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RESUMO 

Morales C. Estudo do Modelo de Inflamação Intestinal Induzida por TNBS em Larvas 
de Zebrafish (Danio rerio)  [dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

As doenças inflamatórias intestinais (IBDs) são caracterizadas por uma 
desregulação na resposta imune inata e adaptativa com a produção elevada de diversas 
citocinas e quimiocinas. Essa sinalização molecular promove a infiltração e ativação de 
diversas células do sistema imune, provocando uma reação inflamatória na mucosa 
intestinal. Nos últimos anos, há uma intensa busca por terapias efetivas que modulem 
especificamente a inflamação e a resposta imune envolvida nas IBD. O zebrafish, um 
animal de experimentação usado principalmente pela área da biologia do 
desenvolvimento, tem emergido como um novo modelo para o estudo de doenças 
inflamatórias e autoimunes, devido a sua alta fertilidade e curto período de 
desenvolvimento, além de sua fácil manipulação e indução de doenças por incubação 
de drogas na água, o que diminui o estresse na manipulação do animal e os custos de 
testes farmacológicos. Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) são produtos 
liberados a partir da fermentação de carboidratos complexos pela microbiota 
intestinal, que possuem papéis anti-inflamatórios e ação inibitória sobre histona 
deacetilases, e aparecem como uma das possíveis terapias contra doenças 
inflamatórias. Nosso laboratório implementou o modelo de inflamação intestinal 
induzido pelo ácido trinitrobenzenossulfónico (TNBS) em larvas de zebrafish como o 
objetivo de avaliar alterações morfofuncionais e o microambiente inflamatório 
causados pelo químico, e posteriormente, usar os AGCCs como recurso terapêutico 
para tratar a inflamação. Larvas selvagens de 3 dpf foram submersas em três 
concentrações de TNBS (20-40-60 µg/ml) até os 4, 6, 8 e 10 dpf, onde foram coletadas 
para ensaios funcionais, processamento histológico, imunofluorescência e extração de 
RNA/DNA. Também foi utilizada a linhagem Tg (Lys:DSRED) para avaliação in vivo 
da resposta imunológica inata. A administração do TNBS provocou aumento da 
mortalidade de forma dose-dependente e em direta relação ao tempo de exposição. 
Análise funcional com coloração de alcian blue não detectou mudanças na produção 
de muco nem no número de células caliciformes, enquanto, a coloração in vivo com 
neutral red resultou em uma diminuição da intensidade e da área colorida no intestino 
médio dos tratados com TNBS em relação ao controle. O efeito no intestino incluiu 
dilatação do lúmen com diminuição da espessura da parede intestinal e alisamento das 
vilosidades intestinais. No perfil inflamatório observou-se um aumento de células 
mielóides infiltrantes e um aumento de citocinas pró-inflamatórias após exposição ao 
reagente, assim como disbiose da microbiota. Finalmente, teve uma tendência ao 
aumento da apoptose e à diminuição na proliferação no intestino dos animais expostos 
ao TNBS. O tratamento com ácidos graxos de cadeia curta em coadministração ao 
TNBS induz alta mortalidade em concentrações acima de 10 mM, mas se observa ação 
anti-inflamatória nesta mesma concentração e uma modificação a microbiota. 
Portanto, a administração de TNBS em larvas de zebrafish produz uma inflamação 
intestinal aguda e serve como modelo de inflamação da imunidade inata para o estudo 
de novas terapias. Os AGCCs têm um efeito tóxico a altas concentrações e só induz um 
efeito anti-inflamatório em concentrações menores. 



 
 

Palavras-chave: Inflamação. Colite. Intestino de animal. Modelos animais de 
doenças. Peixes. Doença de Crohn. Colite ulcerativa. 



 
 

ABSTRACT 
 
Morales C. Study of the Intestinal Inflammation Model Induced by TNBS in Zebrafish 
Larvae (Danio rerio) [Masters Thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 
 

The inflammatory bowel diseases (IBDs) are characterized by a dysfunction in 
the innate and adaptive immune response with high production of cytokines and 
chemokines. This molecular signals promotes the infiltration and activations of many 
cells of the immune system, causing an inflammatory reaction in the intestinal mucosa. 
Nowadays, there is an intensive search for effective therapies that specifically modulate 
inflammation and the immune response involved in IBDs.  The zebrafish, an 
experimental animal used mainly in developmental biology it has emerged as a new 
model for the study of inflammatory and autoimmune diseases, this because its high 
fertility and fast development, and its easy handling and induction of disease by 
incubating drugs in water, which decrease stress in the animal’s manipulation and 
pharmacological testing costs. The Short Chain Fat Acids (SCFAs) are products 
released from the fermentation of complex carbohydrates by the intestinal microbiota, 
which have anti-inflammatory roles and inhibitory action on histone deacetylases, and 
appear as one of the possible therapies for inflammatory diseases. Our lab 
implemented the intestinal inflammation model induced by trinitrobenzenesulfonic 
(TNBS) in zebrafish larvae with the objective of evaluate morphological changes and 
the inflammatory micro-environment caused by the chemical, and subsequently use 
the SCFAs as therapeutic resource to treat inflammation. Wild-type 3 dpf (days post 
fertilization) larvae were submerged in three concentrations of TNBS (20-40-60 
mg/ml) to 4, 6, 8 and 10 dpf, when were collected for functional assays, histological 
analysis, immunofluorescence and RNA/DNA extraction. It was also used the Tg(Lys: 
DSRED) transgenic line for in vivo assessment of the innate immune response. The 
administration of TNBS caused increased mortality in a dose-dependent manner and 
in direct relation to the exposure time. Functional analysis with alcian-blue staining 
did not detect changes in the production of mucus or in goblet cells number, while the 
in vivo staining with neutral-red resulted in a decrease in the intensity and the colored 
area in the mid-intestine of TNBS-treated in relation to control animals. The effect in 
the gut included lumen dilation with reduced thickness of the intestinal wall and 
straightening the intestinal folds. In the inflammatory profile was observed an increase 
in infiltrating myeloid cells and increased proinflammatory cytokines following 
exposure to the reagent, and dysbiosis of the microbiota. Finally, there was a trend 
towards increased apoptosis and decreased proliferation in the gut of animals exposed 
to TNBS. Co-administration of SCFA induces mortality in concentrations above 10 
mM, but is possible to observer anti-inflammatory action by this concentration. 
Therefore, the administration of TNBS in zebrafish larvae produces an acute intestinal 
inflammation and serves as inflammation model of innate immunity for the study of 
new therapies. The SCFAs has a toxic effect at high concentrations but induces an anti-
inflammatory effect at lower concentrations. 

Keywords: Inflammation. Colitis. Animal intestine. Animal models of disease. Fish. 
Crohn's disease. Ulcerative colitis. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

As doenças inflamatórias intestinais, do inglês inflammatory bowel diseases 

(IBDs), são um grupo de condições inflamatórias crônicas remitentes do intestino 

delgado e do cólon(1), que são resultado de interações desreguladas entre a microbiota 

comensal e o sistema imune, desencadeadas pela susceptibilidade genética do 

individuo afetado e por fatores externos, como dieta, estresse, entre outros (2, 3).  A 

CCFA (Cronh’s & Colitis Foundation of America)(4) estima que as IBDs afetem tanto 

a homens quanto mulheres, e são prevalentes nas etnias caucásicas comprometendo 

cerca de 1,4 milhões de americanos. 

Dada a importância de estas doenças  no mundo inteiro, hoje em dia estão sendo 

realizadas inúmeras pesquisas tentando responder as perguntas não respondidas sobre 

a fisiopatologia, vias envolvidas e novas terapias para tratar estas condições 

inflamatórias. Embora os modelos mais utilizados são, principalmente, modelos de 

mamíferos, como coelhos, ratos e camundongos(5, 6), existem outros modelos que têm 

vindo a ganhar terreno no domínio das doenças inflamatórias(7-9). O zebrafish é um 

pequeno peixe tropical de água doce usado principalmente como um modelo 

vertebrado em biologia do desenvolvimento, por causa de sua característica alta 

fecundidade e tempo curto de desenvolvimento, que acontece ex vivo, claridade óptica 

em estados embrionários e larval, manipulação genética relativamente fácil e baixo 

custo de produção. Além disso, o genoma do zebrafish está totalmente mapeado 

(http://www.sanger.ac.uk/resources/zebrafish/)(10), tendo ao redor de 70% de 

ortologos de genes humanos e possui características anatômicas comumente 

encontradas em mamíferos. Tem um sistema imune inato funcional às 48 horas pós-

fertilização (hpf) e um sistema imune adaptativo maduro ao redor das 4-6 semanas 

pós-fertilização (spf). Todas estas características fazem o zebrafish um excelente 

modelo para o estudo de patologias inflamatórias. 

Este estudo quis usar estes atributos do zebrafish com o objetivo de estabelecer 

um modelo de inflamação intestinal e ter uma nova ferramenta para o estudo da 

inflamação e para avaliar produtos e fármacos/drogas em busca de novas terapias para 

o tratamento de doenças inflamatórias. Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) 

acetato, propionato e butirato, são conhecidos como produtos metabólicos da 

http://www.sanger.ac.uk/resources/zebrafish/
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fermentação de bactérias anaeróbicas (11), e tem um papel importante como 

combustível para as células epiteliais intestinais (11, 12). Nos últimos anos estes AGCCs 

tem sido estudados por suas capacidades imunomoduladoras, agindo em leucócitos e 

células endoteliais, regulando a produção de citocinas (TNF-α, IL-2, IL-6 and IL-10), 

eicosanóides e quimiocinas (e.g., MCP-1 and CINC-2)(13), além de induzir a produção 

de células T reguladoras (Tregs)(14, 15). Porém, não existe evidência do uso dos AGCCs 

no zebrafish, de modo que adotamos estes compostos como possível tratamento para 

a inflamação intestinal gerada pelo TNBS. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Doenças Inflamatórias Intestinais 

As inflammatory bowel diseases (IBDs), são uma série de condições 

inflamatórias crônicas do intestino delgado e do cólon (1), que é resultado de interações 

de quatro fatores principais: desequilíbrio na resposta do sistema imune frente à 

microbiota comensal, susceptibilidade genética do individuo e ação de fatores externos 

(2, 3). A Doença de Crohn (CD) e a Colite Ulcerativa (UC) são as principais formas de 

IBDs, sendo a primeira uma doença inflamatória crônica que cobre todo o trato 

gastrointestinal que pode afetar desde a boca até o ânus, mas frequentemente ataca o 

íleo, deixando zonas normais entre áreas lesionadas (lesões salteadas), no entanto, 

pode comprometer a espessura completa da parede intestinal (lesão transmural). Em 

contraste, a UC está limitada ao cólon, afetando somente a mucosa, de forma contínua. 

Ambas podem apresentar sintomas como dor abdominal, vômitos, diarréia, 

sangramento retal e perda de peso. Além disso, podem apresentar manifestações extra-

intestinais, incluindo anemia, anomalias no fígado, artrite, manifestações cutâneas, 

entre outras (16, 17).   

Embora a etiologia da CD e da UC não seja completamente compreendida, 

existem várias anormalidades do sistema imune que podem contribuir ao 

desenvolvimento dessas enfermidades: 

 Defeitos na Imunidade Inata: Expressão defeituosa de moléculas como as 

defensinas, que resulta em um aumento da carga comensal de bactérias que 

invadem o epitélio intestinal(18-20). Além disso, polimorfismos do receptor de 

reconhecimento de patrões NOD2 estão associados a alguns tipos de CD (21, 

22). 

 

 Respostas Th17 e Th1 anormais: Polimorfismos do receptor IL-23 estão 

associados a um risco maior de desenvolver IBD, o que é consistente com a ativa 

resposta Th17 nas partes afetadas do intestino, porque IL-23 é requerido para a 

diferenciação e manutenção da resposta Th17(23, 24). A CD é também 

caracterizada por uma inflamação granulomatosa induzida pelo INF-γ, 

produzido pelas células Th1(25). 
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 Função defeituosa das células T reguladoras: Camundongos deficientes 

em células T reguladoras por deleção dos genes IL-2 ou IL-2R, ou o gene FOXP3, 

desenvolvem IBD. Deficiência do fator de transcrição Tbx21 (T-bet em 

camundongo) no sistema imune inato leva a uma exagerada produção do fator 

de necrose tumoral (TNF) pelas células dendríticas que junto à ausência das 

células T reguladoras cria um estado de inflamação crônica similar à colite 

ulcerativa (26, 27) 

 

 Polimorfismos de genes associados com macro autofagia e a 

resposta a proteínas mal enoveladas (Unfolded Protein Response - 

UPR) ao estresse do retículo endoplásmico são fatores de risco para 

IBD: Evidência experimental sugere uma conexão ente as IBD, variantes de 

UPR e genes de autofagia relacionados a uma secreção diminuída de enzimas 

antimicrobianas e defensinas por parte das células de Paneth (28, 29). 

Existe uma grande lista de modelos químicos e abordagens genéticas, que foram 

criados para o estudo de estas doenças, baseados principalmente no uso de mamiferos 

como animais de experimentação. Esses modelos mimetizam vários aspectos da 

doença como quebra da barreira epitelial e repostas imunes debilitadas (30, 31). Entre 

os mais usados ou conhecidos dentro dos modelos químicos está o hapteno oxazolona, 

a qual é administrada em uma dose única por via retal dissolvida em etanol, resultando 

em uma colite aguda de uma duração de 10 dias. O perfil imunológico desse modelo é 

semelhante à UC, caracterizado por uma resposta dependente de Th2 na qual as células 

T do tecido lesado são estimuladas a uma grande produção de IL-4 e IL-5, e que pode 

ser tratado com anticorpos anti-IL-4 (32, 33).  

Outro modelo de IBD muito utilizado envolve a administração de sulfato de 

sódio dextrano (DSS) de baixo peso molecular na água de beber de camundongos, 

levando a dano epitelial e uma robusta resposta inflamatória no colón de vários dias de 

duração. Variações nos tempos e na dose de administração podem ser usadas para 

gerar modelos de lesão aguda, lesão aguda seguida de reparo, e lesão crônica. No exame 

post-mortem, na lesão aguda, se observam múltiplas erosões e manifestações 

inflamatórias incluindo abscessos crípticos. Enquanto os animais que desenvolvem a 

doença crônica, apresentam sinais de erosão, regeneração da mucosa, displasia, 

encurtamento do intestino grosso e formação de folículos linfóides. As populações da 
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microbiota comensal aumentam consideravelmente, em ambos os tipos de lesão (34-

36). 

Um último modelo químico conhecido de colite em mamíferos é induzido pela 

administração de 2,4,6-trinitrobenzenossulfónico (TNBS) que leva ao 

desenvolvimento de vários aspectos da inflamação crônica intestinal, incluindo uma 

alta infiltração de células imunes, como linfócitos TCD4+ e TCD8+, macrófagos, 

granulócitos e mastócitos, criptas irregulares e perda de células caliciformes. Além 

disso, é observado um elevado nível sérico de citocinas pró-inflamatórias como a IL-

17, INF-γ, IL-1β, e MIP-1α, implicado na resposta Th1/Th17 característica da CD(37, 

38).  

Dentro das aproximações genéticas existe uma lista muito longa para discorrer, 

camundongos Tbx21-/- Rag2-/- desenvolvem uma forma espontânea de UC (39, 40). A 

deleção específica do modulador essencial de NF-κβ (NEMO) ou dos genes Iκβ-cinase-

α (IKKα) e Iκβ-cinase-β (IKKβ) conduz a apoptose espontânea das células epiteliais 

intestinais e inflamação massiva do intestino (39). O camundongo transgênico para 

STAT4 desenvolve uma colite mediada por células Th1 após a imunização que ativa as 

células apresentadoras de antígenos e a células TCD4+, indicando a participação dessas 

células na patogênese da enfermidade (40). A deleção direcionada do gene da IL-10 em 

camundongos desenvolve espontaneamente inflamação crônica intestinal, 

caracterizado por uma alta produção de citocinas pró-inflamatórias como a IL-1, IL-6 

e TNF-α, como também IL-12 e INF-γ indicativos de uma resposta tipo Th1 (38).  

Embora os modelos murinos de IBD são os mais estudados, existem novos 

organismos que estão surgindo como modelos de experimentação em Imunologia, 

devido a características que lhe dão vantagens na manipulação de experimentos in 

vivo. O zebrafish (Danio rerio) é um desses organismos e será analisado a seguir. 

2.2 O Zebrafish  

Hoje em dia muitos estudos na área da Imunologia têm sido realizados usando 

modelos experimentais de sistemas maiores como camundongo e rato, porém, nos 

últimos 15 anos tem emergido uma apreciação crescente pelo zebrafish como 

ferramenta para estudar as doenças humanas. No início, o zebrafish foi usado na 

biologia do desenvolvimento devido a características que incluem, alta fertilidade e 

reprodução rápida (uma fêmea pode produzir más de 200 ovos na semana), além disso, 
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a fertilização e o desenvolvimento dos embriões ocorrem ex vivo, e as larvas são 

transparentes até 7 dpf (dias pós-fertilização), mas pode ser mantido ate 9-14 dpf com 

a adição de phenylthiourea (PTU) ao meio (41). Este último atributo permite a 

aplicação de técnicas de imagem, onde pode ser monitorada a expressão de distintos 

genes com sondas específicas utilizando a técnica de hibridização in situ em embriões 

fixados ou seguidos em tempo real em peixes transgênicos que expressam 

fluorocromos que marcam distintas moléculas ou tecidos (41). Nos últimos anos, a 

geração de uma linha de peixes adultos transparentes (Casper) está abrindo novas 

possibilidades na utilização de este organismo (42). 

O zebrafish possui atributos fisiológicos e anatômicos como os de mamíferos 

(Fig.1), mas é de fácil manipulação como os vertebrados pequenos (9). Possui um 

genoma completamente mapeado, com uma homologia bastante significante com o 

genoma humano (43). Ensaios de genética direta e reversa estão bem estabelecidos e 

são comumente usados para manipular e caracterizar a função dos genes no zebrafish.  

 

 

 

 

 

Figura 1 - O zebrafish contém basicamente a mesma estrutura anatômica que os 
animais superiores. Desenho que descreve os órgãos internos do zebrafish no estado larval, de 3-
5 dpf (A) e no adulto (B). Modificado de Santoriello & Zon, 2012 (9). 
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2.2.1 Sistema Imune no Zebrafish 

O zebrafish, por ser um organismo que se desenvolve fora do útero materno, 

precisa de um sistema imune ativo nas primeiras horas de nascido. Este animal possui 

desenvolvimento diferencial do sistema imune, com aparecimento da imunidade inata 

a partir das 48 hpf (horas pós-fertilização), e um sistema imune adaptativo 

completamente funcional desde as 4-6 spf (semanas pós-fertilização) (44). Estudos de 

hematopoiese revelaram que a maioria das células de linhagem eritróide, trombocítica, 

mielóide e linfóide do sistema imune humano têm sua contraparte no zebrafish; não 

obstante, os locais de maturação diferem (45). Em mamíferos, o primeiro local de 

geração de células-tronco hematopoiéticas (Hematopoietic Stem Cells - HSCs) é no 

saco vitelino, dando origem aos primeiros eritrócitos e macrófagos (46), para logo se 

desenvolverem na região da Aorta-Gônadas-Mesonefro (AGM). As HSCs do AGM 

migram até o fígado fetal, onde já são multipotentes, e podem gerar todas as linhagens 

do sangue, e finalmente chegam no lugar da hematopoiese definitiva na medula 

óssea(47). No zebrafish, a hematopoiese primitiva acontece na Massa Celular 

Intermediaria (Intermedial Cell Mass – ICM), derivada do mesodermo lateral-anterior 

(ALM) e do mesodermo lateral-posterior (PLM) (Fig. 2), que dão origem 

principalmente a células mielóides e eritrócitos, respectivamente. Ao redor das 30 hpf 

as HSCs definitivas serão produzidas na parece ventral da aorta dorsal, equivalente à 

AGM, para logo migrar a uma região chamada de Tecido Hematopoiético Caudal 

(CHT). A partir daqui, migrarão no timo e no pronefros, para estabelecer os locais 

definitivos de hematopoiese dos adultos (48) (Fig. 2). Apesar destas diferencias, o 

zebrafish compartilha os mesmos programas genéticos que outros vertebrados, 

Figura 2 - Hematopoiese tardia no Zebrafish. Desenho representando longitudinalmente uma 
larva de zebrafish de 48 hpf e as diferentes regiões de hematopoiese durante o desenvolvimento. Em 
verde, a zona da aorta dorsal equivalente à região Aorta-Gônadas-Mesonefro (AGM) de onde migram 
as HSCs até o Tecido Hematopoiético Caudal (CHT), em vermelho, para logo fixar-se nos órgãos 
hematopoiéticos definitivos, o rim (rosa) e o timo (azul). A: anterior; P: posterior; D: dorsal; V: 
ventral. 
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incluindo a participação dos fatores de transcrição gata1, pu.1, runx1, c-myb e ikaros 

(49-51). O desenvolvimento de linfócitos T no timo do zebrafish é marcadamente 

similar ao processo em mamíferos, com o timo separado em duas estruturas bilaterais 

e completamente maduro às 3 spf (52)  (53). O mecanismo de geração do TCR é 

conservado e apresenta  recombinação V(D)J dependente de rag1-2 (54), com a 

linfopoiese começando em torno das 92 hpf (55). Linfócitos T presentam receptores de 

superfície CD3, CD4 e CD8 (56, 57), embora existam recursos escassos para serem 

isolados. Também existe evidencia da presença de células foxp3 positivas com ação 

imunorreguladora, no entanto, a existência de linfócitos T reguladores não tem sido 

confirmada (58).  As células B igualmente estão presentes no zebrafish e se 

desenvolvem a partir dos 4 dpf  no pâncreas e mais tarde são geradas no rim (59, 60). 

Os linfócitos B também experimentam rearranjo V(D)J dependente de rag1 e rag2, 

não sofrem “class switching” de imunoglobulina, somente possuindo os subtipos IgM 

e IgD (61, 62). As células B são encontradas em vários órgãos e tecidos com preferência 

no baço, rim e intestino (63). No caso das células apresentadoras de antígenos (APCs), 

como nos mamíferos, também apresentam peptídeos ao TCR, sendo identificados 

genes MHC classe I, II e III (64, 65). Por outro lado, em contraste aos vertebrados 

maiores, o zebrafish carece de um sistema linfático e não possui linfonodos 

distinguíveis, nem Placas de Peyer no intestino, ou centros germinativos esplênicos 

(66).  

Evidência adicional de homologia com o sistema imune dos mamíferos inclui 

um sistema do complemento bem desenvolvido e uma alta conservação nas citocinas 

inflamatórias. Também existe evidência da presença de células NK (Natural Killer), 

mesmo que os receptores clássicos não estejam presentes no zebrafish, existe uma 

grande família de receptores que codificam proteínas com grande semelhança com 

alguns receptores NK (67, 68). Tomando em consideração estes dados, pode-se 

concluir que o sistema imune do zebrafish pode servir como um excelente modelo do 

sistema imune dos mamíferos. 

2.2.2 Organização do Trato Intestinal do Zebrafish 

O intestino do zebrafish tem sido descrito por alguns autores como semelhante 

em anatomia e arquitetura ao intestino delgado dos mamíferos (64). Trata-se de uma 

estrutura tubular compartimentada em três segmentos principais: o bulbo, o intestino-

médio e o intestino posterior, definidos pela morfologia das vilosidades intestinais e 
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pela distribuição de diferentes tipos celulares (Fig. 3). O esôfago conecta diretamente 

ao intestino, sem a presença de um estômago, no entanto a porção anterior do 

intestino, o bulbo, funciona como reservório de alimentos. A camada mucosa do 

intestino está formada por um epitélio colunar simples composto por enterócitos 

absortivos, células caliciformes distribuídas ao longo de todo o intestino 

predominantemente no intestino médio, e células enteroendócrinas, localizadas 

principalmente no intestino anterior (bulbo).  Esta primeira camada de tecido carece 

de submucosa e esta diretamente rodeada por uma camada circular e uma longitudinal 

de músculo liso, com neurônios entéricos que formam um único plexo entre as duas 

capas de músculo, com fibras nervosas inervando o tecido conjuntivo por baixo do 

epitélio (64, 65, 67) (Fig. 3). O zebrafish também possui um complemento de Células 

Intersticiais de Cajal (ICC), envolvidas na motilidade intestinal (69).  

Como a maioria dos vertebrados, os precursores dos neurônios entéricos no 

zebrafish se originam na crista neural, os quais migram para o intestino posterior e 

começam sua diferenciação às 54 hpf. Durante o terceiro dia de embriogênese, a 

diferenciação de neurônios entéricos é coordenada com a diferenciação do músculo 

liso, gerando diferentes subtipos de neurônios. Já ás 98 hpf, 36% dos neurônios 

expressam nNOS, responsáveis por dar o tono inibitório no músculo liso intestinal (70) 

se encontram uniformemente distribuidos pelo intestino. Por outro lado, só 8% são 

neurônios produtores de serotonina, envolvida em reflexos exitatórios descendentes 

(70).  Embora os amniotes desenvolvem mais neurônios que o zebrafish, os eventos 

básicos do desenvolvimento do SNE são conservados. Por tanto, o zebrafish pode ser 

um interesante modelo para o estudo do SNE. Além destas características, a 

particularidade do zebrafish ser transparente e o intestino ser de fácil acesso por 

encontrar-se na parede ventral separado simplesmente por uma camada de pele e 

tecido conjuntivo, fazem este sistema um modelo excelente para o estudo da função e 

desenvolvimento intestinal, assim como para analises da microbiota. 

2.2.3 Microbiota Intestinal no Zebrafish 

Um dos fatores mais importantes na patologia da IBD é a microbiota comensal, 

que parece desempenhar um papel em iniciar, manter e determinar o fenótipo da IBD 

(3, 68). Durante a IBD podem acontecer quatro mecanismos que relacionam a 

microbiota com a doença: 1) disbiose da microbiota comensal, definido como a 

proporção desbalanceada entre espécies bacterianas agressivas e benéficas; 2) indução 
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de inflamação intestinal por patógenos e microbiota comensal alterada; 3) defeitos 

genéticos do hospedeiro relacionados à microbiota comensal; e 4) imunorregulação 

defeituosa do hospedeiro. Todos estes aumentam a exposição dos antígenos 

bacterianos às células imunes inatas e linfócitos T, residentes da mucosa intestinal , 

gerando uma resposta alterada do hospedeiro frente à  microbiota comensal (3, 20, 

68).  

Em pacientes com IBD, pode-se constatar uma disbiose com aumento total do 

número de bactérias associadas à mucosa, assim como um desequilíbrio nos diferentes 

filos bacterianos, observando-se diminuição dos filos Firmicutes e Bacteroidetes, e 

contrariamente, aumento das Actinobacterias e Proteobacterias, comparados com 

pacientes controles saudáveis (71). Em modelos murinos de IBD, a participação da 

microbiota também tem sido comprovada na ausência de colite em camundongos e 

ratos germ-free (GF), geneticamente susceptíveis à doença, que na presença da 

microbiota desenvolvem uma colite crônica mediada por células T (72); também em 

modelos de transferência de células T, as bactérias da microbiota comensal proveem a 

estimulação antigênica para as células T-helper 1 e 17 (73); por outro lado, defeitos nos 

receptores tipo-Toll e na via de sinalização do NFκB pode levar a alterações na barreira 

epitelial, expondo os antígenos bacterianos às células imunes e provocando uma 

resposta inflamatória (74). Por fim, a inflamação intestinal pode ser transmitida 

através de transplante fecal entre indivíduos doentes e saudáveis (75). 

No zebrafish, a microbiota coloniza o intestino após de o embrião sair do córion, 

entre as 48 e 72 hpd, e aumenta consideravelmente a partir dos 4 dpf (75). O papel da 

Figura 3 - O intestino do Zebrafish. Imagem estereoscópica de uma larva de 10 dpf com 
ampliação do intestino, sinalizando em linhas pontilhadas coloridas o bulbo (amarelo), o intestino 
médio (azul) e o intestino posterior (vermelho), em verde representação do plexo mientérico. A: 
anterior; P: posterior; D: dorsal; V: ventral. 
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microbiota no zebrafish tem sido relacionado ao controle de vários processos 

fisiológicos, incluindo o próprio desenvolvimento do intestino. A ausência da 

microbiota afeta a atividade da fosfatase alcalina no epitélio intestinal, causa expressão 

de padrões imaturos de glicanos, e escassez de células caliciformes e enteroendócrinas, 

além de afetar a absorção de proteínas na porção distal do intestino (75). Também tem 

sido vinculada com a regulação espacial e temporal da atividade transcricional de 

NFκB, e com a migração de neutrófilos e  expressão da mieloperoxidase, no intestino 

(76, 77). Estudos recentes, tem identificado no zebrafish um núcleo (core) de 

microbiota intestinal, compartilhado por animais criados em laboratório e animais 

recentemente capturados de seu ambiente natural, no entanto, a microbiota dos 

animais domesticados co-varia conforme as conexões históricas entre instalações e 

laboratórios (78). Sequenciamento do rRNA 16S em intestinos de zebrafish revelou 

uma a presença predominante dos filos Firmicutes, Proteobacteria e Bacteroidetes, 

grupos compartilhados também pela microbiota humana e de camundongo (79, 80). 

Curiosamente, o filo das Gammaproteobacterias parece estar relacionado com doenças 

intestinais, como as IBDs (81). Finalmente, a capacidade de manipular a microbiota 

mediante sistemas GF, foi desenvolvida faz uns anos no zebrafish, gerando uma nova 

opção para o estudo dos processos nos que participa (82).  Desta forma, podemos 

evidenciar que a microbiota desempenha um papel fundamental no zebrafish tanto 

como nos humanos, no entanto, as repercussões funcionais das interações microbiota-

hospedeiro apenas começaram a ser investigadas. 

2.3 O Zebrafish como Modelo de Doença Inflamatória Intestinal 

Na última década, várias patologias gastrointestinais foram modeladas no 

zebrafish incluindo as IBDs. Os modelos atuais testados em zebrafish são adaptações 

de modelos murinos de indução da inflamação. Uns dos mais conhecidos é o 

mencionado modelo do hapteno oxazolona, que está sendo aplicado para gerar colite 

em peixes adultos, embora a administração retal de cada indivíduo representa um 

grande desafio técnico. Apesar disso, os peixes conseguem reproduzir uma lesão aguda, 

com dano epitelial intestinal e depleção das células caliciformes, acompanhado da 

infiltração de eosinófilos no intestino com aumento na produção dos genes il1b, tnf e 

il10, assim como disbiose da microbiota (83). 
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O DSS é usado comumente na água de beber de  camundongos, induzindo uma 

inflamação intestinal semelhante à UC (5). Oehlers et al.(84) desenvolveu o modelo 

larval de DSS no zebrafish, onde se desenvolve um fenótipo produtor de muco, com 

infiltração neutrofílica microbiota-dependente, e responsivo a tratamento 

farmacológico (85). 

Por último, foi estabelecido um modelo de lesão epitelial usando uma droga 

anti-inflamatória não esteróide (nonsteroidal anti-inflammatory drug – NSAID) 

chamada glafenina, baseando-se na idéia de que os NSAIDs perturbam a barreira 

epitelial intestinal, incrementando a permeabilidade aos antígenos bacterianos da 

microbiota comensal (86, 87). A glafenina foi adicionada em larvas de zebrafish de 5 

dpf por 12 horas, resultando em um aumento na apoptose da célula epitelial, mediado 

por indução de estresse no RE (retículo endoplasmático) e um enfraquecimento da 

UPR associado a uma ativação errônea dos mediadores da UPR, ATF6 e spliced-XBP-

1 (87). Coincidentemente a perda de XBP1 em camundongos resulta no 

desenvolvimento de enterocolite espontânea e os polimorfismos desse gene estão 

associados à IBD humana (88, 89). 

Outro modelo popular em mamíferos, o hapteno ácido 2,4,6-

trinitrobenzenossulfónico (TNBS), empregado para o estudo da inflamação intestinal 

aguda e crônica, foi também desenvolvido no zebrafish. Com a imersão de larvas de 3 

dpf por 3-5 dias no TNBS em concentrações entre 50-75 µg/mL, observou-se expansão 

do lúmen intestinal, alisamento das dobras epiteliais e perda das vilosidades, assim 

como aumento na expressão de transcritos de citocinas como il1b e tnfa, alteração do 

metabolismo intestinal dos lipídeos, hipertrofia das células caliciformes e 

encurtamento intestinal. As vantagens desse modelo incluem um fenótipo dose-

dependente, sensibilidade ao tratamento com antibióticos e resposta a agentes anti-

inflamatórios; enquanto as desvantagens pode-se mencionar a restrição de este 

modelo para estudar o sistema adaptativo e a baixa sobrevida a altas concentrações do 

químico, onde as alterações no intestino são mais evidentes (84, 90, 91).  O uso do 

TNBS também se aplica a um modelo em peixe adulto onde se administra o químico 

por via retal, gerando uma inflamação aguda em poucas horas, com efeito dose-

dependente, e dependente da microbiota visto que o tratamento prévio com 

vancomicina desenvolve uma colite menos severa, além disso, se observou infiltrado 
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inflamatório o intestino e incremento de citocinas tanto pró-inflamatórias como anti-

inflamatórias (92).  

O modelo de TNBS mencionado em larva é o mais estudado na literatura, no 

entanto, não existem trabalhos em zebrafish que analisem as alterações do sistema 

nervoso entérico durante a inflamação intestinal. Por outro lado, o tratamento com 

anti-inflamatórios comunes foi efetivo para tratar a inflamação em este modelo, porém 

produtos próprios da microbiota como os ácidos graxos de cadeia curta nunca tem sido 

estudados em este modelo. 

2.4 Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCCs) 

Nos últimos anos os estudos e discussões sobre os efeitos dos AGCCs como uma 

nova estratégia para combater doenças intestinais e extra intestinais vem ganhando 

cada vez mais destaque. AGCCs são produzidos pela microbiota intestinal por meio da 

fermentação de carboidratos alimentares, como o amido não digerido pelo intestino 

delgado e fibras alimentares, e também de proteínas advindas da dieta (93, 94). AGCCs 

são ácidos orgânicos, constituídos por cadeia alifática contendo até 6 carbonos, 

incluídos o acetato (2C), o propionato (3C) e o butirato (4C), entre outros. 

Os AGCCs são metabolizados pelas células epiteliais do cólon do intestino grosso 

e absorvidos pela membrana apical através de mecanismos como difusão não iônica, 

contraporte de AGCC/HCO3- e por transporte ativo (95). Um dos receptores 

específicos para AGCC, o GPR43, é expresso em células imunes, incluindo neutrófilos, 

monócitos e linfócitos, sugerindo que os AGCCs podem estar envolvidos na ativação de 

leucócitos. Sabe-se que os neutrófilos têm um importante papel no início do processo 

inflamatório no trato gastrointestinal, incluindo gastrite e UC (96). Após migrarem da 

circulação sistêmica para a mucosa intersticial, eles sofrem ativação e produzem 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e quimiocinas, agravando as respostas 

inflamatórias (97-99). É possível que altos níveis de AGCCs, como acetato e butirato, 

via GPR43, afete a biossíntese de ácidos graxos endógenos que modulem a função 

leucocitária (100, 101). 

A utilização de propionato, em curto prazo, oferece evidências na prevenção de 

doenças cardíacas associadas à resistência à insulina e efeitos benéficos diretos no 

tecido adiposo visceral, reduzindo a inflamação por meio da diminuição de TNF-α, IL-
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4, IL-10 e da diminuição de IL-8, responsável pela quimioatração de células imunes da 

circulação para o tecido adiposo (102, 103). O butirato, dentre os AGCCs, tem sido o 

centro de interesse de muitos estudos por modular respostas inflamatórias nas células 

epiteliais do cólon. É a maior fonte de energia para os colonócitos e está envolvido na 

manutenção da mucosa do cólon (95). A atividade NF-κB está frequentemente 

desregulada nas IBD como UC e CD, e a atividade anti-inflamatória do butirato é 

atribuída à diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatória por meio da inibição 

da ativação de NF-κB e degradação de IκBα (104, 105).  Muitos fatores contribuem à 

ativação transcricional de NF-κB, entre eles, as modificações pós-tradução da 

subunidade RelA (p65) do complexo NF-κB. Uma de estas modificações são as 

acetilações e desacetilações que regulam diversas funções de NF-κB, incluindo sua 

união ao DNA, sua atividade transcricional e sua capacidade de união com IκBα. A 

acetilação de diferentes lisinas resulta em mecanismos distintos de regulação, 

afetando, por exemplo, a conformação de RelA que permitirá uma melhor ou pior 

união a suas proteínas parceiras, ou neutralizando lisinas carregadas positivamente o 

que pode reduzir sua união ao DNA (106). O butirato é conhecido por inibir a histona 

desacetilase (HDAC), e dessa maneira, está relacionada à modulação da atividade 

transcricional do NF-κB, interagindo com a subunidade p65 e exercendo função 

repressora da transcrição (107). Em consequência, ele acaba por regular muitos genes 

celulares envolvidos na resposta imune imediata, incluindo IL-1b, TNF-α, IL-2, IL-6, 

IL-8, IL-12, óxido nítrico sintase induzível (iNOS), ciclooxigenase-2 (COX-2), molécula 

de adesão intercelular (ICAM-1), e molécula de adesão celular-1 (VCAM-1) (108, 109). 

Trabalhos recentes ainda mostram o butirato na modulação da atividade antioxidante 

da glutationa-s-transferase, restaurando os níveis da enzima e diminuindo nível de 

espécies reativas de oxigênio por controle da via NF-κB (110). 

Atualmente, as terapias disponíveis para as IBD são baseadas em medicamentos 

anti-inflamatórios e imunossupressores, que não são específicos para a doença, 

resultando em múltiplos efeitos adversos. Hoje em dia, há uma intensa busca por 

terapias efetivas para o tratamento das IBD que modulem especificamente a 

inflamação crônica e a resposta imune envolvida, proporcionando assim a regeneração 

tecidual. Com os dados anteriormente expostos, este trabalho tem como objetivo 

principal analisar um novo modelo para o estudo da inflamação intestinal no contexto 

da uma imunidade inata isolada, que serão úteis para compreender o funcionamento 
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do microambiente imunológico intestinal durante o processo da colite, para o posterior 

teste do tratamento com AGCCs. A hipótese deste trabalho é que a administração do 

TNBS consegue induzir uma enterocolite, embora o animal só possua imunidade inata, 

e que esta inflamação pode ser revertida com o tratamento com AGCC, preservando a 

função e estrutura intestinal. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Estabelecer e analisar o modelo de inflamação intestinal por indução com TNBS, 

em larva de zebrafish, avaliando a resposta imunológica inata (células imunes, 

citocinas e quimiocinas), no microambiente inflamatório, para uma posterior 

utilização do modelo em terapia com AGCC. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Estabelecer o modelo de IBD em larva de zebrafish mediante indução química com 

TNBS; 

 

2. Analisar o estado da função intestinal in vivo na larva completa e modificações na 

inervação entérica, assim como as condições proliferativas e apoptóticas das células 

intestinais; 

 

 

3. Quantificar citocinas pró- e anti-inflamatórias, assim como mediadores da resposta 

inflamatória e alterações das diferentes populações celulares da resposta imune 

inata na lâmina própria do intestino do zebrafish; 

 

4. Verificar o estado da microbiota mediante quantificação do rRNA 16S; e 

 

 

5. Padronizar o tratamento com os AGCC acetato, propionato e butirato frente aos 

parâmetros de função intestinal e produção de citocinas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Embriões 

Os embriões, foram fornecidos pelo Biotério de Zebrafish do Laboratório de 

Imunorregulação do Instituto Butantan [Wild type] e pelas instalações de zebrafish do 

Laboratório de Ontogênese Experimental da Universidad de Chile [Tg (Lys: DSRED)], 

e foram obtidos por desova natural, coletados em placas de petri com meio de embrião 

E3 (5 mM NaCl, 0.17 mM KCl, 0.33 mM CaCl2, 0.33 mM MgSO4, pH 7.2) com azul de 

metileno e mantido em incubadora a 28,5 °C. A partir das 24 horas pós-fertilização 

(hpf) se adicionou 0,003% de N-feniltiourea (Sigma, Sigma-Aldrich Co. LLC, Saint 

Louis, MO, United States) ao meio para evitar a melanização e manter a transparência 

dos embriões. Todos os procedimentos foram submetidos à aprovação junto ao Comitê 

de Ética para Uso de Animais em experimentação da Universidade de São Paulo (n° 

119 fls. 11 livro 03) e pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan, 

protocolo n° 1142/13. 

4.2 Indução da colite 

Embriões de 3 dpf foram decorionados manualmente e grupos de 30 larvas 

foram colocados em placas petri com 25 mL de meio E3 1 X. A colite experimental foi 

inicialmente induzida pela adição de TNBS (ácido 2,4,6- trinitrobenzenossulfónico), 

(Sigma),  em concentrações de 20-40-60 µg/mL no meio dos peixes aos 3 dpf e 

mantidos até 4-6-8-10 dpf. No dia indicado as larvas foram anestesiadas com 3-

aminobenzóico (Tricaína) 120-140 µg/mL, (Fluka, Sigma-Aldrich Co. LLC, Saint Louis, 

MO, United States) (111) para as visualizações in vivo ou eutanasiadas com sobredose 

de anestésico (250 µg/mL) e colocadas em gelo por 5-10 minutos, para a coleta de 

tecido.  

4.3 Visualização in vivo 

 Para a análise do estado intestinal e posterior medição do comprimento, larvas 

de 4-6-8-10 dpf foram anestesiadas com tricaína e visualizadas no Microscópio 

Intravital de Fluorescência (Axio Imager A.1, Carl-Zeiss) e fotografadas com o software 

AxioVision SE64 Rel.4.9.1. Para a análise morfométrica se mediu o comprimento 

longitudinal do animal completo; o comprimento longitudinal do intestino desde o 
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começo do bulbo até a cloaca; e a área total do bulbo selecionada manualmente 

mediante o softwate Fiji. 

4.4 Curva de Sobrevida 

 Para o exame da sobrevivência dos animais, estudamos grupos de 30 embriões 

por condição em um total de 30 mL de meio E3 (controles) ou TNBS, em diferentes 

concentrações. Diariamente se registrou o número de indivíduos mortos. O 

experimento foi repetido três vezes e os dados analisados estatisticamente no 

programa GraphPad Prism 5.03. 

4.5 Análise Histológica 

No dia da coleta, grupos de 20 larvas foram separados em tubos eppendor e 

eutanasiadas com sobredose de anestésico e gelo por 10 minutos. Posteriormente, 

foram lavadas uma vez com PBS 1 X e fixados em paraformaldeído 4% a 4 °C por toda 

a noite. No dia seguinte foram feitos três lavagens de 10 minutos com PBS 1 X e 

montados em agarose LMP 2% (Promega, Promega Corporation, Madison, WI, United 

States ) em um disco de silicone como suporte. O disco de agarose com as larvas dentro 

foi colocado em cassete histológico e as amostras foram processadas normalmente até 

sua inclusão em parafina. Mais tarde, os blocos foram cortados a uma espessura de 7 

μm e as lâminas foram coloridas com Hematoxilina/Eosina e PAS/Alcian Blue. Mais 

tarde, as lâminas foram examinadas no Microscópio Nikon Eclipse Ti-S e imagens 

foram tomadas com o software NIS-Elements AR. Para avaliar o estado morfológico, 

incluindo integridade epitelial, criptas expandidas e projeções reduzidas, expansão do 

lúmen e aparência das células caliciformes, foi aplicado um score semi-quantitativo 

modificado de He et.al. 2013 (112). 

4.6 Analise da Função Intestinal 

4.6.1 Produção de muco e atividade endocítica 

 Para a análise da função intestinal foi realizada uma coloração de montagem 

completa com alcian blue (Sigma) para visualizar a produção de muco pelo intestino 

do zebrafish, e uma coloração com neutral red para visualizar a atividade endocítica 

dos enterócitos do intestino-médio do zebrafish (84). 
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Alcian Blue: Larvas foram eutanasiadas como descritas anteriormente (111) e logo 

fixadas em paraformaldeído 4% overnight à 4 °C. No seguinte dia, foram lavados em 

etanol ácido (1% de ácido clorídrico concentrado em 70% de etanol), incubados em 

solução de alcian blue (0,1% de alcian blue em 80% de etanol e 20% de ácido acético 

glacial) durante 3 horas à temperatura ambiente e lavados repetidamente com etanol 

ácido. Posteriormente foram lavados em PBS 1 X e colocados em glicerol 70% para 

geração de imagens em Lupa Stéreo de Fluorescência (Lumar V12 Zeiss). Para a 

quantificação de células caliciformes os intestinos foram dissecados e colocados em 

lâminas de vidro para sua visualização no Microscópio Nikon Eclipse Ti-S e tomada de 

imagens com ajuda do software NIS-Elements AR. A contagem de células foi feita 

manualmente com o software Fiji (Is Just Image J). 

 

Neutral Red: No dia anterior à coleta se adicionou ao meio de embrião E3 contendo as 

larvas de zebrafish, a solução de neutral red a uma concentração final de 5 µg/mL da 

solução stock (2,5 mg/mL) e foi incubado até o dia seguinte. Após 18 hs, o excesso de 

corante foi lavado com meio E3 e as larvas foram anestesiadas e montadas em agarose 

1% + tricaína para geração de imagens in vivo com luz transmitida no Microscópio 

Intravital de Fluorescência (Axio Imager A.1, Carl-Zeiss). 

 

4.6.2 Sistema Nervoso Entérico 

 Para o estudo do sistema nervoso entérico durante a indução da colite, foi 

realizada uma imunofluorescência contra o marcador pan-neuronal HuC/D. As larvas 

foram coletadas, anestesiadas e fixadas em paraformaldeído (PFA) 4%/DMSO 1% toda 

a noite à 4 °C. No dia seguinte, foram lavadas três vezes PBS 1 X e armazenadas em 

metanol à -20 °C. Para a aplicação da técnica de imunofluorescência, as larvas fixadas 

foram permeabilizadas com acetona à -20 °C  e logo com colagenase IA (Sigma) 1 

mg/mL, deixando logo em solução de bloqueio “Immuno-Blocking” (IB: SFB 10%, 

DMSo 1%, PBS-Tritón 1%) overnight. Ao dia seguinte foi adicionado o anticorpo 

primário anti-HuC/D (camundongo) 1:100 (doação da Dra. Patricia Castelucci), 

incubado toda a noite e logo lavado com PBS-Tritón 1%, e incubado novamente 

overnight com anticorpo secundário Alexa Fluor-594 anti-camundongo 1:200 (doação 

da Dra. Patricia Castelucci),  e DAPI 1:1000 (Sigma). Finalmente, as larvas foram 

lavadas e montadas em agarose 1% (Promega) para ser visualizadas no Microscópio 
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Confocal Zeiss LSM 780-NLO. A quantificação do número de neurônios foi feita 

manualmente com o programa Fiji (Is Just ImageJ). 

 

4.6.3 Detecção de Proliferação Celular e Apoptose 

Para o ensaio de proliferação celular grupos de 10 larvas foram fixadas em PFA 

4%/DMSO 1% e foi aplicado o mesmo procedimento acima descrito para 

imunofluorescência. Foi usado um anticorpo primário anti-fosfo histona H3 (mouse) 

1:750 (Abcam, Biotech Company, Cambridge, UK), e um anticorpo secundário Alexa 

Fluor-488 goat anti-mouse 1:200 (Ab) + DAPI 1:1000 (Abcam). Finalmente as larvas 

foram montadas em agarose 1% para sua visualização em Microscópio Confocal Zeiss 

LSM 780-NLO.  

Para o ensaio de apoptose, as larvas foram fixadas em PFA 4%/DMSO 5% 

overnight à 4 °C, lavados com PBS 1 X e guardados em metanol à -20 °C . 

Posteriormente, foram permeabilizadas com acetona fria e Proteinase K 20 µg/mL 

(Promega). Logo re-fixado em PFA 4%, lavado em PBS 1 X, e incubado toda à noite 

com uma mistura de 50 µL de solução da enzima rTdT mais 450 µL do Label Solution 

do kit In Situ Cell Death Detection Kit, TMR red (Roche, Roche Diagnostics, 

Indianapolis, IN, United States). No dia seguinte foi incubado mais 1 hora à 37 °C, 

lavado com PBS 1x e incubado com corante nuclear DAPI 1/1000 por 1 hora à 

temperatura ambiente. Logo lavado em montado em agarose 1%, para sua visualização 

no microscópio confocal. Para cada caso, a quantificação das células positivas foi feita 

manualmente com o software Fiji (Is Just ImageJ). 

4.7 Quantificação de Moléculas Pró e Anti-Inflamatórias 

A análise de moléculas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (inf-γ, tnf-α, il-6, 

il-1β, il-8, il-12 e il-10) foi quantificada mediante PCR quantitativo. A extração do RNA 

total foi feita em amostras de 20 larvas de cada grupo experimental através do método 

de purificação com TRIzol LS (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, 

MA, United States). A síntese de cDNA foi feita com a enzima transcriptase reversa 

MMLV (Promega) e as amostras foram diluídas 1:4. Os primers Taqman para o qPCR 

foram obtidos da base de primers para Danio rerio da Applied Biosystems 

(tnfa:Dr03126850_m1; infg1-2: Dr03081923_m1; il1b: Dr03114371_m1; il10: 

Dr03103209_m1; il12a: Dr03127928_m1; il6st: Dr03431399_m1; myd88: 

Dr03075674_m1; nfkb2: Dr03425684_m1; gapdh: Dr03436842_m1) e o qPCR foi 



37 
 

realizado com o Taqman PCR Master Mix (Applied Biosystems - Life Technologies, 

Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, United States). 

Também foi examinada a expressão protéica de Tnfα mediante western blotting 

(WB). Larvas de 6 dpf foram anestesiadas em uma solução fria de  tricaína 30 mg/mL-

PBS 1 X (2:3) e imediatamente, o intestino foi dissecado baixo lupa estereoscópica e 

colocado em tubos de Precellys com esferas de óxido de zircônio mais 450 µL de 

tampão RIPA (NaCl 150 mM, NP-40 1%, SDS 1%, Tris pH 8.0 50 mM, NaF 10 mM) 

mais inibidores de protease e fosfatase e mantido em gelo até o fim do procedimento. 

Logo o tecido foi homogeneizado no aparelho Precellys 24 (Bertin Technologies) num 

ciclo de 5000 rpm duas vezes por 20 segundos, e centrifugados por 15 minutos a 

12.000 x g em centrífuga refrigerada. O sobrenadante foi retirado em tubos eppendorf 

novos e guardados à -80 °C.  A dosagem de proteínas foi feita mediante ensaio 

colorimétrico com o kit Proteínas Totais (Labtest Diagnóstica SA) e a absorbância foi 

quantificada pelo aparelho SYNERGY Mx Biotek e o software Gen 5. Para a preparação 

das amostras para WB foi utilizada uma mistura de 100 µL de Buffer Laemille 6 x mais 

0,015 g de DTT para 400 µL de amostra, e foram aquecidas por 10 min a 95 °C. Foram 

adicionados 10 µL do marcador de peso Rainbow Broad Range (ThermoScientific) e 

50 µg/mL de proteína de cada amostra foram carregadas num gel de acrilamida 12% 

em condições denaturantes, e corridas a 80 V até o passar o gel de empacotamento e 

logo 110 V por 2,5 horas.  A transferência do gel à membrana de nitrocelulose foi feita 

a 110 V  por 1 hora para mais tarde aplicar o pré-tratamento de membrana Antigen 

Pretreatment Solution do kit SuperSignal® Western Blot Enhancer (Pierce, Thermo 

Scientific) e bloquear a membrana com 5% de leite desnatado (Molico) por 1 hora. O 

anticorpos primários mouse anti-Tnfα 1:250 (Abcam.) e rabbit β-actina 1:1000  

(Abcam) foram diluidos no Primary Antibody Diluent do kit mencionado 

anteriormente e incubados toda a noite em agitação à 4 °C. Posteriormente, as 

membranas foram lavadas com TBST 1 X e incubadas por 1 hora com os antcorpos anti-

mouse e anti-rabbit- HRP 1:5000 e revelados com Pierce®ECL Western Bloting 

Substrate no aparelho ImageQuant LAS500. 

4.8 Estudo da Microbiota 

Para a análise da microbiota, os animais foram anestesiados e os intestinos 

dissecados como antes descrito. Um pool de 40 intestinos foi colocado em 500 µL de 

PBS 1 X estéril ao qual foi adicionado 70 µL de lisozima 10 mg/mL e incubado à 37 °C 
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toda à noite. No dia seguinte foram adicionados 500 µL de buffer de extração (Tris pH 

8.o 10 mM, EDTA 10 mM, NaCl 200 mM, SDS 0.5%, Proteinase K 200 µg/mL) e 

incubados à 55 °C por 3 horas. Mais tarde, foi acrescentado um volume igual de 

Fenol:Clorofórmio (1:1), agitado em vórtex por 2 minutos e  centrifugado 10 minutos a 

14000 rpm. A fase aquosa superior foi recuperada em outro tubo e o paso anterior foi 

repetido. Logo se adicionou 60 µL de acetato de sódio 3M e 600 µL de isopropanol frio, 

homogeneizando por inversão, e incubando overnight à -20 °C, até a formação de um 

pellet. Depois os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 14000 rpm, descartando 

o sobrenadante, e lavando com etanol 70% frio e repetindo, para logo deixar secando 

totalmente o etanol e resuspender o pellet em 20 µL de água DEPC, deixando eluir toda 

a noite à 4 °C.  

A quantificação do DNA foi feita no aparelho NanoDrop 1000 

Spectrophotometer, no software ND-100 a 230 nm e 10 ng de DNA foram  usados para 

a reação de PCR quantitativo, onde se usou o rRNA 16S total como gene de referência 

e primers para regiões do rRNA 16S de diferentes filos bacterianos: Fusobacteria (5’-

CGAGGAACCTTACCAGCGTT-3’/ 5’-ATCTCACGACACGAGCTGAC-3’), Firmicutes 

(5’-CAGCAGTAGGGAATCTTC-3’/5’-ACCTACGTATTACCGCGG-3’), Bacteroidetes 

(5’-CCGGATTTATTGGGTTTAAAGGG-3’/5’-GGTAAGGTTCCTCGCGTA-3’), 

Alphaproteobacteria (5’-CGGTAATACGGAGGGGGTT-3’/5’-

CGAATATCTACGAATTTCACCT-3’), Betaproteobacteria (5’-

CGAAAAACCTTACCTACC-3’/5’-GTATGACGTGTGAAGCC-3’), Gammaprotebacteria 

(5’-CCATGCCGCGTGTGTGAA-3’/5’-ACTCCCCAGGCGGTCAACTTA-3’), 

Actinobacteria (5’-GAGACTGCCGGGGTCAACT-3’/5’-TCTGCGATTACTAGCGAC-3’). 

4.9 Tratamento com Ácidos Graxos de Cadeia Curta 

Os AGCCs, acetato, propionato e butirato foram preparados a partir de ácido 

acético, butírico e propiônico  (Sigma), gerando soluções mãe de 1 M com pH ajustado 

a 7.4, esterilizados por filtração, aliquotados e guardados à -20 °C. Para testar seu efeito 

no tratamento da colite, foram adicionados os três juntos na mesma concentração ao 

meio com TNBS 40 µg/mL , em três grupos de concentrações diferentes (10 mM, 30 

mM e 50 mM) a partir dos 3 dpf até os 10 dpf, onde o tecido foi coletado para análise.  
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4.10 Análise Estatística 

Os dados são apresentados com média e desvio padrão. A diferença entre os 

grupos experimentais entre dois grupos foi determinada com teste de t-student e para 

três ou mais grupos com o teste de ANOVA, com pós-teste de Dunnet. A curva de 

sobrevida foi avaliada utilizando o teste de long-rank (Mantel-Cox) e Gehan-Breslow-

Wilcoxon. O valor de p<0,05 foi considerado significante para todas as análises. Todos 

os gráficos e análises estatísticas foram realizados utilizando o programa GraphPad 

PRISM® 5.03. 
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5 RESULTADOS  

5.1 Padronização da concentração do TNBS e análise da ação direta em    

larvas de zebrafish. 

Atualmente existem poucos trabalhos referentes à indução de colite no 

zebrafish (83-86, 90-92, 112), e a maioria estão baseados principalmente nos modelos 

já conhecidos em camundongos. Porém, o modelo de indução de colite por TNBS em 

larva de zebrafish é tecnicamente mais fácil de aplicar que o gerado em camundongos 

com a diferença de que o animal ainda não possui imunidade adaptativa circulante. 

Nosso grupo quis avaliar como acontece esta inflamação nestas condições, de modo 

que, resolvemos iniciar nossos estudos testando três diferentes concentrações de TNBS 

baseados no que já se descreveu na literatura. Inicialmente, tratamos os embriões a 

partir de 3 dpf com 20-40-60 µg/ml de TNBS e registramos o número de animais 

mortos por dia. Como se observa na Figura 4, os níveis de mortalidade estão 

diretamente relacionados às concentrações crescentes do TNBS e ao tempo de 

exposição ao reagente, sendo que a partir dos 40 µg/ml de TNBS em torno de 40% dos 

animais sobrevivem após os 9 dpf.  

 

 

 

 

Figura 4 - Efeito do ácido 2,4,6- trinitrobenzenossulfónico (TNBS) na taxa de 
sobrevivência de larvas de zebrafish. A. Desenho experimental da curva de sobrevida. O TNBS 
foi aplicado aos 3 dias pós-fertilização (dpf). B. Curva de sobrevida de larvas de zebrafish selvagens 
que foram expostas a concentrações de TNBS de 20, 40 e 60 µg/ml, desde os 3 dpf até 10 dpf . *p < 
0.0001 log-rank (Mantel-Cox) test. Representativo de três experimentos independentes.  

A B 
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No exame direto com auxílio de uma lupa, observamos que as larvas expostas 

ao TNBS apresentavam uma coloração amarelada no lúmen intestinal, que infere que 

os animais estão ingerindo o reagente, da mesma cor. Pode-se ver claramente a 

dilatação do lúmen intestinal enquanto maiores são a concentração do TNBS e os dias 

de tratamento (Fig. 5 B, D).  

Sabe-se na literatura (113, 114) que tanto o modelo murino com DSS quanto o 

com TNBS produzem uma redução significativa do comprimento do cólon. No caso do 

zebrafish, tanto o comprimento total da larva quanto o comprimento total do intestino 

foram afetados pela exposição ao TNBS e apresentaram redução significativa 

principalmente aos 60 µg/ml nos dias 6 e 8 pós-fertilização (Fig. 5 C).  

Figura 5 - Análisis in vivo de larvas tratadas com TNBS. A. Desenho experimental indicando 
exposição ao TNBS 20-40-60 µg/mL, a partir dos 3 dpf e análises aos 4-6-8-10 dias B. Imagens de 
microscopia intravital de larvas de 4, 6, 8 e 10 dpf expostas ao TNBS. Cabeça de seta indica ingestão 
do TNBS e expansão do bulbo após tratamento. Barra de escala 100 µm. C. Comprimento total da 
larva vs comprimento do intestino de larvas de 6 dpf em tratamento com TNBS (20, 40 e 60 µg/mL) 
**p<0.05 (One-way ANOVA). D. Area interior total do bulbo de animais de 6 dpf expostos a 
diferentes concentrações de TNBS. **p<0.05 one-way ANOVA. 

 

A 

B 

C D 
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Foi impossível obter dados de concentrações iguais e superiores a 40 µg/mL 

para os 10 dpf devido à alta mortalidade das larvas após os 9 dpf. 

5.2 Avaliação do estado histopatológico e funcional do intestino de larvas 

de zebrafish expostas a TNBS.  

As características histológicas das IBD são bem evidentes em humanos, e em 

geral se apresentam como anormalidades na arquitetura das criptas (distorção, 

ramificações, encurtamento, diminuição da densidade) e irregularidades na superfície 

mucosa, com rasgos inflamatórios como aumento da celularidade da lâmina própria 

com acumulação de linfócitos, células plasmáticas e neutrófilos, assim como mudanças 

no conteúdo de mucinas (115). Baseados num score semi-quantitativo utilizado por He. 

et al. 2013 (112) (Tabela 1), constatamos que características como expansão do lúmen 

intestinal e redução das vilosidades intestinais se intensificavam quanto maior era a 

concentração do TNBS usada (Fig. 6B).  

 

 

O modelo de indução de colite por TNBS no zebrafish, mostrou expansão do 

lúmen intestinal, predominantemente no bulbo, perda considerável das vilosidades 

intestinais e aplanamento do epitélio (Fig. 6C). Não se observaram mudanças drásticas 

no  intestino médio-posterior. No entanto, não se observou a presença de infiltrado de 

células imunes. 

Tabela 1 -  Sistema de score de enterocolite para avaliação histológica. 

Score 

Numérico 

Perda da arquitetura das vilosidades intestinais 

Integridade epitelial 

comprometida 

Fendas 

expandidas/projeções 

reduzidas 

Lúmen intestinal 

expandido 

0 Normal Normal Normal 

1 Dano leve Dano leve Expansão leve 

2 Dano moderado Dano moderado Expansão moderada 

3 Dano severo Dano severo Expansão severa 
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Mudanças na organização e composição do tecido carregam conjuntamente 

alterações funcionais. O intestino médio do zebrafish exibe proeminentes 

características associadas à função imune incluindo expressão de genes 

antimicrobianos, infiltração de neutrófilos e endocitose (116). A aplicação da técnica 

de neutral red demostrou que a administração do TNBS produz uma diminuição da 

capacidade endocítica deste segmento intestinal, evidenciado por uma redução na área 

e intensidade da coloração (Fig. 7 B, C).  

Por outro lado, é sabido que as mucinas desempenham um papel importante na 

da manutenção da homeostase imune intestinal, sendo que a depleção de muco é um 

dos fenómenos observados nas IBDs (117). Para saber se a produção de mucinas está 

alterada, a coloração de montagem completa com alcian blue é uma proveitosa técnica 

  
Figura 6 - Exame histopatológico de larvas tratadas com TNBS. A. Desenho experimental 
indicando exposição ao TNBS 20-40-60 µg/mL a partir dos 3 dpf e análise aos 8 dpf. B. Score total de 
enterocolite de animais expostos ao TNBS em concentrações de 20, 40 e 60 µg/ml aos 4, 6, 8 e 10 dpf. 
O score foi quantificado com método cego, 4-8 intestinos foram analisados para cada condição. *p<0.05 
(Kruskal–Wallis one-way ANOVA) cada coluna com o seu respectivo controle. C.  Seções longitudinais 
de larvas  de 8 dpf coloridas com alcian blue e zoom das vilosidades. As alterações histológicas após 
expor ao TNBS observadas incluíram: dilatação do lúmen intestinal, disrupção da arquitetura das 
vilosidades intestinais (setas vermelhas) e alisamento da parede intestinal. Barra de escala 50 µm.  
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para visualizar as mucinas ácidas produzidas pelas células caliciformes. Como se 

apresenta na Figura 7 B e 7 D, nenhuma das concentrações do TNBS muda a produção 

de muco quando comparadas ao controle, nem é modificada a quantidade de células 

caliciformes após a exposição ao TNBS, indicando que a função muco secretora não se 

vê alterada pelo químico. 

Estudos sugerem que a inflamação intestinal pode levar a mudanças 

persistentes na função do Sistema Nervoso Entérico (SNE) e do músculo liso, causando 

alterações na motilidade do cólon, hipersensibilidade, e disfunção intestinal (118). As 

transformações que podem acontecer no SNE por causa da inflamação podem afetar a 

estrutura morfológica ou a produção/secreção/captação de neurotransmissores (119). 

Para saber se existe alguma modificação no SNE induzida pelo TNBS, realizamos uma 

imunofluorescência para a molécula HuC/D, um marcador neuronal que reconhece 

proteínas da família ELAV (120) na maioria dos vertebrados (Fig. 8).  

Figura 7 - Exposição ao TNBS origina uma perda da função endocítica no intestino 
médio sem mudanças na produção de muco. A. Desenho experimental indicando exposição 
ao TNBS 20-40-60 µg/mL a partir dos 3 dpf e análise aos 8 dpf B. Fotografia in vivo  da corante 
neutral red  (esquerda) e alcian blue (direita) em animais de 8 dpf  tratados com diferentes 
concentrações de TNBS. Barra de escala 100 µm. C. Intensidade da área colorida por neutral red em 
animais tratados com diferentes concentrações de TNBS *p<0.05 one-way ANOVA. D. Fotografia de 
intestinos coloridos com alcian blue e dissecados, e sua respectiva quantificação do número de células 
caliciformes *p<0.05 t-test. 
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A  quantificação do número total de neurônios dos controles comparados com 

animais expostos ao TNBS não teve diferença estatística (Fig. 8 B,C). No entanto, 

podemos observar que os neurônios entéricos nos controles estão uniformemente 

distribuídos ao longo do intestino, enquanto animais com colite apresentaram uma 

distribuição neuronal mais centralizada no intestino médio (Fig. 8 B,D). 

Sabemos pela literatura, que a exposição ao TNBS ocasiona um dano direto na 

célula epitelial, pelo que poderia causar um aumento da mortalidade das células do 

epitélio intestinal. Por esse motivo, decidimos estudar o estado apoptótico e 

proliferativo das células epiteliais intestinais. Mediante a técnica de TUNEL, 

analisamos larvas de 6 dpf (3 dias de tratamento) e não observamos diferença 

significativa entre os grupos, mas sim uma tendência ao aumento da apoptóse no grupo 

exposto ao TNBS (Fig. 9 B, C). 

 

Figura 8  - O TNBS não altera o número de neurônios entéricos, mas sim sua 
distribuição. A. Desenho experimental indicando exposição ao TNBS 60 µg/mL a partir dos 3 dpf 
e análise aos 6 dpf B. Imagem em foco estendida de larvas de 6 dpf tratadas ou não com TNBS. Barra 
de escala 100 µm. C. Número de neurônios totais no intestino (área pontilhada em A) N=5 por grupo. 
*p<0.05 t-test. D. Número de neurónios por região (definida em Fig. 3). N=5 por grupo *p<0.05 
two-way ANOVA. 
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As histonas são proteínas nucleares que participam do empacotamento e 

organização do DNA. Estas proteínas sofrem variadas modificações pós-traducionais 

que influenciam no grau de empacotamento do DNA. A histona H3 é fosforilada na 

serina 10 (Ser10) durante a mitose e o uso de um anticorpo que reconhece esta forma 

fosforilada nos permite distinguir claramente células no ciclo proliferativo. A 

imunofluorescência contra a fosfohistona H3 não mostrou diferença estatística mas 

sim uma tendência a diminuição no número de células em mitose em animais expostos 

ao TNBS por 3 dias quando comparados com os controles (Fig. 8 D, E) 

 

Figura 9 - O TNBS induz apoptose e perda da proliferação no intestino de larvas de 
zebrafish. A. Desenho experimental indicando exposição ao TNBS 60 µg/mL a partir dos 3 dpf e 
análise aos 6 dpf. B,C. Detecção de células apoptóticas por meio da técnica de TUNEL. Observa-se 
um aumento não significativo no número de células apoptóticas com respeito ao controle. D,E. 
Imunofluorescência anti-fosfo histona H3, determina células em mitose. Observa-se diminuição não 
significativa da proliferação quando os animais são tratados com TNBS. Barra de escala 100 µm. * 
p<0.05 t-test. 
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5.3 Determinação do estado inflamatório das larvas de zebrafish expostas 

a TNBS. 

 Para caracterizar melhor o efeito da exposição ao TNBS, nós avaliamos as 

citocinas inflamatórias desses animais por PCR quantitativo e western blot. Observou-

se, que a nível transcricional o tratamento com o hapteno aumentou entre 3 a 15 vezes 

a expressão das moléculas inflamatórias tnfa, il1b, infg1-2 e il8, e levemente a citocina 

anti-inflamatória il10 (Fig. 10 B). Não se constataram diferenças na expressão de il6, 

Figura 10 - Administração de TNBS induz aumento de citocinas inflamatórias. A. 
Desenho experimental indicando exposição ao TNBS 60 µg/mL a partir dos 3 dpf e análise aos 6 dpf 
B. Larvas expostas ao TNBS apresentam um leve aumento de transcritos das citocinas tnfα (TNBS 
Mean=17.95), il1β (TNBS Mean=9.06),  infγ1-2 (TNBS Mean=12.90), il12 (TNBS Mean=3.39), il8 
(TNBS Mean=1.63).  e il10 (TNBS Mean=2.40). *p<0.05 t-test. C. Western blot de pools de intestinos 
de animais tratados ou não com TNBS. Representativo de quatro experimentos. *p<0.05 t-test. 
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myd88 e nfkb. A expressão dos níveis protéicos de Tnfα demonstrou um aumento não 

significativo nas larvas tratadas com TNBS quando comparada com controles (Fig. 10 

C). 

A análise de linhagens transgênicas é de grande utilidade na hora de estudar in vivo o 

comportamento de células imunes. No zebrafish, as células mielóides são geradas no 

pronefros (Pn), o equivalente à medula óssea dos mamíferos, e são armazenadas no 

Tecido Hematopoiético Caudal (CHT). O transgênico de células mielóides Lys:DSRED 

mostrou um incremento no número de células infiltrantes tanto no intestino quanto 

em diferentes zonas da pele, assim como no CHT e no Pn (Fig. 11 B) logo após ser 

tratado com TNBS.  A quantificação do número de células infiltrantes no intestino 

demonstrou um aumento significativo nos animais tratados com TNBS (Fig. 11 C).  

 

 

 

 

Figura 11 - A exposição ao TNBS produz um maior recrutamento de células mielóides. 
A. Desenho experimental indicando exposição ao TNBS 60 µg/mL a partir dos 3 dpf e análise aos 6 
dpf. B. Larvas de 6 dpf do transgênico Lys:DSRED expostas a 60 µg/ml de TNBS apresentam maior 
quantidade de células mielóides quando comparado aos controles. Barra de escala 100 µm. Pn: 
Pronefros; CHT: Tecido Hematopoiético Caudal. C. Gráfico do número de macrófagos infiltrantes no 
intestino. * p<0.05 t-test. 
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5.4 Análise da microbiota em peixes tratados com TNBS 

 Um fator importante que participa na patogênese das IBD é a microbiota, e 

assim como as células imunes do hospedeiro podem reagir contra antígenos 

bacterianos comensais, a própria microbiota pode alterar em estados inflamatórios, 

contribuindo ainda mais à cronicidade deste. Para estudar as mudanças nos diferentes 

grupos bacterianos durante a inflamação por TNBS, realizamos PCR quantitativo 

contra o rRNA 16S específicos para cada filo em larvas de 10 dpf tratadas com 40 

µg/mL de TNBS. A exposição ao TNBS induziu uma diminuição nos filos Firmicutes e 

Alphaproteobacteria, e um aumento de Gammaproteobacteria e Actinobacteria, 

enquanto as Fusobacteria não foram significativamente alteradas (Fig. 12) e os níveis 

de Bacteroidetes  e Betaprocteobacteria foram indetectáveis (não mostrado). 

5.5 Tratamento com Ácidos Graxos de Cadeia Curta 

 Como foi mencionado na introdução, os AGCCs são produtos do metabolismo 

da microbiota, e ultimamente estão sendo estudados por suas propriedades 

imunomoduladoras. Porém, hoje em dia não existem estudos destes compostos no 

zebrafish, pelo que seu uso como terapia contra a inflamação foi testado e padronizado 

em base nos tratamentos feitos em outros animais e em cultura celular.  

Figura 12 - A exposição ao TNBS muda a composição da microbiota. A. Desenho 
experimental indicando exposição ao TNBS 40 µg/mL a partir dos 3 dpf até os 10 dpf. B. Gráficos de 
expressão relativa do gen de rRNA 16S de filos e classes bacterianos de intestinos de larvas de 10 dpf 
expostas a 40 µg/mL de TNBS a partir dos 3 dpf. * p<0.05 t-test. 
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Para começar, foram testadas três concentrações de acetato, propionato e 

butirato (10-30-50 mM), colocados em conjunto com TNBS 40 µg/mL e se observou a 

sobrevida dos animais. A coadministração de AGCCs em concentrações acima de 10 

mM mostrou uma indução de morte mais rápida em comparação ao exposto somente 

ao TNBS, enquanto que a concentração de 10 mM obteve uma leve melhora na 

sobrevida comparado com o controle de colite (Fig. 13). 

 A análise da citocina inflamatória Tnfα por western blot em animais tratados 

até os 10 dpf mostrou um aumento na expressão desta em animais expostos ao TNBS 

e uma leve diminuição da mesma quando foi tratado em conjunto com acetato, 

propionato e butirato, na concentração de 10 mM de cada um (Fig. 14 B). Por último, 

a microbiota sofreu algumas modificações aumentando todos os grupos em 

comparação ao exposto ao TNBS, e significativamente só os filos Fusobacteria, 

Gammaproteobacteria e Actinobacteria, demonstrando que o tratamento com AGCCs 

têm um efeito direto na microbiota (Fig. 14 C). 

 

Figura 13 - Tratamento com ácidos graxos de cadeia curta melhora a sobrevida de 
animais expostos ao TNBS. A. Desenho experimental indicando exposição ao TNBS 40 µg/mL a 
partir dos 3 dpf e análise de sobrevida até os 12 dpf. B. Curva de sobrevida de larvas expostas a 40 
µg/ml de TNBS  e diferentes concentrações de acetato, propionato e butirato em conjunto (AGCC 10-
30-50 mM) *p < 0.0001 log-rank (Mantel-Cox) todas as curvas foram estatísticamente diferentes 
entre elas.  
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Diante destes resultados, podemos concluir que a exposição ao TNBS induz um 

estado inflamatório agudo com perda da arquitetura intestinal normal, e que age 

afetando a sobrevida dos animais expostos a ele dependendo do tempo e dose usada. 

Com uma exposição ao TNBS por 3 dias é possível visualizar alterações na capacidade 

endocítica do intestino, na distribuição dos neurônios entéricos ao longo do intestino, 

e disbiose da microbiota comensal. Não se observam mudanças na produção de muco 

ou no número de células caliciformes nem na quantidade de células apoptóticas e 

proliferativas. O tratamento com AGCCs em coadministração ao TNBS induz alta 

mortalidade a concentrações de 30-50 mM, porém, na concentração de 10 mM teve 

leve ação anti-inflamatória e ação sobre os grupos da microbiota do zebrafish.  

A 

B 

C 

Figura 14 - Tratamento com ácidos graxos de cadeia curta induz efeitos anti-
inflamatórios e modifica a microbiota. A. Desenho experimental indicando exposição ao 
TNBS 40 µg/mL a partir dos 3 dpf e análise aos 10 dpf. B. Expressão proteica de Tnfα de animais 
expostos a TNBS 40 µg/mL e tratados com AGCCs (acetato, propionato e butirato) 10 mM. C. 
Expressão relativa de rRNA 16S de filos bacterianos em 10 ng de tecido intestinal. * p<0.05 Two-
way ANOVA. Fuso: Fusobacteria; Firm: Firmicutes; Alpha: Alphaproteobacteria; Gamma: 
Gammaproteobacteria; Actino: Actinobacteria. 
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6 DISCUSSÃO 

 Neste trabalho, examinamos a ação do ácido 2,4,6-trinitrobenzensulfônico 

(TNBS) como agente iniciador da inflamação, no intestino da larva do zebrafish. 

Constatamos que o TNBS tem um efeito dose-dependente na sobrevida dos animais 

expostos, ele afeta o intestino do zebrafish incrementando o lúmen intestinal, alisando 

as vilosidades intestinais e afinando a parede intestinal, induzindo uma perda de 

função endocítica no intestino médio e uma redistribuição dos neurônios entéricos ao 

longo do intestino. O TNBS não afeta a produção de muco nem a quantidade de células 

caliciformes e produz uma tendência não significativa ao aumento da apoptose e 

diminuição da proliferação em células da parede intestinal. Também observamos que 

a exposição ao hapteno produz aumento de citocinas inflamatórias e infiltrado de 

células mielóides, tanto no intestino quanto em outras zonas do corpo do peixe, e que 

existe uma modificação da microbiota em estes animais. Por último, vimos que o 

tratamento com AGCCs diminuiu a inflamação só com a concentração de 10 mM e 

também teve influencia na microbiota, modificando a quantidade de vários filos 

bacterianos.  

As IBDs surgem da quebra da tolerância imune contra a microbiota comensal, 

levando a uma inflamação de tipo crônica e dano na mucosa epitelial em indivíduos 

geneticamente susceptíveis. Além da predisposição genética, diversos fatores 

etiológicos ambientais têm se relacionado com as IBD incluindo estresse, hábito de 

fumar, uso excessivo de alguns medicamentos como antibióticos e AINEs, má 

alimentação, entre outros. Apesar dos muitos estudos em andamento, ainda não se 

sabe exatamente em que ponto começa a doença.  Assim, o exame direto de amostras 

humanas e/ou modelos animais é de extrema importância para esclarecer os 

mecanismos patológicos envolvidos nestas doenças e procurar melhores estratégias 

terapêuticas para elas. Parâmetros biologicamente importantes para modelar as IBD 

humanas incluem a necessidade da microbiota em desencadear a inflamação, a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, o recrutamento de leucócitos e a perda da 

função intestinal (91, 121).  

Nossos análises foram concentrados no exame de larvas entre 6 a 10 dpf, idade 

na qual ainda não existem células da imunidade adaptativa circulantes, pelo que a 

indução da colite se desenvolve em um contexto de imunidade inata isolada, por isso 

pensamos, que nosso modelo não chega à cronicidade. Apesar disso, conseguimos fazer 

um paralelo com algumas características de outros modelos de IBD em mamíferos tais 
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como, ação dose-dependente do TNBS, infiltração de leucócitos no intestino, e 

produção aumentada das citocinas infγ, tnfα e il-12, características obervadas também 

por Oehlers et al. (84, 91) e Fleming et al. (90). Curiosamente, as citocinas antes 

mencionadas são participantes do perfil Th1 resultantes de uma resposta inflamatória 

local aguda presentes na maioria dos experimentos de indução de colite com uma dose 

de TNBS em murinos (113). A partir disso, pode-se inferir que são as próprias células 

epiteliais intestinais e as células imunes inatas residentes no intestino que iniciam o 

processo inflamatório, sendo que a ausência das células T impossibilita desenvolver 

um curso crônico da inflamação.  

Hoje em dia se acredita que a ação do TNBS como indutor de colite é através da  

sua ação como hapteno, isto é, age como uma molécula que pode provocar uma 

resposta imune quando está ligada a um carreador, que por si só não vai produzir uma 

resposta imunológica. Porém, o TNBS consegue induzir colite em animais sem 

sensibilização prévia, e na larva de zebrafish, que é um organismo que não tem 

desenvolvido o sistema imune adaptativo para mediar uma resposta de células T contra 

o hapteno, pelo que o TNBS poderia estar agindo diretamente, já matando células 

epiteliais, evidenciado na nossa observação da tendência ao aumento da apoptose 

intestinal, ou desregulando diretamente a função da célula epitelial intestinal, ou 

indiretamente, quebrando a proteção que oferecem as mucinas ao epitélio intestinal, 

resultando em um contato irregular da microbiota com as células do hospedeiro. Isto 

concorda com o trabalho de Fleming et.al. (90), onde observaram o intestino de larvas 

de zebrafish expostas ao TNBS na microscopia eletrônica e detectaram acumulação de 

lisossomos na região apical da célula epitelial e perda das tight e gap juctions entre as 

células, porém as microvilosidades das IECs se mantiveram conservadas, indicando 

que o TNBS tem uma ação direita na fisiologia das IECs e não uma ação erosiva. De 

qualquer maneira, observamos que a gravidade e variedade da lesão causada pelo 

TNBS no intestino está diretamente relacionada à concentração do reagente e é 

também ao tempo de acumulação do TNBS no intestino da larva, por tanto, pensamos 

que com uma exposição prolongada ao TNBS em doses menores poderíamos observar 

uma ação mais crônica do reagente, incrementando a apoptóse e talvez incrementando 

a inflamação. 

No exame visual, observamos que o intestino dos animais tratados com TNBS 

sofreu um leve encurtamento em relação aos controles, no entanto, esse encurtamento 

parece ser reflexo do encurtamento da larva que está completamente imersa no líquido. 
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A nossa proposta inicial era que essa diminuição no comprimento era devido ao 

aumento da apoptose e à diminuição da proliferação evidenciados pelos ensaios de 

TUNEL e anti-H3 fosforilada, mas seria necessário quantificar as células apoptóticas e 

em proliferação de toda a larva para afirmar este fato, além disso, o número de larvas 

analisadas debe ser maior. Por outro lado, observamos aumento da dilatação do bulbo 

intestinal e podemos acreditar que alterações funcionais nas fibras musculares ou no 

sistema encarregado de controlar o tono do músculo (SNE, células intersticiais de 

Cajal) possam ter alguma influencia neste fato, porém, um estudo mais profundo 

destes fatores é necessário para concluir com certeza esta afirmação. 

O TNBS teve também outros efeitos no intestino da larva do zebrafish, 

evidenciados pela histologia, tais como aumento do lúmen intestinal, perda da 

arquitetura das vilosidades intestinais levando a um achatamento do epitélio. No 

entanto, estas características histológicas são pouco representativas do que é 

observado durante a CD e a UC nos humanos, onde existe grande perda das vilosidades 

e se apreciam grandes acumulações de células imunes (117). O curto tempo de 

exposição analisado e a falta do sistema imune adaptativo neste modelo são fatores que 

podem afetar a aparição de estas características, pelo que seria interessante aplicar o 

modelo em peixes de mais de um mês de vida para comparar o efeito do TNBS com e 

sem participação da imunidade adaptativa. 

  A coloração de neutral red tem sido usada como marcador de dano epitelial em 

larvas de zebrafish (84). O neutral red é “ingerido” por células vivas através da 

endocitose em massa e cora fagossomos e lisossomos intracelulares, pelo que é também 

um indicador da função endocítica normal do intestino médio do zebrafish (91) 

Acreditamos que a capacidade do intestino médio de ingerir a corante foi afetada 

totalmente pela adição do TNBS, também de forma dose-dependente, e isto poderia se 

refletir na capacidade do intestino de absorver alimentos. Por outro lado a alteração 

morfologia das células caliciformes é um ponto de discorda entre autores, pois alguns 

alegam que as células caliciformes aumentam em número e a sua morfologia é afetada 

por causa do TNBS no zebrafish (90, 112), mas outros se referem ao modelo do TNBS 

como não indutor de mucinas (85). Nossa coloração de montagem completa com 

alcian blue não evidenciou diferenças na produção de muco nem no número de células 

caliciformes entre o controle e o tratado com TNBS. Sem embargo, as mudanças nas 

células caliciformes observadas por dois autores que usaram o TNBS (90, 112) podem 
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estar ligadas ao tempo e concentração deste, pois eles tratam por cinco dias em vez de 

três, como nosso caso. 

Um dos pontos nunca estudados anteriormente em este modelo em zebrafish 

são as alterações do SNE. Nós observamos que a exposição ao TNBS ocasionou uma 

redistribuição dos neurônios entéricos no intestino médio sem diferença estatística no 

número total de neurônios. Podemos especular que isto pode dever-se a uma 

compensação do SNE pela perda de capacidade endocítica do intestino médio, de modo 

que melhore a captação de alimentos influenciando no peristaltismo intestinal. No 

entanto, pouco podemos concluir pois são necessários análises de contração 

peristáltica e outros parâmetros neuronais, como ramificações neuronais, 

neurotransmissores e células da glia para estabelecer o que realmente acontece. Em 

este ponto, seria interessante aprofundar nas modificações que sofre os SNE durante 

eventos inflamatórios como a colite no modelo de zebrafish, devido a que atualmente 

não existem trabalhos em relação ao tema. 

Como falado na introdução, a colonização da microbiota começa em torno dos 

4 dpf, é por isso que as análises desta foram realizadas aos 10 dpf, quando a colonização 

já está estabelecida. As modificações das bactérias residentes em este modelo se 

resumem a uma diminuição de Firmicutes e Alphaproteobacterias, e aumento das 

Gammaproteobacterias e Actinobactérias, que é consistente com a literatura (112) onde 

se observou aos 8 dpf um aumento das Proteobacterias e diminuição dos Firmicutes 

logo da exposição ao TNBS. Isto é de grande interesse pois nas IBDs humanas o grupo 

das Proteobacterias também se mantém aumentado (81, 122), e representantes do 

grupo das Bacteroidetes e Firmicutes diminuem de forma acentuada (20). Isto 

demonstra que a microbiota do zebrafish tem um comportamento semelhante à 

humana e pode ser um bom modelo para o estudo desta. 

Por último, o tratamento com acetato, propionato e butirato coadministrados 

junto ao TNBS, tem melhores resultados em concentrações não superiores a 10 mM, 

pois acima desta concentração os animais não sobreviviam. Consequentemente, os 10 

mM de AGCCs parecem ser suficientes para diminuir a expressão da citocina pró-

inflamatória TNFα, sugerindo modulação da inflamação. Porém, precisa-se de uma 

análise mais profunda, com concentrações ainda menores e em tratamento separado 

para estudar o real efeito dos AGCCs em este modelo de inflamação. A ação dos AGCCs 

na microbiota é contraditória dado que aumentam significativamente três grupos 

bacterianos, Fusobacterias, Gammaproteobacterias e Actinobacterias, que têm sido 
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relacionados de diferentes formas às IBDs. Fusobacterias são comumente achadas no 

intestino do zebrafish (75), mas nos humanos são parte da microbiota bucal (123) e 

algumas espécies (F. nucleatum) têm sido relacionadas com pacientes com IBD (124-

126) e câncer colorectal (127, 128). Gammaproteobacterias e Actinobacterias também 

são encontradas aumentadas em IBDs (20, 81, 129).  É necessário fazer um estudo no 

nível de espécie para saber quais são exatamente as bactérias modificadas. 

 Em conclusão, este modelo surge como uma ferramenta para estudar a 

inflamação intestinal aguda, as alterações morfofuncionais que afetam o intestino 

durante a inflamação e as possíveis estratégias para seu tratamento e melhora. As 

características do animal e seu pequeno tamanho tornam este modelo uma plataforma 

fascinante para efetuar ensaios a grande escala para modificadores terapêuticos da 

enterocolite in vivo.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, nós podemos concluir que a exposição ao TNBS: 

 

 Provoca uma mortalidade dependente da concentração utilizada e do tempo de 

exposição; 

 

 Induz alterações histológicas incluindo aumento do lúmen intestinal, 

aplanamento das vilosidades intestinais e afinamento da parede intestinal; 

 

 Afeta a capacidade endocítica do intestino, mas não a produção de mucinas e 

quantidade de células caliciformes, e produz uma redistribuição dos neurônios 

entéricos; 

 

 Produz aumento da apoptose e diminuição da proliferação das células epiteliais 

intestinais; 

 

 Provoca aumento de moléculas pró-inflamatórias como tnfα, infγ1-2 e il-12a, 

além de um leve aumento de il1β e il10, também incrementa o infiltrado 

leucocitário no intestino; e 

 

 O tratamento com AGCCs, tem um efeito tóxico em altas concentrações e induze 

um efeito anti-inflamatório em concentrações menores. 

 

 

 

Deste modo, o TNBS provoca uma inflamação aguda no intestino de larvas de 

zebrafish com elementos similares aos modelos murinos de IBD, e pode ser 

utilizado para ensaios terapêuticos anti-inflamatórios a grande escala. 
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