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Resumo
ResumoResumoResumoResumoResumo

ResumoResumoResumoResumoResumo

Não existe um consenso do efeito da suplementação de glutamina sobre a síntese
protéica. No entanto, sugere-se que em animais desnutridos submetidos a trauma orgânico ou
não, a glutamina além de seu papel no metabolismo energético, poderia ter efeito sobre a
taxa de reciclagem protéica, tornando-se um aminoácido, condicionalmente, essencial.

O objetivo deste trabalho foi determinar a incorporação protéica do aminoácido
marcado 13C leucina em proteínas do plasma e da mucosa intestinal em ratos portadores de
desnutrição protéico-calórica, suplementados ou não com glutamina via oral. Os animais
foram pareados pelo peso/idade e subdivididos em 5 grupos: grupo controle nutrido
(grupo 1), grupo controle desnutrido (grupo 2), grupo realimentado (grupo 2 A), grupo
realimentado e suplementado com proteína e glutamina (grupo 2B) e grupo realimentado e
suplementado com glutamina, a suplementação de glutamina por via oral durante 14 dias
(0,42g/kg/dia). O estudo não teve por objetivo avaliar a fisiopatologia da desnutrição, mas
sim o efeito terapêutico da oferta de glutamina no tratamento de animais desnutridos e em
analogia, ao que ocorreria com pacientes desnutridos e internados. O estudo cinético efetuou-
se por meio de infusão contínua ≅ 620mmol/h L-[1-13C]-leucina durante 4 horas. O grupo de
animais desnutridos (grupo 2), que recebeu 50% da alimentação recomendada, perdeu peso
continuamente durante o experimento.

Os grupos que receberam tratamentos dietoterápicos recuperaram o peso corporal,
independente do tipo de realimentação e/ou suplementação de glutamina. O nitrogênio
urinário teve comportamento  similar ao do  peso, ratificando o efeito de um tratamento
dietético, independente da fonte de suplementação glutâmica. Os resultados de concentração
plasmática de aminoácidos não foram  uniformes tanto para os aminoácidos essenciais quanto
para os aminoácidos considerados não essenciais. Reforçando tanto o ganho de peso, como
a excreção de nitrogênio, tiveram comportamento semelhante independente da suplementação
de glutamina. Na concentração plasmática de glutamina a diferença foi 649±12 vs
171±14mmo/L, no grupo controle nutrido (grupo 1) e grupo controle desnutrido (grupo 2),
respectivamente. Houve diferença significativa de enriquecimento plasmático isotópico de
13C leucina 1,27±0,5 vs 3,2±1,2, e enriquecimento de 13C KIC  1,93±0,6 vs 4,04±0,9
MPE%, respectivamente nos grupos 1 e 2. O enriquecimento isotópico de 13C leucina na
proteína da mucosa intestinal, mostrou-se significativo entre os grupos 1 e 2, respectivamente,
0,0024±0,0006 vs 0,0020±0,0001 MPE% e o enriquecimento isotópico de 13C leucina livre
apresentou-se semelhante com diferença entre os grupos 1 e 2, respectivamente
0,0019±0,00030 vs 0,0028±0,0007 MPE%. A taxa de síntese fracionada (FSR) foi menor no
grupo controle desnutrido (grupo 2) 0,0037±0,0007/h em comparação ao grupo controle
nutrido (grupo 1) 0,0044±0,0005/h e similar nos grupos experimentais. Conclui-se que a
oferta de glutamina não estimulou ou alterou a incorporação protéica de aminoácido marcado,
sendo  que os resultados obtidos nos grupos suplementados com glutamina assemelharam-se
aos encontrados no grupo de animais tratados com dieta.

Desta maneira, sugere-se que o uso de suplemento de glutamina via oral não seja
necessário no tratamento de animais desnutridos.
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Nutritional status recovery is thought more effective when there are amino acids,
especially, glutamine supplementation. The aim of the study was to verify the effect of
glutamine on duodenal mucosa protein synthesis in the nourished or malnourished rats.
The experimental groups animals received oral diet glutamine supplementation
(0.42g/kg/day) for 14 days while the control group did not. Thereafter, kinetic study with
L-[1-13C]-leucine to 4-h and biopsies of duodenal mucosa were done. The malnourished
groups showed 25% weight loss with increase urinary nitrogen. Amino acid concentration
in the plasma of control group was not significantly different with from that of the experimental
groups. The result showed that 13C enrichment in the plasma and biopsy sample of the
malnourished group is higher than that of the nourished group, but that of the fractional
synthetic rate (FSR) is inverse; FSR of the nourished group is higher 0.0044±0.0005/h than
that of the malnourished group 0.0037±0.0007/h.We conclude that oral supplementation
glutamine does not acutely stimulate duodenal protein incorporation in malnourished rats,
regardless the refilling  protocol, with or without glutamine.

Abstrac
AbstracAbstracAbstracAbstracAbstrac

AbstracAbstracAbstracAbstracAbstrac

No final dos anos 80, observou-se que havia uma correlação positiva entre o
conteúdo de glutamina intracelular e a velocidade de síntese protéica em músculo isolados
de rato (MacLENNAN et al., 1987). Estes resultados foram confirmados in vivo em ratos
sadios e com infecção (JEPSON et al., 1988). A partir destes resultados, inúmeros autores
procuraram mostrar o possível efeito do potencial anabólico da glutamina e possíveis
aplicações clínicas de suplementação de glutamina em humanos como terapia nutricional.

Sabe-se que a glutamina é um aminoácido não essencial, e potencialmente semi-
essencial em estados de agressão, sendo a glutamina caracterizada como uma fonte de
reserva protéica muscular de nitrogênio (AHLMAN et al., 1993). Estudos demostraram,
que, a administração de glutamina melhora o balanço nitrogenado em certos estados de
catabolismo (STEHLE et al., 1989; ZIEGLER et al., 1992). Posteriormente, observou-se que
a glutamina age como estimulante de síntese protéica e reduz a proteólise em crianças
miopatas (HANKARD et al., 1998). Sugere-se, inclusive, que a glutamina diminui a atrofia
da mucosa intestinal, induzida por diferentes agressões e patologias em modelos animais
(WINDMUELLER & SPAETH, 1978) e melhora a função de absorção intestinal (TREMEL et
al., 1994). Porém estes efeitos anabólicos, aparentemente, utilizando metodologia mais
adequada, não têm sido ratificados em humanos e cães (MARCHINI et al., 1999,
DARMAUN et al., 2004).

Perspectiva
PPPPPerspectivaerspectivaerspectivaerspectivaerspectiva

PPPPPerspectivaerspectivaerspectivaerspectivaerspectiva
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1 - Introdução
IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução

O corpo humano abrange perto de 9 kg de proteína, principalmente na
forma de proteína muscular. Ao inverso dos triglicerídeos (fornecedores de energia)
as proteínas têm função plástica e metabólica, atuando como enzimas, anticorpos,
hormônios e neurotransmissores. Assim sendo, a massa protéica do organismo não
pode ser encarada como uma reserva calórica em analogia ao tecido adiposo. Os
aminoácidos podem, certamente, ser catabolizados, originando energia, mas têm
funções fisiológicas específicas (tabela 1), portanto, quando este fato ocorre, há
prejuízo da homeostase geral do organismo.

Em geral, o estudo do metabolismo intermediário, em particular protéico e/
ou aminoacídico, realiza-se por meio do balanço nitrogenado,  dos valores
plasmáticos de produtos nitrogenados, e por meio de marcadores específicos, como
os aminoácidos marcados com isótopo estável do carbono.

A elaboração do método não invasivo, utilizando os elementos traços - isótopos
estáveis, através da tecnologia de mensuração por cromatografia gasosa acoplada
a espectrometria de massa (GCMS), permite ultrapassar os dados obtidos até então
pelas técnicas clássicas (balanço nitrogenado e concentração de aminoácidos). A
utilização de marcadores específicos permite explorar aspectos cinéticos do
metabolismo dos aminoácidos (MENAND et al., 1997), o que antes seria impossível
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de se obter por meio do balanço nitrogenado ou valores plasmáticos de produtos
nitrogenados.

Os isótopos estáveis, em oposição aos radioativos, são naturais, existem
livremente na natureza e, portanto, não representam qualquer dano aos seres
biológicos. Ainda que o número de prótons do núcleo  de um elemento dado
determine suas propriedades químicas, sua massa atômica depende, entre outros
fatores, de seu número de nêutrons e de prótons. Cada elemento (por exemplo
carbono) pode ter espécies  isotópicas que compartilhem das mesmas características
químicas, tem números diferentes de nêutrons e ,então, suas massas atômicas
diferentes. O termo isótopo estável é comumente utilizado para designar estas formas
pouco abundantes de isótopos não radioativos (tabela 2).

O enriquecimento isotópico em moléculas marcadas corresponde a quantidade
do isótopo em questão, além dos valores encontrados na natureza. Assim, o 15N
está na proporção de abundância natural a 0,36%. Quando esta molécula tiver
uma porcentagem maior, por exemplo, 2,36%, diz-se que a mesma está enriquecida
em 2% de 15N.

Nos estudos que utilizam isótopos estáveis para exploração do metabolismo,
deve-se ressaltar que o organismo seja considerado inicialmente com um
enriquecimento nulo de isótopo marcado, uma vez que a abundância natural deste
isótopo está presente e precisa ser desconsiderada quando se aplica, ou enriquece
um marcador específico. Para que um estudo cinético seja adequado, recomenda-se
que as normas mínimas seguintes sejam consideradas, como exposta na tabela 3.
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Comumente, os melhores marcadores de metabolismo protéico, são aquelas substâncias
que infundidas caracterizam precursores de proteínas e ao mesmo tempo, transformam em
outras substâncias dentro da célula; estas substâncias resultantes de transformações bioquímicas
recirculam e rotulam-se “pool recíproco”.

A figura 1 mostra o exemplo da leucina e do ácido a-cetoisocapróico (KIC), considerado
o “pool recíproco” da leucina (SCHWENK et al., 1985). O KIC é o cetoácido análogo da
leucina, resultante da reação de transaminação intracelular da leucina com o alfa-cetoglutarato.
Espera-se que 80% de enriquecimento de KIC sejam advindas da leucina plasmática,  atribuindo
esta diferença à diluição intracelular de 13C leucina pela  leucina natural no interior das células.

Em cães, Horber et al., (1989) nos mostraram que, dentro da maior parte dos tecidos, a
atividade específica do KIC plasmática reflete de maneira fidedigna, a síntese protéica (figura 1).
Paralelamente, Young e cols (1987), utilizaram o mesmo princípio para determinação da síntese
protéica em humanos.
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A mensuração da incorporação de 13C leucina em tecidos é utilizada como indicador
da síntese protéica do organismo como um todo. Esta utilização in vivo de traços isotópicos
pode igualmente associar a uma utilização in vitro (LE BAQUER et al., 2001).

Graças a este método de incorporação isotópica de aminoácidos torna-se possível
determinar a síntese protéica fracionada (FSR) de um tecido ou proteína específica, du-
rante tempo determinado. Ela corresponde à fração de renovação de proteínas (“turn-
over”) em um dado tempo e é calculada  a partir da variação do enriquecimento de
traços no tecido durante um período dado (BOUTELOUP-DEMANGE et al., 1998; RITTLER
et al., 2000).

Uma das vantagens do uso de marcadores inócuos ao homem, isótopos estáveis,
seria o estudo do metabolismo intermediário em humanos, principalmente os desnutridos.
A desnutrição protéico-calórica (DPC) ou caquexia caracteriza-se como condição patológica
resultante da oferta deficiente de proteínas e calorias (WHO/NUT, 1996). Ela pode ser
primária, em decorrência da ingestão deficiente de nutrientes, e secundária, devido à
baixa absorção e/ou aumento na perda/excreção e/ou aumento das necessidades (TORUN
& CHEW, 1999).

A DPC é uma carência nutricional que constitui grave problema de saúde pública
no mundo. Ela tem sido registrada em 30 a 40% dos pacientes hospitalizados em nações
desenvolvidas, sendo ainda um grave problema médico em países subdesenvolvidos,
tanto na comunidade como em pacientes hospitalizados (BISTRIAN & BLACKBURN, 1976;
VANNUCCHI H et al., 1998). No Brasil a prevalência de desnutrição intra-hospitalar se
assemelha e oscila entre 40-60% (ADDISON et al., 1986).

Campana e cols. (1975) e Deo e cols. (1965) observaram em ratos adultos com
deficiência em proteína os seguintes dados clínicos: perda de peso corporal, diminuição
da ingestão de alimentos e declínio da concentração plasmática de proteínas totais e
albumina. Descreve-se que na deficiência protéica ocorrem alterações não relacionadas
diretamente à diminuição da massa protéica, como por exemplo, uma menor quantidade
de linfócitos intra-epiteliais do intestino delgado e menor resistência a infecções, retardo
na cicatrização de feridas (PEN & LEBENTHAL, 1990).

O tratamento da DPC vem sendo estudado experimentalmente dando-se ênfase a
suplementações de aminoácidos (SMITH & JOHSON, 1967; SOUBA, 1997), além do
tratamento dietoterápico convencional enteral e/ou parenteral (MARCHINI et al., 1997 b).
Os aminoácidos ingeridos e o resultado da digestão protéica fornecem ao organismo
substratos para a síntese e reposição de proteínas corpóreas e atuam como precursores
de compostos não protéicos metabolicamente ativos.

Um aminoácido quando não pode ser sintetizado pelo organismo, ou quando é
sintetizado em quantidades insuficientes, denomina-se essencial, uma vez que deve ser
obtido de fontes exógenas. Na década de 40 inicialmente, considerava-se como
aminoácidos essenciais para o homem: lisina, triptofano, histidina, fenilalanina, leucina,
isoleucina, treonina, metionina e valina  (ROSE, 1949; MUNRO & ALLISSON, 1969). Os
demais aminoácidos: ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, asparagina,
cisteina , glicina, glutamina, prolina, tirosina e serina, são sintetizados a partir de produtos
comuns do metabolismo intermediário, razão pela qual foram classificados como não
essenciais. Em algumas situações, as necessidades de um aminoácido não essencial podem
ultrapassar a capacidade de síntese do organismo. Em tais circunstâncias, um aminoácido
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não essencial para um indivíduo normal torna-se fisiologicamente indispensável para o
organismo enfermo e nesse contexto particular, o aminoácido não essencial é denominado
condicionalmente essencial (CHIPPONI et al., 1982; YOUNG & MARCHINI, 1990).

A carência da ingestão energética e protéica têm sido associada com menor
excreção urinária de nitrogênio (CAMPANA et al., 1975). À medida em que a oferta de
nitrogênio diminui, na ausência de trauma metabólico, as perdas de nitrogênio urinário
também diminuem, havendo decréscimo da massa orgânica até ser atingido um novo
estado de equilíbrio (CALLOWAY & SPECTOR, 1955).

Para manutenção protéica do organismo como um todo, é imprescindível que haja
equilíbrio entre os processos de síntese e degradação protéica, sendo estes associados à
ingestão e excreção de produtos nitrogenados. Tal mecanismo regulador torna-se relevante
no processo de manutenção da integridade estrutural e funcional do organismo (McNURLAN
& GARLICK, 1989). Vários fatores têm sido relacionados aos processos de síntese e
degradação protéica, como por exemplo: oferta energética da dieta, insulina, hormônio
de crescimento, ingestão de aminoácidos ramificados, idade e doenças (Recommended
Dietary Allowances, 1989).

A velocidade da taxa de reciclagem protéica (síntese/degradação, “turnover”) depende
da função da proteína e do tipo de tecido ou órgão. A taxa média diária do adulto de
proteína renovada ou reciclada situa-se na ordem de 3% do total protéico do organismo.
Na pele perdem-se e renovam-se 5 g proteína/dia, no sangue 25 g, no trato intestinal cerca
de 70 g e no tecido muscular em torno de 75 g (MUNRO & ALLISON, 1969).

No trauma sistêmico e/ou local, o intestino  apesar da menor estimulação de suas
funções digestivas, impostas pela suspensão da dieta oral, apresenta intensa atividade
metabólica. Isso resulta em  aumento do gasto energético intestinal e conseqüentemente,
da demanda de substratos para suprir as necessidades nessa circunstância (WINKLER &
MANCHESTER, 1996). Tendo em vista as características do intestino representadas pela
rápida renovação e diferenciação celular, quaisquer modificações de absorção de nutrientes,
poderão alterar as células epiteliais intestinais, as quais necessitam de grande quantidade
de energia para manutenção da integridade morfo-funcional (WILLIAMS, 1997).

Sugere-se, inclusive, que as células epiteliais da mucosa do intestino delgado
dependam da glutamina, da glicose e de corpos cetônicos para suprir suas necessidades
energéticas. Dentre esses a glutamina parece ser a principal fonte energética para o
enterócito (BULUS et al., 1989). Por outro lado, em cães eutróficos não se demonstra
qualquer efeito com a suplementação de glutamina na síntese protéica em epitélio intes-
tinal delgado (MARCHINI et al., 1999).

A glutamina GLN, NH2-C(O)-CH2-CH2-CH-NH2-COOH é o aminoácido mais abundante
no plasma dos mamíferos e por ser sintetizada em praticamente todos os tecidos, classifica-se
como não essencial (LACEY & WILMORE, 1990; WATERLOW, 1996). Como aminoácido básico
e, diferentemente da maioria dos demais aminoácidos, tem dois grupos amino: alfa-amino
=CH(NH2) e amida= NH2-C(O). Esta característica o faz importante no transporte de nitrogênio
entre os diferentes tecidos e, no transporte de amônia da periferia para os órgãos viscerais
(DARMAUN & HUMBERT, 2000). Além de participar da estrutura de proteínas e peptídeos,
apresenta-se como precursor da gliconeogênese, da amoniagênese renal e de neurotransmissores
como o ácido gama-aminobutírico, e ainda via glutamato, fornece nitrogênio para a síntese de
purinas, pirimidinas, nucleotídeos e glucosaminas (FÜRT & STEHLE, 1995).
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Sua concentração plasmática é de 0,5 a 0,9 mmol/L e no músculo contribui com
aproximadamente 60% do conteúdo total de aminoácidos, o equivalente a mais de 15g
de nitrogênio no adulto (MEISTER, 1980). O peso molecular da glutamina é 146 e contém
19,2% de nitrogênio, ou seja, 1g de glutamina fornece 0,13g de nitrogênio glutamínico
(MEISTER, 1980).

Os tecidos que removem a glutamina da circulação usam seu esqueleto de carbono
para produção de energia. A glutamina sob ação da enzima glutaminase origina glutamato
que este por reação de transaminação fornece a-cetoglutarato que entra no ciclo de Krebs
originando 30 moles da ATP para cada mol de glutamina, portanto, esse aminoácido
com 5 átomos de carbono fornece 83% de energia em relação a glicose que com 6
átomos de carbono em sua molécula gera 36 moles de ATP/mol oxidado (MIANAMI et
al., 1992; SOUBA et al., 1990).

A síntese da glutamina acontece predominantemente no tecido muscular esquelético
e no cérebro pela ação da glutamina sintetase, enquanto a degradação opera-se
principalmente no intestino delgado, no fígado, nos linfócitos e no rim (CALDER, 1995). A
glutamina é captada por diversos sistemas de transporte na membrana celular. O sistema
A depende de sódio e necessita de ATP, enquanto o sistema L independe desse íon. Esses
sistemas encontram-se presentes na membrana celular de todas as células, inclusive na
bordadura em escova das células da mucosa intestinal e na membrana baso-lateral dos
enterócidos jejunais do rato (McNURALN & GARLICK, 1989). Além da afinidade dos
sistemas de transportes ser grande pela glutamina, eles são estimulados pela ingestão
oral desse aminoácido (PEN & LEBENTHAL, 1990).

A concentração plasmática de glutamina diminui após o trauma, indicando maior
captação desse aminoácido por outros órgãos (CLAEYSSENS et al., 2000). Estudos realizados
nas últimas três décadas demonstram ser o intestino delgado o local de maior metabolismo
da glutamina na maioria dos animais estudados, inclusive no homem (HALL et al., 1996).
Em estado catabólico o organismo encontra-se sob uma agressão, seja ela: séptica, pós-
queimaduras, traumática, grandes cirurgias, doenças inflamatórias intestinais e desnutrição,
todas estas situações se caracterizam por um hipermetabolismo protéico, em particular,
uma proteólise muscular acelerada mediada pelos hormônios, ditos de estresse
(glucocorticoides) e que se traduzem por uma excreção nitrogenada elevada (ASKANAZI
et al., 1980).

A necessidade protéica apresenta-se diferente, segundo a origem do estresse. Pode-
se, entretanto, definir o estado catabólico graças a três critérios principais, assim descritos:
1) hipercatabolismo protéico (aceleração de proteólise e/ou diminuição da síntese protéica;
2) secreção de hormônios de estresse; 3) redução importante do “pool” de aminoácido
muscular e principalmente de glutamina. Conclui-se que, a glutamina é um aminoácido
condicionalmente essencial no curso dos estados de estresse e da restauração de seu
“pool”, tornando-se um elemento majoritário para a recuperação da homeostase.

Portanto, considerando os múltiplos efeitos que a glutamina exerce sobre o
organismo, existe a possibilidade de que a glutamina possa ter também efeito anabólico
protéico sobre a musculatura estriada, ou mesmo sobre a proteína da mucosa intestinal
de animais desnutridos ou mesmo pacientes hospitalizados (KLIMBERG et al., 1990;
DÉCHELOTTE et al., 1991).
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Considerando que a glutamina:

1) corresponde a cerca de 7% do total de aminoácidos protéicos orgânicos;
2) contribuí com 30% dos aminoácidos liberados pelo músculo no estado pós-absortivo

        ou em situações catabólicas;
3) é precursora de ácidos nucléicos, nucleotídeos e proteínas;
4) participa da detoxicação nitrogenada;
5) constitui fonte energética para o enterócito e demais células de replicação rápida;
6) a maior parte da glutamina liberada pelo músculo é proveniente de síntese endógena.

Sugere-se que, a suplementação de glutamina em pacientes críticos pode ser benéfica
quando usada em terapia nutricional. No entanto, a glutamina não é rotineiramente
usada em terapia nutricional e apresenta baixas concentrações ou  até mesmo ausente
nas fórmulas nutritivas. Assim, no presente trabalho deverá ser estudado o efeito da
incorporação de 13C leucina em proteínas do plasma e na mucosa intestinal, após
suplementação oral de glutamina em ratos desnutridos.

2 - Justificativa
JustificativaJustificativaJustificativaJustificativaJustificativa

JustificativaJustificativaJustificativaJustificativaJustificativa

Geral

O presente trabalho tem por objetivo verificar o efeito da suplementação de
glutamina por meio de incorporação de marcador biológico 13C leucina na proteína
do plasma e na mucosa intestinal, em ratos nutridos e desnutridos.

Específico

a) Acompanhar a evolução do peso dos animais estudados
b) Determinar valores de nitrogênio urinário
c) Quantificar as concentrações plasmáticas de aminoácidos
d) Mensurar a incorporação de 13C leucina na proteína do plasma e na mucosa

        intestinal.

3 - Objetivos
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
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4 - Materiais e Métodos
Materiais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e Métodos

Materiais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e MétodosMateriais e Métodos

No presente trabalho foram estudados ratos da raça Wistar, oriundos do Biotério
Central da USP- Ribeirão Preto e mantido no Biotério de Clínica Médica (FMRP-USP).
Os animais foram mantidos em gaiolas individuais. A temperatura variando 24ºC±2
e luminosidade da sala foi controlada com ciclo luz/escuro de 12h/12h. Os animais
previamente desnutridos foram tratados com diferentes doses de glutamina  por via
oral para a verificação do efeito sobre diferentes aspectos do metabolismo protéico.
Não se pretendeu estudar o processo de desnutrição e sim, o processo da renutrição e
suplementação, conseqüentemente, a recuperação do estado nutricional. Para a
suplementação via oral utilizou-se o produto glutamina em pó (Ajinomoto Co., INC.
Tokyo® ), dieta de biotério Nuvilab CR1® (tabela 4), anestésico 2,2,2-Tribomoethano
1,99% (Aldrich Chemical Company,INC®), bomba de microinfusão (Harvard Appara-
tus®, INC) e isótopo estável L-[1-13C]-leucina 99% (Cambridge Isotope Laboratories®,
Andover, MA).

4.1. Delineamento Experimental

Para o experimento foram utilizados 5 grupos de animais, no total de 35 ratos

da raça Wistar em fase adulto (6 meses) e peso aproximado de 400g. Para melhor

conhecimento e manuseio dos animais foi realizado um estudo piloto, onde foram

verificados as possibilidades de realização do projeto de pesquisa. A partir deste

piloto obteve-se dados importantes como, a ingestão diária de ração ≅ 30g/dia,

coleta de urina 24h em gaiolas metabólicas, conhecimento cirúrgico de canulação e

estudo cinético. Os ratos dos grupos experimentais foram previamente desnutridos por

28 dias, neste período os ratos foram alimentados com metade da ração usualmente

ingerida e água à vontade. O início do experimento foi considerado o dia em que se

iniciou a realimentação e/ou suplementação de glutamina, sendo chamado de dia

zero. A realimentação e/ou suplementação teve a duração total de 14 dias. O

delineamento experimental está representado na figura 2.
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Grupo 1 controle nutrido (n=7): eutróficos (idade/peso e aspectos clínicos)

evoluídos durante 14 dias com  30 g/dia (75 kcal/dia) de dieta padrão usual e oferta

ad libitum de água, colhida amostra de urina 24 hs a cada 7 dias. Ao final dos 14

dias, os ratos foram submetidos a estudo cinético descrito a  seguir.

Estudo cinético

Os animais, após jejum de 24hs, foram  pesados e anestesiados usando

anestésico numa relação 100g/kg-1mL, em seguida canulação (2hs antes da infusão),

na artéria carótida e veia jugular, que foram utilizadas respectivamente, para coleta

de sangue e infusão L-[1-13C]-leucina. A dose de saturação do isótopo foi ≅ 480mmol

L-[1-13C]-leucina e infusão constante de 620 mmol/h L-[1-13C-]-leucina durante 4hs

(0,67mmol.ml-1.h-1). Foram coletadas amostras de sangue com  volume 1 mL nos

minutos 0, 180, 210, 240 min. do período de infusão, colocados em ependorff com

anticoagulante (EDTA), identificados, centrifugados (coleta do plasma) e armazenado

em congelador a -70ºC. Ao final da infusão, os animais foram anestesiados e retiradas

amostras de ≅ 50 mg da mucosa intestinal, a partir do ângulo de Treitz 15 cm,

lavados em salina, pesados  e guardados em congelador  a -70ºC. (figura 3).

Para atingir uma desnutrição protéico-calórica severa, 28 animais foram

submetidos a uma restrição de oferta de proteína e caloria, para isso, foram oferecidos

50% da dieta do grupo (grupo 1), ou seja, 15g/dia (35 kcal/dia) de dieta padrão

usual com oferta ad libitum de água, durante 28 dias. Estes animais previamente

desnutridos foram subdivididos em 4 grupos a seguir descritos.

Grupo 2 controle desnutrido (n=7):  os animais continuaram recebendo 50% de

dieta usual (15 g/dia) por mais 14 dias e colhida amostra de urina 24 hs a cada 7

dias e, ao final do período, submetidos a estudo cinético do experimento.

Grupo 2A (n=7): os animais foram realimentados com 100% da dieta padrão

usual de 30 g/dia por mais 14 dias e coleta de amostra de urina 24 hs a cada 7 dias

em seguida submetidos a estudo cinético.

Grupo 2B (n=7): os animais foram alimentados com 100% de calorias da dieta

padrão usual e adicionados de 2g de proteína (obtidas da dieta usual) e suplementados

com 1 g  de glutamina em pó, por mais 14 dias e coleta de amostra de urina 24 hs a

cada 7 dias, em seguida submetidos a estudo cinético.

Grupo 2C (n=7): os animais foram alimentados com 100% de calorias da dieta

padrão usual e suplementados com 1 g de glutamina em pó por mais 14 dias e coleta

de amostra de urina 24 hs a cada 7 dias, em seguida submetidos a estudo cinético.
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4.2. Método de análise do nitrogênio urinário
O método de Kjeldahl foi utilizado para determinar o nitrogênio em amostras

urinárias. Tal método consiste, transformar o nitrogênio da amostra em amônia (NH4) em
meio ácido, o qual é posteriormente separado por destilação e finalmente dosado pela
titulação. Neste método determina-se o nitrogênio total  contido na amostra, incluindo o
nitrogênio protéico propriamente dito e outros compostos nitrogenados não protéicos, tais
como: aminas, amidas, aminoácidos e outros (AOAC,1980).

Técnica de Kjeldahl
1) pesar ou medir quantidade adequada de amostra, que deve constar aproximadamente
1 mg de nitrogênio, exemplo: urina 100mL;
2) transferir para um tubo de digestão de 50 ml e adicionar 2 mL de ácido sulfúrico
concentrado e 3 gotas de solução 5% de dióxido de selênio;
3) aquecer brandamente no início e aumentar gradativamente até completar a digestão;
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Onde R é a cadeia carbônica da amostra  e D aquecimento
4) transferir a solução para o destilador, juntamente com a água de lavagem e adicionar
corante fenolftaleína 1% e NaOH 50% em excesso, ou seja:

5) recolher o  produto em 5 mL de ácido bórico a 4% e 3 gotas de Mazuazaga (verde

bromocresol e vermelho de metila) como indicador de mudança de cor.

6) titular  com  ácido sulfúrico 0,1 N até mudança de cor,

7) cálculo

g% nitrogênio =

(vol. encontrado da titulação – vol. branco) x F.C

vol.  da amostra utilizada

F.C: Fator de Cálculo (concentração de nitrogênio do sulfato de amônia em relação a
concentração do ácido sulfúrico 0,01N ): 0,1574.

4.3. Método de determinação de aminoácido plasmático

O método de cromatografia líquida de alta especificidade (HPLC) é um teste
quantitativo e qualitativo para análise dos aminoácidos plasmáticos.

As análises dos aminoácidos foram efetuadas no HPLC Shimadzu®, modelo LC
10AD, constando de 2 bombas que fizeram o gradiente de diluição das fases móveis A e
B. A fase A foi uma solução de fosfato de sódio 25 mmol/L com pH 6,9 contendo 20 mL
MEOH (metanol), 20 mL ACN (acetonitrila), 20 mL THF (tetrahidrofurano). A fase B metanol
à 65%. Uma unidade comandada pelo programa de computador operava a mistura
proporcional das 2 fases.

O fluxo utilizado durante a análise foi 0,8 mL/minuto, a temperatura ambiente
entre 23-25ºC. A coluna utilizada na separação dos aminoácidos foi Adsorbosphere
OPA-HS de 150 mm comprimento por 4,6 mm diâmetro interno e partícula 5mm (Alltech
Associates®, Inc, USA).
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A amostra passou por um processo de derivatização pós-coluna onde o reagente OPA
(ortophital aldeido) foi carreado por bomba até a coluna sílica com 18 carbonos, separados de
acordo com o peso molecular e polaridade através do detector de fluorescência Shimadzu
modelo RF535 em 335 mm de excitação e 455 mm de emissão.

Após esse processo de detecção foram registrados diferentes picos e, cada pico representa
um determinado aminoácido que já fora previamente identificado pelo respectivo tempo de
eluição, utilizando-se para isto uma solução padrão de aminoácido de concentração 25
nanomoles/5ml (Amino acid Standard®, Pierce Chemical Company, USA).A concentração de
cada aminoácido na coluna é de 17,86 picomoles. O tempo total de cada análise plasmática
é de 55 minutos. A determinação da concentração dos aminoácidos é feita em relação à área
de cada pico, comparando-os com picos dos padrões.

4.4. GCMS - Cromatografia Gasosa Acoplada ao Espectrômetro de Massa

O GCMS é uma combinação de duas técnicas microanalíticas que são a cromatografia
gasosa (GC) e a espectrometria de massa (MS). Essa permite mensurar os enriquecimentos
isotópicos dentro de pequenas quantidades de substrato orgânicos específicos presentes dentro
de misturas complexas como o plasma.

Os aminoácidos são derivatizados quimicamente para se tornarem mais voláteis. Eles
são em seguida injetados no GC de longa coluna capilar. Cada aminoácido dentro de sua
condição precisa de temperatura, tipo de coluna, modelo de derivação e eluído a um tempo de
retenção apropriado. O derivado específico de aminoácido é em seguida transferido para o
MS, onde submete-se a um bombardeio eletrônico que, por conseqüência, libera fragmentos de
íons (MARCHINI et al, 1997a). Estes fragmentos passam por um filtro programado para deixar
que os fragmentos de razão massa/íon (m/z) selecionados fossem registrados.

O tipo de fragmentação é específico para cada substância, resultando em um espectro
de massa particular. Para medida do enriquecimento plasmático de 13C leucina, utiliza-se o
derivativo (HFBA- heptafluoroacetylbutylester). A leucina natural produz um íon característico de
m/z= 313 e a 13C leucina um íon correspondente de m/z= 314. A razão 314/313  é diretamente
proporcional à relação 13C leu/ 12C leu na amostra (BIER, 1997), figura 4.

Figura 4. Representação esquemática de análise de leucina marcada a 13C por GCMS. O composto
derivado apresenta-se em forma de HFBA (heptafluoroacetylbutylester).
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4.4.1. Metodologia para análise em GCMS de 13C leucina e 13C KIC

O equipamento utilizado para mensuração dos enriquecimentos isotópicos foi GCMS-
QP 5000, Shimadzu®, GC-17 A equipado com coluna capilar (25m x 0,32mm) com injetor
eletrônico.

a) Características do método utilizado no GCMS:

• aquisição em SIM (selector íon mass), onde seleciona os íons de procura, no caso da
leucina íons 12C: 313 e 13C: 314

• volume de injeção: 2µL
• temperaturas:  inicial 80º C,  rampa 10º C/ min-170º C, 40º C/min-250º C
• tempo de retenção: 5,5 minutos

Antes de preparar as amostras plasmáticas para serem analisadas é preciso calibrar e
verificar o método aplicado no GCMS sendo assim, passa-se várias vezes por uma curva de
calibração de diferentes concentrações para verificar a sensibilidade do aparelho, observando
temperatura, tempo de retenção dos íons e integração de área analisada.

b) Curva de Calibração (figura 5).

Figura 5. Representação de curva de calibração para 13C leucina/ 12C leucina natural.
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c) Derivatização HFBA (heptafluoroacetylbutylester)
• Utilizar 50 µL de cada ponto da curva
• Evaporar em  nitrogênio gasoso (N2 ) à 60ºC
• Acrescentar:  n-propanol 500mL + acetil cloreto 100mL (5:1-v/v)
• Incubar 110º C/ 30min, evaporar  N2 à  60ºC
• Acrescentar 50 µL de HFBA
• Incubar a 60º C/ 30 minutos
• Evaporar  N2 à  60ºC
• Acrescentar 300 µL de acetato de etila
Após derivatização dos pontos da curva de calibração, estão prontos para serem analisadas

pelo GCMS.

d) Preparo de amostras plasmáticas
• Separação e hidrólise: 100 mL de plasma, acrescentar 40 µL de solução padrão de

norleucina (150mg/mL) + 300 µL de SSA 10% (ácido sulfassalicílico) + 1 mL de TCA 12%
(ácido tricloroacético), deixar decantar e centrifugar a 4ºC/10min/4000rpm, recuperar o
sobrenadante + 2 mL de ácido acético

• Extração da leucina e KIC: passar as amostras hidrolizadas  em resina catiônica Dowex
50WX8 (3 cm de coluna)  previamente lavada com 5 mL de H2 O  deonizada. Para recolher o
KIC lava-se a coluna com 2 mL de HCL (0,01M), recolhendo o volume em tubos de vidro
próprios para derivatização. Após recolhida o KIC, lava-se esta coluna novamente com HCL
(0,01M) + 20 mL H2 O  deonizada. Recolher a leucina, utilizando 3 mL de  NH4OH (3 M) + 1
mL H2 O e evaporar em N2 à 60ºC

• Derivatização da amostra de leucina utiliza-se HFBA, acima descrita.

e) Derivatização do KIC e curva de calibração
• Acrescentar 90 µL de NaOH (10N) + 200 µL de hidroxilanina (0,36 M)
• Pôr em banho-maria 60ºC/30 min, após colocar no gelo durante 2 mim
• Acrescentar 256 µL HCl (6N) + 500µL de solução saturada de sulfato de amônia
• Extrair: acrescentando 2 mL de etil acetato, centrifugar 4ºC/20 min/4000 rpm, desprezar o

sobrenadante  e evaporar N2 à 50ºC
• Acrescentar 50 µL de HFBA
• Deixar a temperatura ambiente durante 24 hs, recolher a amostra em 400 µL de etil

acetato.

f) Características do método utilizado no GCMS para KIC
• Aquisição em SIM (selector íon mass), onde seleciona-se os íons de procura, no caso do

KIC 12C :316 e 13C:317
• Volume de injeção: 2µL
• Temperaturas:  inicial 80º C, rampa 10º C/ min -170ºC, 40º C/min-250º C
• Tempo de retenção: 8, 5 minutos.

g) Curva de calibração do KIC
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• Utiliza-se 50 µL  de cada ponto da curva para a derivatização (figura 6).

Figura 6. Representação de curva de calibração para 13C KIC/ KIC.

h) Enriquecimento isotópico de 13C leucina e 13C KIC

Para medir o enriquecimento isotópico de 13C leucina e 13C KIC, foi utilizado o cálculo a
seguir:

MPE%= (R1- Ro)/( (1+ R1) x (1+ Ro) ) x 100

Onde:
MPE% ( massa por cento em excesso)

Ro= razão isotópica 13C/12C leucina e 13C/12C KIC no ponto zero das curvas de calibração

R1=razão isotópica 13C/12C leucina e 13C/12C KIC encontrados no plasma.
i) Fluxo plasmático de leucina

Para medir o fluxo plasmático de leucina, utiliza-se o enriquecimento isotópico do
percursor KIC, na seguinte fórmula:

Flux= i [(Ei /MPE KIC)-1]

Onde:
i= quantidade infundida total de 13C leucina em mmol.kg-1.h-1

Ei= enriquecimento isotópico natural de 13C leucina, ou seja, 0,999
MPE KIC = enriquecimento de 13C/12C KIC plasmático.
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4.5. GC-C-IRMS (cromatografia gasosa em combustão acoplado a razão isotópica em
espectrometria de massa)

Principais etapas de análise isotópica por GC-C-IRMS:
a) separação cromatográfica de constituintes da mistura a analisar
b) conversão dos compostos voláteis diluídos em gás elementar CO2 e H2O
c) captura de H2O
d) introdução de CO2 na fonte de ionização
e) separação dos íons em função das diferentes massas de isótopo de CO2

f) a mensuração da razão isotópica 13C/12C é efetuada em comparação a uma referência
internacional  PDB (Pee Dee Belemnite- belemnitella americana) e a um referente secundário
o CO2.

A figura 7 ilustra as etapas do GC-C-IRMS, utilizadas para analisar a amostra da mucosa
intestinal, onde os enriquecimentos isotópicos são menores que 0,1 MPE% .

1. As amostras são injetadas no GC : separação dos compostos em função da temperatura
de ebulição e de suas afinidades com a fase estacionária
2. Os compostos separados por GC são queimados   e transformados em gases elementares
(CO2 e H2O)
3. Eliminação de moléculas de água formadas durante a combustão
4. Introdução de CO2 de referência no sistema de válvula que deixa passar, sejam moléculas
de  CO2 do composto ou de CO2 de referência em função do método
5. Ionização de moléculas de CO2 por colisão com um feixe de elétrons (chapa magnética
que permite os elétrons de ter uma trajetória helicöidal e aumento das probabilidades de
colisão)
6.Os íons formados são expulsados para um analisador de massa composto de um
seletor magnético.

Figura 7. Esquema de aquisição de GC-C-IRMS
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4.5.1. Metodologia para análise de GC-C-IRMS

O equipamento utilizado para mensuração dos enriquecimentos isotópicos
inferiores a 0,01MPE% foi GC-C-IRMS, série 5890 Hewllet-Packard® and Delta S IRMS
equipado com coluna capilar (25m x 0,32mm) com injetor eletrônico acoplado.

a) Características do método utilizado no GC-C IRMS:
• volume de injeção: 1µL
• temperaturas: inicial 80º C, rampa 5º C/ min-160 º C , 40º C/min -250º C
• coluna apolar: OV (30 m X 0,25µm X0,25µm).
b) Curva de Calibração 13C leucina com baixo enriquecimento:

Evaporar sob  N2 à 60º C

c) Derivatização (NAP)
• n-propanol 500mL + acetil clorido 100mL (5:1-v/v)
• incubar 110º C/30min, evaporar N2 á 60ºC
• Acetona: 250 mL + Trietilamine: 100mL + Anidrido acético: 50mL
• incubar 70º C/5min
• evaporar sob  N2 a temperatura ambiente
• recolher com 150 mL acetato de etila.

d) Preparo de amostras teciduais para análise em GC-C-IRMS
• descongelar a biopsia e manter em gelo, ≅  25 mg de amostras teciduais, + 2 mL

de TCA 12%, triturar as amostras em Ultraturrax®, deixar repousar  5 mim em gelo,
centrifugar a 4ºC/20 min/400 rpm, separar o sobrenadante (amostra de leucina livre) e
congelar à -70ºC, acrescentar no pelite 1 mL de éter para desengordurar (delipidação)

• hidrólise de proteínas: secar o pelite desengordurado em N2, recolher com 2 mL
de HCL (6N) e incubar a 110ºC/24h. Evaporar em N2

• extração de 13C leucina protéica e livre: acrescentar 2 mLde ácido acético (1M),
passar a amostras por resina catiônica Dowex 50WX8 previamente     lavada com 5 mL de
H2O, lavar  as amostras com + 20 mL de H2O, recolher a leucina com NH4OH (3M) + 1 mL
H2 O e, evaporar em N2 à 60ºC e utilizar a derivatização (NAP), acima descrita.
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e) Enriquecimento isotópico protéico e leucina livre na mucosa intestinal
Para medir o enriquecimento isotópico protéico de 13C leucina foram utilizados os

cálculos a seguir:
1. correção da amostra pelo padrão internacional PDB

C%0= (R1  - RPDB)/( RPDB) x 1000
Onde:
RPDB= padrão internacional valor 0,0112372
R1=razão isotópica 13C/12C leucina encontrado no tecido.

2. transformando em 13C átomo por cento (atom%)
Atom%=

100 x RPDB  x (0,001 x C%0  +1) / 1 + RPDB  x (0,001 x C%0  +1)

3.convertendo atom% em APE (átomo por cento em excesso)
APE= atom% amostra – atom% natural

Onde:
atom% natural= enriquecimento isotópico natural de 13C leucina, ou seja, 0,999.

4. transformando APE em MPE%
MPE%= APE/11

Onde:
11 significa isótopo 13 do carbono (PONT et al., 1997).

f) Taxa de síntese fracionada (FSR)
Para medir o FSR, fazemos a suposição de que o organismo é estudado em equilíbrio,

e que a incorporação de traços aumenta linearmente ao longo do tempo, então o “pla-
teau” isotópico é conhecido dentro do “pool” precursor. O seguinte cálculo foi utilizado:

FSR= [ MPE ptn/(MPE livre x DT)]
Onde:
MPE ptn = enriquecimento de 13C/12C leucina na proteína
MPE livre= enriquecimento de 13C/12C leucina intracelular
DT= tempo de exposição do traço, ou seja, 240 minutos (MARCHINI et al., 1999).
g) Fluxo de leucina incorporada a mucosa intestinal

Para medir o fluxo de leucina, utiliza-se o enriquecimento isotópico intracelular na
mucosa intestinal, na seguinte fórmula:

Flux = i [(Ei /MPE intra)-1]
Onde:
i= quantidade infundida total de 13C leucina (12 mmol.kg-1.h-1)
Ei= enriquecimento isotópico natural de 13C leucina, ou seja, 0,999
MPE intra = enriquecimento de 13C/12C intracelular da mucosa intestinal.

h) Degradação protéica na mucosa intestinal
A degradação foi calculada utilizando uma variação da fórmula

F= I+D,
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D= F-I
Onde:
D= degradação protéica na mucosa intestinal
F= fluxo de leucina incorporada (fórmula acima descrita)
I= ingestão de leucina (a quantidade de 13C leucina infundida substitui a ingestão pois, os
animais estavam em jejum durante o estudo cinético) ou seja, 12 mmol.kg-1.h-1.

Análise Estatística
Nos resultados obtidos de cada grupo em particular foi considerado independente,

e utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Esta análise buscou detectar a
diferença entre cada grupo experimental.

A comparação múltipla entre os grupos num mesmo dia de experimento foi feita
utilizando o teste de Dunn (GUIMARÃES & CABRAL, 1998).

Aspectos gerais dos animais
Conforme descrito na metodologia, todo experimento foi realizado em

condições consideradas adequadas quanto à temperatura, luz e umidade ambiente.
O seguimento dos animais do grupo controle mostrou que eles mantiveram peso
constante, sem alterações visíveis quanto ao crescimento anormal de pêlo,  cor de
pele, massas tumorais e edema. Estes animais também tiveram comportamento
considerado adequado (DE OLIVEIRA & ALMEIDA,1985), quanto  ao comportamento
dentro das gaiolas de experimentação. Em oposição, os animais desnutridos tinham
comportamento agressivo, sendo que a manipulação dos mesmos requeriu cuidados
especiais, como o uso de luvas apropriadas. Estes animais também tiveram
concomitantemente perda de peso, queda de pêlos, erupções cutâneas e oculares,
palidez cutânea e de mucosa. Nenhum dos animais no exame clínico apresentou
hipertemia.

No dia do experimento em si, os animais após jejum de 24 horas, foram
anestesiados, e até o término do experimento foram mantidos em mesa apropriada
sendo que a freqüência cardíaca dos animais, independentemente do grupo a que
pertenciam, variou entre 300 e 400 bpm/minuto e afebris.

Peso
A tabela 5 e figura 8 apresentam a evolução do peso dos animais  durante o

estudo. Os animais desnutridos (grupo 2) tiveram perda de peso e os animais do
grupo controle (grupo 1) mantiveram o peso estável. Os resultados dos grupos:

5 - Resultados
ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
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realimentado (grupo 2A), realimentado e suplementado com glutamina (grupo 2B) e
suplementado com glutamina (grupo 2C), aumentaram significativamente o peso
corporal, mas não  foi encontrada diferença significativa entre os tratamentos
dietoterápicos.

Figura 8. Variação da perda de peso entre os dias experimentais zero, 7 e 14 em relação
ao dia zero -28 dias. Entre os dias –28 e zero, os animais do grupo receberam 50% da
dieta usual.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da

dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.

* p<0,05  (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do

experimento).
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Nitrogênio urinário
Os resultados de nitrogênio urinário excretado durante os diferentes dias de estudo

encontram-se na  tabela 6 e figura 9, onde visualiza-se uma excreção nitrogenada elevada
do grupo desnutrido (grupo 2), em comparação ao grupo controle (grupo 1). Após a
oferta de nutrientes e/ou suplementação com glutamina, observou-se uma diminuição de
nitrogênio urinário. Não foram encontradas diferenças estatísticas significantes para os
grupos que receberam tratamento dietoterápico distintos.

Figura 9. Variação da excreção de nitrogênio urinário entre os dias experimentais zero, 7 e
14 em relação ao dia zero -28 dias. Entre os dias –28 e zero, os animais do grupo
receberam 50% da dieta usual.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da dieta, 2B=
realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.

* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).
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Concentração plasmática de aminoácidos
Em geral os resultados encontrados não foram uniformes tanto para os

aminoácidos essenciais como para os aminoácidos considerados não essenciais e
muitas vezes de difícil interpretação, estes dados estão de acordo com Marchini e
cols. (1993). Com relação aos aminoácidos essenciais (tabela 7), as maiores
diferenças foram encontradas para a fenilalanina, isoleucina, metionina, treonina e
valina. A fenilalanina apresenta significativamente menor no grupo realimentado e
suplementado com glutamina (grupo 2B); quando comparada ao grupo controle
(grupo 1), para a isoleucina as diferenças encontradas foram  nos grupos: desnutrido
(grupo 2) e realimentado e suplementado com glutamina (grupo 2B) quando
comparada ao grupo controle (grupo 1). A metionina foi significativamente menor
nos grupos realimentado (grupo 2A) e o grupo realimentado e suplementado com
glutamina (grupo 2B) quando comparada ao grupo controle (grupo 1). A treonina
teve significância menor no grupo realimentado e suplementado com glutamina
(grupo 2B) quando comparada ao grupo controle  (grupo1). A valina traduz-se em
menor quantidade nos grupos realimentado e suplementado com glutamina (grupo
2B) e  grupo suplementado com glutamina (grupo 2C) quando comparados ao
grupo controle  (grupo 1).

Na figura 10, observa-se que mesmo após infusão do traçor 13C leucina, a
concentração plasmática de leucina não teve alteração significativa nos grupos
estudados, enfatiza-se o grupo  controle (grupo 1) e  o grupo desnutrido (grupo 2),
respectivamente  83±13 vs 50±6mmol/L. Desta maneira considerou-se que a infusão
do aminoácido marcado foi mínima e não suficiente para alterar os níveis plasmáticos
deste.
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Figura 10. Concentração plasmática de leucina durante infusão de L[1-13C]-leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da dieta, 2B=
realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.

* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).

Com relação aos aminoácidos  não essenciais (tabela 8), as maiores diferenças foram
encontradas para alanina, ácido aspártico, arginina, glicina, histidina, serina e glutamina. O
ácido aspártico foi significativamente maior nos grupos realimentado (grupo 2A) e realimentado
e suplementado com glutamina (grupo 2B) quando comparados ao grupo desnutrido (grupo 2).
A arginina e a alanina manifestaram-se menor nos grupos realimentado (grupo 2A) e grupo
realimentado e suplementado com glutamina (grupo 2B) quando comparada ao grupo controle
(grupos 1). A glicina revelou-se maior no grupo suplementado com glutamina (grupo 2C) quando
comparada ao grupo controle desnutrido (grupo 2). A histidina foi significativamente maior no
grupo realimentado e suplementado com glutamina  (grupo 2B) quando comparada ao grupo
desnutrido (grupo 2).
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Enriquecimento isotópico plasmático de 13C leucina e 13C KIC
O resultado da infusão constante do isótopo L- [1-13C]-leucina confirmou-se por meio do

enriquecimento isotópico plasmático de 13C leucina e 13C KIC. A análise do enriquecimento
efetuou-se nos minutos 180, 210, 240 no total de 4hs de infusão do isótopo, os resultados são
apresentados na figura 12 para o enriquecimento de  13C leucina e, na figura 13, para o
enriquecimento de 13C KIC. O enriquecimento isotópico de 13C leucina caracterizou-se como
maior no grupo desnutrido (grupo 2) no tempo 240 minutos, em comparação ao grupo controle
nutrido (grupo 1), respectivamente, 3,2±1,2 vs 1,27±0,5 MPE%.

Encontra-se a mesma diferença relevante no enriquecimento do 13C KIC no grupo controle
desnutrido (grupo 2) em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1), respectivamente,
4,04±0,9 vs 1,93±0,6 MPE%. Nos demais grupos não foram detectados diferenças significativas.
Não se encontra diferença significativa na razão isotópica de 13C KIC/13C leucina no grupo
controle desnutrido (grupo 2) em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1) respectivamente,
0,78±0,2 vs 0,73±0,4 MPE%. Também  não foi encontrada nenhuma diferença para os grupos
com tratamentos dietoterápicos, ou seja, grupo realimentado (grupo 2 A), grupo realimentado e
suplementado com glutamina (grupo 2B) e grupo suplementado com glutamina (grupo 2C),
respectivamente 0,79±0,41 vs 1,76±1,30 vs 1,17±0,63 MPE% (figura 14).

Figura 11. Concentração plasmática de glutamina durante infusão de L[1-13C]-leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).

Na figura 11 observa-se a concentração plasmática de glutamina, onde
encontra-se diferença significativa na diminuição plasmática no grupo  desnutrido
(grupo 2) em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1), respectivamente,
649±12 vs 171±14 mmol/L. Os demais grupos experimentais, 2A, 2C, 2B também
tiveram valores expressivos maiores de glutamina em comparação ao grupo desnutrido
(grupo 2), ou seja, respectivamente, 540±7, 570±7, 414±14 mmol/L.
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Figura 12. Enriquecimento isotópico plasmático de 13C leucina durante infusão de
L[1-13C]-leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).

Figura 13. Enriquecimento isotópico plasmático de 13C KIC durante infusão de L[1-13C]-leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).
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Figura 14. Razão isotópica  plasmática de 13C KIC/ 13C leucina durante infusão de L[1-13C]-
leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).

Enriquecimento isotópico protéico, leucina livre e taxa de síntese fracionada (FSR) na mu-
cosa intestinal

O enriquecimento isotópico de 13C leucina da mucosa intestinal está apresentado
na figura 15. Foi  observado um aumento significativo no grupo controle desnutrido
(grupo 2) em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1), respectivamente
0,0024±0,0006 vs 0,0020±0,0001 MPE%. O grupo realimentado (grupo 2A), grupo
realimentado e suplementado com glutamina (grupo 2B) e  grupo suplementado com
glutamina (grupo 2C), tiveram valores similares ao grupo controle (grupo 1),
respectivamente, 0,0023±0,003; 0,0025±0,001; 0,0020±0,002 MPE%, independente
de receberem tratamento dietético com ou sem suplementação de glutamina. Um
aumento do enriquecimento isotópico intracelular de 13C leucina na mucosa intestinal
foi encontrado no grupo desnutrido (grupo 2 ) comparado ao grupo controle  nutrido
(grupo 1) respectivamente 0,0028±0,0007 vs 0,0019±0,0003, MPE% não encontrado
diferença relevante nos grupos com tratamentos dietoterápicos distintos, figura 16.

A taxa de síntese fracionada ratif ica os resultados acima obtidos de
enriquecimento isotópico protéico e de leucina intracelular na mucosa intestinal, o
FSR foi significativamente menor no grupo controle desnutrido (grupo 2) em comparação
ao grupo controle nutrido (grupo 1), respectivamente, 0,003±0,0007 vs 0,004±0,0005
FSR/h (figura 17), sem alterações significativas quando se suplementou a dieta com
glutamina.
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Figura 15. Enriquecimento isotópico protéico na mucosa intestinal de 13C leucina durante
infusão de L[1-13C]-leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).

Figura 16. Enriquecimento isotópico protéico extracelular na mucosa intestinal de 13C leucina
durante infusão de L[1-13C]-leucina.
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).
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Figura 17. Taxa de síntese fracionada na mucosa intestinal (FSR).
Média ± desvio padrão (n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).

Fluxo de 13C leucina e degradação protéica
O fluxo de 13C leucina, foi medido pelo enriquecimento intracelular na mu-

cosa intestinal, mostra diferença significativa entre o grupo controle desnutrido (grupo
2) em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1) respectivamente, 4490±1731
vs 5959±1249mmol.kg-1.h-1 (figura 18). Nos grupos com diferentes tratamentos
dietoterápicos, grupo realimentado (grupo 2A), grupo realimentado e suplementado
com glutamina (grupo 2B) e grupo suplementado com glutamina (grupo 2C), tiveram
valores considerados estatisticamente semelhantes tanto ao grupo controle (grupo 1)
quanto ao grupo desnutrido (grupo 2), respectivamente, 4878±731; 4800±491 e
5891±927 mmol.kg-1.h-1.

Os resultados de degradação protéica (figura 18) foram similares aos
encontrado pelo fluxo, onde o grupo controle desnutrido (grupo 2) mostra uma
diferença significativa em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1)
respectivamente, 4478±1731 vs 5948±1249 mmol.kg-1.h-1., e os resultados dos
grupos com tratamentos dietoterápicos, 2A, 2B e 2C, respectivamente, 4867±731,
4788±491 e 5880±927mmol.kg-1.h-1., estes semelhantes ao grupo controle nutrido
(grupo 1).
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Figura 18. Fluxo e degradação de 13C leucina na proteína da mucosa intestinal.
Média ± desvio padrão ( n=7). 1= controle nutrido, 2= controle desnutrido, 2A= realimentados com 100% da
dieta, 2B= realimentados com 100% da dieta +2gPtn+1gGln; 2C= realimentados com 100% da dieta +1gGln.
* p<0,05 (comparação entre grupos experimentais com o grupo controle nutrido (grupo 1) no final do experimento).
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A presente pesquisa procurou esclarecer o problema da utilização de glutamina
como suplemento, no que diz respeito ao efeito sobre o metabolismo protéico e calórico
em animais desnutridos. Para tal, os animais dos grupos experimentais foram desnutridos,
tanto em proteína como calorias, perdendo cerca de 25% do peso corporal inicial, e
apresentaram sinais clínicos e excreção urinária de nitrogênio compatíveis com desnutrição
grave (CAMPANA et al.,1975). Estes resultados foram os esperados, pois o projeto não
pretendia estudar o processo da desnutrição e sim o que ocorreria com o tratamento
nutricional. Em analogia aos animais, no qual utilizamos a oferta de 50% da dieta usual
como desencadeadora da desnutrição, os humanos em condições de “estresse” orgânico
também apresentam piora do quadro nutricional, com desnutrição protéica calórica grave
(CLAEYSSENE et al., 2000). Desta maneira, acreditamos que o modelo experimental do
presente trabalho atingiu os objetivos propostos, que era provocar a desnutrição para,
posteriormente, observar a resposta ao tratamento com ou sem suplemento de glutamina.

Seqüencialmente, discutiremos os dados de perda de peso, da excreção de nitrogênio
urinário, da concentração plasmática de aminoácidos e do estudo cinético. No estudo
cinético foram considerados o enriquecimento isotópico de 13C leucina, 13C KIC no plasma,
no líquido intracelular da mucosa intestinal e da incorporação da 13C leucina na proteína
da mucosa intestinal. Foram calculados o fluxo de leucina, a FSR, e a degradação de
proteína na mucosa intestinal. Também foram comentadas as limitações da pesquisa
proposta.

Peso corporal
Os resultados, como esperado, mostraram que, a oferta reduzida de proteínas e

calorias resultou em perda de peso e conseqüente desnutrição dos animais. Estes dados
são semelhantes ao descrito por Hill e cols. (1984), que usando ratos wistar, machos, de
100 g de peso inicial, em jejum de 3 dias, perderam de 19% do peso. A perda de peso
do nosso estudo foi de 25%, o que pode ser explicado pela maior duração do tempo de
desnutrição e restrição de 50% da dieta habitual, em oposição ao curto espaço de tempo
e ao jejum total.

O grupo controle nutrido (grupo 1) e grupo controle desnutrido (grupo 2), foram
considerados controles para uma comparação no comportamento dos diferentes tratamentos
dietoterápicos. Os ratos  do grupo controle nutrido (grupo 1) mantiveram peso até o final
do experimento, cujos valores foram sempre significativamente superiores que os de outros
grupos, em especial do grupo controle desnutrido (grupo 2). Assim, o grupo 2, continuou
perdendo peso até o final do experimento, compatível com a oferta reduzida e constante
de nutrientes.

Nos outros grupos experimentais, inclusive no grupo 2B, que além de receber dieta
semelhante ao grupo  controle nutrido (grupo 1) foi suplementado com glutamina, não
houve ganho de peso igual ou superior ao grupo 1. A recuperação do peso foi igual para
todos os grupos tratados, de maneira semelhante ao descrito por Mosoni e cols. (1999).

6 - Discussão
DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão

DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão
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O referido  trabalho relata que animais desnutridos realimentados por 5 dias voltam a
ganhar peso, sugerindo processo de recuperação nutricional adequado. Outros animais,
submetidos ao mesmo tipo de protocolo, também mostram comportamento similar McCance
& Widdowson, (1966).

Desta forma podemos sugerir que, independente do tipo de realimentação, seja
ela suplementação de proteína, caloria e/ou glutamina, o peso corporal de ratos desnutridos
tente a retornar aos valores normais. Ressalta-se que, os animais previamente desnutridos
e tratados nutricionalmente, ganharam peso, mas não atingiram, ao final de 14 dias, o
peso do grupo controle nutrido (grupo 1). Sugere-se que talvez o tempo de tratamento
nutricional tenha sido insuficiente para completa recuperação dos animais desnutridos.
Novamente, por analogia, em pacientes desnutridos, observa-se que a recuperação
nutricional não é imediata, principalmente nos pacientes adultos.

Nitrogênio urinário
Concordante com o previsto, em animais desnutridos que perderam peso, mostraram

uma elevação da excreção nitrogenada urinária. Estes dados sugerem que os animais
entraram em processo energético de adaptação, degradando proteína, aumentando a
excreção urinária de produtos nitrogenados, e possivelmente utilizando a cadeia de carbono
como fonte energética (BOS et al., 2000). Tanto pacientes em processo de desnutrição,
como submetidos a estresse orgânico, apresentam um perda aumentada de nitrogênio
urinário (QUEVEDO et al., 1994 ). Desta maneira, o processo de desnutrição provocado
nos animais mostrou-se eficiente, pois ocorreu perda peso e aumento da excreção urinária
de nitrogênio. Os dados encontrados por Felgines e cols. (1999) em ratos adultos com
restrição de 50% da dieta, relatam uma excreção nitrogenada elevada após 3 semanas
de desnutrição, sendo estes dados concordantes com encontrados nesta pesquisa.

Para os outros grupos experimentais, os achados de nitrogênio urinário mostram
que no grupo 2B (realimentado e suplementado com glutamina), houve uma tendência da
excreção de nitrogênio ficar igual ao grupo controle nutrido (grupo 1). Por outro lado, o
grupo que recebeu somente glutamina (grupo 2C), ou o grupo que foi somente realimentado
(grupo 2A), não apresentou tendência de normalizar a excreção urinária de nitrogênio.
Assim, pode-se sugerir que, nos animais desnutridos, foi necessário oferecer um maior teor
total de nitrogênio ou ainda que, o tempo de terapia foi insuficiente.

Concentração plasmática de aminoácidos
A análise de valores de aminoácidos plasmáticas geralmente não é utilizada como

indicador de desnutrição, síntese e/ou degradação protéica. Muitas vezes os resultados
encontrados se conflitam, dificultando a interpretação. Em geral, espera-se que com uma
redução da oferta de proteínas e calorias, haja diminuição das concentrações plasmáticas
de aminoácidos essenciais, tais como a isoleucina e a valina. Não foi possível mostrar o
efeito da realimentação e/ou suplementação de glutamina. Estes achados concordam
com os encontrados por Morens e cols. (2000) e Peng e cols. (1972).

Os resultados de aminoácidos não essenciais alanina, arginina e serina, encontrados
no estudo, mostraram uma tendência de diminuição no grupo controle desnutrido (grupo
2). Estes dados também concordam com os observados por Peters & Harper (1985) e Lunn
& Autim (1983) em situação semelhante.
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A suplementação de glutamina via oral por 14 dias (0,35g/kg/dia) aumentou as
concentrações plasmáticas de glutamina nos grupos experimentais 2B e 2C, que receberam
glutamina. O grupo 2A que recebeu somente a realimentação, 100% do total da dieta
usual, também aumentou a concentração plasmática de glutamina, sem ser suplementado
com glutamina. Estes dados nos sugerem que independente da oferta de glutamina, o
tratamento nutricional de 14 dias, após uma desnutrição protéico calórica grave, mostrou
que as concentrações plasmáticas de glutamina tendem a alcançar os valores normais
semelhantes ao grupo controle nutrido (grupo 1). Como previsto, o grupo controle nutrido
(grupo 1) manteve constante suas concentrações de glutamina e o grupo controle desnutrido
(grupo 2) mostrou uma diminuição significativa da concentração plasmática de glutamina.
Estes achados se confirmam em Hankard e cols. (1995), que encontraram aumento de
concentrações de glutamina maior em sujeitos nutridos. Melis e cols. (2004) e Lin e cols.
(2002), relatam que há uma depleção de glutamina no compartimento plasmático em
caso de estresse humano e com os dados de Holecek e cols. (1997) em ratos estressados.

Nos animais desnutridos e mantidos em desnutrição, os baixos valores de glutamina
podem ser explicados pela menor ingestão e/ou pelo maior consumo. Nestes animais a
glutamina seria utilizada como fonte de nitrogênio para síntese protéica e/ou como substrato
energético. Esta hipótese é consistente com a visão de Austgen e cols. (1991), que observaram
em pacientes sépticos, nos quais ocorre um aumento do consumo de glutamina por células
do sistema imune e fígado.

Finalizando,  mesmo após infusão constante de leucina, durante o estudo cinético,
vide a seguir, não foi observada uma alteração nas concentrações plasmáticas deste
aminoácido. Isto nos leva a sugerir que o a infusão de isótopo de leucina foi realmente
insignificante como fonte de aminoácido essencial. A hipótese de que ocorra uma diluição
isotópica maior de 13C leucina e que esta poderia contribuir para uma diminuição do 13C
KIC é rebatida por Schwenk & Haymond (1987). Eles observaram que, com infusão de 15N
leucina em sujeitos normais, a diluição isotópica não altera o a análise para a estimativa
de síntese protéica.

Estudo cinético
Para estudarmos o metabolismo de aminoácidos de ratos desnutridos, o emprego

de isótopo estáveis foi primordial para o conhecimento da taxa de reciclagem protéica.
Para tal o aminoácido essencial marcado 13C leucina foi utilizado. Dentre as principais
vantagens do uso de isótopo estáveis temos; 1) são estáveis, ou seja, não acarretam
emissão de radioatividade; 2) são seguros para emprego em humanos saudáveis ou
pacientes em qualquer idade e sexo; 3) o próprio sujeito do estudo pode servir como
controle dele mesmo; 4) não intervém  com o tratamento clínico em andamento, 5) não
invasivos e inócuos ao homem; 6) os estudos podem ser completados em um espaço de
tempo relativamente pequenos de 3 a 4 hs. A freqüência de utilização de isótopos estáveis
na área de investigação biomédica tem aumentado significativamente pela variedade de
aplicações e pela diminuição no custo, com o avanço e barateamento de técnicas de
cromatografia gasosa e espectrometria de massa (PATTERSON et al., 1997). A título de
ilustração o National Library of Medicine (PubMed) na década de 1995-2004 indexou
cerca 360% a mais de artigos que na década de 1975-1984 contendo “13C” no título.
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Para o estudo cinético foi considerado o teor de aminoácidos marcados tanto
plasmático, como intracelular e também aquele incorporado à proteína do tecido
considerado. A concentração plasmática de aminoácidos, em si, não é necessariamente
um reflexo da concentração intracelular, ou da capacidade intracelular de síntese protéica
(BERGSTROM et al., 1990). O transporte de aminoácidos, via membrana celular, é essencial
no equilíbrio metabólico intracelular e o no compartimento extracelular. O “pool” de
aminoácidos intracelular livre é considerado o maior fator envolvido na regulação de
síntese de proteína (DIVINO-FILHO et al., 1997).

No presente trabalho, para avaliar o processo de síntese protéica foi utilizada a
incorporação do aminoácido marcado, 13C leucina, na proteína de mucosa intestinal,
além da análise dos valores plasmáticos da própria leucina e de seu cetoácido, o 13C
KIC. Este modelo de enriquecimento de “pool” intracelular de leucina e o KIC é considerado
viável para o estudo cinético do metabolismo de aminoácidos, como ratificado por
Darmaun e cols. (1991).

Os resultados obtidos no trabalho mostram um aumento de enriquecimento isotópico
plasmático no grupo controle desnutrido (grupo 2), em comparação ao grupo controle
nutrido (grupo 1). Estes achados sugerem que no grupo controle nutrido (grupo 1) a
leucina foi incorporada na célula para seguir a via da síntese protéica, enquanto um
elevado enriquecimento isotópico plasmático de leucina no grupo controle desnutrido
(grupo 2) nos sugere uma baixa incorporação deste aminoácido pela célula, possivelmente
prejudicando a síntese protéica destes animais. Os grupos experimentais que receberam
tratamento nutricional, independente de realimentação e/ou suplementação de glutamina,
tiveram comportamento semelhante do grupo controle nutrido (grupo 1).

Para confirmar estes dados, os resultados de 13C KIC, produzido a partir da
transaminação de 13C leucina, seguiram a mesma lógica da incorporação plasmática de
13C leucina. O grupo controle desnutrido (grupo 2) apresentou maior enriquecimento de
13C KIC em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1), e os grupos com tratamento
nutricional mantiveram os valores similares àqueles do grupo controle nutrido (grupo 1).

Ratificando os achados observados de enriquecimento plasmático de 13C leucina e
de 13C KIC, a razão isotópica de 13C KIC/ 13C leucina do grupo controle nutrido (grupo 1)
e grupo controle desnutrido (grupo 2), são semelhantes. Estes resultados evidenciam que
no rato nutrido os níveis de 13C leucina são primordialmente dirigidos à síntese protéica,
mantendo os valores plasmáticos inferiores ao do animal desnutrido, mas proporcionalmente
semelhantes. Os grupos experimentais que receberam tratamento nutricional, foram
semelhantes ao grupo controle nutrido (grupo 1).

Após observação dos resultados de enriquecimento plasmático de 13C leucina,
podemos sugerir que em ratos desnutridos há uma diminuição de síntese protéica celular.
A menor incorporação de leucina à proteína celular explicaria esta sugestão, mesmo se
houvesse entrada de leucina na célula. A entrada de leucina no intracelular pode ser
confirmada por elevados valores de KIC. Considerando que houve passagem de leucina
para o intracelular, e não houve incorporação da proteína, os ratos desnutridos possivelmente
transformam o esqueleto de carbono  do aminoácido em energia. Esta hipótese poderia
ser verificada pela avaliação do enriquecimento isotópico na excreção pulmonar de 13CO2,
que no entanto, não foi objetivo do presente trabalho.
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O enriquecimento isotópico plasmático de leucina do estudo mostrou que o efeito
da suplementação de glutamina não foi específico para a melhora da síntese protéica,
mas independente da fonte de suplementação, observamos que um tratamento nutricional
adequado, em proteínas e calorias, melhoram significativamente a incorporação de 13C
leucina celular, o qual sugerimos uma tendência de retorno semelhante ao grupo controle
nutrido (grupo 1) ao final de 14 dias de recuperação nutricional.

O enriquecimento isotópico de 13C leucina intracelular da mucosa intestinal nos
revela um aumento significativo no grupo controle desnutrido (grupo 2) em comparação
ao grupo controle nutrido (grupo 1). Estes dados nos sugerem uma maior captação deste
aminoácido na mucosa intestinal de ratos desnutridos, possivelmente, para substrato
energético e/ou síntese protéica. Estudo feito em ratos submetidos a jejum de 24h, mostram
aumento da oxidação de 14C leucina em músculo esquelético, tendo ocorrido elevação de
50% nos valores de 14CO2 liberados em relação ao músculo esquelético de ratos
alimentados (DORETTO, 1995).

Os resultados dos grupos experimentais de realimentação e/ou suplementação de
glutamina seguem o mesmo aumento de incorporação do grupo controle desnutrido
(grupo 2), sugerindo que os animais  apresentam  possibilidade de recuperação da
mucosa intestinal. O mesmo efeito não foi observado pelo grupo controle nutrido (grupo
1), uma vez que suas funções orgânicas estão em equilíbrio, a incorporação de 13C
leucina está em acordo com as necessidades imposta pelo organismo. O grupo controle
desnutrido (grupo 2) manteve elevada incorporação do marcador na proteína da mucosa
intestinal, isto leva a ratificar que há uma necessidade real do aminoácido na mucosa
intestinal em ratos desnutridos. Os achados de Schröder e cols. (2003) utilizando ovelhas
e cabras submetidas a uma dieta com baixa proteína, revelam um aumento no transporte
de leucina na bordadura de escova do enterócito jejunal, similares aos dados de
incorporação encontrados no presente estudo.

Os dados dos grupos experimentais que receberam tratamento dietético, reforçam
os já obtidos, não revelam diferença no tipo de realimentação e/ou suplementação de
glutamina para uma melhor incorporação de 13C leucina na proteína da mucosa intestinal.
O grupo controle nutrido (grupo 1), ratifica a incorporação de 13C leucina na proteína da
mucosa intestinal com valores adequados para um balanço equilibrado entre síntese e
degradação. Estes dados confirmam a importância do metabolismo de aminoácidos no
papel da regulação da integridade e função intestinal, em acordo com Wu (1998).

O fluxo de 13C leucina é o resultado da interação entre síntese e degradação em
determinado período de tempo. Com este resultado podemos interpretar o que ocorre no
organismo dos ratos experimentais. Os dados do grupo controle desnutrido (grupo 2) são
inferiores em comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1) e os outros grupos,
independente de realimentação e ou suplementação de glutamina, semelhantes ao grupo
controle nutrido (grupo 1). Estes achados podem sugerir uma maior síntese protéica no
grupo controle nutrido (grupo 1) e uma recuperação desta nos grupos experimentais que
receberam tratamento nutricional. Sugere-se que a leucina que foi incorporada seguiu a
via para fazer síntese de proteína, modelo em acordo com Coëffier e cols. (2003) e
Cobelli e cols. (1991), o que não ocorreu no grupo controle desnutrido (grupo 2), onde
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encontramos uma diminuição do fluxo de 13C leucina; este resultado sugere uma lógica
de maior degradação de proteína em ratos desnutridos protéicos calóricos.

A taxa de síntese fracionada de proteína (FSR) na mucosa intestinal, encontrada no
estudo, mostra que no grupo controle nutrido (grupo 1), manteve constante a  incorporação
de 13C leucina, seja ela intracelular ou protéica da mucosa intestinal. No grupo controle
desnutrido (grupo 2), apesar de um elevado aumento de incorporação intracelular e de
proteína da mucosa intestinal, os valores de FSR são inferiores em comparação ao grupo
controle nutrido (grupo 1). Isto sugere que, apesar da avidez da célula da mucosa intestinal
em captar leucina, não há o resultante aumento da taxa de síntese de proteína da mucosa
intestinal. Este fato reforça a hipótese de que, apesar de tentar incorporar mais aminoácido
na proteína da mucosa intestinal, possivelmente, a FSR  é menor que a degradação.

Os grupos 2A, 2B e 2C independente do tipo de realimentação e/ou suplementação
de glutamina, apresentaram uma tendência de melhora de síntese protéica (FSR), os
resultados são semelhantes ao encontrados no grupo controle nutrido (grupo 1), sugerindo
que a leucina incorporada resultou em proteína da mucosa intestinal, mas o efeito de
suplementação de glutamina não foi confirmado no caso de ratos desnutridos visando
melhorar ou estimular a síntese protéica da mucosa intestinal.

A depuração do fluxo de leucina plasmática nos dá uma idéia da quantidade de
leucina incorporada na mucosa intestinal. Os resultados encontrados mostraram que no
grupo controle desnutrido (grupo 2) havia uma menor depuração em comparação o
grupo controle nutrido (grupo 1), respectivamente 2 mmol.kg-1.h-1 vs 8 mmol.kg-1.h-1 e os
grupos em tratamento nutricional mostraram valores similares ao do grupo controle nutrido
(grupo 1). Este achado, mais uma vez, reforça a hipótese de que nos ratos desnutridos,
apesar da captação de aminoácido na mucosa intestinal, sua depuração é baixa, ou
seja, não há incorporação na célula para fazer proteína.

A degradação protéica foi menor no grupo controle desnutrido (grupo 2) em
comparação ao grupo controle nutrido (grupo 1). Os animais desnutridos, com cerca de
metade do peso dos animais controles, estão em desequilíbrio metabólico, e para  manter
suas funções vitais  o organismo tenta diminuir a degradação protéica num período de
adaptação para que possam sobreviver a este estresse (TAWA et al., 1992; YOUNG &
MARCHINI, 1990).

A partir de resultado de nitrogênio em célula de mucosa intestinal, trabalho anterior
realizado por nós (TANNUS, 2001), foi possível estimar a quantidade tecidual do nitrogênio
em animais desnutridos em comparação com nutridos. Pode-se observar que os ratos
nutridos incorporam, na célula da mucosa intestinal, cerca de 300% a mais de nitrogênio
que os ratos desnutridos. Este achado poderia nos sugerir que o transporte de nitrogênio,
ligado a aminoácidos, na mucosa intestinal funcionaria como estoque de fonte protéica
ou fonte energética para serem utilizados em condições de estresse. Novamente, a
suplementação de glutamina não interferiu nesta incorporação.

A principal limitação do experimento foi de não mensuração do 13CO2  nos animais
estudados. Esta medida em animais, principalmente quando a diluição isotópica é
significativa, e praticamente torna-se impossível de ser realizada nas condições atuais do
laboratório onde foi realizado o presente experimento. Assim, no protocolo experimental
foram infundidos ≅  620mmol/h 13C leucina, isto diluindo no animal todo, cerca  de 20
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1) Animais com desnutrição protéico calórica grave tem perda significativa de peso
corporal, excreção nitrogenada urinária elevada, concentrações plasmáticas de aminoácidos
alteradas e uma diminuição de síntese e degradação protéica na mucosa intestinal.

2) O tratamento nutricional, tais como, uma realimentação de dieta habitual, uma
suplementação de proteína e/ou suplementação de glutamina, mostram uma melhora
nas condições clínicas de ratos com desnutrição protéico calórica.

Não foi possível detectar efeito positivo com o uso  oral de glutamina, para maior
recuperação do estado nutricional em ratos desnutridos.

Conclusões
ConclusõesConclusõesConclusõesConclusõesConclusões

ConclusõesConclusõesConclusõesConclusõesConclusões

vezes, considerando a volemia do rato, e a seguir seria eliminado via ar expirado. Nos
pulmões, novamente, haveria diluição com o ar expirado. Como o CO2 representa cerca
de 2% do ar expirado, ou seja, no ar expirado haveria algo em torno de 0,000002 mol%
de CO2 marcado. O limite de sensibilidade do aparelho é 0,001%.
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