 

Os animais receberam por gavagem 0,1 mL de solução de 99mTc-DTPA 

contendo 18,5 MBq de atividade. O padrão de dose, que corresponde a uma 

alíquota de igual volume de 99mTc-DTPA oferecido aos animais foi utilizado para 

correção do decaimento radioativo do 99mTc e teve a radioatividade determinada no 

mesmo tempo dos demais tubos (ANDRADE, 2013; ANDRADE et al., 2015b).   

Após 4 horas da gavagem o sangue foi coletado da veia cava inferior para 

contagem da radioatividade em contador de radiação gama (Perkinelmer Wallac, 

1480 Wizard 3) e determinação da PI. Os resultados obtidos foram comparados com 

o padrão da dose e calculados em percentual da dose por g de sangue com a 

seguinte fórmula (ANDRADE, 2013; ANDRADE et al., 2015b). 

 

 



56 

 

% dose/g sangue =     cpm/g de sangue         x 100 

                                cpm do padrão de dose  

cpm= contagens por minuto  

 

4.7 Estudo da translocação bacteriana 

 

4.7.1 Cultivo e preparação da Bactéria 

 

O estudo utilizou a bactéria Escherichia coli (E. coli) (ATCC-10536), não 

patogênica, fornecida pelo Laboratório de Controle de Qualidade Biológico da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais.  

De uma cultura-mãe de E. coli foi realizado o repique em agar tripticaseína 

(PRODIMOL BIOTECNOLOGIA). Após 18 a 20 horas de crescimento a 37oC, a 

bactéria foi transferida, com auxílio de alça de platina, para solução salina estéril. E 

a concentração bacteriana foi ajustada espectrofotometricamente entre 10,2 a 11% 

de transmitância a 580 nm (espectrofotômetro GENESYS) correspondente a 108 

unidades formadoras de colônia por mL (UFC/mL) (DINIZ et al., 1999; ANDRADE, 

2013). 

 

4.7.2 Procedimento de marcação da E. coli com 99mTc 

 

Alíquotas de 2,0 mL da suspensão bacteriana descrita no item 4.7.1 foram 

incubadas a 37ºC com cloreto estanoso (SnCl2.2H20,1,3 mg/mL), pH 7,0, por 10 

minutos. Após este período, 74 MBq de 99mTc foram adicionados a cada preparação 

e mantidos a 37 ºC por mais 15 minutos. Os tubos foram centrifugados a 3000x g 

(força centrífuga relativa) durante 25 minutos, o sobrenadante foi retirado para a 

contagem da radioatividade. O precipitado foi ressuspendido em 3,0 mL de salina 

estéril, em seguida, realizou-se a contagem da radioatividade. Este procedimento foi 

repetido por três vezes. A porcentagem de 99mTc incorporado nas células 

bacterianas (% marcação) foi determinada (DINIZ et al., 1999; ANDRADE, 2013): 
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                                                                 cpm (precipitado) 
  % marcação = ____________________________  X 100 

              cpm(precipitado + sobrenadante) 
 

 

4.7.3 Estudo da translocação bacteriana  

 

O estudo da TB foi realizado como os grupos C, COL, PT e T, após 5 dias de 

indução da doença (12º dia, n=8). Os animais receberam, por gavagem, 0,1 mL de 

suspensão contendo 108/UFC de 99mTc - E. coli. Após 4 horas, os animais foram 

anestesiados e o sangue coletado da veia cava inferior e acondicionados em tubos 

para a determinação da radiação. Após a coleta do sangue, os NLM, fígado, baço e 

pulmões foram coletados e pesados para a determinação da radioatividade em 

contador de radiação gama (Perkinelmer Wallac, 1480 Wizard 3).  

 

4.8 Análise histológica  
 
 

Para análise histológica, amostras do cólon dos grupos C, COL, PT e T (n=6) 

foram coletadas e processadas de acordo com o método descrito por Arantes e 

Nogueira (1997). As amostras dos cólons foram estendidas com a serosa em 

contato com o papel filtro e abertos longitudinalmente. Em seguida, os tecidos foram 

transferidos para um recipiente contendo a solução de Bouin com 2% de ácido 

acético glacial para pré-fixação por 30 minutos (ARANTES; NOGUEIRA, 1997).  

Após a pré-fixação, os tecidos foram enrolados em uma espiral com a mucosa 

voltada para dentro de modo a formar rolos (rocamboles), com a porção distal 

(próxima ao ânus) voltada para dentro e a porção proximal (próxima ao ceco) 

localizada mais externamente. Os rolos foram amarrados com linha e fixados por 

imersão em solução de formol 4% durante 18 a 20 horas (ARANTES; NOGUEIRA, 

1997).  

As amostras foram então processadas rotineiramente para inclusão em 

parafina e submetidas à microtomia para obtenção de cortes histológicos de 4μm de 

espessura. As lâminas foram coradas por Hematoxilina e Eosina (HE) para escore 

histológico e comprimento das criptas, em Tricrômico de Gomori para coloração das 
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fibras de colágeno, e em ácido periódico de Schiff (PAS) para detectar mucinas 

neutras.  

 

4.8.1 Coloração hematoxilina e eosina (HE) 

 

Cortes de 4μm de espessura do cólon foram desparafinizados em dois 

banhos de xilol (15 minutos cada), hidratados em soluções alcoólicas de 

concentrações decrescentes (100%, 90%, 80% e 70%) em 3 mergulhos em cada e 

hidratados em água corrente (5 minutos). Em seguida, os cortes foram corados por 

hematoxilina de Harris (1’30’’ a 3 minutos) e lavados em água corrente (40 minutos) 

sendo, em seguida, corados por eosina por 2 minutos e levados rapidamente em 

água corrente. Para finalizar, as lâminas foram desidratadas em concentrações 

crescentes de álcool e diafanizadas em xilol. Os cortes histológicos foram montados 

com Entellan (Merck) e lamínulas de vidro. 

 

4.8.2. Ácido periódico de schiff (PAS)  

 
Para esta coloração, os cortes foram desparafinizados e hidratados em ordem 

de alcoóis decrescente, lavados em água corrente por 5 minutos e mergulhados em 

água destilada. Depois foram tratados com ácido periódico por 5 minutos e 

mergulhados duas vezes em água deionizada. Em seguida, foram tratados com 

reagente de Schiff por 10 minutos e lavados em água corrente por 5 minutos. 

Posteriormente, as lâminas foram coradas por hematoxilina de Harris e lavadas em 

água corrente por 20 minutos.  Os cortes foram, então, desidratados, diafanizados e 

montados com Entellan (Merck) e lamínulas de vidro. 

 

4.8.3. Tricrômico de gomori  

 
As lâminas foram desparafinizadas e hidratadas em serie de alcoóis 

decrescente, lavadas em água corrente por 5 minutos. Depois foram coradas em 

hematoxilina de Harris por 90 segundos e lavadas em água corrente por 30 minutos. 

Em seguida, foram coradas pelo corante de Gomori por 15 minutos e lavadas em 
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água destilada.  Os cortes foram, então, desidratados e secados rapidamente, com o 

uso de ventilador. Em seguida, as lâminas foram montadas com Entellan (Merck) e 

lamínulas de vidro. 

 

4.8.4 Análise das lâminas e documentação fotográfica  

 
Todas as lâminas foram analisadas pela Profa. Dra. Camila Megale de 

Almeida Leite (Depto. de Morfologia/ Instituto de Ciências Biológicas/ UFMG).  Para 

análises morfométricas e documentação fotográfica, as imagens foram obtidas ao 

microscópio Olympus BX51 (Olympus, Tóquio, Japão) e transferidas por meio de 

vídeo-câmera colorida Cool SNAP-Procf Color (Media Cybernetics, Bethesda, MD, 

USA) para o computador utilizando o programa Image-Pro Express versão 4.0 

(Media Cybernetics, Bethesda, MD, USA). As imagens foram gravadas e transferidas 

para o programa ImageJ (versão 1.45S, Wayne Rasband/National Institutes of 

Health) para análises morfométricas ou para o programa Adobe Ilustrator para a 

montagem das pranchas.  

 

4.8.4.1 Escore Histológico  

 
A fim de avaliar as alterações do cólon nas lâminas coradas por HE, utilizou-

se o escore proposto por Wirtz e colaboradores (2007) e Albert e colaboradores 

(2010). Para cada região foi atribuído um valor correspondente ao escore: (0) sem 

evidência de inflamação; (1) baixo nível de inflamação com focos isolados de 

infiltrado de células mononucleares (1-2 focos); (2) inflamação moderada com 

múltiplos focos; (3) inflamação elevada com aumento da densidade vascular e 

espessamento da parede; (4) inflamação severa com infiltração transmural de 

leucócitos e perda das células caliciformes (ALBERT et al., 2010; WIRTZ et al., 

2007). 

 

4.8.4.2 Análise morfométrica  

 
Para análise morfométrica do cólon, foram obtidas 6 imagens de cada lâmina 

corada por HE utilizando-se objetiva de 20X (n=6 /grupo). O comprimento das criptas 
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foi medido através do programa ImageJ. Dezoito criptas intactas e bem orientadas 

de cada animal foram medidas.  

 

4.8.4.3 Análise das fibras de colágeno e área de muco 

 
Para a análise quantitativa da área corada pelo tricrômico de Gomori e PAS, 6 

a 8 fotografias de cada lâmina foram capturadas utilizando-se objetiva de 10 (n=6 

/grupo). Áreas de colágeno (coradas em verde) e muco (coloração rósea-arroxeada) 

foram medidas com o auxílio do programa ImageJ. Os resultados foram expressos 

como colágeno/área do intestino (µm2) e muco/área de intestino (µm2).  

 

4.9 Determinação de nitrato e nitrito no cólon e soro 

 

A concentração de nitrato e nitrito foi mensurada pelo método colorimétrico de 

Griess (GREEN et al., 1982). O reagente de Griess é uma mistura 1:1 de 1% de 

sulfanilamina e 0,1% de naftiletilenodiamino em ácido fosfórico (H3PO4) a 2,5%. 

Esse reagente de Griess detecta apenas nitrito, dessa forma utilizou-se uma solução 

coquetel contento a enzima nitrato redutase e o cofator NADPH para reduzir o nitrato 

a nitrito.  

As amostras do cólon dos grupos C, ARG, COL, PT e T (n=5) foram coletadas 

e preparadas de acordo com o método descrito por Sklyarov, Panasyuk e Fomenko 

(2011). Os tecidos foram homogeneizados em salina (diluição 1:4) e centrifugados a 

8000 × g durante 10min a 4°C. O sobrenadante (100µL) foi desproteinizado, para 

redução da turbidez, pela adição de 83µL de solução de 75 mmol/L de sulfato de 

zinco e centrifugação a 8000 × g durante 3 min a temperatura ambiente. Após 

adicionou-se 117µL de 55mmol/L NaOH e centrifugou-se a 8000 × g durante 3 min a 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi coletado para análise(SKLYAROV; 

PANASYUK; FOMENKO, 2011). 

O sangue dos animais (n=5) dos grupos C, COL, PT e T foram coletados e 

centrifugados a 3000 × g por 10 min a temperatura ambiente. O soro foi coletado e 

desproteinizado com o mesmo método utilizado para amostras do cólon, descrito no 

parágrafo anterior. O sobrenadante foi coletado para análise. 
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As amostras (25μl de sobrenadante do tecido ou soro) foram transferidas em 

duplicata, para uma placa de 96 poços e incubadas com a solução coquetel (25 μl) a 

37°C overnight/ou durante 6 horas. Após esse período, adicionou-se o reagente de 

Griess (50μl) em cada poço.  

Após 10 minutos, a absorbância foi medida por espectrofotometria em leitor 

de ELISA (SpectraMax 340, Molecular Devices, Sunnyvale, USA), utilizando um filtro 

de 540 nm. As concentrações de nitrato e nitrito foram calculadas a partir de uma 

curva padrão realizada com uma solução de nitrato de sódio (NaNO3), expressos em 

µM. Os valores utilizados para o cálculo da curva padrão de NaNO3 foram de 0,125; 

0,062; 0,031; 0,016; 0,008; 0,004; 0,002 mM. A concentração de nitrato e nitrito 

foram expressas como mM/mg de tecido e mM/100µl de soro.  

 

4.10 Dosagem de imunoglobulina A secretora (sIgA)  

 

O intestino grosso dos animais dos grupos C, COL, PT e T (n=8) foram 

removidos e o fluído intestinal coletados. O fluido foi pesado e diluído com 

solução de tampão fosfato (PBS) 1X, pH 7,4, suplementado com inibidor de protease 

(P8340, Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) na proporção de 100mg do 

conteúdo/1,0 mL de PBS. As amostras foram centrifugadas (1200 × g, por 30 

minutos, a 4ºC), e o sobrenadante recolhido e congelado a -80ºC para posterior 

dosagem da imunoglobulina.  

A determinação do sIgA total foi realizada pelo método de ELISA de captura. 

Para revestimento das microplacas foram utilizados anticorpos anti-IgA de 

camundongos desenvolvidos em cabras (M-8769, Sigma Chemical Co., St. Louis, 

USA). As microplacas foram mantidas overnight a 4ºC. No dia seguinte, foram 

bloqueadas com solução albumina 1% em PBS tween por 1 hora à temperatura 

ambiente e posteriormente lavadas com PBS tween. O sobrenadante (100µL) foi 

adicionado e aguardou-se 1 hora a temperatura ambiente. Acrescentou-se também 

anticorpos conjugados a peroxidases anti-IgA de camundongo (A-4789, Sigma 

Chemical Co., St. Louis, USA) para a detecção da imunoglobulina. A reação 

enzimática foi revelada incubando-se as placas com uma solução contendo 0,04% 

de H2O2 e 1mg/mL de ortofenileno-diamino em tampão citrato. As reações foram 

interrompidas pela adição de 20 l de H2SO4 a 2N. A leitura foi feita, a 492 nm, em 
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um leitor de microplacas (SpectraMax 340, Molecular Devices, Sunnyvale, USA). A 

determinação da concentração de sIgA foi realizada utilizando-se um padrão de IgA 

purificado (0106-01, Southern Biotechnology Associates, Birmingham, USA). A 

concentração de sIgA foi representada em μg/mL de conteúdo intestinal (GOMES-

SANTOS et al., 2012). 

 

4.11 Atividade enzimática da mieloperoxidase (MPO), peroxidase de 

eosinófilos (EPO) e N-acetilglicosaminidase (NAG) 

 

Amostras do cólon, baço e NLM dos animais dos grupos C, COL, PT e T 

(n=7) foram utilizadas para determinação indireta do infiltrado de neutrófilos (MPO), 

eosinófilos (EPO) e macrófagos (NAG) (WERNER; SZELENYI, 1992). Para isso, as 

amostras foram limpas com PBS 1x, pesadas em balança analítica e separadas em 

duas partes (LEONEL et al., 2012; LEONEL, 2012). 

Uma parte do tecido, aproximadamente 40mg, foi utilizada para dosagem de 

NAG e MPO. As amostras foram homogeneizadas em tampão fosfato e 

centrifugadas por 10 minutos a 4°C. Nessa etapa, separou-se uma alíquota para 

dosagem de proteínas. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado 

ressuspendido em salina 0,2% e salina 1,6% acrescida de 5% de glicose e 

centrifugado novamente por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi novamente 

desprezado e o precipitado ressuspendido em HETAB (brometo de 

hexadeciltrimetilamonio - Sigma) 0,5% diluído em tampão fosfato. As amostras foram 

então divididas em duas alíquotas, uma para dosagem de MPO e outra para NAG 

(LEONEL et al., 2012; LEONEL, 2012). 

Para quantificação da MPO, as amostras foram congeladas por 3 vezes, em 

nitrogênio líquido. As suspensões foram centrifugadas por 15 minutos a 4°C e o 

sobrenadante foi utilizado para o ensaio enzimático. Posteriormente, adicionou-se 

25µL das amostras (duplicata) em uma placa de 96 poços, juntamente com 25µL de 

substrato para a MPO, TMB (3,3’, 5,5’ – tetrametilbenzidina – Sigma) diluído em 

DMSO (dimetil sulfóxido – Sigma). A placa foi incubada a 37°C por 5 minutos. Após 

este tempo, adicionou-se 100µL de peroxido de hidrogênio a 0,002% e novamente 

incubou-se a 37°C por 5 minutos. Para interromper a reação acrescentou-se ácido 

sulfúrico (H2SO4) a 1M (LEONEL et al., 2012; LEONEL, 2012). A absorbância foi 
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medida por espectrofotometria em comprimento de onda de 450nm (SpectraMax 

340, Molecular Devices, Sunnyvale, USA). Após a normalização pela concentração 

de proteína (LOWRY et al., 1951), o resultado foi expresso em concentração de 

MPO por mg de proteína. 

Para quantificar a enzima NAG, adicionou-se Triton X-100 (0,1%; Sigma) e 

centrifugou-se por 10 minutos a 4ºC. Em seguida, 100 µL de sobrenadante 

(duplicata) foram adicionados em uma placa de 96 poços, juntamente com 100 µL 

de substrato para NAG (p-nitrofenil-N-acetil-β-D-glicosamina - Sigma) em tampão 

citrato / fosfato. Após a incubação a 37ºC por 5 minutos, 100 µL de tampão de 

glicina a 0,2 M foram usados para interromper a reação (LEONEL et al., 2012; 

LEONEL, 2012). A absorbância foi medida por espectrofotometria em comprimento 

de onda de 400nm (SpectraMax 340, Molecular Devices, Sunnyvale, USA) Após a 

normalização pela concentração de proteína (LOWRY et al., 1951), o resultado foi 

expresso em concentração de MPO por mg de proteína. 

A outra parte do tecido, aproximadamente 20mg, foi utilizada para dosagem 

de EPO. As amostras foram homogeneizadas em PBS 1x e centrifugadas por 10 

minutos a 4°C. Nessa etapa, separou-se uma alíquota para dosagem de proteínas. 

Posteriormente, acrescentou-se salina 0,2% e salina 1,6% acrescida de 5% de 

glicose e centrifugado novamente por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi 

desprezado e o precipitado ressuspendido em HETAB (brometo de 

hexadeciltrimetilamonio - Sigma) 0,5% diluído em tampão fosfato. As suspensões 

foram congeladas por 3 vezes, em nitrogênio líquido e centrifugadas por 10 minutos 

a 4°C. O sobrenadante (75µL) foi adicionado a uma placa de 96 poços juntamente 

com 75µL do substrato OPD (1,2 diaminobenzeno, 1,2 fenilenodiamina – Sigma) 

diluído em tampão Tris-HCl a 0,0075mM acrescido de peróxido de hidrogênio a 6,6 

mM. Após a incubação a temperatura ambiente por 30 minutos ao abrigo da luz, a 

reação foi interrompida com adição de 50µL de ácido sulfúrico (H2SO4) a 

1M(LEONEL et al., 2012; LEONEL, 2012). A absorbância foi medida por 

espectrofotometria em comprimento de onda de 492nm (SpectraMax 340, Molecular 

Devices, Sunnyvale, USA) Após a normalização pela concentração de proteína 

(LOWRY et al., 1951), o resultado foi expresso em concentração de MPO por mg de 

proteína. 
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4.12 Dosagem de proteína no cólon  

 

A dosagem da concentração de proteína em extrato de tecido foi realizada de 

acordo com Lowry (LOWRY et al., 1951). Para isso, em 250μL de amostra diluída 

(1:50) foram adicionados 250μL da solução A (1 parte de sulfato de cobre, 1 parte de 

tartarato de sódio e 100 partes de carbonato de sódio) e 25μL de Folin diluído (1:2). 

Imediatamente após o Folin, as amostras foram agitadas em vórtex e incubadas a 

temperatura ambiente por 30 minutos. As amostras foram então plaqueadas (200μL) 

em placa de 96 poços e a absorbância foi medida espectrofotometricamente em 

comprimento de onda de 660nm (SpectraMax 340, Molecular Devices, Sunnyvale, 

USA). Os resultados foram expressos em mg/mL depois de obtida a fórmula pela 

curva padrão, feita com albumina. 

 

4.13 Análise do estresse oxidativo no cólon  

 

Amostras do cólon dos animais dos grupos C, COL, PT e T (n=7) foram 

retiradas, limpas com PBS 1x, pesadas em balança analítica. O tecido (50mg) foi 

então homogeneizado com 0,5mL de PBS 1x gelado, centrifugado a 9000 × g por 10 

minutos a temperatura ambiente e o sobrenadante foi separado para as análises 

descritas abaixo (LEONEL, 2012; LEOCÁDIO et al., 2015). 

 

4.13.1 Avaliação da peroxidação lipídica por TBARS  

 

A geração de radicais livres e a peroxidação lipídica são reações 

extremamente rápidas. Dessa forma, são geralmente mensuradas pelos seus 

produtos, principalmente as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). O 

principal produto é o malonaldeído (MDA). Com a formação do MDA, pela quebra de 

ácidos graxos poli-insaturados, é possível determinar o grau de peroxidação lipídica, 

uma vez que o TBARS reage com o MDA, formando uma molécula capaz de ser 

detectada espectrofotometricamente (LEONEL, 2012).  

Para análise dos metabólitos reativos ao TBARS, 500μL de solução contendo 

ácido tricloroacético (15%), ácido tiobarbitúrico (0,0375%) e ácido clorídrico (HCL 

0,25 N) foram adicionados a 250μL do sobrenadante de cólon. As amostras foram 
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mantidas em banho-maria fervente por 15 minutos e, então, colocadas sob água 

corrente até esfriarem. Adicionaram-se 750μL de álcool butílico em cada amostra, e 

os tubos foram vigorosamente agitados. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 5000 × g por 10 minutos a temperatura ambiente, e 200μL do 

sobrenadante foram plaqueados, em duplicata. A absorbância foi medida 

espectrofotometricamente em comprimento de onda de 535nm (SpectraMax 340, 

Molecular Devices, Sunnyvale, USA) (LEONEL, 2012; LEOCÁDIO et al., 2015). Os 

resultados foram normalizados pela concentração de proteína no cólon (LOWRY et 

al., 1951), como descrito no item 4.12. 

 

4.13.2 Dosagem da concentração de hidroperóxidos 

 

O ensaio da oxidação ferrosa do xilenol laranja consiste basicamente na 

oxidação de íons ferrosos (Fe2+) a férricos (Fe3+) sob condições ácidas pelos 

hidroperóxidos (NOUROOZ-ZADEH; TAJADDINISARMADI; WOLFF, 1994). Utiliza-

se o indicador xilenol laranja, uma vez que este se liga ao íon férrico produzindo um 

cromóforo azul-arroxeado, detectado espectrofotometricamente (LEONEL, 2012).  

Para realização do ensaio, uma parte da solução FOX (dissolução do xilenol 

laranja e do sulfato ferroso amoniacal em 250mM de H2SO4 para uma concentração 

final de 1 e 2,5mM, respectivamente) foi diluída em nove partes da solução de 

metanol contendo 4,4mM de hidroxitolueno butilado (BHT), obtendo-se, assim, o 

reagente FOX-2. Posteriormente, adicionou-se 180μL do reagente FOX-2 a 20μL de 

sobrenadante de cólon, diretamente na microplaca, em duplicata. Em seguida, as 

amostras foram mantidas em temperatura ambiente por 30 minutos, e a absorbância 

foi medida espectrofotometricamente em comprimento de onda de 560nm 

(SpectraMax 340, Molecular Devices, Sunnyvale, USA) (LEONEL, 2012; LEOCÁDIO 

et al., 2015).  

Realizou-se, também, a redução dos hidroperóxidos com trifenilfostina (TPP). 

A TPP é utilizada como eficiente ferramenta para distinção entre peróxido de 

hidrogênio e outros peróxidos (não-H2O2), já que a presença de TPP indica o teor de 

peróxido de hidrogênio na amostra (Nourooz-Zadeh et al., 1994; Banerjee et al., 

2002). Ao sobrenadante do cólon (15μL) adicionou-se 5μL da solução de TPP em 

metanol (TPP a 10mM), diretamente na microplaca, em duplicata. As amostras 



66 

 

foram mantidas a temperatura ambiente por 30 minutos. Após este tempo, 

acrescentou-se 180μL do reagente FOX-2 e as amostras foram mantidas novamente 

a temperatura ambiente por mais 30 minutos. A absorbância foi medida 

espectrofotometricamente em comprimento de onda de 560nm (SpectraMax 340, 

Molecular Devices, Sunnyvale, USA) (LEONEL, 2012; LEOCÁDIO et al., 2015).  

A concentração de hidroperóxidos foi estimada pelo coeficiente de extinção 

de hidroperóxidos (4,3 x 10-4M-1), e pelo coeficiente de extinção do cromóforo azul-

arroxeado (1,5 x 10-4M-1). A quantificação dos hidroperóxidos da amostra foi 

alcançada pela subtração das dosagens com TPP daquelas sem TPP (sem TPP - 

com TPP = quantidade de hidroperóxidos da amostra), e o resultado foi normalizado 

pela concentração de proteína no cólon (LOWRY et al., 1951), como descrito no item 

4.12.  

 

4.13.3 Dosagem da atividade da superóxido dismutase  

 

A dosagem da atividade da superóxido dismutase (SOD) é baseada na sua 

habilidade de scavenger os radicais superóxidos (O2
-), diminuindo a razão de auto-

oxidação do pirogallol (DIETERICH et al., 2000). Para esta dosagem, adicionou-se 

diretamente na microplaca 30μL do sobrenadante de cólon, 99μL do PBS 1x, 6μL do 

brometo de dimetiltiazol-difeniltetrazolium e 15μL do pirogallol. No branco, o 

pirogallol foi substituído por PBS 1x, e no padrão a amostra foi substituída por PBS 

1x. Incubou-se as amostras por 5 minutos a 37ºC e para parar a reação adicionou-se 

150μL de DMSO. A absorbância foi medida espectrofotometricamente em 

comprimento de onda de 570nm (SpectraMax 340, Molecular Devices, Sunnyvale, 

USA) (LEONEL, 2012). 

Para o cálculo da atividade, considerou-se que 1 unidade (U) de SOD é capaz 

de evitar a auto-oxidação de 50% de pirogallol do padrão. O resultado foi 

normalizado pela concentração de proteína no cólon (LOWRY et al., 1951), como 

descrito no item 4.12. Após a normalização, o resultado foi expresso em unidades de 

SOD por g de proteína. 
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4.13.4 Dosagem da atividade da catalase 

 

A atividade de catalase baseia-se no declínio da absorbância do peróxido de 

hidrogênio (H2O2), em comprimento de onda de 240nm, pela metabolização deste 

pela catalase (2H2O2  2H2O + O2) (NELSON; KIESOW, 1972; LEONEL, 2012).  

Para esta dosagem, 25μL do sobrenadante do tecido já diluído (1:10) em PBS 

1x foram acrescentados a 1mL de PBS 1x em cubeta de quartzo. Acrescentou-se 

25μL de solução de H2O2 0,3M e a absorbância foi medida, 

espectrofotometricamente, em comprimento de onda de 240nm por um minuto. Os 

cálculos foram determinados pela diferença de leitura no tempo final pelo tempo 

inicial, dividido pelo volume (mL) da amostra. O resultado foi normalizado pela 

concentração de proteína no cólon (LOWRY et al., 1951), como descrito no item 

4.12. Após a normalização pela concentração de proteína no cólon, o resultado foi 

expresso em delta E por minuto por g de proteína (LEONEL, 2012). 

 

4.14 Dosagens de citocinas e quimiocinas no soro e cólon 

 

O sangue dos animais dos grupos C, COL, PT e T (n=7) foram coletados e 

centrifugados a 3000 × g por 10 min a temperatura ambiente. O soro foi coletado e 

armazenado a -80°C para posterior dosagem de citocinas. Amostras do cólon (50 

mg) também foram coletas e maceradas em homogeneizador na presença de 500 

µL de solução inibidora de proteases (NaCl 0,4M; Tween 20 0,05%; albumina de 

soro bovino 0,5%; fluoreto de fenilmetilsufonila 0,1 mM; cloreto de benzetônio 

0,1mM; EDTA 10 mM; 40 UI de aprotinina), preparada a partir de solução de tampão 

fosfato (NaCl 8g; KCl 0,2g; Na2HPO4 14,4 g; 2,4 g KH2PO4 diluídos em 1 litro). O 

homogenato resultante foi centrifugado por 10min a 10000 r.p.m. a 4oC, o 

sobrenadante foi recolhido e armazenado em freezer -80ºC.  

Os kits Milliplex foram usados para determinar as citocinas e quimiocinas, de 

acordo com as recomendações dos fabricantes (EMD Millipore Corporation, St. 

Charles, Missouri, USA). As seguintes citocinas e quimiocinas foram analisadas no 

soro: IL-1β, IL-6, IL-17, TNF-α, TGF-β, CXCL1 (KC) e eotaxina-1 (CCL11). Apenas a 

citocina TGF-β foi analisada no cólon.  
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Os Kits Milliplex utilizam microesferas (Beads) com vários corantes 

fluorescentes. Por meio de concentrações precisas destes corantes, Beads 

magnéticas podem ser criadas, sendo cada uma, revestida com um anticorpo de 

captura específico. No equipamento MAGPIX®, cada Bead é identificada e o 

resultado é quantificado com base nos sinais fluorescentes. É possível adicionar 

várias Beads em uma única amostra, possibilitando assim, obter resultados de 

diferentes analitos em uma única alíquota da amostra.  

No dia do ensaio, as placas foram lavadas com 200μL/poço de Wash Buffer e 

mantidas em agitador por 10 minutos à temperatura ambiente. Após a agitação, a 

solução de lavagem foi desprezada. Em seguida, adicionou-se nos poços das 

amostras: 25μL da amostra (previamente centrifugado), 25μL de Assay Buffer e 

25μL das Beads. Para construir a curva padrão realizou-se diluição seriada e para o 

banco utilizou-se 25μL de Assay Buffer. Adicionou-se nos poços com a curva padrão 

e o branco, 25μL de Serum Matrix e 25μL das Beads. As placas foram incubadas em 

agitação overnight a 2-8°C. 

No dia seguinte, as placas foram lavadas 3 vezes com Wash Buffer utilizando 

uma placa magnética. Essa placa magnética é utilizada no momento em que a 

solução de lavagem é desprezada, a fim de evitar que as Beads sejam descartadas. 

Após, adicionou-se 25μL do anticorpo de detecção e incubou-se as placas com 

agitação por 1 hora a temperatura ambiente. A segunda incubação foi realizada com 

25µl de streptavidina por 30 minutos a temperatura ambiente, sob agitação. Após 

esse período, as placas foram lavadas novamente com Wash Buffer. Adicionou-se 

Drive fluid em todos os poços e agitou-se por 5 minutos. As placas foram lidas no 

MAGPIX® (EMD Millipore Corporation, St. Charles, Missouri, USA) e a intensidade 

fluorescente média foi utilizada para calcular a concentração de cada analito na 

amostra.  

 

4.15 Análises estatísticas 

 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

GraphPad Prism, versão 5.01. Os resultados foram avaliados pelo teste de 

normalidade Kolmogorov–Smirnov. Os resultados referentes ao escore clínico foram 

analisados pelo teste two-way ANOVA e teste de post hoc de Bonferroni. Os demais 
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dados foram analisados por teste one-way ANOVA e teste de post hoc de Newman-

Keuls. Valores de p ≤ 0,05 foram considerados como diferença estatística 

significativa.  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Consumo de água, ração, caloria, nitrogênio e arginina 

 

O consumo de água, ração e caloria foi similar em todos os grupos antes da 

indução da colite. Os grupos ARG e PT apresentaram maior consumo diário de 

arginina  e nitrogênio em relação aos demais grupos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Consumo de água, ração, caloria, nitrogênio e arginina, ANTES da 

administração de DSS 

Dados são expressos como média de consumo diário (média ± SE; n = 8). a, b Letras 
diferentes na mesma linha, indicam diferenças estatisticamente significativa (p < 
0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test).  
 

 Durante a indução da doença, o consumo de água, ração e caloria 

permaneceram similares em todos os grupos. Em relação à ingestão de arginina, os 

grupos ARG, PT e T apresentaram maior consumo desse aminoácido (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 C ARG COL PT T p 

Água, mL/d 3,5 ± 0,2a 3,1 ± 0,2a 3,5 ± 0,3a 3,4 ± 0,2a 3,4 ± 0,5a 0,78 

Ração, g/d 3,2 ± 0,1a 3,4 ± 0,0a 3,4 ± 0,1a 3,4 ± 0,1a 3,3 ± 0,1a 0,52 

Caloria, kcal/d 12,2 ± 0,5a 12,9 ± 0,1a 12,7 ± 0,5a 13,0 ± 0,3a 12,4 ± 0,3a 0,53 

Nitrogênio, g/d 0,10 ± 0,0a 0,11 ± 0,0b 0,10 ± 0,0a 0,11 ± 0,0b 0,10 ± 0,0a <0,0001 

Arginina, g/d 0,02 ± 0,0a 0,09 ± 0,0b 0,02 ± 0,0a 0,09 ± 0,0b 0,02 ± 0,0a <0,0001 
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Tabela 4 - Consumo de água, ração, caloria, nitrogênio e arginina, DURANTE 5 

dias de administração do DSS 

Dados são expressos como média de consumo diário (média ± SE; n = 8). a, b Letras 
diferentes na mesma linha, indicam diferenças estatisticamente significativa (p < 
0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test).  
 

5.2 Severidade da colite 

 

 A Figura 13 representa a avaliação ponderal dos animais durante 5 dias de 

indução da colite. Não se observou diferença significativa entre os grupos (p > 0,05).  
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Figura 13 - Variação de peso durante administração de DSS.  
Dados são expressos como média ± SEM (n=8). aLetras iguais indicam que não há 
diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05; one-way ANOVA e Newman-
Keuls Multiple Comparison Test). 
 
 

 Na análise do escore clínico, avaliou-se o sangramento retal e alterações na 

consistência das fezes. Após 24 horas de indução da doença (dia 1), já se observou 

 C ARG COL PT T p 

Água, mL/d 2,8 ± 0,1a 2,8 ± 0,1a 3,1 ± 0,1a 3,0 ± 0,1a 3,1 ± 0,1a 0,09 

Ração, g/d 3,3 ± 0,1a 3,4 ± 0,0a 3,3 ± 0,1a 3,4 ± 0,0a 3,3 ± 0,1a 0,67 

Caloria, kcal/d 12,6 ± 0,4a 12,9 ± 0,1a 12,8 ± 0,6a 12,8 ± 0,1a 12,5 ± 0,3a 0,91 

Nitrogênio, g/d 0,10 ± 0,0a 0,11 ± 0,0b 0,10 ± 0,0a 0,11 ± 0,0b 0,11 ± 0,0b <0,0001 

Arginina, g/d 0,02 ± 0,0a 0,08 ± 0,0b 0,02 ± 0,0a 0,08 ± 0,0b 0,08 ± 0,0b <0,0001 
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diferença estatística entre os grupos C e COL, sendo que, essa diferença 

permaneceu até o dia 5. O pré-tratamento com arginina (grupo PT) reduziu 

significativamente o escore clínico, em relação ao grupo COL, no dia 4 de indução 

da doença. O grupo T apresentou redução significante do escore clínico a partir do 

dia 3, quando comparado ao grupo COL (Figura 14).  
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Figura 14 - Escore clínico.  
Os resultados foram expressos pelo escore total (soma dos escores da consistência 
das fezes e sangramento). Dados são expressos como média ± SEM (n=8). Two-
way ANOVA e Bonferroni. *p<0,05 C vs COL; §p<0,05 Col vs T; #p<0,05 Col vs PT.  
 
 

 Na análise do comprimento do cólon observou-se redução significativa nos 

grupos COL, PT e T em relação aos grupos C e ARG (p < 0,05) (Figura 15). 

 



73 

 

C ARG COL PT T

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

a

b
b

b

a

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 d

o
 c

ó
lo

n
 c

o
rr

ig
id

o

 (
c
m

/g
  
p

e
s

o
 c

o
rp

o
ra

l)

 

Figura 15 - Comprimento do cólon corrigido. 
Os resultados foram calculados como comprimento do cólon (cm)/peso corporal (g) 
do animal no dia da eutanásia. Dados são expressos como média ± SEM (n=8). 
Letras diferentes indicam que há diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; 
one-way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
 

5.3 Permeabilidade intestinal 

 

 Trabalhos anteriores do nosso grupo de pesquisa avaliaram a PI em 

diferentes tempos no modelo de colite e observaram aumento significativo após 5 e 

7 dias de indução da doença (ABREU, 2013; ANDRADE et al., 2015b). Diante 

desses achados e dos resultados observados no escore clínico (Figura 14), avaliou-

se, inicialmente, a PI após 4 dias de indução da doença. No entanto, não se 

observou diferença significativa entre os grupos C e COL (Figura 16).  
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Figura 16 - Permeabilidade intestinal após 4 dias de administração de DSS. 
Dados são expressos como média ± SEM (n=6). Letras iguais indicam que não há 
diferenças estatisticamente significativas (p>0,05; Paired t test). 
 
 

Ao avaliar a PI após 5 dias de indução da colite, observou-se aumento 

significativo no grupo COL, quando comparado aos grupos C e ARG. Em relação 

aos grupos que receberam a suplementação com arginina (grupos PT e T), 

observou-se redução significativa da PI, quando comparada ao grupo COL. O 

tratamento com a arginina (grupo T) reduziu a PI a níveis fisiológicos (grupo C 

versus T: p>0,05) (Figura 17). Diante desses resultados, todos os outros 

experimentos foram realizados após 5 dias de indução da doença.  
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Figura 17 - Permeabilidade intestinal após 5 dias de administração de DSS. 
Dados são expressos como média ± SEM (n=6). Letras diferentes indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
 

5.4 Translocação bacteriana 

 

 Os dados apresentados na Tabela 5 mostram aumento significativo da TB 

no sangue, fígado, baço e pulmão dos animais do grupo COL quando comparados 

aos do grupo C. Em relação ao grupo COL, os animais do grupo PT e T 

apresentaram redução significativa da TB para sangue, fígado e pulmão.  
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Tabela 5 - Biodistribuição da 99mTc-Escherichia coli 

Órgão/ 

Sangue 

C 

(cpm/g) 

COL 

(cpm/g) 

PT 

 (cpm/g) 

T 

(cpm/g) 

p 

Sangue 
1272 ± 108

a

 2481 ± 233
b

 1288 ± 118
a

 1441 ± 135
a

 
< 0,0001 

Fígado 
6473 ± 521

a

 12700 ± 1647
b

 5703 ± 964,8
a

 5241 ± 770
a

 
< 0,0001 

Baço 
1201 ± 127

a

 3843 ± 636
b

 4041 ± 570
b

 2589 ± 466
ab

 
0,0009 

Pulmão 
3143 ± 528 

a

 19335 ± 2724
b

 3194 ± 398
a

 3057 ± 389
a

 
< 0,0001 

NLM 
3030 ± 302

a

 3834 ± 662
ab

 6910 ± 1390
b

 6847 ± 1086
b

 
0,0110 

Dados expressos em média (n=8). cpm/g, contagens por minutos/g de tecido; LNM, 
nódulos linfáticos mesentéricos. Letras diferentes na mesma linha indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
 

5.5 Análise histológica 

 

Nos animais do grupo C, o cólon apresentou-se sem alterações aparentes, 

com arquitetura da parede intestinal preservada e sem evidência de inflamação 

(Figura 18A). Nas imagens histológicas do grupo COL, observou-se 

comprometimento da arquitetura intestinal, presença de intenso infiltrado 

inflamatório, perda de células caliciformes e ulceração (Figura 18B). Os animais 

suplementados com arginina (Grupos PT e T) apresentaram arquitetura intestinal 

mais preservada e redução do infiltrado inflamatório, quando comparados com o 

grupo COL (Figura 18C e 18D).  
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Figura 18 - Fotomicrografias do cólon da coloração HE. 
 (A) Aspecto histológico normal com arquitetura da parede intestinal preservada e 
sem inflamação. (B) Presença de intenso infiltrado inflamatório na mucosa (seta) e 
na submucosa (cabeça de seta), com comprometimento da arquitetura tecidual. 
(C,D) Presença de infiltrado inflamatório discreto na mucosa (seta) e na submucosa 
(cabeça de seta), com preservação da arquitetura tecidual da mucosa. Barra = 50 
μm (Objetiva 20X). Coloração HE.  
 
 

 As alterações histológicas foram confirmadas utilizando o sistema de 

escore. Observou-se escore 0 no grupo Controle indicando ausência de inflamação, 

e escore 4 no grupo Colite, o que corresponde à inflamação elevada com aumento 

da densidade vascular e espessamento de parede. Já os grupos suplementados 

com arginina (PT e T) apresentaram redução significativa no escore (escore entre 1-

2) em relação ao grupo COL (p < 0,05) (Figura 19). 
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Figura 19 - Escore histológico. 
Dados são expressos como média ± SEM (n=6). Letras diferentes indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
 

 Ao avaliar o comprimento das criptas, observou-se redução significativa no 

grupo COL em relação ao grupo C (p < 0,05). Nos grupos PT e T, a arginina foi 

capaz de manter o comprimento das criptas semelhante ao grupo C (p > 0,05) 

(Figura 20)  

C COL PT T

0

20

40

60

80

100 a

b

a
a

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 d

a
s

  
c

ri
p

ta
s

 (


m
)

 

Figura 20 - Comprimento das criptas.  
Dados são expressos como média ± SEM (n=6). Letras diferentes indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
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 Na análise das fibras de colágeno, observou-se aumento significativo da área 

de colágeno no grupo T em relação aos demais grupos (Figura 21D e 22). 

 

 

Figura 21 - Fotomicrografias do cólon da coloração tricrômico de Gomori 
Análise de colágeno no cólon. Área de colágeno (coloração verde) na submucosa 
(seta) de todos os grupos. (D) Maior área de colágeno observada na submucosa do 
grupo T. Barra = 50 μm (Objetiva 10×). Coloração tricrômico de Gomori. 
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Figura 22 - Morfometria da área de colágeno no cólon 
Dados são expressos como média ± SEM (n=6). Letras diferentes indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
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A Figura 23 apresenta os resultados da coloração para muco. No grupo COL 

(Figura 23B), observou-se perda de células caliciformes nas regiões com inflamação, 

no entanto, nas regiões com mucosa preservada isso não ocorreu. Na análise 

morfométrica não se observou diferença significativa na área de muco entre os 

grupos (p>0,05; Figura 24).  

 

 

Figura 23 - Fotomicrografias do cólon da coloração PAS 
Análise de muco no cólon. Células caliciformes preservadas (seta) em todos os 
grupos e perda de células caliciformes nas áreas inflamadas do grupo Col (B, 
inserte). Barra = 50 μm (Objetiva 10X). Coloração PAS. 
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Figura 24 - Morfometria da área de muco no cólon. 
Dados são expressos como média ± SEM (n=6). Letras iguais indicam que não há 
diferenças estatisticamente significativas (p>0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
 

5.6 Determinação de nitrato e nitrito no cólon e soro 
 

 Avaliou-se também a concentração de nitrato e nitrito no cólon e soro. 

Observou-se aumento significativo apenas no cólon dos animais do grupo T (p > 

0,05) (Figura 25A). Não houve diferença significante na concentração de nitrato e 

nitrito no soro (Figura 18B). 
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Figura 25 - Concentração de nitrato/nitrito (NOx). 
 (A) NOx no cólon, (B) NOx no soro. Dados são expressos como média ± SEM 
(n=5). Letras diferentes indicam que há diferenças estatisticamente significativas 
(p>0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
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5.7 Determinação de sIgA no intestino grosso 

 

Ao analisar os níveis de sIgA, observou-se aumento significativo no cólon do 

grupo COL, quando comparado ao grupo C. Nos grupos suplementados com 

arginina (PT e T), a concentração dessa imunoglobulina reduziu significativamente 

no cólon em relação ao grupo COL (Figura 26).  
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Figura 26 - Concentração de sIgA. 
sIgA no cólon. Dados são expressos como média ± SEM (n=8). Letras diferentes 
indicam que há diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e 
Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
 
 

5.8 Avaliação da atividade das enzimas EPO, MPO e NAG 

 

As enzimas EPO, MPO e NAG foram avaliadas no cólon, baço e NLM para 

determinação indireta do infiltrado de eosinófilos, neutrófilos e macrófagos, 

respectivamente. 

A Figura 27 mostra os resultados do infiltrado inflamatório no cólon. 

Observou-se aumento significativo da enzima EPO, NAG e MPO no grupo COL em 

relação ao grupo C (p < 0,05). Nos grupos PT e T houve redução significativa da 

enzima EPO no cólon, quando comparados ao grupo COL. Além disso, observou-se 

nos grupos PT e T que a enzima NAG reduziu a níveis fisiológicos (grupo C versus 

PT e T: p>0,05).  
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Figura 27 - Infiltrado inflamatório no cólon. 
(A) Infiltrado de eosinófilos (EPO), (B) Infiltrado de neutrófilos (MPO), (C) Infiltrado 
de macrófagos (NAG). Dados são expressos como média ± SEM (n=7). Letras 
diferentes indicam que há diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-
way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
 

Nas dosagens realizadas no baço, observou-se aumento significativo da 

enzima MPO no grupo COL, em relação ao grupo C (p < 0,05). Nos grupos PT e T, 

houve redução para níveis intermediários entre os grupos C e COL (Figura 28B). 

Não houve diferença significativa na atividade das enzimas EPO e NAG (Figura 28A 

e 28C).  
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Figura 28 - Infiltrado inflamatório no baço. 
(A) Infiltrado de eosinófilos EPO, (B) Infiltrado de neutrófilos (MPO), (C) Infiltrado de 
macrófagos (NAG). Dados são expressos como média ± SEM (n=7). Letras 
diferentes indicam que há diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-
way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
 

Nos NLM observou-se aumento significativo de MPO e NAG no grupo COL 

quando comparado ao grupo C (p < 0,05). Nos grupos PT e T, a atividade da enzima 

MPO reduziu a níveis intermediários entre grupos COL e C (p > 0,05) e a enzima 

NAG manteve-se semelhante ao grupo C (p > 0,05) (Figura 29B e 29C). Não houve 

diferença significativa na atividade da enzima EPO nos NLM (Figura 29A).  
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Figura 29 - Infiltrado inflamatório nos NLM. 
(A) Infiltrado de eosinófilos EPO, (B) Infiltrado de neutrófilos (MPO), (C) Infiltrado de 
macrófagos (NAG). Dados são expressos como média ± SEM (n=7). Letras 
diferentes indicam que há diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-
way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
 

 

5.9 Análise do estresse oxidativo no cólon 

 

Na análise da peroxidação lipídica no cólon (técnica de TBARS), observou-se 

aumento significativo no grupo COL em relação ao grupo C. A suplementação com 

arginina (grupos PT e T) reduziu a peroxidação a níveis fisiológicos (grupo C versus 

PT e T: p > 0,05) (Figura 30A). Já na formação de hidroperóxidos não se observou 

diferença significativa entre os grupos experimentais (Figura 30B). 

Em relação a atividade da enzima SOD no cólon, verificou-se redução 

significativa no grupo COL em relação ao grupo C. Nos grupos PT e T a atividade da 

SOD aumentou a níveis intermediários entre os grupos C e COL (Figura 30C). Na 

atividade da enzima catalase não se observou diferença significativa entre os grupos 

experimentais (Figura 30D).  
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Figura 30 - Estresse oxidativo no cólon. 
 (A) TBARS, (B) Hidroperóxidos, (C) SOD, (D) Catalase. Dados são expressos como 
média ± SEM (n=7). Letras diferentes indicam que há diferenças estatisticamente 
significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls Multiple Comparison Test). 
 
 

5.10 Dosagem de citocinas e quimiocinas no soro e cólon 

 

Ao analisar as citocinas no soro dos animais, observou-se aumento 

significativo de IL-17 nos grupos COL e PT em relação ao grupo C. O tratamento 

com arginina (grupo T) reduziu os níveis dessa citocina, mantendo-o semelhante ao 

grupo C (Figura 31C). Em relação a citocina TGF-β, verificou-se que no grupo T 

houve aumento significativo em relação ao grupo C. O grupo COL apresentou 

valores intermediários aos grupos C e T (Figura 31E). Nas demais citocinas 

avaliadas (IL-1β, IL-6 e TNF-α) não se observou diferença significativa entre os 

grupos experimentais (Figura 31A, 31B, 31D). 

Ao analisar a concentração da quimiocina recrutadora de neutrófilos (KC) no 

soro, observou-se aumento significativo no grupo COL, quando comparado ao grupo 

C. A suplementação com arginina (grupos PT e T) reduziu essa quimiocina a níveis 

intermediários aos grupos C e COL (Figura 31F). Em relação a quimiocina 
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recrutadora de eosinófilos (eotaxina-1) não se observou diferença significativa entre 

os grupos experimentais (Figura 31G).  
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Figura 31 - Citocinas e quimiocinas no soro. 
 (A) IL-1β, (B) IL-6, (C) IL-17, (D) TNF-α, (E) TGF-β, (F) KC, (G) Eotaxina-1. Dados 
são expressos como média ± SEM (n=7). Letras diferentes indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
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Figura 32 - Citocina no cólon.  
Dados são expressos como média ± SEM (n=8). Letras diferentes indicam que há 
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05; one-way ANOVA e Newman-Keuls 
Multiple Comparison Test). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



89 

 

6 DISCUSSÃO 

 

O modelo de colite induzida por DSS tem diversas semelhanças em relação a 

sua etiologia, patologia e resposta terapêutica com as DIIs em humanos, 

especialmente RCU (SOLOMON et al., 2010). A colite experimental induzida por 

DSS tem como sinais clínicos: perda ponderal, anorexia, diarreia, redução do 

comprimento do cólon, sangue oculto na fezes e/ou sangramento retal. O 

aparecimento e a severidade desses sinais clínicos são variáveis e dependentes das 

espécies de animais, da concentração e da duração da administração de DSS 

(OKAYASU et al., 1990; PERŠE; CERAR, 2012; SOLOMON et al., 2010; WIRTZ et 

al., 2007).  

As concentrações de DSS utilizadas para indução de colite variam 

consideravelmente entre os estudos, sendo que a maioria relata administração 

contínua do DSS por um período de 4 a 9 dias, em doses de 2 a 5% (PERŠE; 

CERAR, 2012; SOLOMON et al., 2010). Em estudos anteriores  realizados pelo 

nosso grupo de pesquisa (ABREU, 2013; ANDRADE et al., 2015b) e também, no 

presente trabalho, utilizou-se uma concentração menor de DSS (1,5%), uma vez que 

essa dose induziu a doença com baixa taxa de mortalidade e moderada resposta 

inflamatória, conforme descrito por Andrade e colaboradores (ANDRADE et al., 

2015b).  

Durante a indução da colite, o consumo de DSS foi acompanhado em todos os 

grupos, a fim de verificar se haveria diferenças no consumo, o que poderia 

influenciar na severidade da doença. Observou-se que o consumo diário de DSS foi 

similar entre os grupos (Tabela 4). Verificou-se também, que a adição de DSS na 

água não influenciou no consumo hídrico, uma vez que não houve diferença entre o 

consumo de água dos grupos C e ARG em relação aos grupos COL, PT e T que 

receberam água com DSS (Tabela 4).  

No presente estudo, os animais receberam dietas isocalóricas e isoproteicas, 

suplementadas com 2% do VET de arginina. Essa dieta foi à mesma usada por 

nosso grupo de estudo nos modelos experimentais de obstrução intestinal (VIANA et 

al., 2010), exercício físico prolongado em ambiente quente (COSTA et al., 2014) e 

colite (ANDRADE et al., 2015b). Para avaliar o efeito da suplementação com 

arginina na ausência da colite, adicionou-se um grupo que recebeu a dieta 

suplementada, mas sem a indução da doença (grupo ARG). Após verificar que a 
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arginina na ausência da colite não interferia no peso, consumo alimentar, escore 

clínico, comprimento do cólon, PI, dosagem nitrato e nitrito, esse grupo foi retirado 

dos experimentos posteriores para investigações dos demais parâmetros. 

 Com o protocolo experimental de 5 dias de indução da colite com 1,5% de DSS, 

não se observou alteração da ingestão alimentar (Tabela 4) e peso corporal durante 

a indução da doença (Figura 13). Esses resultados já eram esperados, uma vez que, 

Abreu (2013) já havia demonstrado que a perda significativa de peso ocorre a partir 

dos dias 6 e 7 de administração de 1,5% DSS em camundongos. 

Apesar da administração de DSS por 5 dias não ter alterado o consumo 

alimentar e reduzido o peso dos animais, observou-se após 1 dia de indução da 

doença o aparecimento dos primeiros sinais clínicos (sangramento retal e alterações 

na consistência das fezes) nos grupos COL, PT e T (Figura 14). O pré-tratamento 

com arginina (grupo PT) conseguiu reduzir o escore clínico apenas no dia 4 de 

indução da doença. Já o tratamento com arginina (grupo T) reduziu 

significantemente o escore clínico no dia 3 e manteve essa redução até o 5º dia 

(Figura 14). Farghaly e colaboradores (2014) também observaram redução do 

escore clínico em ratos com colite induzida por ácido acético pré-tratados com 

100mg/dia de arginina. Esses autores, associaram o efeito benéfico da arginina com 

a redução da expressão do NF-κB e da iNOS, gerando assim, uma resposta anti-

inflamatória (FARGHALY; THABIT, 2014). 

O encurtamento do cólon associa-se com a inflamação intestinal que acompanha 

a colite induzida por DSS e também, correlaciona-se com a gravidade da doença 

(OKAYASU et al., 1990). Os animais com indução de colite experimental (grupos 

COL, PT e T) apresentaram encurtamento semelhante para o cólon, independente 

da suplementação com arginina (Figura 15). Resultados similares foram observados 

em camundongos, após 5 dias de tratamento com DSS, nos trabalhos de Poritz e 

colaboradores (PORITZ et al., 2007) e YAN e colaboradores (YAN et al., 2009). 

As análises do comprimento do cólon, perda de sangue nas fezes e sangramento 

retal são importantes, uma vez que indicam inflamação, hemorragia e dano ao 

epitélio intestinal podendo estar relacionadas com consequente aumento da PI 

(JADHAV; SHANDILYA; KANSAL, 2013). A PI pode ser avaliada por vários métodos, 

sendo que a utilização de traçadores radioativos apresenta como vantagem a 

facilidade de detecção. O 99mTc-DTPA é uma macromolécula que raramente 

atravessa a barreira intestinal, entretanto, quando a PI está aumentada devido à 
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lesão da mucosa, a presença de DTPA na corrente sanguínea pode ser detectada 

(JORGENSEN et al., 2006; VIANA, 2010). 

Estudos prévios realizados pelo nosso grupo de pesquisa, investigaram 

alterações na PI com 3, 5 e 7 dias de administração de 1,5% de DSS. Observou-se 

aumento da PI apenas após 5 e 7 dias de indução da doença (ABREU, 2013; 

ANDRADE et al., 2015b). Diante desses achados e dos resultados observados no 

escore clínico (Figura 14), esperava-se alteração da PI no grupo COL e efeito 

protetor da arginina após 4 dias de indução da doença. No entanto, não foi 

observado diferença significativa na PI entre o grupo C e COL (Figura 16). Dessa 

forma, optou-se por avaliar o efeito da arginina após 5 dias de indução da doença.   

Como observado nos estudos anteriores, após 5 dias de administração de DSS, 

houve aumento da PI, determinada pelo aumento significativo do percentual de 

99mTc-DTPA presente no sangue dos animais do grupo COL (Figura 17). Esse 

aumento relaciona-se com o comprometimento da arquitetura intestinal, presença de 

infiltrado inflamatório, perdas de células caliciformes e ulceração observados na 

imagem histológica do grupo COL (Figura 18B). Apesar da perda de células 

caliciformes nas regiões com inflamação (Figura 23B), na análise morfométrica não 

se observou diferença significativa na área de muco entre os grupos C e COL 

(Figura 24). 

Yan e colaboradores observaram alteração da PI em camundongos C57BL/6 

após 1, 3, 5 e 8 dias de indução da colite, entretanto esses autores utilizaram 3,5% 

de DSS (YAN et al., 2009). Leonel e colaboradores (2012) também avaliaram a PI 

utilizando o 99mTc-DTPA no modelo de colite, e observaram PI aumentada, após 7 

dias de indução da doença. Esses autores consideraram que modificações na 

arquitetura da mucosa causada pelo DSS permitiram a passagem do 99mTc-DTPA 

para circulação sistêmica tanto pela via paracelular quanto pela via transcelular 

(LEONEL et al., 2012).  

O DSS age promovendo um desarranjo organizacional na camada de muco 

presente no cólon. Além disso, aumenta a apoptose celular e prejudica a integridade 

da barreira epitelial, com perda e redistribuição de componentes pertencentes às TJ, 

como a zônula oclusiva-1 (ZO-1) e outras proteínas (ocludinas, claudinas-1, -3, -4 e -

5) (JOHANSSON et al., 2010; NEURATH, 2012; PERŠE; CERAR, 2012; SCHWAB 

et al., 2014; SOLOMON et al., 2010). Mennigen e colaboradores (2009) observaram 

redução e redistribuição na ZO-1, ocludina, claudinas-1, -3, -4 e -5, além de aumento 
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no índice de apoptose das células epiteliais após administrar solução de 3,5% de 

DSS em camundongos BALB/c durante 7 dias (MENNIGEN et al., 2009).  

Em relação à suplementação com arginina (grupos PT e T) observou-se que 

esse aminoácido foi capaz de reduzir a PI nos dois grupos, sendo que, no grupo T a 

PI se manteve em níveis fisiológicos (Figura 17). Provavelmente, a redução da 

intensidade e extensão da inflamação associada a preservação da arquitetura da 

mucosa (Figura 18C e 18D) e manutenção do comprimento das criptas (Figura 20) 

contribuíram para redução da PI nos grupos suplementados. Além disso, o 

tratamento com arginina (grupo T) estimulou a produção de colágeno, o que pode ter 

contribuído também para manutenção da PI a níveis fisiológicos nesse grupo (Figura 

21D e 22). 

O colágeno possui papel chave na remodelação tecidual (PHANG; LIU, 2012; 

YANG et al., 2015). Fibroblastos e miofibroblastos presentes sob as criptas 

colônicas normalmente produzem e acumulam colágeno na membrana basal, a fim 

de manter a estrutura e função da mucosa do cólon (GLEDHILL; COLE, 1984; 

PARDI; KELLY, 2011). O metabolismo da arginina via enzima ornitina 

aminotransferase (OAT) produz L-prolina que é precursora do colágeno. Dessa 

forma, observamos que o tratamento com arginina contribui para o remodelamento 

da mucosa intestinal via produção de colágeno. 

Coburn e colaboradores (2012) também observaram efeito benéfico da 

arginina na PI. Esses autores avaliaram o efeito do tratamento com 1% de arginina 

na água, por 4 dias, após indução da colite em camundongos C57BL/6, e verificaram 

que a arginina foi capaz de melhorar a integridade da mucosa e aumentar a 

migração de células epiteliais em resposta a injúria (COBURN et al., 2012). Ren e 

colaboradores (2014) também observaram efeitos benéficos da arginina sobre o 

dano epitelial em modelo de colite em camundongos. Nesse estudo observou-se que 

a arginina aumentou a expressão da claudina-1 e reduziu a quinase da família 

miosina de cadeia leve (MLCK), quinase envolvida na via de desregulação das TJ e 

dano epitelial (REN et al., 2014).   

Alteração na função da barreira intestinal e o resultante aumento da PI são 

apontados como o maior mecanismo indutor da TB. Após 5 dias de indução da 

colite, observou-se no grupo COL, alta taxa de TB no sangue, fígado, baço, pulmão 

e em menor proporção para NLM (Tabela 5). Esses resultados indicam que no grupo 

COL a 99mTc-E. coli translocou principalmente, por via sanguínea, pelo sistema porta 
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atingindo os órgãos e a circulação sistêmica. Peyrin-Biroulet e colaboradores (2012) 

também observaram TB em animais que receberam 2% de DSS por cinco dias, mas 

esses autores usaram o método de contagem de UFC apenas nos NLM (PEYRIN-

BIROULET et al., 2012).  

Além disso, os dados do presente trabalho mostraram que a suplementação com 

arginina (grupos PT e T) foi capaz de reduzir a TB para níveis fisiológicos no 

sangue, fígado e pulmão (Tabela 5). Esses resultados são condizentes com a 

redução da PI e preservação da arquitetura da mucosa observados nos grupos PT e 

T. Mesmo com a preservação do epitélio intestinal, observou-se TB, por via linfática, 

para NLM e, posteriormente, atingindo o baço.  

O baço e os linfonodos são órgãos linfóides capazes de conter e eliminar os 

microrganismos, pois possuem um eficiente sistema fagocítico (GUYTON; HALL, 

2006). Diante dos resultados observados na TB e que a indução da colite com DSS 

altera não só o cólon, mas pode levar a mudanças em outros órgãos como 

linfonodos e baço (LEONEL, 2012), investigou-se a presença de infiltrado 

inflamatório nesses órgãos.  

Na análise de infiltrado inflamatório, observou-se maior infiltração de macrófagos 

e neutrófilos nos NLM e de neutrófilos no baço dos animais com colite (grupo COL). 

A suplementação com arginina (grupos PT e T) foi capaz de reduzir o infiltrado de 

macrófagos no NLM e manteve o infiltrado de neutrófilos no baço e NLM a níveis 

intermediários entre os grupos C e COL. No cólon, observou-se aumento de 

eosinófilos, macrófagos e neutrófilos nos animais com colite (grupo COL, Figura 27 

A, B e C). A arginina foi capaz de reduzir o infiltrado de eosinófilos e macrófagos no 

cólon dos dois grupos suplementados. Diante disso, verifica-se que a arginina 

contribuiu para atenuar a inflamação nos NLM, baço e cólon.  

Os neutrófilos possuem importante ação efetora através da liberação de radicais 

livres e componentes tóxicos, como a enzima MPO, causando a morte de diversos 

patógenos (NAITO; TAKAGI; YOSHIKAWA, 2007; VINOLO et al., 2011). Apesar 

disso, estudos com colite induzida por DSS tem mostrado que a infiltração de 

neutrófilos no cólon está associada ao dano tissular, devido à liberação dos mesmos 

componentes tóxicos usados na morte de patógenos (LEONEL et al., 2012; NAITO; 

TAKAGI; YOSHIKAWA, 2007; WIRTZ; NEURATH, 2007). No presente trabalho, 

provavelmente os neutrófilos foram atraídos por quimiocinas e citocinas na tentativa 

de eliminar os patógenos no cólon e que posteriormente translocaram para outros 
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órgãos. Essa hipótese é sustentada pelo aumento de MPO no cólon, baço e NLM e 

da quimiocina recrutadora de neutrófilo (KC) no soro dos animais com colite. Além 

disso, tanto a MPO quanto a KC foram reduzidas para níveis intermediários no baço 

e NLM nos animais tratados com arginina (grupos PT e T). Apenas no cólon a 

suplementação com arginina não foi capaz de reduzir os níveis de MPO. Os próprios 

neutrófilos presentes nesses órgãos são fontes potenciais de KC, ampliando seu 

próprio recrutamento para locais inflamados (VIEIRA et al., 2009).  

Os macrófagos são outro tipo celular importante que agem como primeira linha 

de defesa contra as bactérias patogênicas, além de serem células apresentadoras 

de antígenos (WILSON; CRABTREE, 2007). A exposição dos macrófagos a 

bactérias patogênicas ou antígenos bacterianos estimula a enzima iNOS a produzir 

NO, sendo que, esse radical livre medeia os efeitos citotóxicos contra as bactérias 

(CHATURVEDI et al., 2014; HUANG et al., 2002; SCHNEEMANN et al., 1993). Já os 

eosinófilos possuem ação rápida na resposta imune e são chamados de sentinelas 

imunes efetoras, mas também estão relacionados com efeitos prejudiciais em 

síndromes de hipersensibilidade, como asma, dermatites e rinites alérgicas 

(BARTHEL et al., 2007; ROTHENBERG et al., 2001; ROTHENBERG, 2004). No 

intestino inflamado, o número elevado de eosinófilos, está relacionado a 

manutenção da resposta inflamatória local, perda de peso, má absorção, mudanças 

na arquitetura da mucosa e diminuição das criptas do cólon (ROTHENBERG et al., 

2001; ROTHENBERG, 2004; TALLEY et al., 1992). Considerando a ação dos 

eosinófilos e macrófagos no aumento da inflamação e do estresse oxidativo, os 

resultados obtidos mostraram a ação eficiente da arginina (grupos PT eT) na 

diminuição da inflamação no cólon, levando à redução do dano causado na mucosa 

intestinal.  

Ainda em relação aos eosinófilos, determinou-se os níveis da quimiocina CCL11 

(eotaxina-1), que funciona como quimioatraente para eosinófilos. No entanto, não se 

observou diferença significativa entre os grupos experimentais estudados. Sabe-se 

que a eotaxina-1 não é a única quimiocina recrutadora de eosinófilos, tendo 

atividade também as citocinas IL-5 e IL-13 (HORIE et al., 1997; LAMPINEN et al., 

2001; SOUZA, 2013). Dessa forma, estudos adicionais serão necessários para o 

melhor entendimento com relação ao recrutamento de eosinófilos.  

Diante dos efeitos benéficos da arginina na diminuição do infiltrado inflamatório e 

sua possível relação com o estresse oxidativo gerado por essas células, o estresse 
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oxidativo foi avaliado pela peroxidação lipídica, formação de hidroperóxidos e 

atividade das enzimas antioxidantes SOD e catalase. Observou-se aumento da 

peroxidação lipídica (TBARS) e redução da SOD nos animais do grupo COL (Figura 

30A e C).  

Em condições patológicas que levam à infiltração de células inflamatórias, como 

a colite, observa-se aumento de oxigênio no meio, devido ao burst respiratório. O 

oxigênio sofre ação da SOD, produzindo peróxido de hidrogênio. Em condições 

fisiológicas, essas reações ocorrem em menor intensidade, e o peróxido de 

hidrogênio é catalisado, via catalase ou glutationa peroxidase, em água e oxigênio. 

No entanto, quando o tecido está inflamado, o peróxido de hidrogênio, na presença 

de íons cloro ou bromo, é catalisado pelas enzimas peroxidase, como a peroxidase 

de eosinófilos e mieloperoxidade, formando ácido hipocloroso ou ácido 

hipobromoso, que são potentes oxidantes de membranas. Dessa forma, esses 

radicais livres danificam as membranas celulares dos patógenos, levando-os à morte 

(LEONEL, 2012; MARTINS, 2010). Quando a produção desses radicais livres está 

exarcerbada, eles danificam as células epiteliais colônicas, perpertuando a 

inflamação (NAITO; TAKAGI; YOSHIKAWA, 2007; ROTHENBERG et al., 2001; 

ROTHENBERG, 2004).  

A suplementação com arginina (grupos PT e T) foi capaz de controlar o estresse 

oxidativo, diminuindo a atividade das enzimas NAG e EPO, a peroxidação lipídica 

(TBARS) e aumentando a atividade da enzima antioxidante SOD a níveis 

intermediários entre o grupo C e COL. Ren e colaboradores (2014) também 

observaram que o tratamento com arginina aumentou a enzima SOD na fase de 

recuperação da colite, após retirada do DSS (REN et al., 2014).  

Outro parâmetro importante a ser avaliado é a produção de sIgA, devido ao seu 

papel na manutenção da homeostase intestinal. Observou-se níveis aumentados 

nos animais do grupo COL (Figura 26). O mesmo foi observado por Lee et al., 

(2014), Wang et al., (2011) e Abrantes (2015), também no modelo de colite induzida 

por DSS. Esse aumento ocorre devido a lesão do epitélio intestinal que possibilita 

maior apresentação de antígenos aos órgãos linfoides do intestino, o que contribui 

para a diferenciação de células B em células produtoras de sIgA (ABRANTES, 2015; 

LEE et al., 2014; WANG et al., 2011). 

A suplementação com arginina (grupos PT e T) reduziu a produção de sIgA no 

cólon. Esses resultados são condizentes com a preservação da arquitetura da 
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mucosa, redução da PI e TB resultantes da suplementação com arginina. Devido a 

esses benéficios da arginina, um número menor de antígenos é apresentado aos 

órgãos linfóides, reduzindo a produção de sIgA e mantendo a homeostase intestinal. 

O rompimento da barreira intestinal e as alterações causadas pelo dano epitelial 

promovem a ativação do NF-κB e indução da cascata de citocinas inflamatórias 

(ORDÁS et al., 2012). Diante disso, avaliou-se a concentração das citocinas IL-1β, 

IL-6, TNF-α, IL-17 no soro e TGF-β no soro e no cólon dos animais. Não se 

observou alterações significativas nas citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α no soro dos 

animais de todos os grupos estudados. Leonel e colaboradores também não 

observaram diferença nos níveis das citocinas TNF-α e IL-1β no cólon de 

camundongos com colite aguda (LEONEL et al., 2012). Já Coburn et al. (2012) 

observaram aumento das citocinas IL-1β, IL-6 e IL-17 no cólon, na fase de 

recuperação da colite, após retirada do DSS (COBURN et al., 2012). Estas 

diferenças entre os modelos de colite e o local de dosagem, podem explicar a falta 

de concordância entre os resultados. 

Em relação as citocinas IL-17 e TGF-β, observou-se aumento da IL-17 nos 

grupos COL e PT (Figura 31C). Nos animais tratados com arginina (grupo T) os 

níveis de IL-17 foram normalizados e houve aumento de TGF-β no soro (Figura 31E) 

e cólon (Figura 32) dos animais. A citocina IL-17 é produzida pelas células efetoras 

Th17 e possui funções pró-inflamatórias. As células Th17 estão presentes em 

abundância no intestino e são estimuladas pelas citocinas IL-6 e IL-23, que são 

reguladas positivamente em resposta aos componentes da microbiota (DI 

SABATINO et al., 2012; NEURATH, 2014; ZHANG; LI, 2014). Apenas o tratamento 

com arginina (grupo T) foi capaz de manter os níveis fisiológicos dessa citocina pró-

inflamatória. Coburn et al. (2012) também verificaram que o tratamento com 1% de 

arginina na fase de recuperação da colite (após retirada do DSS) reduziu a citocina 

IL-17 no cólon dos animais (COBURN et al., 2012). 

O efeito anti-inflamatório do tratamento com arginina (Grupo T) na redução da 

citocina IL-17 provavelmente está relacionado com a diferenciação das células T 

CD4+ e a produção de TGF-β. Sabe-se que as células T CD4+ podem se diferenciar 

nas sub-populações Th1, Th2, Th17 e T reguladoras, dependendo do tipo de 

resposta imune a ser gerada (ABRAHAM; MEDZHITOV, 2011; SOUZA, 2013). Além 

disso, estudos recentes têm demonstrado que o TGF-β tem um efeito paradoxal na 

mucosa sendo capaz de induzir distintas sub-populações de células T com 



97 

 

atividades imunológicas opostas. Sabe-se que células T CD4+ se diferenciam em 

células T reguladores na presença de TGF-β e ácido retinóico ou em células Th17 

na presença de TGF-β e IL-6 (SILVA, 2010; VELDHOEN; STOCKINGER, 2006; 

ZHOU; CHONG; LITTMAN, 2009). Dessa forma, acredita-se que um dos 

mecanismos regulatórios do tratamento com arginina (grupo T) seja a indução da 

citocina TGF-β, levando a diferenciação das células T CD4+ em células T 

reguladoras e não em células Th17. O TGF-β desempenha importantes ações no 

controle da inflamação incluindo, supressão de resposta Th1 e de linfócitos 

citotóxicos, contribuindo dessa forma, para prevenção e controle das DIIs (BECKER; 

FANTINI; NEURATH, 2006; OIDA; WEINER, 2010). 

Outro efeito benéfico da citocina TGF-β nos animais tratados com arginina (grupo 

T) foi o estímulo a síntese de colágeno. Estudos tem mostrado que o TGF-β 

aumenta a secreção de colágeno, diminuindo as enzimas que degradam a matrix 

extracelular, como as MMPs e aumentando seus inibidores TIMPs (LATELLA et al., 

2014; LATELLA et al., 2013; ZIOGAS et al., 2013). 

Também há relatos na literatura, que a arginina está envolvida na proliferação de 

fibroblastos e síntese de colágeno, provavelmente mediados pelo NO. Fujiwara e 

colaboradores observaram em estudo in vitro que a suplementação com arginina 

estimulou a proliferação de fibroblastos. Esses autores acreditam que a proliferação 

de fibroblastos e ativação da via ERK1/2 (importante na proliferação e diferenciação 

celular) pode ser atribuída a sístese de NO pela NOS. Entretanto, pouco se conhece 

a respeito dos mecanismos moleculares envolvidos nesse processo (FUJIWARA et 

al., 2014). Assim, a produção de NO determinada, indiretamente, pela dosagem de 

nitrato e nitrito, no soro e cólon, dos animais também foi investigada. Observou-se 

aumento significativo de nitrato e nitrito apenas no cólon dos animais tratados com 

arginina (grupo T; Figura 25A). Estudos em animais e humanos têm mostrado 

efeitos benéficos ou destrutivos do NO, sendo que estes efeitos são dependentes da 

quantidade, duração e localização (HOROWITZ et al., 2007). Acredita-se que a 

baixa produção de NO pelas enzimas constitutivas (eNOS e nNOS) são importantes 

para a manutenção da barreira intestinal, mas por outro lado, a superprodução de 

NO pela iNOS é prejudicial para as células intestinais (WANG; QIAO; LI, 2009). 

Diante disso, acredita-se que o tratamento com arginina (grupo T) produziu NO em 

nível adequado para a manutenção da integridade do epitélio intestinal e produção 

de colágeno.  
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Os efeitos da arginina nas DIIs também podem estar relacionados com a síntese 

de proteínas e poliaminas (GAD, 2010; HONG et al., 2010). Estudos in vitro e em 

modelos animais têm demonstrado que a suplementação com arginina estimula a 

síntese proteica e migração celular via proteína alvo da rapamicina em mamíferos 

(mTOR) e p70S6 quinase (p70S6K) (CORL et al., 2008; KIM  et al., 2011; RHOADS 

et al., 2006; TAN et al., 2010). Além disso, a indução da síntese proteica pela 

arginina foi associada a redução da PI (CORL et al., 2008) e produção de poliaminas 

(MCCORMACK; JOHNSON, 1991; PUIMAN et al., 2011). Resultados anteriores 

obtidos pelo nosso grupo de pesquisa mostraram que a suplementação com arginina 

aumentou a concentração de poliaminas no conteúdo intestinal e reduziu PI em 

modelo de obstrução intestinal (QUIRINO et al., 2013). Há evidências de que as 

poliaminas são necessárias para o crescimento e reparo da mucosa gastrointestinal, 

contribuindo para a manutenção da barreira intestinal (LARQUÉ; SABATER-

MOLINA; ZAMORA, 2007). 

Na literatura há relatos de efeitos benéficos da arginina na forma de pré-

tratamento (FOTIADIS et al., 2004; FARGHALY; THABIT, 2014), tratamento (REN et 

al., 2014) e na fase de recuperação após indução da doença (COBURN et al., 2012; 

GOBERT et al., 2004). Farghaly e Thabit (2014) avaliaram o efeito do pré-tratamento 

com 30 e 100mg de arginina e do inibidor aminoguanidina (seletivo para iNOS) no 

modelo de colite induzida por ácido acético em ratos. Esses autores observaram 

aumento de nitrito, NF-κB e iNOS nos animais com colite e redução desses níveis 

apenas no cólon dos animais pré-tratados com 100mg de arginina. Nesse estudo, o 

NO via iNOS agravou a doença, sendo que apenas o pré-tratamento com 100mg de 

arginina apresentou efeito benéfico, possivelmente, atuando pela via da enzima 

arginase (FARGHALY; THABIT, 2014). Dessa forma observa-se que o efeito da 

arginina é dose dependente e que o modelo de colite utilizado influência na resposta 

inflamatória. No presente estudo não se observou aumento de nitrito e nitrato nos 

animais com colite. Além disso, avaliou-se outros parâmetros não estudados por 

Farghaly e Thabit (2014) como produção de colágeno, estresse oxidativo, PI, TB e o 

perfil imunológico. Observou-se que o pré-tratamento com arginina atuou reduzindo 

a inflamação, estresse oxidativo, PI e TB. No entanto, mais investigações a respeito 

nas vias metabólicas da arginina e do perfil de citocinas serão necessárias para 

compreensão dos mecanismos de ação do pré-tratamento com esse aminoácido no 

modelo de colite.  
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Ren et al (2014) avaliaram diferentes doses de arginina e observou-se que 1,5% 

de arginina é eficaz quando administrada durante a administração DSS, enquanto 

que 0,4% arginina é mais eficaz no período de recuperação na doença. Neste último 

estudo, a arginina melhorou alguns parâmetros bioquímicos e clínicos, envolvendo a 

via da fosfatidil-inositol-3-quinase - proteína quinase B (PI3K-Akt), responsável pela 

manutenção da inflamação e aumentou a expressão de claudina-1 (REN et al., 

2014). Apesar dos efeitos benéficos reportados por Ren e colaboradores (2014), 

esses autores não investigaram as vias de ação da arginina, como a via do NO e da 

produção de colágeno. Os resultados obtidos, neste trabalho, mostraram que o 

tratamento com 2% de arginina durante a administração de DSS (grupo T) foi eficaz 

na redução da inflamação e danos causados pelo DSS. Foi possível verificar, 

também, que o tratamento com arginina promoveu efeitos benéficos provavelmente 

atuando pela via NO e produção de colágeno por intermédio da citocina anti-

inflamatória TGF-β.  

Assim, na presente investigação, verificou-se que o pré-tratamento e tratamento 

com arginina apresentaram efeitos benéficos sobre o dano causado pela colite 

induzida por DSS. Além disso, o tratamento com arginina apresentou benéficios 

adicionais devido a modulação do perfil de citocinas e produção de NO e colágeno. 

Esses resultados sugerem que a arginina pode ser considerada uma estratégia 

interessante como terapia complementar, para as DIIs. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O pré-tramento e tratamento com arginina na colite experimental aguda 

apresentou efeitos benéficos, reduzindo o escore clínico e histológico, o infiltrado 

inflamatório no cólon, baço e NLM, e os níveis de sIgA, e ainda aumentando a 

atividade da enzima antioxidante SOD e diminuindo a peroxidação lipídica. Estes 

efeitos contribuíram para a restauração e preservação da arquitetura da mucosa e 

consequentemente para a diminuição da PI e TB.  

Além disso, observou-se que a tratamento com arginina atuou via NO e produção 

de colágeno na restauração da mucosa lesada através da modulação das citocinas 

IL-17 e TGF-β. Acredita-se que essa modulação contribui para a manutenção da PI 

a níveis fisiológicos e a melhora dos sinais clínicos apresentados no grupo T.  
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8 PERSPECTIVAS 
 

1- Investigar a produção de poliaminas no cólon; 

2- Analisar as enzimas eNOS, iNOS, nNOS por RT-PCR para investigar qual enzima é 

responsável pelo aumento de nitrato e nitrito no cólon; 

3- Para melhor compreender o recrutamento de eosinófilos, analisar os níveis da 

citocinas IL-5, IL-13 e quimiocina eotaxina-1 no cólon; 

4- Avaliar a concentração das citocinas IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-17 e IL-23 no cólon; 

5- Análisar o perfil leucocitário por citometria de fluxo no cólon, para investigar qual 

sub-população de células T é induzida pelo TGF-β no tratamento com arginina. 
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