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RESUMO 

 

RICARDO-DA-SILVA, F.Y. Avaliação da resposta inflamatória local após isquemia e 

reperfusão intestinal em ratos: efeito do tratamento com estradiol. 2015. 130 f. 

Dissertação (Mestrado Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A isquemia e reperfusão (IR) intestinal pode causar inflamação local e sistêmica. Evidências 

experimentais mostram que fêmeas são mais resistentes aos efeitos inflamatórios da IR, 

possivelmente em decorrência dos efeitos protetores o estradiol. Todavia, o papel do estradiol 

no controle da inflamação causada pela IR intestinal em machos ainda não foi totalmente 

elucidado. Para investigar a modulação da inflamação gerada no intestino e suas repercussões 

sistêmicas utilizamos grupos de ratos (Wistar, 60 dias, 160 g) submetidos a IR intestinal. 

Após a anestesia a isquemia intestinal foi realizada pela obstrução do fluxo da artéria 

mesentérica superior (AMS) durante 45 min utilizando um clipe cirúrgico. O retorno do fluxo 

da AMS (reperfusão intestinal) ocorreu removendo-se o clipe cirúrgico. Decorridas 2 h de 

reperfusão intestinal os animais foram submetidos à eutanásia e os experimentos conduzidos. 

O tratamento dos animais com estradiol (280 µg/kg) se deu em dois protocolos: um 

considerado terapêutico onde os animais receberam dose (i. v.) única do hormônio 30 min 

após a indução da isquemia intestinal (E30) e no outro classificado como preventivo, os 

animais receberam dose única (s. c.) do hormônio 24 h antes da indução da isquemia (E24). 

Como controle utilizamos ratos falsamente submetidos à isquemia (Sham) e animais não 

manipulados (Basal). Os estudos quantificaram a permeabilidade vascular e da mucosa 

intestinal (extravasamento do corante azul de Evans e de dextran-FITC respectivamente), o 

recrutamento/ativação de neutrófilos (atividade de mieloperoxidase), motilidade e reatividade 

ex vivo do íleo (trânsito de carvão ativado no intestino e curva dose resposta à metacolina, 

respectivamente). Paralelamente, isolamos o intestino numa embalagem plástica 

quantificamos o volume de fluido gerado pelo intestino durante o período de IR intestinal e 

nele determinamos a concentração de IL-10, TNF-α, leucócitos e corante azul de Evans. Para 

investigar as repercussões sistêmicas da IR intestinal, determinamos o número de leucócitos 

circulantes, células da medula óssea, marcadores de lesão tecidual (fosfatase alcalina e lactato 

desidrogenase (LDH)) e citocinas (IL-1β, IL-6, IL12p70, IL-17, IL-10, IFN-γ), fatores 

(VEGF, TNF-α e GM-CSF) e quimiocinas (MIP-1α, MCP-1, GRO/KC e IP-10) presentes no 
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soro dos animais. Estudos in vitro sobre a capacidade de migração de neutrófilos também 

foram conduzidos. De maneira geral nossos resultados mostraram que a IR intestinal 

aumentou a permeabilidade vascular e da mucosa intestinal, o recrutamento/ativação de 

neutrófilos e diminuiu a motilidade e reatividade ex vivo frente a metacolina. Ainda, o volume 

de fluido intestinal exsudado reduziu, mas nele houve aumento de TNF-α e IL-10 e de 

leucócitos. Sistemicamente a IR intestinal elevou o número de leucócitos circulantes 

(granulócitos), e diminuiu o de células da medula óssea. Aumentou também os níveis de 

fosfatase alcalina e LDH no soro, bem como a concentração de todas as citocinas, fatores e 

quimiocinas dosados. Ainda, neutrófilos revelaram aumento da migração em ensaio in vitro. 

Em relação aos protocolos de tratamento dos animais com estradiol, nossos dados mostraram 

que em ambos (E30 e E24) houve redução de TNF-α e de leucócitos no fluido intestinal, 

recrutamento/ativação de neutrófilos, LDH e de IL-1β, IL-10, VEGF, MIP-1α, MCP-1, 

GRO/KC e IP-10. Apenas o tratamento preventivo (E24) causou redução da permeabilidade 

vascular intestinal, aumento da motilidade intestinal e a contagem de células da medula óssea. 

Por outro lado, o tratamento terapêutico (E30) causou diminuição da permeabilidade da 

mucosa intestinal, leucócitos circulantes, fosfatase alcalina e de IL-6, TNF-α e GM-CSF no 

soro dos animais. 

Tomados em conjunto os resultados apresentados neste estudo sugerem que as repercussões 

locais e sistêmicas decorrentes da IR intestinal podem ser atenuadas pelo estradiol no contexto 

de um efeito terapêutico ou preventivo. Visto que a inflamação no intestino ao ser 

disseminada, acarreta graves consequências sistêmicas, nossos dados permitem inferir que o 

estradiol seja uma alternativa farmacológica de interesse no controle e compreensão dos 

mecanismos subjacentes à indução da inflamação intestinal após eventos isquêmicos seguidos 

de reperfusão intestinal. 

 

Palavras-chave: Inflamação. Isquemia e Reperfusão Intestinal. Estradiol. Ratos. 
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ABSTRACT 

 

RICARDO-DA-SILVA, F.Y. Local inflammatory response following intestinal ischemia 

and reperfusion in male rats: effect of estradiol treatment effect. 2015. 130 p. Masters 

thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015. 

 

Intestinal ischemia/reperfusion (IR) causes local and remote injuries. Experimental evidence 

indicates that female rats are more resistant to IR inflammatory effects and this could likely be 

due the protective effects of estradiol. However, the role of estradiol on the control of 

inflammation induced by by intestinal IR in male, is still not completely elucidated. In order 

to investigate the inflammatory response in the intestine and its systemic repercussions, 

groups of male rats (Wistar, 60 days, 160 g) were submitted to intestinal IR. Under 

anesthesia, intestinal ischemia was induced by obstruction of superior mesenteric artery 

(SMA) during 45 min. After 2 h of intestinal reperfusion the animals were submitted to 

euthanasia and the experiments were conducted. Groups of animals received estradiol 

treatment (280 µg/kg) 30 min after the induction of intestinal ischemia (E30) (therapeutic 

treatment) or (preventive treatment) 24 h before the induction of intestinal ischemia (E24). As 

controls rats were falsely submitted to instestinal IR (Sham) and as reference we used non 

manipulated rats (Naïve). Vascular and mucosal permeability from intestine were quantified 

by Evans blue dye and dextran-FITC extravasation, respectively. The recruitment/activation 

of neutrophils was determined by myeloperoxidase activity, the intestinal motility and ileum 

ex vivo reactivity by activated coal transit in the intestine and by dose response curve to 

methacholine, respectively) were also evaluated. In a parallel set of experiments, the intestine 

of rats submitted to intestinal IR or sham was isolated in a plastic bag and the volume and 

content of the fluid accumulated inside during intestinal IR period were analyzed. The levels 

of IL-10, TNF-α, leukocytes and Evans blue dye extravaseted were quantified. In order to 

investigate the systemic repercussions of intestinal IR, we determined the number of blood 

leukocytes, bone marrow cells, tissue injury markers (alkaline phosphatase and lactate 

dehydrogenase (LDH)), cytokines (IL-1β, IL-6, IL12p70, IL-17, IL-10,IFN-γ), factors 

(VEGF, TNF-α e GM-CSF) and chemokines (MIP-1α, MCP-1, GRO/KC e IP-10) in serum of 

those animals. In vitro studies about neutrophils migration were also conducted. Our data 

showed that intestinal IR increased intestinal vascular and mucosal permeability, 
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recruitment/activation of neutrophils, intestinal motility and ex vivo reactivity to methacoline. 

There was a reduction of exsudate intestinal fluid volume that was accompanied by an 

increase of TNF-α and IL-10 levels and leukocytes numbers. Systemically, intestinal IR 

increased the white blood cell counts and reduced the bone marrow cell counts. Serum 

alkaline phosphatase, LDH and all quantified cytokines and chemokines were found increased 

after intestinal I/R. Regarding the in vitro migration assay we observed that the neutrophil 

migration after intestinal IR was increased. Estradiol treatment, showed that both (E30 and 

E24) reduced TNF-α and leukocytes in the intestinal fluid, neutrophils recruitment/activation, 

LDH and IL-1β, IL-10, VEGF, MIP-1α, MCP-1, GRO/KC e IP-10. Preventive treatment 

(E24) reduced the intestinal vascular permeability but increased intestinal motility and bone 

marrow cell counts. On the other hand, therapeutic treatment (E30) reduced the intestinal 

mucosal permeability, white blood cell counts and serum concentrations of alkaline 

phosphatase, IL-6, TNF-α and GM-CSF. 

Overall, our results suggest that the systemic and local repercussions of intestinal IR were 

attenuated by estradiol administration in the context of therapeutic and preventive treatment 

of the rats. Since that intestinal inflammation could lead to important systemic consequences, 

our data allow us to suggest that estradiol could be an interesting pharmacological alternative 

in the control and understanding of the mechanisms triggered by intestinal ischemic events 

followed by reperfusion. 

 

Keywords: Inflammation. Intestinal Ischemia and Reperfusion. Estradiol. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Isquemia e Reperfusão 

 

A isquemia é um evento caracterizado pela obstrução total ou parcial do suprimento 

sanguíneo a um órgão ou região. A reperfusão é a restauração deste suprimento 

(ELTZSCHIG; ECKLE, 2011). A isquemia é responsável pela diminuição de oxigênio e do 

aporte de nutrientes para a área afetada e, como consequência o metabolismo aeróbico é 

comprometido. Desta forma, ocorre redução dos estoques de trifosfato de adenosina (ATP), 

acúmulo de ácido lático, aumento da geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, 

produção e liberação de mediadores inflamatórios e indução de fatores transcrição, como fator 

nuclear κ B (NF-κB), proteína ativadora 1 (AP-1) que regulam a expressão de genes pró-

infamatórios, tais eventos culminam com a produção de enzimas, citocinas, e expressão 

moléculas de adesão (BALAKUMAR et al., 2008; CERQUEIRA et al., 2005; ZUIDEMA; 

ZHANG, 2010). 

Existem evidências de que o efeito lesivo e inflamatório da isquemia se deve à geração 

de produtos tóxicos gerados durante o evento isquêmico, que são então disseminados no 

período de reperfusão, momento no qual a circulação sanguínea é retomada. Havendo o 

restabelecimento da oxigenação dos tecidos ocorre aumento do influxo de cálcio para o meio 

intracelular. Com isto aumenta a atividade de fosfolipase A2 que libera ácido araquidônico, o 

qual é metabolizado pela enzima cicloxigenase (COX) e gera prostaglandinas, tromboxana e 

prostaciclina, assim como leucotrienos, pela atividade da enzima lipoxigenase (LOX). Da 

ação destes mediadores resulta aumento da permeabilidade vascular, agregação plaquetária e 

quimiotaxia de células polimorfonucleares (BERTHIAUME et al., 1999; CERQUEIRA et al., 

2005; ELTZSCHIG; CARMELIET, 2011; GIRN et al., 2007). 

As alterações do organismo desencadeadas pela isquemia e reperfusão (IR) podem 

resultar em lesões teciduais locais e distantes de onde foi gerada a isquemia (BERTHIAUME 

et al., 1999; HO et al., 2009). Paradoxalmente, da mesma forma que a restauração da 

circulação pode ser lesiva, ela também é o evento necessário para o restabelecimento da 

homeostasia (PARKS; GRANGER, 1986). Em condições nas quais os limites da homeostasia 

são ultrapassados, a IR pode desencadear outras síndromes clínicas como lesão do miocárdio, 

acidente vascular cerebral e lesão pulmonar. Tais eventos contribuem para o 
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desencadeamento da falência múltipla de órgãos e sistemas (HALLDORSSON et al., 2000; 

ZUIDEMA; ZHANG, 2010). 

 

1.2 Isquemia e Reperfusão intestinal 

 

A isquemia da região esplâncnica é um evento clínico relevante, pois a região 

gastrintestinal recebe de 10 a 25% do débito cardíaco e destes, 70 a 90% suprem a mucosa e 

submucosa intestinal. Dentre os eventos isquêmicos da região esplâncnica com potencial 

capacidade lesiva para o organismo, destacam-se aqueles decorrentes da obstrução do fluxo 

das artérias mesentéricas. Os principais ramos da artéria mesentérica superior (AMS) 

compreendem a artéria pancreático-duodenal inferior, artéria cólica média, artéria cólica 

direita, 4-6 ramos do jejuno, 9-13 ramos do íleo. A AMS em humanos é responsável pelo 

suprimento de sangue para áreas tais como: pâncreas, intestino delgado e parte do cólon 

(ROSENBLUM et al.,1997). Portanto, segmentos do intestino delgado e grosso podem ser 

alvos de lesões isquêmicas, decorrentes da interrupção do fluxo da AMS. Exemplos de lesões 

intestinais graves são a colite isquêmica e a isquemia mesentérica. Esta última, mais grave, 

pode ser causada por embolia arterial, trombose arterial, patologias não oclusivas e trombose 

venosa mesentérica, além de causas não patológicas, como em manobras cirúrgicas 

(VOLLMAR; MENGER, 2011). 

A primeira descrição do quadro clínico de oclusão da artéria mesentérica superior é 

atribuída a Allbutt e Rolleston, no século XV em Florença. Já em 1875 Litten publica o 

primeiro trabalho experimental dos efeitos da ligadura dos vasos mesentéricos, o qual resultou 

em prostração, depressão do sistema nervoso central, aumento da frequência respiratória e 

fezes sanguinolentas. Como consequência, diversos estudos em diferentes regiões do mundo 

passaram a investigar a isquemia mesentérica. Apesar de uma literatura vasta a respeito do 

assunto, do primeiro livro publicado em 1971 “Vascular Disorders of the Intestines”, de o 

diagnóstico e os cuidados terem avançaram nos últimos anos, ainda existe muito a se 

investigar sobre esta patologia (BOLEY et al., 1997). 

Atualmente, a isquemia intestinal como causa de morte por vezes é identificada apenas 

durante a autópsia, sendo considerada uma emergência abdominal de grande risco à vida 

(BYARD, 2012; VOLLMAR; MENGER, 2011). No Brasil, os dados relativos à incidência de 

IR intestinal são encontrados, de acordo com a categoria CID-10 do sistema DATASUS, 
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como transtornos vasculares do intestino. Nesse sentido no ano de 2011 a 2013, ocorreram 

cerca de 8932 óbitos no Brasil em decorrência destes transtornos. De forma geral, os eventos 

isquêmicos no intestino apresentam elevada taxa de mortalidade (40-70%) e são difíceis de 

serem diagnosticados. As causas desta dificuldade são as diversas etiologias da isquemia 

mesentérica tais como a embolia, trombose, compressão extrínseca, vaso espasmos induzido 

por drogas vasoativas, alteração da coagulação e processo infeccioso ou inflamatório 

(BYARD, 2012; RIBEIRO; YOSHIDA, 2005; VAN DEN HEIJKANT et al., 2013; 

VOLLMAR; MENGER, 2011). Muitos dos seus sinais e sintomas podem ser confundidos 

com os da pancreatite, colecistite, apendicite, diverticulite e obstrução intestinal (VAN DEN 

HEIJKANT et al., 2013; WYERS, 2010). 

Uma vez instalada, a isquemia mesentérica pode causar lesão da mucosa intestinal, 

aumentar a permeabilidade microvascular e causar a perda de fluido para a luz intestinal. 

Nestas condições são liberadas localmente enzimas proteolíticas e também ocorre liberação 

sistêmica de um amplo contingente de fatores e mediadores inflamatórios, cujos efeitos em 

conjunto podem causar choque circulatório. Essa situação pode se agravar na reperfusão, 

quando radicais livres lesaram a membrana celular e neutrófilos uma vez são recrutados 

podem liberar mediadores inflamatórios. Esses fatores em conjunto com o aumento da 

permeabilidade capilar são os principais determinantes da instabilidade hemodinâmica e lesão 

tecidual (BYARD, 2012; CHEN et al., 2003; GROTZ et al., 1999; RIBEIRO; YOSHIDA, 

2005, VOLLMAR; MENGER, 2011). As alterações histológicas intestinais decorrentes 

podem ser desde a diminuição das vilosidades e profundidade das criptas, como descamações 

da cobertura epitelial das vilosidades, necrose epitelial e desintegração da lâmina própria, com 

consequente ulceração e hemorragia (RIBEIRO; YOSHIDA, 2005; TÓTH et al., 2012). 

A liberação de produtos de peroxidação lipídica no intestino ou no sangue, está 

diretamente relacionada ao dano epitelial. O radical hidroxila é o mais reativo dos radicais 

livres, reagindo com todas as substâncias biológicas, como proteínas, polissacárides e ácidos 

graxos polinsaturados, componentes das membranas celulares. Este radical é de grande 

importância uma vez que a reação entre as membranas celulares e o radical hidroxila resulta 

na peroxidação lipídica de membrana, levando ã desintegração e morte celular (YOSHIDA, 

1996). 

O epitélio intestinal é composto de uma camada única de células, sendo elas: células 

absortivas ou enterócitos, células caliciformes, células de Paneth e células enteroendócrinas, 

distribuídas no epitélio em regiões específicas dos vilos e criptas intestinais. Os enterócitos, 
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por exemplo, compõem 95% de toda população de células epiteliais do intestino delgado 

(TÓTH et al., 2012). As células presentes na ponta das vilosidades são mais sensíveis ao 

insulto da IR intestinal, devido a sua localização em relação a microvascularização intestinal e 

sua maior susceptibilidade à apoptose. Além da morte de células do topo das vilosidades, as 

células presentes nas criptas também são afetadas, em especial as células de Paneth. Estas 

ficam localizadas na base das criptas de Lieberkühn, e são consideradas células inflamatórias, 

pois secretam mediadores pró-inflamatórios e são a fonte primária da produção de produtos 

antimicrobianos, cruciais para manter a homeostase das bactérias da flora intestinal, 

controlando assim a translocação bacteriana (GROOTJANS et al., 2011; LENAERTS et al., 

2013). A função secretora das células de Paneth faz com que elas sejam susceptíveis ao 

estresse no retículo endoplasmático. Este estresse se caracteriza pelo acúmulo de proteínas 

mal enoveladas no retículo endoplasmático, levando à redução de sua taxa de tradução de 

proteínas. Nestas condições mecanismos reparadores são acionados fazendo com que ocorra a 

expansão de vias de secreção. Quando tais mecanismos não são efetivos ocorre acúmulo de 

proteínas mal enoveladas. Isto faz com que as células reduzam sua taxa de tradução de 

proteínas adequadamente enoveladas levando a apoptose (KASER; BLUMBERG, 2010). 

Outra célula afetada pelo estresse do retículo endoplasmático são as células 

caliciformes, que tem seu número reduzido especialmente nas vilosidades após o período de 

1h de reperfusão (TÓTH et al., 2012) e em modelo de trauma seguido de choque hemorrágico 

(CHANG et al., 2005). Estas células são responsáveis pela secreção da maioria das 

glicoproteínas da camada de muco que recobre as células epitelias do intestino. Essa camada 

de muco representa a primeira barreira de defesa do intestino (KASER; BLUMBERG, 2010; 

KIM; HO, 2010). Estudos de Qin et al., (2011) mostraram que a camada de muco está 

diretamente ligada com a função da barreira intestinal, visto que na ausência de muco 

intestinal ocorre o aumento da permeabilidade e lesão intestinal. 

Além de dano na mucosa intestinal estudos de Pontell et al., (2011) indicaram que a IR 

intestinal é capaz de inflamar, o que está associado ao rápido aumento de neutrófilos tanto na 

mucosa, como nas camadas de músculo. Como consequência ocorre dano da musculatura 

longitudinal no intestino delgado e da motilidade intestinal. Tal consequência também está 

associada a degeneração de neurônios entéricos, com consequente perda de alguns deles após 

a IR intestinal (CALCINA et al., 2005). 

É importante citar também o papel do NF-κB ativado pelo estímulo inflamatório da IR. 

Este fator coordena a expressão de proteínas envolvidas na síntese de mediadores e na 
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amplificação e manutenção da resposta inflamatória (CERQUEIRA et al., 2005). O sistema 

complemento pode ser um dos responsáveis pelo aumento de NF-κB, também sendo capaz de 

aumentar a transcrição de enzima óxido nítrico sintase (NOS) induzida em células epiteliais. 

O componente C5, por exemplo, pode mediar a lesão por IR intestinal pela regulação de 

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e 

interleucina-1α (IL-1α) (MONTALTO et al., 2003). 

Os mastócitos também parecem estar relacionados com o aumento da lesão após IR 

intestinal, contribuindo para o aumento da permeabilidade da mucosa intestinal e motilidade 

intestinal, visto que liberam um amplo espectro de mediadores inflamatórios (citocinas, 

histamina, leucotrienos, serotonina e fator de ativação plaquetária (PAF), os quais parecem 

estar envolvidos no recrutamento de neutrófilos, existindo assim indicação de que os 

mastócitos são que ajudam no recrutamento de neutrófilos no tecido (BOROS et al., 1995; 

CERQUEIRA et al., 2005; KUBES et al., 1996). 

Evidências sugerem que além de células polimorfonucleares e endoteliais, as plaquetas 

podem estar envolvidas nas repercussões da IR intestinal. Plaquetas podem gerar radicais 

livres, liberar mediadores pró-inflamatórios, além de modular a função leucocitária (COOPER 

et al., 2003; MASSBERG; MESSMER, 1998). 

O evento inflamatório da IR intestinal inclui a liberação de fatores quimiotáxicos que 

mobilizam células inflamatórias, notadamente os neutrófilos (XU et al., 2009). Com respeito 

aos neutrófilos sabe-se que estas células produzem radicais livres, como superóxido e 

peróxido de hidrogênio, além de secretar a enzima mieloperoxidase (MPO), a responsável 

pela formação de ácido hipocloroso. Os neutrófilos ativados também produzem enzimas 

proteolíticas, as quais são capazes de degradar a membrana basal e as proteínas que fazem a 

junção celular das células endoteliais, além de serem responsáveis pela produção de 

mediadores lipídicos tais como prostaglandinas, tromboxanos, PAF. Os neutrófilos também 

estão também envolvidos na oclusão da microcirculação durante o período de reperfusão 

(chamado fenômeno de no-reflow) ao ocluírem a microcirculação, quando se aderem a parede 

dos capilares, dificultando assim o fluxo sanguíneo (CARDEN; GRANGER, 2000; 

ELTZSCHIG; ECKLE, 2011; WELBORN et al., 1991). 

À luz dessas informações, a reversão do evento isquêmico por meio da reperfusão da 

área afetada, como já citado, é essencial para que o organismo reorganize sua homeostasia. 

Parks e Granger, (1986) mostraram que o intestino de animais submetidos a 3 h de isquemia e 

1 h de reperfusão se torna mais comprometido do que o intestino de animais submetidos 
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somente à isquemia (neste caso de 4 h). Portanto, é importante ressaltar que mesmo a 

reperfusão sendo fundamental para evitar que a injúria local ocorra, o reestabelecimento do 

fluxo sanguíneo pode também induzir o desencadeamento de uma resposta inflamatória e 

afetar a integridade funcional de diversos órgãos. O chamado “reflow-paradox”, está 

associado com a adesão de leucócitos na parede endotelial de vênulas pós-capilares e ativação 

leucocitária, aumentando a permeabilidade microvascular (DEITCH, 1992; KAWASAKI; 

CHAUDRY, 2012a, 2012b; MASSBERG; MESSMER, 1998; VOLLMAR; MENGER, 

2011). 

Modelos experimentais de isquemia e reperfusão intestinal (STALLION et al., 2005; 

Ben et al., 2012), ou mesmo de trauma seguido de choque hemorrágico (DEITCH, 2001) 

investigam as repercussões locais e sistêmicas, notadamente no pulmão. É interessante 

ressaltar que ambos os modelos (isquemia e reperfusão intestinal ou de trauma seguido de 

choque hemorrágico) resultam em quadro de hipoperfusão intestinal e, portanto, podem ser 

comparados. Porém devemos considerar o fato de que o bloqueio do fluxo sanguíneo durante 

a isquemia é agudo e no choque hemorrágico o estabelecimento da hipoperfusão ocorre de 

forma lenta, gradual e sistêmica. Ainda, entendemos que as alterações fisiológicas, após a IR 

intestinal, começam no intestino e que por outro lado as originadas pelo choque hemorrágico 

resultam da perda de volume e do mecanismo de compensação deflagrado na circulação 

esplâncnica.  

Deve-se ressaltar que apesar de os vários estudos com modelos de IR intestinal 

concentrarem seu foco no pulmão (KAWASAKI; CHAUDRY, 2012a; VOLLMAR; 

MENGER, 2011), eventos isquêmicos intestinais seguidos de sua reperfusão também se 

relacionam com a indução de inflamação renal (KAWASAKI; CHAUDRY, 2012b; LA 

NOUE et al., 1996), hepática (KAWASAKI; CHAUDRY, 2012b; ZHAO et al., 2010), 

esplênica (KAWASAKI; CHAUDRY, 2012b) ou cardíaca (KAWASAKI; CHAUDRY, 

2012a). 

Considerando as alterações causadas pela IR intestinal e o fato de a reperfusão da área 

isquêmica disseminar para a circulação produtos tóxicos, o intestino pode ser considerado 

como o “motor” da inflamação sistêmica e contribuir para a insuficiência de múltiplos órgãos 

e sistemas (IMOS) (THOMAS et al., 2002; VOLLMAR; MENGER, 2011). Narita et al., 

(2004) mostraram que o isolamento do intestino da cavidade abdominal, durante o período de 

IR intestinal, impede que mediadores produzidos no intestino adentrem à circulação sistêmica, 

protegendo o pulmão dos efeitos lesivos e diminuindo as repercussões pulmonares resultantes 
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da IR intestinal. Desta forma fortalece-se o conceito da importância do intestino na indução da 

inflamação. 

Um aspecto interesante no controle da inflamação intestinal causada pela IR intestinal, 

por meio da obstrução da artéria mesentérica superior ou após o trauma seguido de choque 

hemorrágico é o papel dos hormônios sexuais femininos. Nesse sentido mulheres sob trauma 

intestinal geram menores concentrações séricas de citocinas inflamatórias e, que isto reduz o 

índice de aparecimento da IMOS (FRINK et al., 2007). Da mesma forma estudos de Deitch et 

al., (2008) mostraram que ratas apresentam maior resistência à injúria intestinal após IR 

intestinal, assim como o dano a órgãos distantes. Ainda, a literatura também relata a 

participação dos hormônios sexuais femininos (HSF) na mediação das repercussões 

pulmonares e sistêmicas causadas pelo trauma seguido de choque hemorrágico (ANGELE et 

al., 2000, 2006; CHAUDRY et al., 2003; HILDEBRAND et al., 2006; KNÖFERL et al., 

2001, 2002; MELDRUM, 2006; MOEINPOUR et al., 2007). Recentemente mostramos que o 

estradiol reduz a inflamação pulmonar causada pela IR intestinal em ratas e que administração 

desse hormônio pode proteger ou mesmo ter efeito terapêutico sobre a inflamação pulmonar 

em ratos após a IR intestinal (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2013, 2014). 

 

1.3 Hormônios sexuais femininos e a IR intestinal 

 

Existem evidências de que a resposta imune (inata e adaptativa) seja diferente entre os 

sexos. Durante o ciclo sexual feminino é possível observar uma mudança de perfil Th1, 

durante a menstruação e fase lútea, para Th2 na fase folicular (FISH, 2008). Sendo estes 

perfis diferentes, o Th1 está associado à resposta imune celular que leva ao dano tecidual, 

como em doenças imunes crônicas se caracterizando pela liberação de citocinas como IFN-α, 

interleucina-12 (IL-12) e TNF. Já o perfil Th2 está ligado a resposta imune mediada por 

anticorpos, envolvida particularmente com respostas alérgicas, se caracterizando pela 

liberação de citocinas diferentes das do perfil Th1, são elas interleucina-4 (IL-4), interleucina-

5 (IL-5) e interleucina-10 (IL-10) (STRAUB et al., 2007). 

Estudos clínicos mostram que mulheres, quando comparadas aos homens, apresentam 

menor ocorrência de sepse, pneumonia e IMOS (DEITCH et al., 2007; GROSSMANN, 1985; 

OLSEN; KOVACS, 1996; SCHRODER et al., 2000). Reforçando o papel dos hormônios 
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sexuais no controle da homeostasia gastrintestinal, existem dados indicando que a prevalência 

de úlcera duodenal em mulheres é menor do que em homens (LAM et al., 1994; 

SCHABOWSKI; PITERA, 2004; WU et al., 2008). Mesmo em casos de distúrbios 

cardiovasculares as mulheres hormonalmente ativas estão mais protegidas, sendo que o casos 

mais graves descritos em mulheres na pós-menopausa (STANGL et al., 2002). 

Ainda, evidências clínicas e experimentais, mostraram o papel do estradiol sobre o 

sistema imune e sua interferência no desenvolvimento de lesão pulmonar ou sistêmica após a 

isquemia intestinal ou em decorrência de trauma (ANGELE et al., 2000, 2006; CHAUDRY et 

al., 2003; DEITCH et al., 2007; RAJU; CHAUDRY, 2008) e experimentais (KNÖFERL et 

al., 2001, 2002; CHAUDRY et al., 2003; HILDEBRAND et al., 2006; RAJU; CHAUDRY, 

2008; ZECKEY et al., 2011). Estudos experimentais mostraram que o intestino de machos em 

condições de choque ao serem tratados com estradiol tinham as lesões inflamatórias 

intestinais atenuadas (HOMMA et al., 2005). Da mesma forma, as repercussões no intestino 

causadas pela IR intestinal, em machos ou fêmeas ovarictomizadas, também são atenuadas 

após o tratamento com estradiol, em relação à analise histopatológica, expressão e atividade 

de óxido nítrico sintase (NOS) induzida (XIAO et al., 2004), ou no pulmão, em relação a 

permeabilidade vascular, influxo de leucócitos, expressão de moléculas de adesão, produção 

de citocinas e expressão de óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) (BREITHAUPT- 

FALOPPA et al., 2013, 2014). 

No contexto de seus efeitos protetores, estudos clínicos mostram que o estradiol 

aumenta a produção de NO no sistema cardiovascular por meio do aumento da expressão de 

óxido nítrico sintase constitutiva (cNOS) (MENDELSOHN; KARAS, 1999). Cavriani et al., 

(2004) mostraram que o bloqueio das NOS (constitutiva e induzida) faz com que a 

sobrevivência dos animais à IR intestinal caia drasticamente. Por outro lado, a inibição da 

óxido nítrico sintase induzida (iNOS) não induz mortalidade desses animais. Além disso 

outros estudos do nosso laboratório, assim como dados da literatura indicam que o NO gerado 

pela eNOS tem efeitos protetores, sobre o aumento da permeabilidade vascular pulmonar e 

intestinal, da mesma forma ela é capaz de reduzir a iNOS, tais como o aumento da 

permeabilidade vascular (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2013, 2014; SHARAWY et al., 

2013). Além disso estudos do nosso laboratório mostram que a IR intestinal causa aumento de 

TNF-α no soro, que por sua vez eleva a concentração de IL-1β e que a inibição de TNF-α faz 

com que a concentração de IL-10 diminua, mostrando assim uma ligação direta entre estas 
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citocinas. Ainda, a inibição das enzimas NOS leva a diminuição das concentrações de tanto 

IL-1β, como IL-10 (CAVRIANI et al., 2007). Podemos, portanto, estabelecer uma relação 

entre a atividade de NOS, estradiol e a diminuição da concentração de citocinas circulantes. 

Os efeitos do estradiol são decorrentes de sua ligação a receptores, como os receptores 

nucleares clássicos (ER). Os receptores são classificados em: receptor α e receptor β. Estes 

subtipos estão distribuídos de forma diferente no organismo. Por exemplo temos uma 

prevalência de ER-α no rim, coração, útero, fígado e tecido adiposo, de ER-β nos ovários, 

próstata, pulmões, bexiga, células hematopoiéticas e trato gastrointestinal. No intestino 

especificamente foi identificada uma distribuição similar de ambos os receptores, ER-α e ER-

β (FAULDS et al., 2012; KUIPER et al., 1997). Uma vez acoplado (estradiol) e ER, os 

receptores se dimerizam e ligam a regiões especificas do ácido desoxirribonucleico (DNA), 

conhecidas como elementos responsivos ao estradiol (ERE), e localizados em promotores de 

genes alvo. Estudos mostram que um terço dos genes humanos que são regulados pelos ER 

não possuem sequências ERE. Isto sugere que outros mecanismos de regulação da transcrição 

existem, como a regulação de genes pelos ER sem se ligarem diretamente no DNA. É possível 

que ocorra por meio da modulação de fatores de transcrição no núcleo (GOTTLICHER et al., 

1998; NILSSON et al., 2001; O’LONE et al., 2004). 

Estudos também identificaram receptores acoplados a proteína G (GPER-1), os quais 

estão localizados na membrana plasmática (PROSSNITZ et al., 2008; REVANKAR et al., 

2005; THOMAS et al., 2005). Admite-se que a ativação destes receptores seja crucial para 

que respostas biológicas sejam geradas rapidamente, tão rápidas que não poderiam ser 

atribuídas à ativação de ácido ribonucléico (RNA) ou síntese de proteínas e possivelmente 

relacionada com a ativação de uma cascata de proteínas quinases. Entre as funções atribuídas 

a estes receptores podemos citar a mobilização intracelular de cálcio, produção de 

monofosfato cíclico de adenosina cíclico (cAMP), ativação da via de proteínas quinases 

ativadas por mitogeno (MAPK) e da fosfatidilinusitol 3-quinase (PI3K) (BJÖRNSTRÖM; 

SJÖBERG, 2005; FILARDO et al., 2000; FILARDO, 2011; MAGGIOLINI et al., 2004). 

No contexto do sistema de sinalização gerado pela ativação dos receptores de estrógeno 

existem: 1) ações genômicas clássicas, também conhecidas como “via clássica”. Esta via se 

trata da ligação do estradiol com um ER, formando um complexo hormônio/receptor com os 

ERE no DNA e assim controlar a transcrição de genes; 2) ações genômicas não-clássicas, 

também conhecida como via não-clássica, a qual envolve a ativação de fatores de transcrição; 
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e 3) ações rápidas, ou via rápida, que influenciam de forma indireta a expressão gênica pela 

ativação de vias de sinalização de transdução, resultando por exemplo, na modulação de 

segundos mensageiros e cálcio, ou da atividade de quinases. Portanto, é possível entender que 

a transcrição de genes alvos por meio do estradiol pode acontecer de forma direta (via 

clássica) ou indiretamente (via não-clássica e rápida) (BARTELLA et al., 2012; 

BJÖRNSTRÖM; SJÖBERG, 2005). 

Vale ressaltar que recentes estudos revelam a existência de uma família de receptores 

órfãos, denominados receptores relacionados ao estrógeno (ERR). Estes representam uma 

subfamília dos receptores nucleares, existindo em três isoformas conhecidas: ERR-α, ERR-β, 

ERR-γ. Expressos em órgãos como, músculo, coração, ossos e tecido adiposo. Em contraste 

aos ER, os ERR são constitutivamente ativos mesmo na ausência do ligante, podendo 

interferir com a sinalização dos estrógenos, uma vez que os ERR são capazes de se ligar à 

mesma região do DNA que os ER se acoplam. Contudo, os ERR se acoplam 

preferencialmente em regiões do DNA chamadas elementos responsivos à ERR (ERRE), nas 

quais os ER-α, mas não os ER-β podem se ligar (GIGUÉRE, 2002; MONTEIRO et al., 2014). 

Estudos conduzidos em outros modelos experimentais que não a IR intestinal também 

mostraram que os efeitos protetores do estradiol (modelo de choque hemorrágico) como no 

estudo de JARRAR et al., (2000) observa-se efeitos cardioprotetores e hepáticos do estradiol. 

Estes autores preconizam o uso destes esteroides como agentes terapêuticos em mulheres com 

os ovários removidos cirurgicamente ou na pós-menopausa e que tenham sofrido choque 

hemorrágico. Além disso, o estradiol reduz a expressão de fatores de transcrição envolvidos 

na resposta inflamatória, como o NF-kB e proteína ativadora 1 (AP-1), após o choque 

hemorrágico experimental (SUZUKI et al., 2007a). Considerando que o NF-kB e AP-1 

podem reduzir IL-1β, interleucina-2 (IL-2), intereucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-8), IFN-γ, 

TNF-α respectivamente (KESHAVARZI et al., 2012; SUZUKI et al., 2007a, 2008), o uso do 

estradiol pode ser de interesse no controle da inflamação sistêmica causada por trauma 

seguido por choque hemorrágico. 

Vale lembrar que os dados existentes na literatura sugerem que os ERα reduzam a 

resposta inflamatória no fígado e no intestino após o choque hemorrágico, enquanto os ERβ 

se relacionam com a proteção no intestino e pulmão (YU; CHAUDRY, 2009). Ainda, tanto 

efeitos da ativação dos receptores α como a de receptores β estão relacionados com a melhora 

na circulação esplâncnica em quadro de sepse experimental, possivelmente porque o estradiol 
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promove efeitos protetores na microcirculação intestinal por restabelecer a atividade da eNOS 

e reduzir a da iNOS (SHARAWY et al., 2013). É notável que em modelo de trauma seguido 

de choque hemorrágico o estradiol medeia a geração de NO pela iNOS no intestino, tal efeito 

é mediado em grande parte pelo ERβ e em menor escala pelo ERα, resultando em uma 

melhora na perfusão sanguínea do intestino (DOUCET et al., 2010). Portanto, estudos 

adicionais sobre a interação do NO-estradiol e de seus receptores são necessários para 

compreender as diferentes respostas obtidas após a expressão de ERα ou ERβ em modelos 

onde ocorre IR intestinal. 

Alguns estudos mostram a associação do estradiol efeitos deletérios. Estudos clínicos 

(BONDS; MIDORO-HORIUTI, 2013; DE MARCO et al., 2000) mostraram uma maior 

incidência de asma em mulheres do que em homens. É possível que o estradiol promova a 

polarização da resposta imune para o perfil Th2, facilitando a produção de anticorpos e 

liberação dos grânulos de mastócitos e basófilos. Além disso, Diebel e Liberati, (2011) em 

estudo in vitro mostraram que o estrógeno está envolvido no comprometimento das células 

endoteliais da microvasculatura pulmonar em resposta a mediadores produzidos por células 

epiteliais do intestino em condições de choque. Outros estudos clínicos mostraram que em 

casos de trauma brusco (RAPPOLD et al., 2002) ou choque hemorrágico (SPERRY et al., 

2008) mulheres não estão mais protegidas do que homens. Mesmo em modelo de isquemia no 

encéfalo de ratas, os estudos de Harukuni et al., (2001) mostraram que há maior morte celular 

em fêmeas intactas ou com reposição de estrógeno, do que em fêmeas ovariectomizadas. 

Fica clara, portanto, a percepção da necessidade de novos estudos, reforçada pelas 

discrepâncias entre dados obtidos experimental e clinicamente acerca dos efeitos protetores 

(ANGELE et al., 2006; BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2014; CHAUDRY et al., 2003; 

DEITCH et al., 2007; HILDEBRAND et al., 2006; KNÖFERL et al., 2002; RAJU; 

CHAUDRY, 2008; ZECKEY et al., 2011) ou deletérios (DIEBEL; LIBERATI, 2011; 

RAPPOLD et al., 2002; SPERRY et al., 2008) do estradiol. É possível que as diferenças 

possam ser decorrentes do momento em que o estradiol é administrado ou das diferentes 

concentrações utilizadas. Contudo, aparentemente os efeitos do estradiol 

(protetores/deletérios) parecem ser dependentes da fase em que a inflamação sistêmica 

decorrente do choque se encontra. Isto é, se em efeito agudo, este esteroide exerceria efeito 

protetor e deletério em fase mais tardia. 
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É interessante notar que em um estudo envolvendo 991 pacientes internados em 

unidades de terapia intensiva (UTIs) dos quais, 75% eram homens, houve uma nítida 

correlação entre elevadas concentrações séricas de estradiol e morte decorrente de trauma 

(DOSSETT et al., 2008). Estes fatos reforçam a visão de que os efeitos do estradiol podem ser 

protetores ou lesivos, e fica evidenciado que apesar da compreensão de sua participação na 

resposta inflamatória após o trauma, ainda não se conhece com clareza os mecanismos 

reguladores desses efeitos. 

Tomados em conjunto, os estudos da literatura indicam que o estradiol possa interferir 

no curso da resposta inflamatória e exercer importante efeito (positivo/negativo) na 

homeostasia. Todavia, ainda não existem dados conclusivos acerca do papel deste hormônio 

na inflamação causada pelo evento isquêmico intestinal. Considerando o intestino como a 

estrutura afetada diretamente pela isquemia e o primeiro a ser suprido pelo aporte sanguíneo 

após a reperfusão, neste estudo investigamos o efeito do estradiol no controle das 

repercussões intestinais induzidas pela IR intestinal com ênfase no momento de sua 

administração. 
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2 HIPÓTESE 

 

● O estradiol poderia ter efeito terapêutico ou preventivo sobre a inflamação intestinal e 

sistêmica, causada pela isquemia e reperfusão intestinal. 
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3 OBJETIVOS 

● Determinar as alterações funcionais e inflamatórias do intestino em ratos submetidos 

ao modelo experimental de isquemia e reperfusão intestinal. 

 

● Investigar o efeito modulador do tratamento com estradiol nas consequências 

intestinais e sistêmicas nesse modelo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

Foram utilizados ratos machos Wistar adultos (60 dias), com peso entre 160 e 180 g, 

provenientes do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo. Os animais foram mantidos em condições de temperatura e umidade controladas em 

ciclo claro/escuro de 12 h. Os ratos tiveram livre acesso à ração e água. Os estudos foram 

previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais do ICB/USP (111/2013). 

 

4.2 Indução de IR intestinal 

Os ratos foram anestesiados com cetamina/xilazina (i. p.; 100 mg/kg e 20 mg/kg, 

respectivamente) e tramadol (5 mg/kg, i. p.) para a analgesia, antes da cirurgia. Após 

laparotomia mediana e evisceração, a AMS foi localizada e a isquemia intestinal realizada (45 

min) com clamp cirúrgico metálico de acordo com Cavriani et al., (2004). Durante o período 

de manutenção da isquemia, o abdômen dos animais foi coberto com filme estirável de PVC 

(15 cm x 10 cm) para minimizar perdas de líquido e calor. Ao fim da isquemia, o clamp foi 

retirado e a incisão mediana fechada com sutura contínua, em dois planos, com fio de algodão 

polifilamentar de 0,5 mm de espessura. Após 2 h de reperfusão intestinal os animais foram 

submetidos à eutanásia, sob anestesia profunda, por exsanguinação da aorta abdominal. 

Animais submetidos a manipulação similar ao grupo IR intestinal, mas sem a oclusão da 

AMS (Sham). Valores obtidos em animais não manipulados (Basais) foram utilizados como 

valores de referências. 

 

4.3 Tratamentos farmacológicos 

Grupos de ratos foram tratados 30 min após o início da isquemia (280 µg/kg, i. v.) ou 24 

h antes da indução da isquemia intestinal com 17β-estradiol (280 µg/kg, s. c.). A concentração 

utilizada foi baseada em estudos prévios (LIGEIRO DE OLIVEIRA et al., 2004). Além disso, 

os animais submetidos a IR intestinal e não tratados com estradiol receberam o veículo do 
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estradiol hidrossolúvel (ciclodextrina), usado no tratamento de 30 min após a isquemia (4,9 

mg/kg, i. v.). 

 

4.4 Determinação dos níveis séricos hormonais 

Após o término do período de 2 horas de reperfusão intestinal foram coletadas amostras 

de sangue da aorta abdominal para realização das dosagens de estradiol. As concentrações 

circulantes do hormônio foram determinadas utilizando kits de ELISA seguindo as instruções 

do fabricante (Cayman Chemical Company, USA). 

 

4.5 Estudo da permeabilidade vascular intestinal 

A avaliação da permeabilidade vascular foi feita por meio da técnica de determinação da 

concentração do corante azul de Evans (AE) extravasado no intestino (CAVRIANI et al., 

2004). O corante foi injetado por via intravenosa 20 min antes do fim das 2 h de reperfusão 

intestinal (25 mg/kg). Fragmentos do duodeno foram removidos, limpos e pesados. Um deles 

foi colocado em formamida (4 mL/g de peso tecidual, a temperatura ambiente por 24 h), 

enquanto a outro foi mantida em estufa de secagem (56 °C) por 24 h, para obtenção do peso 

seco. A densidade óptica foi obtida em leitor de ELISA (Bio-Tek Instruments®, USA) em 

comprimento de onda 620 nm e os valores de AE foram expressos em μg de AE/mg de peso 

de tecido. 

4.6 Estudo da permeabilidade da mucosa intestinal 

Grupos de ratos receberam no início da reperfusão 50 mg/kg da solução de dextran-FITC 

(4 kD, Sigma-Aldrich®, EUA) diluídos em salina tamponada com fosfato (PBS), que foram 

injetados com seringa de tuberculina e agulha 0,38 x 13 mm cuidadosamente no lúmen do 

duodeno exposto. Ao final do período de reperfusão intestinal, amostras de soro foram obtidas 

e protegidas da luz e armazenadas em freezer (-80 °C) até a leitura por espectrofotometria de 

fluorescência (495 nm). A concentração de dextran-FITC nas amostras foi determinada com 

base em uma curva padrão, de 2000 – 0,24 ng/mL numa diluição 1:2. Esta técnica se baseia 

na quantificação de dextran-FITC que extravasa do lúmen do intestino para o sangue. 
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4.7 Estudo do recrutamento/ativação de neutrófilos no intestino 

A atividade da enzima MPO foi baseada na metodologia descrita por Goldblum et al., 

(1985). Fragmentos do duodeno foram removidos, pesados e congelados. Sendo depois 

homogeneizados em 3 mL/g de tampão fosfato pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de 

hexadecil-tri-metil-amônio (HTAB) e 5 mM de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). 

Os homogenatos do duodeno foram então centrifugados a 12000 rpm durante 15 min a 4 ºC, e 

o sobrenadante obtido utilizado para determinar a atividade de MPO. O ensaio da atividade de 

MPO foi conduzido adicionando a placas de 96 poços 10 μl da amostra. Às amostras foram 

adicionados 200 μl de substrato, contendo tampão fosfato (pH 6), peróxido de hidrogênio 

(0,1%) e orto-dianisidina (1,25%). Decorridos 5 min, a reação foi paralisada pela adição de 50 

μl de azida sódica (1%). A leitura da absorbância foi feita em leitor de ELISA (Bio-Tek 

Instruments®, EUA) em comprimento de onda de 450 nm e os valores expressos em atividade 

de MPO por mg de tecido. 

 

4.8 Estudo da motilidade intestinal 

Os animais receberam imediatamente antes do procedimento anestésico, por gavagem, o 

volume de 1 mL da suspensão de carvão ativo a 20% (Lafan Quimica Fina Ltda, SP). 

Decorrido o período de IR intestinal, os animais foram submetidos a eutanásia e um segmento 

compreendido do piloro até o início do ceco foi removido para avaliação da distância 

percorrida pelo carvão (RUWART et al., 1980). A distância foi determinada do piloro até o 

ceco, ou seja, do intestino delgado, que contivesse pelo menos 1cm contínuo de carvão. A 

distância foi calculada em relação ao comprimento total do intestino delgado e expressa em 

porcentagem. 

 

4.9 Estudo da reatividade de segmentos de íleo isolado 

Segmentos do íleo (1-2 cm) foram removidos e montados para registro isométrico de 

contrações em cubas para órgão isolado (15 mL) contendo solução de Krebs-Henseleit aerada 

com 95% e 5% CO2 com a seguinte composição (mM): NaCl 115,0; KCl 4,6; CaCl2 2 H20 

2,5; KH2PO4 1,2; MgSO4 7 H20 25; NaHCO3, 25,0 e glicose 11,0. Os segmentos de íleo 

foram submetidos a uma carga inicial de 1,0 g de tensão. Após a carga inicial o tecido foi 
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mantido em repouso (60 min) para a estabilização, com troca do tampão a cada 15 minutos. 

Decorrido esse período, a tensão foi reajustada para 1,0 g e a viabilidade da preparação foi 

testada substituindo o tampão KH por KCl (60 mM). Após o período de equilíbrio (20 min) a 

curva concentração-efeito à metacolina foi construída (10
-6

 a 10
-3

 M). 

 

4.10 Coleta e análise do fluido/líquido intestinal obtido durante a IR intestinal 

Grupos de animais submetidos a IR intestinal tiveram seu intestino delgado e grosso 

envolvido e acondicionado em embalagem plástica (9 cm X 15 cm) durante todo o período de 

isquemia e reperfusão (NARITA et al., 2004). Ao final da IR intestinal as embalagens foram 

removidas, o volume do fluido intestinal e seu conteúdo leucocitário foi quantificado. Para 

isso 20 μl do líquido intestinal foram homogeneizados em diluente para determinação do 

número total e diferencial de leucócitos. As amostras foram analisadas em analisador 

hematológico (BC-2800vet, Mindray, China). 

 

4.11 Determinação dos níveis de IL-10 e TNF-α no fluido intestinal obtido durante a IR 

intestinal 

Amostras do líquido intestinal foram utilizadas para determinação dos níveis de IL-10 e 

TNF-α por meio de kit comercial (IL-10: Duo Set, R & D System®, EUA; TNF-α: ELISA 

Ready-SET-Go! ®, eBioscience, EUA). Os ensaios foram conduzidos seguindo as 

especificações do fabricante e a densidade óptica obtida em leitor de ELISA (Bio-Tek 

Instruments®, EUA) em 450 nm. 

 

4.12 Determinação número total e diferencial de leucócitos e do número de plaquetas 

circulantes 

Amostras de sangue (20 μl) foram coletadas da cauda dos animais antes da indução da 

isquemia e após o término do período de reperfusão. Foi utilizada pipeta automática para 

coletar a amostra, que foram então homogeneizadas em diluente e submetidas à contagem 

automática de células, total e diferencial, em analisador hematológico (BC-2800vet, Mindray, 

China). 
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4.13 Determinação do número total de células na medula óssea 

Após o término do período de reperfusão intestinal os animais foram submetidos à 

eutanásia e o fêmur esquerdo foi cirurgicamente removido, ambas as extremidades foram 

abertas e o canal medular perfundido a partir da extremidade distal, pela introdução de uma 

agulha acoplada a uma seringa contendo 10 mL de PBS. As amostras foram centrifugadas 

durante 15 min a 15000 rpm, o “pellet” foi ressuspendido em 1mL de PBS. Alíquotas de 90 µl 

da suspensão foram acrescidas de 10 µl de cristal violeta (0,2%), seguido de uma diluição de 

1:10 em PBS. A quantificação do número de células foi realizada em câmara de Neubauer e 

expressas em x10
6
 células/mL. 

 

4.14 Ensaio de quimiotaxia in vitro com neutrófilos do sangue 

O volume de sangue (5 mL) foi coletado de animais anestesiados pela artéria aorta 

abdominal com auxílio de seringa plástica (5 mL) e agulha (0,8 x 25 mm) contendo citrato 

(Citrate concentrated solution, Sigma-Aldrich®, EUA). Os neutrófilos foram separados por 

centrifugação em gradiente de Ficoll:Hipaque (Histopaque, Sigma-Aldrich®, EUA) com 

metodologia baseada em Newman et al. (1982). Para tanto, em um tubo plástico (15 mL) 

foram colocados 5 mL de Histopaque e 5 mL de sangue total misturado em proporção 1:1 

com PBS, evitando-se a mistura das fases. Em seguida o tubo foi centrifugado a 1300 rpm por 

50 min, à temperatura ambiente. O plasma, as células mononucleares e o Histopaque foram 

descartados. No tubo contendo neutrófilos e hemácias foram adicionados 2 mL de dextran 

(6%), homogeneizados por inversão e incubados por 1 h a 37 °C com o tubo inclinado (45 °). 

O sobrenadante contendo os neutrófilos foi recolhido e centrifugado a 1200 rpm por 10 min. 

Ao “pellet”, contendo neutrófilos e hemácias, foi adicionado cloreto de amônia, para lise 

destas últimas, e novamente centrifugado. Os neutrófilos foram então ressuspendidos em 

meio de cultura (RPMI, Sigma-Aldrich®, EUA), contados e preparados para ensaio de 

quimiotaxia in vitro, acertando o volume para 2 x 10
6
/mL. O ensaio de quimiotaxia se baseia 

na migração de células através de um filtro poroso. Para o ensaio foi utilizada uma placa de 

quimiotaxia da ChemoTx® System (Neuro Probe, Inc., EUA), contendo 96 poços e uma placa 

com filtro de câmara (com poros de 3 µm), dessa forma a metodologia foi feita com base em 

Riffo-Vasquez et al. (2014). A placa de quimiotaxia foi bloqueada por 1 hora com 30 µl de 

RMPI contendo 1% de BSA. Decorrido o tempo desejado a placa foi invertida em papel 

absorvente pra remoção do meio de bloqueio e adicionado 30 µl de RPMI em cada poço da 



41 
 

 

microplaca. Na sequência, o filtro foi posicionado acima da placa e adicionados 20 µl da 

solução contendo 4 x10
4
 neutrófilos foram adicionados sobre o sitio hidrofílico do filtro. Após 

tampada, a placa com filtro foi colocada na estufa (37 °C) e incubada por 90 min. O filtro foi 

então removido e 20 µl da suspensão de neutrófilos em RPMI contida em cada poço da 

microplaca foram diluídos com cristal violeta (1:1) e a contagem de células efetuadas em 

câmara de Neubauer com microscópio óptico comum. 

 

4.15 Determinação da atividade sérica de fosfatase alcalina e lactato desidrogenase 

Alíquotas de 10 μL de soro obtidas a partir das amostras de sangue dos animais foram 

adicionadas a placas de 96 poços. As determinações foram realizadas utilizando kit comercial 

de fosfatase alcalina Bioclin® (Quiobasa Química Básica Ltda., Brasil) e kit comercial 

desidrogenase lática (LDH) UV Bioclin® (Quiobasa Química Básica Ltda., Brasil), seguindo 

as instruções do fabricante. 

 

4.16 Determinação dos níveis de mediadores inflamatórios no soro 

A quantificação dos níveis de fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF), proteína inflamatória de macrófagos-1α (MIP-1α), interleucina-1β 

(IL-1β), interleucina-6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10), interleucina-12p70 (IL-12p70), 

interferon-γ (IFN-γ), interleucina-17 (IL-17), proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1), 

proteína induzida pelo IFN-γ-10 (IP-10), oncogene relacionado ao crescimento/quimiotáxico 

de queratinócitos (GRO/KC), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α)) foi realizada com a utilização de kit comercial Milliplex® 

(Merck Millipore, EUA). As amostram foram enviadas para o Instituto Genesis de Análises 

Científicas onde os ensaios foram conduzidos seguindo as especificações do fabricante e a 

leitura foi realizada com o equipamento Luminex 200 - Software xPonent/Analyst versão 4.2. 

 

4.17 Análise estatística 

As análises estatísticas, escolhidas de acordo com o desenho experimental, foram 

conduzidas utilizando GraphPad Prism 5.0. Os dados obtidos foram expressos como média ± 

EPM. Foi utilizado ANOVA de uma via seguido de teste de Bonferroni em todos os dados, 
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exceto para as análises do leucograma, onde utilizamos ANOVA duas vias seguido de teste 

Bonferroni. Assim como nas análises da área sob a curva (area under the curve - AUC), que 

foram realizadas com ANOVA uma via seguido de teste de Bonferroni. Valores de P < 0.05 

foram considerados significativos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Determinação da concentração de estradiol no soro de animais tratados 

 

A tabela 1 representa a concentração sérica de estradiol em ratos machos tratados com 

estradiol 30 min após a isquemia (E30 – 280 µg/kg, i. v.) ou 24 horas antes da isquemia (E24 

– 280 µg/kg, s. c.). As concentrações desse esteroide após os tratamentos aumentaram em 

relação ao valor controle. Observa-se que o tratamento dos animais 30 min antes da indução 

da isquemia elevou a concentração em relação ao grupo IR tratado com o veículo do estradiol. 

Já o tratamento dos animais 24 h antes da indução da isquemia resultou em concentração 

superior à dos animais IR intestinal não tratados, contudo muito menores do que a observada 

nos animais tratados com estradiol após 30 min de isquemia. 
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Tabela 1 – Concentração sérica de estradiol (pg/mL) de ratos submetidos à isquemia (45 min) 

e reperfusão intestinal (2 horas – IR intestinal). Havendo dois tratamentos com 17β-estradiol 

um após 30 min do início da isquemia (E30 - 280 µg/kg, i. v.) e 24 h antes da isquemia (E24 - 

280 µg/kg, s. c.). 

Grupos Estrógeno 

IR 94,81±14,46 

E30 17904±3652γ 

E24 212,4±25,49 

Os dados representam a média ± EPM de 6 experimentos. 
γ
P<0,05 em relação ao grupo IR 

intestinal. 
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5.2 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre o aumento 

da permeabilidade vascular no intestino 

 

Podemos observar no gráfico 1 (Painel A) o aumento significativo do extravasamento 

do corante azul de Evans no grupo submetido a IR intestinal, quando comparado ao grupo 

falsamente submetido à IR intestinal (Sham) e não manipulado (Basal). Além disso, no painel 

B do gráfico 1 é possível notar que os animais tratados com estradiol 30 min após a indução 

da isquemia (E30) não apresentaram alteração significativa da permeabilidade vascular 

intestinal em relação aos animais não tratados. 

Em contraste, o tratamento dos animais 24 h antes da IR intestinal foi eficaz em 

prevenir de forma significativa o aumento do extravasamento de corante, em relação ao grupo 

não tratado com estradiol (IR), chegando próximo aos níveis basais. 
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Gráfico 1 – Extravasamento do corante azul de Evans (AE) no intestino de ratos submetidos à 

isquemia (45 min) e reperfusão intestinal (2 horas – IR intestinal). Os grupos consistiram de 

animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia, falsamente 

submetidos a IR intestinal (Sham) e animais não manipulados (Basal). Os dados representam 

a média ± EPM de 8-12 experimentos. 
ϕ
P<0,05 em relação ao grupo Basal; *P<0,05 em 

relação ao grupo Sham; 
γ 
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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5.3 IR intestinal e o tratamento dos animais com estradiol no aumento da 

permeabilidade da mucosa intestinal 

 

A avaliação da permeabilidade macromolecular intestinal foi realizada por meio do 

extravasamento de dextran-FITC do lúmen do duodeno dos animais para a circulação dos 

animais submetidos à IR intestinal. No gráfico 2 (Painel A) é possível notar que em animais 

falsamente operados (Sham), a permeabilidade da mucosa é baixa e que após a IR intestinal 

houve aumento significativo da concentração de dextran-FITC no soro dos animais, sugerindo 

o aumento da permeabilidade da mucosa intestinal. 

O painel B do gráfico 2 representa o efeito dos tratamentos dos animais com estradiol 

(E30 e E24) sobre a permeabilidade da mucosa. Como pode ser observado apenas o 

tratamento dos animais com estradiol 30 min após a indução da isquemia diminuiu o 

significativamente a concentração de dextran-FITC quantificada no soro dos animais. 
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Gráfico 2 – Permeabilidade do intestino de ratos submetidos à isquemia (45 min) e 

reperfusão intestinal (2 horas – IR intestinal) ao Dextran-FITC. Os grupos consistiram de 

animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia e 

falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). Os dados representam a média ± EPM de 4-7 

experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 
γ 

P<0,05 em relação ao grupo IR 

intestinal. 

 

 

 

  



49 
 

 

 

5.4 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre a atividade 

da enzima mieloperoxidase no intestino 

 

O grafico 3 representa o recrutamento/ativação de neutrófilos para o intestino causado 

pela IR intestinal. Os dados foram obtidos por meio da quantificação da atividade da enzima 

mieloperoxidase (MPO) em homogenatos de duodeno dos animais. No painel A do gráfico 3 

observamos que houve um aumento significativo na atividade da MPO no duodeno dos 

animais submetidos à IR intestinal em relação à quantificada no grupo falsamente operado 

(Sham). Já no painel B do gráfico 3 observa-se que o tratamento dos animais com estradiol, 

30 min após a indução da isquemia (E30) ou 24 h antes da sua indução (E24), não alterou de 

forma significativa a atividade de MPO no duodeno causada pela IR intestinal. 
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Gráfico 3 – Valores de atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) em homogenatos de 

duodeno de ratos submetidos à isquemia (45 min) e reperfusão intestinal (2 horas – IR 

intestinal). Os grupos consistiram também de animais tratados com estradiol 30 min após ou 

24 h antes da indução da isquemia, falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e animais 

não manipulados (Basal). Os dados representam a média ± EPM de 5-8 experimentos. 

*P<0,05 em relação ao grupo Sham. 
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5.5 Repercussão da IR intestinal e efeito do tratamento dos animais com o estradiol no 

trânsito intestinal 

 

O estudo do trânsito intestinal foi realizado para indicar a capacidade do intestino de 

impulsionar seu conteúdo na direção aboral, representando indiretamente a motilidade 

intestinal. Gráfico 4, painel A, observamos que a IR intestinal causou significativa redução do 

trânsito intestinal quando comparada ao determinado nos animais do grupo Sham. Ainda, foi 

observado que o trânsito intestinal dos animais do grupo Sham reduziu de forma significativa 

em relação ao observado no grupo Basal. 

Com relação ao efeito do tratamento dos animais com estradiol (painel B do gráfico 4) 

observa-se que os animais do grupo IR intestinal tratados com estradiol 24 h antes da indução 

da isquemia (E24), apresentaram aumento da motilidade intestinal em relação aos animais IR 

intestinal não tratados (IR). Contudo, o tratamento com estradiol 30 min após a indução da 

isquemia (E30) resultou em apenas uma tendência de aumento do trânsito intestinal. 
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Gráfico 4 – Porcentagem, em relação ao comprimento total do intestino delgado, de trânsito 

do carvão ativado (20%), administrado antes dos ratos serem submetidos à IR intestinal. Os 

grupos consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da 

isquemia, falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e animais não manipulados (Basal). 

Os dados representam a média ± EPM de 5-9 experimentos. 
µ
P<0,05 em relação ao grupo 

Basal; 
ϕ
P<0,05 em relação ao grupo Basal; *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 

γ
P<0,05 em 

relação ao grupo IR intestinal. 

 

 

 

 

  



53 
 

 

 

5.6 Influência da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol na reatividade 

à metacolina de segmentos de íleo isolado 

 

Continuando os estudos da funcionalidade do intestino após a IR intestinal também 

estudamos a resposta contrátil de segmentos do íleo frente ao estímulo de metacolina (10
-6

 a 

10
-3

 M). Primeiramente no gráfico 5 apresentamos os resultados da verificação da viabilidade 

dos segmentos de íleo após a despolarização com solução de KCl (60 mM). Nossos resultados 

mostram que todos os segmentos de íleo desenvolveram resposta contrátil ao KCl de 

magnitude similar. 

A seguir (gráfico 6, painel A) estão representadas as curvas dose-resposta dos 

segmentos de íleo à metacolina dos animais submetidos a IR intestinal (IR) e dos grupos 

controles (Basal e Sham). No painel B observamos a análise da área sob a curva (area under 

the curve - AUC) correspondentes aos grupos do painel A. Como pode ser observado no 

painel A há tendência de que o íleo isolado do grupo IR apresente menor reatividade à 

metacolina, notadamente nas concentrações entre 10
-5

 M e 10
-4

 M, quando comparada com a 

reatividade observada nos segmentos de íleo isolados dos animais do grupo Basal e Sham. 

Confirmando estes resultados os dados do painel B do gráfico 6 mostram diminuição da AUC 

nos animais do grupo IR, em relação ao grupo Sham. 

Com respeito as curvas dose-resposta ao tratamento dos animais com estradiol, 30 min 

após a indução da isquemia (E30) ou 24 h antes da indução da isquemia (E24), observamos no 

painel C do gráfico 6 que não houve diferença entre os grupos investigados. Da mesma forma, 

notamos que nenhum dos períodos de tratamento com estradiol (E30 e E24) mostrou 

diferença da AUC. 
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Gráfico 5 – Resposta contrátil ao KCl de segmentos de íleo in vitro de ratos submetidos à 

isquemia (45 min) e reperfusão intestinal (2 horas – IR intestinal). Os grupos consistiram de 

animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia, falsamente 

submetidos a IR intestinal (Sham) e animais não manipulados (Basal). Os dados representam 

a média ± EPM de 7-11 experimentos. 
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Gráfico 6 – Reatividade de íleo isolado de ratos submetidos à IR intestinal (Painel A e C) e a 

área sob a curva (area under the curve - AUC) dessas curvas de dose-resposta (Painel B e D). 

Os grupos também consistiram de animais tratados com estradiol (30 min após ou 24 h antes 

da indução da isquemia), falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e animais não 

manipulados (Basal). Os dados representam a média ± EPM de 7-12 experimentos. *P<0,05 

em relação ao grupo Sham. 
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5.7 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre o líquido 

intestinal produzido 

 

O gráfico 7 mostra os valores de volume de líquido intestinal recuperado nas 

embalagens plásticas, as quais foram usadas para acondicionar o intestino dos animais durante 

todo o período de IR intestinal. Como pode ser observado no painel A, a IR intestinal causou 

significativa redução do líquido intestinal. No painel B é possível notar que o tratamento dos 

animais com estradiol em ambos os períodos (E30 e E24) não interferiu com volume 

recuperado de líquido intestinal. 
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Gráfico 7 – Volume de fluido intestinal recuperado após o isolamento do intestino em 

embalagem plástica de ratos submetidosa IR intestinal.. Os grupos também consistiram de 

animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia e como 

controle animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). Os dados representam a média 

± EPM de 5-6 experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo Sham. 
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Dando continuidade aos estudos do fluido intestinal coletado quantificamos o corante 

AE presente no líquido intestinal. Para tanto, os animais receberam o corante AE nas 

condições descritas no item 4.5 dos Materiais e Métodos. Como pode ser observado no 

gráfico 8 não houve diferença no extravasamento do corante entre os animais submetidos à IR 

intestinal (IR) e falsamente operados (Painel A). Contudo, observando o painel B do gráfico 8 

notamos que em relação ao grupo IR o tratamento dos animais com estradiol 24 h antes da 

indução da isquemia (E24) houve uma redução do extravasamento de corante AE. Resultado 

que não foi observado nos animais tratados com estradiol 30 min após o início da isquemia 

intestinal (E30). 
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Gráfico 8 – Concentração de azul de Evans (AE) presente no fluido intestinal recuperado na 

embalagem plástica de ratos submetidos à IR intestinal. Os grupos consistiram também de 

animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia e como 

controle animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). Os dados representam a média 

± EPM de 6-7 experimentos. 
γ
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 

 

 

 

 

  



60 
 

 

 

Em outra análise quantificamos a concentração de IL-10 e TNF-α no líquido intestinal 

recuperado das embalagens plásticas onde o intestino foi acondicionado. No gráfico 9 

observamos o aumento de IL-10 no fluido intestinal dos animais submetidos à IR intestinal 

(IR) em comparação ao quantificado nos animais do grupo falsamente operado (Sham). Por 

outro lado, os animais tratados com estradiol, em ambos os períodos (E30 e E24), não 

alteraram os seus perfis de liberação desta citocina. Apesar de o estradiol administrado 24 h 

antes da isquemia (E24) reduzir a concentração de IL-10 no líquido intestinal, esta não se 

mostrou significativa. 
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Gráfico 9 – Concentração de IL-10 no líquido intestinal recuperado da embalagem plástica de 

ratos submetidos à IR intestinal. Os grupos também consistiram de animais tratados com 

estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia e como controle animais 

falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). Os dados representam a média ± EPM de 3-7 

experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo Sham. 

 

 

 

 

  



62 
 

 

 

Como mencionado, quantificamos a concentração de TNF-α no fluido intestinal. Os 

dados estão representados no gráfico 10 e indicam o aumento desta citocina no liquido 

intestinal recuperado após a IR intestinal, em comparação ao observado no líquido de animais 

falsamente operados (Sham). No painel B do gráfico 10, observa-se que o tratamento dos 

animais com estradiol preveniu o aumento da concentração de TNF-α nos dois protocolos 

estudados (E30 e E24). 
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Gráfico 10 – Concentração de TNF-α no líquido intestinal recuperado da embalagem plástica 

de ratos submetidos à IR intestinal. Os grupos também consistiram de animais tratados com 

estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da isquemia e como controle animais 

falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). Os dados representam a média ± EPM de 9-10 

experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 
γ
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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Uma vez investigada a presença de citocinas avaliamos o número de leucócitos 

presentes no líquido recuperado após o acondicionamento do intestino dos animais nas 

embalagens plásticas. Os dados obtidos estão representados na tabela 2. Como pode ser 

observado os animais submetidos à IR intestinal (IR) apresentaram aumento significativo do 

número de leucócitos em relação ao determinado nas amostras obtidas dos animais do grupo 

Sham. O tratamento dos animais com estradiol 30 min após a isquemia (E30) ou 24 h antes da 

indução da isquemia (E24) foi efetivo em prevenir o aumento do número destes. Ainda, 

complementando esta análise celular foram investigamos os tipos celulares encontrados no 

fluido intestinal coletado. Os animais do grupo IR apresentaram aumento significativo do 

número de linfócitos, monócios e de granulócitos, quando comparado aos valores do grupo de 

animais falsamente operados (Sham). Nos animais tratados com estradiol foi observada 

significativa diminuição da contagem total do número de leucócitos. No grupo E30 o número 

de linfócitos também reduz significativamente, por outro lado, os animais do grupo E24 não 

tiveram alteração do perfil leucocitário. 
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Tabela 2 – Número de leucócitos totais e diferencial (x 10
3
/mL) encontrados no líquido 

intestinal recuperado da embalagem plástica dos ratos após a IR intestinal. Os grupos de 

estudo consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da 

isquemia e também como controle animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). 

Leucócitos Sham IR E30 E24 

Totais 2710±0,27 4689±0,57* 2729±0,3γ 3400±0,42γ 

Linfócitos 1425±186,8 2700±426,2* 1267±189,2γ 1775±265,8 

Monócitos 111,1±26,06 250±52,17* 212,5±39,81 233,3±47,14 

Granulócitos 737,5±103,4 1633±194,4* 1213±183,7 1511±272,1 

Os dados representam a média ± EPM de 8-10 experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo 

Sham; 
γ
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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5.8 Efeito da IR intestinal sobre o número de leucócitos e de plaquetas circulantes 

 

A tabela 3 representa o número total de leucócitos e plaquetas circulantes encontrados 

nas amostras de sangue coletadas no período inicial e final da IR intestinal. É possível 

verificar que com exceção dos grupos controles (Basal e Sham) o grupo submetido à IR 

intestinal apresentou aumento da contagem de leucócitos. Além disso os animais submetidos 

à IR intestinal (IR) apresentaram aumento significante do número total de leucócitos 

circulantes, em relação ao quantificado no grupo Sham ao final do período de IR intestinal. 

Observamos que a IR intestinal mobilizou aproximadamente 8 vezes mais leucócitos do que o 

grupo falsamente operado (IR = 59,4% / Sham = 7,26%). Já em relação aos tratamentos dos 

animais com estradiol, apenas o tratamento 30 min após a indução da isquemia diminuiu de 

modo significante o número de leucócitos circulantes em relação aos animais não tratados. 

Complementando a análise por meio do índice de aumento do número de leucócitos, notamos 

o quanto a contagem de leucócitos aumentou entre o período inicial e final. Ainda o 

tratamento dos animais com estradiol 30 min após a indução da isquemia diminuiu o número 

de leucócitos circulantes (IR = 59,4% / E30 = 39,87%). Por outro lado, animais do grupo 

tratado com estradiol 24 h antes da indução da isquemia (E24) não apresentaram significativa 

alteração em relação ao número de leucócitos circulantes quando comparado com os animais 

submetidos a IR intestinal e não tratados. 

Dando sequência à análise dos leucócitos circulantes quantificamos os diferentes tipos 

celulares entre o período inicial e final dos experimentos. Além destes, o número de plaquetas 

nestes períodos também foi investigado. Como pode ser observado na tabela 3, não houve 

mudança significativa do número de linfócitos. Por outro lado, os monócitos tiveram aumento 

do seu número nos animais após a IR intestinal, em relação ao início do experimento. Em 

relação aos granulócitos observou-se também maior número destas células no período final do 

experimento em todos os grupos, exceto no grupo Sham. Adicionalmente, houve aumento no 

número de granulócitos circulantes no grupo IR, em relação ao quantificado no sangue dos 

animais grupo Sham. Contudo o tratamento dos animais com estradiol em ambos os períodos 

(E30 e E24) não modificou o número de granulócitos em relação aos animais do grupo IR não 

tratados. Por fim, a IR intestinal não interferiu com o número de plaquetas circulantes, exceto 

no tratamento com estradiol 24 h, o qual aumentou o número de plaquetas. 
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Tabela 3 – Contagem total de leucócitos, diferencial (linfócitos, monócitos e granulócitos) e 

plaquetas (mm
3
) no sangue de ratos submetidos à isquemia (45 min) e reperfusão intestinal (2 

horas – IR intestinal). Os grupos consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após 

ou 24 h antes da indução da isquemia, animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e 

animais não manipulados (Basal). 

Leucócitos Basal Sham IR E30 E24 

Totais      

Inicial 10663±525,7 11646±517,8 10892±475,9 10282±575,4 9788±365,7 

Final – 12492±904,3 17362±1005*α 14382±384,2*γ 16006±791,8* 

% de 

aumento 
– 7,26 59,4 39,87 63,52 

Linfócitos      

Inicial 7394±361,6 8546±485,6 7815±413,1 7282±519,9 7944±476 

Final – 7277±75,2 6585±407,9 5767±437,2 6689±427 

Monócitos      

Inicial 418,8±50,18 446,2±43,29 392,3±26,46 318,2±22,64 405,6±24,88 

Final – 500±69,8 661,5±116,3* 508,3±31,28 527,8±50,36 

Granulócitos      

Inicial 2850±228,8 2654±244,8 2685±200,6 2573±189,3 2428±123,9 

Final – 4715±730,2 10115±994,1*α 8858±1209* 9106±947,6* 

Plaquetas      

Inicial 991,5±112,1 758,9±33,14 749,3±46,45 791,5±37,05 879,2±48,67 

Final – 836,1±26,6 759,4±48 883,8±45,16 1007±46,52 γ 

Os dados representam a média ± EPM de 17-26 experimentos. *P<0.05 em relação ao valor 

inicial do experimento de cada grupo; 
α
P<0.05 em relação ao valor final do grupo Sham; 

γ
P<0.05 em relação ao valor final do grupo IR intestinal. 
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5.9 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre o número de 

células da medula óssea 

 

O gráfico 11 representa a contagem do número de células obtidas da medula óssea. 

Como pode ser observado a IR intestinal diminuiu de forma significativa o número de células 

recuperadas nas amostras de lavado medular em relação ao obtido nas amostras dos animais 

do grupo Sham e Basal. O tratamento dos animais com estradiol 24 h antes da indução da 

isquemia aumentou de forma significativa o número de células da medula óssea, em 

comparação ao do grupo de animais submetidos à IR intestinal e não aos tratados com 

estradiol. 
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Gráfico 11 - Número total de células na medula óssea em grupos dos ratos após a indução da 

IR intestinal. Os grupos também consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após 

ou 24 h antes da indução isquemia, animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e 

animais não manipulados (Basal). Os dados representam a média ± EPM de 10-14 

experimentos. 
ϕ
P<0,05 em relação ao grupo Basal; *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 

γ
P<0.05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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5.10 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre a migração 

in vitro de neutrófilos 

 

O gráfico 12 apresenta os dados de a migração de neutrófilos circulantes de animais 

submetidos à IR intestinal. Os dados obtidos indicaram que neutrófilos apresentaram maior 

migração quando obtidos após a IR intestinal, em comparação a de neutrófilos que migram 

dos animais do grupo Sham (Painel A). Com respeito ao efeito do tratamento dos animais 

com estradiol, nossos dados revelaram que ambos os protocolos de estudo (E30 e E24) 

apresentaram significativa redução do número de neutrófilos migrados de uma superfície para 

outra da placa de quimiotaxia. 
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Gráfico 12 – Ensaio de migração de neutrófilos de ratos submetidos à IR intestinal. Os 

grupos também consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da 

indução da isquemia e de animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham). Os dados 

representam a média ± EPM de 7-8 experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 

γ
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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5.11 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre a 

concentração no soro de fosfatase alcalina e lactato desidrogenase 

 

Para analisar os efeitos associados a lesão tecidual da IR intestinal foram investigados 

dois marcadores a fosfatase alcalina e a lactato desidrogenase. O gráfico 13 indica que a 

concentração sérica de fosfatase alcalina aumentou de forma significativa após a indução da 

IR intestinal, em relação ao grupo Sham (Painel A). Por outro lado, o tratamento dos animais 

com estradiol 30 min antes da indução da IR intestinal preveniu o aumento da concentração 

de fosfatase alcalina causado pela IR intestinal. Em contraste, o tratamento dos animais com 

estradiol 24 h antes da indução da isquemia não foi eficaz em alterar a concentração de 

fosfatase alcalina, quando comparado ao observado nos animais do grupo IR intestinal não 

tratados com estradiol. 
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Gráfico 13 – Atividade de fosfatase alcalina no soro de ratos submetidos à intestinal. Os 

grupos consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da 

isquemia), animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e animais não manipulados 

(Basal). Os dados representam a média ± EPM de 8-13 experimentos. *P<0,05 em relação ao 

grupo Sham; 
γ
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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Em relação à lactato desidrogenase (LDH) nossos dados indicaram que a IR intestinal 

causou aumento significativo desta enzima, quando comparado ao quantificado no soro dos 

animais do grupo falsamente operado e não manipulados (Gráfico 14, painel A). Ainda, o 

tratamento dos animais com estradiol 30 min após ou 24 h antes da indução da IR intestina 

teve efeito protetor sobre o aumento de atividade da LDH. 
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Gráfico 14 – Concentração de lactato desidrogenase (LDH) no soro de ratos submetidos à IR 

intestinal. Os grupos também consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após ou 

24 h antes da indução da isquemia), animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e 

animais não manipulados (Basal). Os dados representam a média ± EPM de 8-13 

experimentos. *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 
γ
P<0,05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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5.12 Efeito da IR intestinal e do tratamento dos animais com estradiol sobre a 

concentração no soro de mediadores 

 

Os dados da Tabela 4 se referem a concentração obtida de mediadores no soro de 

animais submetidos à IR intestinal (IR). Como pode ser observado houve aumento 

significativo de todas as citocinas analisadas no grupo IR, em relação aos grupos controle 

(Basal e Sham). Por outro lado, o tratamento dos animas com estradiol (E30 eE24) reduziu a 

concentração de: IL-1β, IL-10, VEGF, MIP-1α, MIP-2, MCP-1, GRO/KC e IP-10. Em 

contraste, o grupo de animais tratados com estradiol 24 h antes da indução da isquemia (E24) 

reduziu a concentração no soro de: IL-6, TNF-α, GM-CSF, RANTES, enquanto os valores de: 

IL-12p70, IL-17 e INF-γ, não foram modificados por nenhum dos protocolos de tratamento 

com estradiol utilizado. 
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Tabela 4 – Quantificação de mediadores (pg/mL) no soro de ratos submetidos à IR intestinal. 

Os grupos também consistiram de animais tratados com estradiol 30 min após ou 24 h antes 

da indução da isquemia, animais falsamente submetidos a IR intestinal (Sham) e animais não 

manipulados (Basal). 

 Basal Sham IR E30 E24 

IL-1β 47,65±10,94 77,7±17,3 230±40,12ϕ* 68,04±14,25γ 81,04±12,62γ 

IL-10 119,8±23,42 118,3±31,05 733,7±138ϕ* 251±71,34γ 352,3±70γ 

VEGF 46,21±9 63,37±12,45 119,6±17,61ϕ* 59,2±5,4γ 68,96±7γ 

MIP-1α 19,21±3 16,55±1,3 159,3±36,4ϕ* 56,22±8,35γ 52,25±11,92γ 

MCP-1 793±136,1 88,3±127,5 3512±798ϕ* 1458±252γ 1514±193,5γ 

GRO/KC 8,92±0,06 203,9±37,74 1923±388,1ϕ* 362±58γ 855,6±138γ 

IP-10 410±28,46 370,1±19,43 988,3±126ϕ* 594±65,11γ 598,1±60γ 

      

TNF-α 3,26±0,4 4,32±0,74 31,52±10,7ϕ* 12,2±1,86 10,04±1,94γ 

GM-CSF 0,9±0,1 0,89±0,09 2,6±0,46ϕ* 1,68±0,26 1,02±0,09γ 

IL-6 0,1±0,05 0,15±0,06 1,44± 0,5ϕ* 0,48±0,27 0,2±0,06γ 

      

IL-12p70 40,47±8,9 46,23±16,22 157,3±27,15ϕ* 148,5±91,16 144,7±25,16 

IL-17 6,65±1,4 8,46±1,57 20±2,5ϕ* 18,24±3 18,35±3,3 

IFN-γ 0,05±0,02 0,17±0,08 0,5±0,1ϕ* 0,32±0,12 0,14±0,07 

Os dados representam a média ± EPM de 10-12 experimentos. 
ϕ
P<0,05 em relação ao grupo 

Basal; *P<0,05 em relação ao grupo Sham; 
γ
P<0.05 em relação ao grupo IR intestinal. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo investigamos o efeito da IR intestinal experimental em ratos, notadamente 

no local da indução da isquemia. Alguns aspectos sistêmicos consequentes à IR intestinal 

também foram avaliados. Para tanto, a isquemia intestinal foi realizada obstruindo-se o fluxo 

da AMS por meio de sua oclusão por 45 min. A seguir, o fluxo da artéria foi reestabelecido e 

a reperfusão intestinal iniciada. Decorridas 2 h de reperfusão intestinal os animais foram 

submetidos à eutanásia e os experimentos conduzidos. 

Nossos estudos tiveram como base investigar se o estradiol poderia apresentar efeito 

modulador das consequências inflamatórias locais e sistêmicas da IR intestinal. Nesse sentido 

os animais foram tratados com estradiol 30 min após a indução da isquemia (E30) ou 24 h 

antes da indução da isquemia intestinal (E24). Inicialmente avaliamos a eficiência do 

tratamento dos animais com estradiol em elevar a concentração deste esteroide no sangue. 

Nossos dados mostraram que os tratamentos dos ratos com estradiol elevaram de forma 

significativa a concentração circulante de estradiol quando em comparação com os reduzidos 

níveis encontrados no soro dos animais do grupo de animais submetidos a IR intestinal (IR) e 

não tratados com estradiol. De fato, o tratamento dos animais 30 min antes da indução da 

isquemia intestinal gerou níveis de estradiol bastante elevados em relação ao tratamento dos 

animais 24 h antes da indução da isquemia intestinal. Ainda, a concentração sérica no grupo 

de ratos tratados com estradiol 24 h antes da isquemia intestinal foi similar ao encontrado nos 

animais do grupo IR. Estes dados sugerem que a via de administração do estradiol e sua 

metabolização podem ter interferido com a sua taxa circulante no período em que realizamos 

a sua determinação. Sabe-se também que o estradiol sofre metabolização hepática e extra-

hepática (CHALLIS et al., 1970; DE HERTOGH et al., 1970). 

Consideramos que poderíamos investigar um potencial efeito preventivo do estradiol, 

com um tratamento preventivo (24h antes da indução da isquemia) ou terapêutico, realizando 

um tratamento agudo (30 min após a indução da isquemia). Um efeito terapêutico neste 

modelo poderia depender de efeitos rápidos, que se iniciam poucos minutos após a sua 

administração. De fato, a via rápida de ação do estradiol é capaz de rapidamente modificar as 

vias intracelulares de sinalização do estradiol, tal efeito é atribuído a GPER-1 resultando em 
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mobilização intracelular de cálcio, produção de cAMP, ativação da via de MAPK e da PI3K, 

podendo estimular vias que, direta ou indiretamente, modulam a expressão gênica. É 

interessante lembrar que a ação do estradiol (genômica clássica, não clássica e rápida) 

participam dos efeitos protetores do estradiol (BJÖRNSTRÖM; SJÖBERG, 2005; FILARDO 

et al., 2000; FILARDO, 2011 MAGGIOLINI et al., 2004; THOMAS et al., 2005). 

A literatura mostra o papel protetor do estradiol em modelos de IR intestinal, conferindo 

maior proteção as pulmão de fêmeas, em proestro, quanto à permeabilidade vascular e 

recrutamento de neutrófilos comparado aos machos (DEITCH et al., 2007). No pulmão de 

machos tratados com estradiol, ocorre redução do aumento de permeabilidade vascular, MPO 

e da expressão de moléculas de adesão, além da produção pulmonar de IL-10 e IL-1β 

(BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2013). Ainda, no intestino de fêmeas ovariectomizadas 

diminui a lesão intestinal e a expressão de iNOS (XIAO et al., 2004). Também em modelos 

de trauma seguido de choque hemorrágico, normaliza a resposta imune de fêmeas 

ovariectomizadas (KNÖFERL et al., 2001), diminuiu a lesão intestinal e geração de citocinas 

em segmentos de íleo in vitro em condições de hipóxia (HOMMA et al, 2005). O estradiol 

também diminui a capacidade in vitro de macrófagos do baço e esplenócitos de liberarem 

TNF-α, IL-6 e IFN-γ (HILDEBRAND et al., 2006). 

Uma das repercussões da IR intestinal é o aumento de permeabilidade vascular 

intestinal. Durante a isquemia o acúmulo de íons nas células endoteliais faz com que ocorra 

influxo de líquido para das células, o que resulta em perda de fluido no espaço intravascular e 

aumento da viscosidade do sangue. Isso faz com que seja mais difícil o restabelecimento da 

microcirculação durante o período de reperfusão e ocorra o aumento da adesão de leucócitos 

no endotélio de vênulas pós-capilares e subsequente ativação, levando ao comprometimento 

da integridade do endotélio vascular e, portanto, maior permeabilidade vascular (BYARD, 

2012; MASSBERG; MESSMER et al., 1998; VOLLMAR; MENGER, 2011). Os dados 

obtidos neste estudo revelaram que a IR intestinal aumentou o extravasamento do corante AE 

no duodeno, quando comparado ao grupo falsamente operado (Sham) e aos animais não 

manipulados (Basal), caracterizando um aumento de permeabilidade vascular intestinal, como 

indicado na literatura. 

Analisando os dados dos grupos de animais tratados com estradiol observamos que 

diferentemente do encontrado no pulmão de animais submetidos a IR intestinal, nos quais o 

tratamento com estradiol 30 min após a indução da isquemia intestinal reduz a permeabilidade 
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microvascular (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2014), o tratamento de 30 min não foi capaz 

de reduzir o aumento do extravasamento do corante AE. Por outro lado, animais tratados com 

estradiol 24 h antes da indução da isquemia reduziram de forma significativa o 

extravasamento de corante. Estes dados sugerem que o tratamento preventivo foi eficaz no 

controle das alterações vasculares no local da isquemia. 

Estudos conduzidos por Homma et al., (2005) mostraram que o intestino de fêmeas é 

mais resistente ao trauma seguido de choque hemorrágico. Segundo os autores uma das 

possibilidades para essa proteção é que o fluxo sanguíneo no intestino das fêmeas é melhor 

preservado, em relação ao dos machos. Ainda, em níveis similares de isquemia intestinal, 

fêmeas se mostraram mais resistentes e em comparação a machos, a resposta inflamatória 

induzida em fêmeas é de menor magnitude. De fato, Deitch et al., (2008), mostraram que 

fêmeas em proestro têm, intrinsecamente, o intestino mais resistente a lesões causadas pela IR 

intestinal em comparação a machos. 

Podemos associar o efeito protetor do estradiol na permeabilidade vascular intestinal à 

menor produção de citocinas e menor expressão de moléculas de adesão como em modelo de 

trauma seguido de choque hemorrágico (HOMMA et al., 2005; YU et al., 2006a), 

diminuindo, portanto, a adesão de leucócitos ao endotélio e sua subsequente lesão. Além 

disso, estudos de Yu et al., (2006a) relacionaram a redução de quimiocinas, citocina indutora 

de quimiotaxia de neutrófilos-1 (CINC-1) e citocina indutora de quimiotaxia de neutrófilos-3 

(CINC-3), e ICAM-1 como eventos mediados por ER-α e ER-β no intestino, após trauma 

seguido de choque hemorrágico. Em conjunto, os dados da literatura e os dados obtidos em 

nosso estudo permitem supor que o estradiol tem efeito preventivo contra o aumento da 

permeabilidade vascular intestinal causada pela IR intestinal. Podemos sugerir também uma 

ação do estradiol por meio da via genômica, ou seja, por meio dos ER intracelular. Contudo 

não é possível afirmar qual mecanismo está envolvido na ação do estradiol pois não foram 

feitos estudos para esclarece-los. 

Além da análise da permeabilidade vascular no duodeno também avaliamos se a 

permeabilidade da mucosa intestinal poderia ser afetada pela IR intestinal. Nossos dados 

indicaram que a IR intestinal aumentou a permeabilidade da mucosa intestinal. De fato, 

observamos aumento da concentração de dextran-FITIC circulante após sua administração no 

lúmen do duodeno. Estudos clínicos (WIJNEN et al., 2002) e experimentais (QIN et al., 2011) 

de IR indicaram aumento da permeabilidade da mucosa intestinal. O mesmo ocorreu em 
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modelos de trauma seguido de choque hemorrágico (CHANG et al., 2005; HOMMA et al. 

2005) ou em hipoperfusão esplâcnica (HOLLAND et al., 2005). Assim nossos estudos 

sugeriram que a IR intestinal causou quebra da integridade da barreira intestinal.  

É interessante considerar que a presença de proteases pancreáticas no lúmen intestinal, 

podem ampliar a lesão intestinal causada pela IR intestinal (QIN et al., 2011). Admite-se que 

essas enzimas diminuem a camada de muco que protege as células epiteliais do intestino. 

Além disso, após a isquemia intestinal ocorre uma diminuição do número de células 

caliciformes, cujos efeitos na produção e manutenção da camada de muco é bem estabelecida 

(CHANG et al., 2005; TÓTH et al., 2012). Estudos mostraram que a atividade secretora das 

células caliciformes faz com que elas sejam sujeitas aos efeitos do estresse do retículo 

endoplasmático, ou seja, acúmulo de proteínas mal enoveladas no retículo endoplasmático 

com consequente apoptose (KASER; BLUMBERG, 2010). Estes eventos, portanto, poderiam 

justificar a diminuição de células secretoras. Apesar do mencionado, o mecanismo exato 

responsável pela perda das camadas de muco do intestinal ainda não está totalmente 

esclarecido (CHANG et al., 2005; QIN et al., 2011). 

Além da camada de muco, estudos mostraram o descolamento dos enterócitos da 

membrana basal ou sua apoptose, após a IR intestinal. Visto que estão localizados na ponta 

das vilosidades, região mais susceptível a hipóxia, este evento pode contribuir para a 

destruição da barreira intestinal (CHANG et al., 2005; DEITCH et al., 2008; TÓTH et al., 

2012). Também devemos considerar o papel das células de Paneth, presentes na base das 

criptas de Lieberkühn. Estas células são produtoras de mediadores pró-inflamatórios e fonte 

de produtos antimicrobianos, podendo controlar assim, a translocação bacteriana 

(GROOTJANS et al., 2011; LENAERTS et al., 2013). Ainda, sendo uma célula secretora, as 

células de Paneth são susceptíveis ao estresse do retículo endoplasmático (TÓTH et al., 2012). 

Nossos estudos indicaram que a IR intestinal causou aumento da permeabilidade 

vascular e da mucosa intestinal. Concluímos, portanto, que a IR intestinal compromete, no 

local onde foi desencadeada, a função das células endoteliais e das células que constituem a 

barreira intestinal. Um aspecto interessante desses dados recai sobre a indução de translocação 

bacteriana, que neste estudo não foi avaliada. De fato Vitoretti (2014) mostrou que a IR 

intestinal causou translocação bacteriana, avaliada no linfonodo e 5 dias após o início da 

reperfusão intestinal. Assim, é possível que o mecanismo de translocação bacteriana possa ser 
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iniciado 2 h de reperfusão, justificando o observado no aumento da permeabilidade da mucosa 

intestinal neste estudo.  

Com relação aos efeitos dos tratamentos dos animais com estradiol, apenas o tratamento 

de 30 min após a indução da isquemia reduziu a permeabilidade da mucosa intestinal. Embora 

tenhamos observado uma tendência de diminuição da permeabilidade da mucosa intestinal 

quando o estradiol foi administrado 24 h antes da indução da isquemia. Estudos de Sheth et 

al., (2010) mostraram que a resistência observada no intestino de fêmeas após trauma seguido 

de choque hemorrágico, em comparação aos machos, se deve à preservação da camada de 

muco intestinal. Além disso, Caruso et al., (2003) demonstraram que esta resistência se 

relaciona à fase do ciclo estral dos animais, sendo maior a proteção durante o proestro, 

quando se observa um pico de estradiol. Ainda, tal proteção se deve à resposta inflamatória 

ser de menor intensidade em comparação a machos. De fato, há menor produção de citocinas 

pró-inflamatórias (IL-6, TNF-α e MIP-2) e maior produção IL-10 e NO em fêmeas, quando 

comparado aos machos (HOMMA et al., 2005). Ainda, estudos mostraram o efeito inibidor 

do estradiol na produção de citocinas por meio do NF-kB e moderado aumento de NO pela 

cNOS, com paralela inibição da iNOS reduzindo produção de NO (KUREBAYASHI et al., 

1997; MENDELSOHN; KARAS, 1999). Ainda, Sharawy et al., (2013), sugereiram que o 

estradiol pode exercer efeitos protetores na microcirculação intestinal ao restabelecer a 

atividade da eNOS e reduzir a da iNOS. 

Reforça-se assim, o potencial papel protetor do estradiol, que em nosso estudo foi 

demonstrado por um tratamento terapêutico (30 min após a indução da isquemia) e não pelo 

tratamento preventivo (24 h antes da indução da isquemia). É possível sugerido que os 

mecanismos envolvidos no efeito terapêutico estão relacionados aos altos níveis de estradiol e 

seus efeitos por meio da via rápida, envolvendo o GPER-1. De fato, os efeitos foram 

observados no duodeno poucas horas antes da sua administração. Vale lembrar que Braniste 

et al., (2009) e Looijer-van Langen et al., (2011) mostraram o papel do ER-β na 

permeabilidade da mucosa intestinal, em especial na modulação das proteínas da zona de 

oclusão. Todavia, não podemos afirmar ser este o mecanismo envolvido na ação do estradiol, 

uma vez que não realizamos estudos para esclarece-los. 

Na vigência de uma inflamação como a causada pela IR intestinal, neutrófilos são 

recrutados para o local da injúria e atravessam o endotélio das vênulas pós-capilares atingindo 

o sítio inflamatório (TAKAYAMA et al., 2001; TURNAGE et al., 1994). Neutrófilos são 
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consideradas uma das primeiras células a chegar no local da inflamação durante a isquemia e 

afetam a microcirculação. Posteriormente, outros tipos celulares como monócitos e 

macrófagos chegariam, na fase de reperfusão do tecido, contribuindo para o aumento da lesão 

tecidual (YSEBAERT et al., 2000). Uma vez no tecido, os neutrófilos podem ser estimulados 

por citocinas geradas no local. Nessas condições os neutrófilos passam a liberar amplo 

espectro de mediadores inflamatórios e de enzimas contidas em seus grânulos (CARDEN; 

GRANGER, 2000; ELTZSCHIG; ECKLE, 2011; WELBORN et al., 1991). Com o objetivo 

de avaliar indiretamente a presença de neutrófilos no intestino, quantificamos a atividade de 

MPO no duodeno após a IR intestinal. Nossos dados indicaram aumento da atividade de MPO 

no duodeno dos animais após a IR intestinal, indicando que houve recrutamento ou ativação 

de neutrófilos em decorrência da IR intestinal. 

O mecanismo de mobilização de leucócitos, em especial neutrófilos pela IR intestinal 

requer interação destas células com as células endoteliais, por meio do aumento da expressão 

de moléculas de adesão como a ICAM-1, molécula responsável pela mediação da adesão e 

migração transendotelial (GRANGER, 1997). Estudos conduzidos por Olanders et al., (2002) 

indicaram que a ICAM-1 é expressa em densidades variadas dependendo do órgão estudado e 

que a IR intestinal é responsável pelo aumento de expressão dessa molécula, principalmente 

em órgãos onde esta molécula é pouco expressa na sua forma constitutiva, como é o caso do 

intestino. Além disso outros autores (YU et al., 2006a) mostraram aumento da expressão de 

moléculas de adesão, no intestino, fígado e pulmão, em modelo de trauma seguido de choque 

hemorrágico ou em estudo clínico (SOUSA et al., 2015). Ainda, dados do nosso laboratório 

(BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2014) demonstraram aumento da expressão de ICAM-1 no 

pulmão após a IR intestinal. O sistema complemento também pode ter relação, uma vez que 

em modelo de IR intestinal ele regula a expressão de ICAM-1 (BOROS et al., 1995; 

CERQUEIRA et al., 2005; KUBES et al., 1996). Embora não tenhamos investigado, é 

razoável supor que o recrutamento de neutrófilos para o duodeno neste modelo possa ser 

decorrente do aumento da expressão de ICAM-1. Estudos nesse sentido deverão ser 

conduzidos futuramente. 

Na medida em que consideramos neste estudo que o estradiol pode exercer efeito 

modulador da inflamação causada pela IR intestinal, avaliamos se o tratamento dos animais 

com estrógeno poderia modificar o recrutamento de neutrófilos para o duodeno. Nossos dados 

indicam que nenhum dos protocolos de tratamento com estradiol modificou a atividade de 

MPO do duodeno após a IR intestinal. Visto que observamos a participação do estradiol no 
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controle da permeabilidade vascular e da mucosa intestinal, mas não no controle do 

recrutamento de neutrófilos, estes dados reforçam dados anteriores acerca da dissociação dos 

mecanismos reguladores da permeabilidade vascular e recrutamento celular no pulmão após a 

IR intestinal (CAVRIANI et al., 2004). 

É de interesse mencionar que o tratamento dos animais com estradiol revelou um efeito 

protetor diferente dependendo do órgão após a IR intestinal. De fato, nossos dados não 

indicaram efeito protetor do estradiol no duodeno em animais tratados 30 min após o 

estabelecimento da isquemia intestinal. Todavia, Breithaupt-Faloppa et al., (2014) 

demonstraram que esse tratamento efetivamente protegeu o pulmão da inflamação após IR 

intestinal, como evidenciado pela diminuição da atividade de MPO no pulmão. Dessa forma 

podemos sugerir que uma dose de estradiol distinta ou sua administração em tempos 

diferentes dos utilizados poderia demonstrar efeito protetor na atividade da enzima MPO no 

duodeno, como demonstrado por exemplo por Yu et al., (2006a) em modelo experimental de 

trauma seguido de choque hemorrágico.  

Com respeito às diferenças observadas entre o efeito protetor do estradiol no pulmão, 

mas não no intestino, eventualmente se relaciona com a densidade entre receptores α e β de 

estradiol. Podemos considerar que dependendo da distribuição dos ER em diferentes órgãos, 

predominância de ER-β no pulmão, ER-α no fígado e expressão igual de ER-α e ER-β no 

intestino, ocorra um efeito modulador do estradiol diretamente relacionado, portanto à sua 

expressão nos tecidos (YU et al., 2006a). Além da participação da via genômica, foi relatada a 

participação da via não genômica no aumento de MPO intestinal. Estudos de Yu et al., 

(2007b) mostraram o efeito protetor do estradiol por meio da maior expressão da via 

fosfatidilinusitol 3-quinase/ serina treonina quinase (PI3K/Akt ) 

Dando sequência aos efeitos da IR intestinal sobre o intestino, em outra série de estudos 

nos propusemos a investigar se a IR intestinal poderia interferir com a motilidade intestinal. 

Estes estudos foram motivados pelos resultados de investigação realizada em colaboração 

com a Dra. Patricia Castelucci, do Departamento de Anatomia do ICB/USP, que mostraram 

alterações nos neurônios intestinais após a IR intestinal, em específico sobre a expressão do 

receptor P2X7 e em diferentes classes de neurônios no plexo mioentérico que tem sua 

densidade e tamanho reduzidos. Essas modificações da expressão do receptor P2X7 podem 

resultar em alterações da motilidade intestinal (MAROSTI et al., 2015; PALOMBIT et al., 

2013; PAULINO et al., 2011). Em nosso modelo o estudo do trânsito intestinal foi utilizado 
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como indicador da capacidade do intestino impulsionar seu conteúdo na direção aboral, 

representando indiretamente a motilidade intestinal. Para tanto, avaliamos o trânsito de 

partículas de carvão ativado. A metodologia utilizada é baseada no cálculo da distância 

percorrida, no intestino, de uma determinada quantidade de carvão ativado após sua 

administração por gavagem (RUWART et al., 1980). 

Nosso dados indicaram que a IR intestinal causou significativa redução do trânsito 

intestinal, dados estes que estão em linha com os obtidos por Grossie et al., (2001), onde 

foram utilizados períodos de reperfusão de 24 e 48 h. Uma possível explicação para a perda 

de motilidade decorrente da IR intestinal pode ser o papel exercido pelo NO na regulação da 

contração do músculo liso intestinal por meio da ativação de neurônios não adrenérgicos e 

não colinérgicos (NANC) (ALEMAYEHU et al., 1994; VENKOVA; KRIER, 1994). Vale 

ressaltar o estudo de Takahashi et al., (2001) com S-metilisotioureia (SMT), um inibidor 

específico da isoforma iNOS. Esses autores mostraram que a iNOS deve estar envolvida no 

aumento de NO em modelo in vivo de IR intestinal, levando a alterações na motilidade 

intestinal em relação a duração da contração e número de contrações a cada 15 min em 

segmentos intestinais diretamente afetados e indiretamente afetados pela isquemia. 

É interessante notar que estudos de Hebra et al., (1994) relacionam alteração da 

motilidade intestinal com a maior translocação bacteriana. Também se relacionam com nossos 

dados que mostram aumento da permeabilidade da mucosa intestinal, sugerem que em nosso 

estudo pode ocorrer translocação bacteriana. Além disso, outros mediadores inflamatórios 

gerados na isquemia intestinal também podem alterar a motilidade, como PAF, IL-1β, TNF-α, 

e assim causar mudanças no padrão funcional neuromotor (KINOSHITA et al., 2006; 

TAKAHASHI et al., 2001; VILLANUEVA; GIULIVI, 2010). Outro aspecto é o dano à 

própria musculatura do intestino, que também pode ser danificada pela IR intestinal, em 

especial pela mobilização de neutrófilos (PONTELL et al., 2011). 

Um dado que nos chamou atenção foi a redução do trânsito intestinal no grupo Sham 

em relação aos animais não manipulados. Talvez estes dados indiquem que a laparatômia 

(falsa operação) seja capaz de modificar a motilidade intestinal. De fato, estudos 

experimentais mostraram que a laparatomia diminui a motilidade intestinal (BAUR; 

BOECKXSTAENS, 2004; CALCINA et al., 2005; SAGRADA et al., 1987). É interessante 

que estudos clínicos mostram diminuição da motilidade intestinal como uma resposta normal 

e inevitável de laparatomias (DELANEY, 2004; HOLTE;KEHLET, 2000). Estudos 
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experimentais de Anup et al., (1999) e Thomas et al., (2001) mostraram que a laparatomia e 

um trauma suave (manuseio) do intestino leva a ativação de enterócitos e produção de 

espécies reativas de oxigênio, resultando em dano considerável da estrutura e função da 

mucosa intestinal. Ainda, Fukuda et al., (2005) mostraram, que a manipulação do intestino de 

ratos faz com que a motilidade gástrica caia em 40% e estudos clínicos de Todo et al., (1995) 

mostraram que em casos de IR intestinal relacionadas a transplantes frequentemente ocorre 

prejuízo da motilidade intestinal. 

É interessante que Calcina et al., (2005) mostraram que animais falsamente operados 

para a IR intestinal apresentaram aumento significante de peptídeo vasoativo intestinal (VIP) 

acompanhando a diminuição do trânsito gastrointestinal. Contudo o aumento foi modesto em 

comparação ao observado após a IR intestinal. O VIP é secretado juntamente com NO de 

neurônios motores inibitórios, e tem papel inibitório no sistema nervoso entérico (COSTA et 

al., 1996; OLSSON; HOLMGREN, 2001). No conjunto podemos inferir que após a IR 

intestinal ocorre o aumento tanto de VIP como de NO e ambos podem exercer função 

inibitória da atividade contrátil do intestino (HASSOUN et al., 2001; OLSSON; 

HOLMGREN, 2001; SALZMAN, 1995). Portanto, a despeito da cirurgia haver contribuído 

para a redução da motilidade intestinal, nossos dados sugerem que existe uma perda ainda 

mais acentuada da motilidade após a IR intestinal. 

No contexto dos efeitos do tratamento dos animais com estradiol nossos resultados 

sugerem que o esteroide melhora a motilidade intestinal, ao promover o aumento significativo 

do trânsito intestinal nos animais. Vale lembrar que o tratamento com estradiol 24 h antes da 

isquemia, elevou a motilidade intestinal a valores similares aos observados nos animais do 

grupo Sham e Basal. Por outro lado, apenas uma tendência de melhora foi detectada nos 

animais tratados com estradiol 30 min após a indução da isquemia. Deste modo, entendemos 

que o estradiol, quando administrado previamente à IR intestinal é capaz de induzir efeito 

modulador da motilidade no intestino. Nossos dados permitem inferir que o estradiol poderia 

exercer efeito preventivo em condições inflamatórias do intestino e mais precisamente 

naquelas envolvendo a IR intestinal como utilizada neste estudo. Por outro lado, é interessante 

lembrar que estudos dos efeitos do estradiol sobre a contratilidade intestinal mostraram que o 

intestino dos animais tratados com estradiol ou incubados com estradiol apresentaram redução 

na contratilidade (PINES et al., 1998; SHIMOMURA et al., 2009). Nossa percepção para esta 

aparente discrepância recai sobre os efeitos do estradiol quando administrado em animais que 
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serão submetidos ao estresse da IR intestinal em comparação com a repercussão do tratamento 

com estradiol em animais que não foram alvo do estresse inflamatório. 

Com base nesses dados podemos supor que o tratamento com estradiol, em específico o 

que reproduz os valores fisiológicos de ratas (estradiol 24 h), conferiu uma proteção contra a 

inflamação causada pela IR intestinal assim como mostrado no estudo de Homma et al., 

(2005). Estes autores mostraram que o intestino de fêmeas é mais resistente à lesão e 

inflamação do que o de machos, em modelo de trauma seguido de choque hemorrágico. 

Diversos estudos sustentam o conceito do envolvimento do NO como mediador da IR 

intestinal. Ainda, o papel do estradiol sobre a geração de NO também é discutido 

(FUKUMOTO et al., 2013; XIAO et al., 2004). No contexto da IR intestinal a participação do 

NO no controle da inflamação pulmonar e intestinal já foi estabelecida (CAVRIANI et al., 

2004; TAKAHASHI et al., 2001; SUZUKI et al., 2000). Ainda estudos de nosso grupo 

correlacionam a interação do NO com o estradiol na inflamação pulmonar após a IR intestinal 

em ambos os gêneros (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2013, 2014). 

Uma possível explicação para nossos dados pode ser baseada nos estudos que 

mostraram que o NO produzido pela eNOS, diferente do gerado pela iNOS, protege o 

intestino da inflamação e das lesões decorrentes de hipóxia (CAPLAN et al., 1994). Dessa 

forma podemos hipotetizar que o papel protetor do estradiol na motilidade é devido a 

produção de NO por eNOS, como em estudo de Sharawy et al., (2013) ou mesmo pela 

inibição da produção excessiva de NO pela iNOS, que estudos já mostraram estar relacionada 

à perda de motilidade intestinal (TAKAHASHI et al., 2001). 

Sabe-se que a inervação colinérgica do sistema gastrointestinal é exuberante 

(FURNESS; COSTA, 1980). Paralelamente existem estudos indicando o papel do nervo vago 

no controle anti-inflamatório de doenças inflamatórias intestinais. Borovikova et al., (2000) 

mostraram em modelo experimental de sepse que o estímulo do nervo vago reduz a produção 

de citocinas, como TNF por macrófagos do baço. Estes dados levam ao entendimento de que 

existe uma conexão entre o sistema nervoso e imune, a chamada via colinérgica anti-

inflamatória (TRACEY, 2002). Entende-se que os mediadores inflamatórios ativam nervos 

sensoriais e estes informam ao sistema nervoso central a inflamação, este por sua vez libera 

mediadores que modulam a inflamação local e as células inflamatórias (TRACEY, 2009). 

Portanto, a ativação de neurônios entéricos que liberam acetilcolina e talvez outros 
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neurotransmissores poderia resultar no controle da inflamação intestinal e restabelecer a 

homeostasa (MANTEOLI; BOECKXSTAENS, 2013). 

De maneira a investigar a participação do estímulo colinérgico na IR intestinal 

realizamos a análise da contração isométrica ex vivo do íleo isolado. Neste caso não foram 

utilizados segmentos de duodeno, mesmo sendo este a porção do intestino utilizada em outras 

análises, uma vez que estudos prévios (não apresentados) revelaram que os segmentos de íleo 

apresentavam uma curva dose-resposta mais representativa. Construímos curva dose-resposta 

à metacolina em íleo isolado de animais submetidos à IR intestinal e seus respectivos 

controles. Investigamos também o efeito do tratamento dos animais com estradiol. Os dados 

obtidos indicaram que a IR intestinal induziu hiporreatividade à metacolina no íleo isolado. 

De fato, estudos anteriores do nosso laboratório mostraram que a IR intestinal causa 

hiporreatividade brônquica à metacolina. Naquele caso mostramos que a IL1β, gerada no 

intestino após a IR intestinal, medeia a geração de NO no pulmão e este se relaciona com a 

menor resposta contrátil à metacolina (COELHO et al., 2007). Se mecanismos similares estão 

operando também no íleo isolado nossos dados não permitem afirmar. 

Outros estudos confirmam a hiporreatividade intestinal após a IR intestinal. Ballabeni et 

al., (2002) em modelo experimental de IR mesentérica leve relatou redução da resposta 

contrátil à acetilcolina após 24 h de reperfusão, a qual pode ser revertida com a redução de 

NO pela iNOS e neuropeptíde, como o VIP. Ainda, Ozacmak et al., (2007) mostraram 

também a redução da contratilidade de segmentos íleo ao carbacol após IR intestinal. 

Adicionalmente, os autores revelaram que a redução do estresse oxidativo e do recrutamento 

de neutrófilos tem papel protetor da resposta contrátil do íleo. Portanto, os nossos dados 

referentes ao recrutamento/atividade de neutrófilos podem justificar a hiporreatividade dos 

segmentos de íleo no modelo estudado. Ainda, não só os mediadores inflamatórios gerados na 

isquemia intestinal podem modificar a reatividade intestinal (KINOSHITA et al., 2006; 

TAKAHASHI et al., 2001; VILLANUEVA; GIULIVI, 2010). Mas também a lesão da 

musculatura intestinal após a indução da IR intestinal (Pontell et al., 2011). 

Nossos dados indicam que o tratamento com estradiol mostrou uma tendência de 

aumento da resposta contrátil. É possível que a perda de significância estatística decorra da 

alta taxa de variabilidade dos dados. Além disso, dados não publicados do nosso laboratório 

sugerem que fêmeas ovariectomizadas e submetidas à IR intestinal tem maior 

comprometimento da resposta contrátil de segmentos de íleo à metacolina, em comparação a 
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fêmeas não ovarectomizadas e submetidas à IR intestinal. Havendo, portanto, indicação de 

que o estradiol pode ter papel ter protetor da contratilidade intestinal à metacolina. 

É interessante considerar o eixo intestino-encéfalo nas alterações intestinais causadas 

pela IR intestinal. De fato, existem estudos indicando que em modelo de IR renal (BERNIK et 

al., 2002) e choque hemorrágico (GUARINI et al., 2003) há melhora após a ativação do 

sistema nervoso colinérgico. Ainda no contexto da interação intestino-encéfalo, os estudos 

realizados por Zhou et al., (2012) indicaram que em modelo experimental de IR intestinal, a 

inflamação intestinal pode levar a lesão cerebral e disfunção da memória, em parte por meio 

da ativação da micróglia, aumentando assim a lesão por espécies reativas de oxigênio, a 

resposta inflamatória e apoptose celular. 

Por fim vale salientar que ainda não dispomos de resultados que permitam avaliar a 

correlação entre o transito intestinal in vivo e a menor resposta contrátil in vitro. Alguns 

aspectos merecem reflexão, pois é importante lembrar a existência de mecanismos endógenos 

de controle da motilidade intestinal que não atuam em situações isoladas como o sistema in 

vitro. Ainda, a dimensão dos segmentos de intestino envolvidos com a motilidade in vivo 

difere do investigado in vitro. 

Os dados discutidos até o momento referem-se aos efeitos da IR intestinal sobre o 

intestino. Uma questão levantada pelos estudos de Narita et al., (2004) referiu-se às alterações 

inflamatórias do intestino após a IR intestinal, notadamente aquelas envolvendo a geração de 

citocinas, as quais sendo absorvidas pela cavidade peritoneal, poderiam ser disseminadas e 

assim desencadear efeitos sistêmicos em órgãos distantes do local onde a IR foi 

desencadeada. Narita et al., (2004) propuseram que a prevenção da absorção de produtos 

gerados no intestino poderia resultar na redução dos efeitos da IR intestinal. Para tanto, esses 

autores isolaram o intestino de animais submetidos à IR intestinal em “intestinal bags” para 

isolar o peritônio parietal, ou seja, isolar o intestino da cavidade abdominal. Obtendo assim 

uma análise mais pontual do intestino. 

Nesse contexto, a próxima etapa do estudo foi investigar com mais detalhes o intestino 

sob IR intestinal. A razão dessa investigação, portanto, foi caracterizar o intestino como o 

“motor” da inflamação na IR intestinal. Como proposto por Deitch et al., (2001). Ainda 

considerando os dados obtidos por Breithaupt-Faloppa et al., (2014) sobre o papel do estradiol 
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no pulmão, avaliamos se o estradiol poderia interferir também na atividade inflamatória no 

intestino. 

O fluido peritoneal, ultrafiltrado do plasma que separa as duas camadas de peritônio na 

cavidade abdominal, também é denominado de fluido ascítico. Este termo se refere a qualquer 

fluido coletado dentro da cavidade abdominal. Existem diversas causas para o acúmulo de 

líquido peritoneal, sendo divididas em duas grandes causas: exsudativas ou transudativas. A 

primeira causa se refere, em geral, ao acúmulo de líquido peritoneal pelo excesso de fluxo do 

compartimento vascular para a cavidade peritoneal proveniente de um processo inflamatório 

ou neoplásico. Já a segunda causa seria a transudação de leitos capilares e da circulação 

linfática esplâncnica ou hepática, resultante do aumento da pressão venosa (MCDERMOTT et 

al., 1964; TARN; LAPWORTH, 2010). Podemos entender que o fluido peritoneal no presente 

estudo pode ser modulado por um fenômeno de exsudação. 

Analisando primeiramente o volume de fluido intestinal recuperado nossos dados 

revelaram redução significativa do volume de fluido nos animais submetidos a IR intestinal, 

em comparação aos animais do grupo Sham. Embora ainda não tenhamos investigado os 

mecanismos reguladores de tal redução, sugerimos que a IR intestinal associada ao isolamento 

do intestino tenham alterado a pressão osmótica do plasma ou a pressão da veia porta. Esta 

sugestão decorre do fato de ambas (pressão osmótica e da veia porta) controlarem a formação 

de líquido na troca de fluido entre o sangue e os tecidos (SHERLOCK et al., 1981). Por outro 

lado, o maior volume de líquido intestinal coletado em animais do grupo Sham, poderia ser 

resultado da manipulação do animal. De fato, existem estudos indicando que a palpação 

exploratória do intestino eleva sua permeabilidade vascular (THOMAS et al., 2005). Além 

disso, se o volume do líquido coletado é alterado pela IR intestinal, então é razoável supor que 

animais do grupo Sham tenham gerado volume maior de fluido intestinal a ser recuperado 

pela embalagem plástica que acondicionamos o intestino. Vale lembrar que o tratamento dos 

animais com estradiol não interferiu com o volume do exsudato coletado, sugerindo que a 

alteração causada pela IR intestinal sobre a geração de fluidos no intestino não é mediada pelo 

estradiol. 

Continuando os estudos sobre o fluido intestinal coletado, analisamos o conteúdo do 

corante AE. Consideramos assim avaliar o aumento da permeabilidade vascular no intestino. 

Observamos que apesar de não haver diferença significativa entre os grupos estudados, os 

dados sugeriram que o estradiol reduziu a concentração do corante AE extravasado em 
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animais tratados com estradiol 24 h antes da indução da isquemia e uma tendência de 

diminuição no tratamento 30 min após a indução isquemia, assim como observado no estudo 

da permeabilidade vascular intestinal, que indicou um maior influxo de fluido dos vasos para 

o intestino. Devemos considerar que não observamos aumento do extravasamento de corante 

AE para o líquido intestinal, como seria esperado, uma vez que foi observado aumento do 

extravasamento de corante no próprio intestino, porque este fluido foi direcionado 

prioritariamente para o intestino. Assim, em conjunto os dados relativos ao volume de fluido 

intestinal e extravasamento de corante AE para o liquido intestinal e para o intestino, 

permitem supor que no evento da IR intestinal acontece um aumento da permeabilidade 

vascular intestinal e como resultado disso ocorre um influxo de fluido dos vasos sanguíneos 

para o intestino e em menor proporção para a cavidade abdominal. 

Os estudos conduzidos por Narita et al., (2004) mostraram que o fluido intestinal 

contém maior concentração de IL-1β, TNF-α e IL-8, quando comparada aos níveis 

plasmáticos dessas mesmas citocinas após a IR intestinal, ou seja, ocorre uma contenção 

destas citocinas na embalagem plástica, que de outro modo estariam na cavidade peritoneal. 

Entende-se, portanto, que o isolamento do intestino deve concentrar as citocinas na 

embalagem plástica, modificando assim a redistribuição sistêmica de citocinas. 

Nossos estudos mostraram que a IL-10 também está presente no líquido intestinal. 

Podemos supor então que a IR intestinal induz mecanismos moduladores da inflamação local 

que podem contribuir para o controle da inflamação sistêmica e em órgãos distantes. A IL-10 

é descrita como uma potente citocina anti-inflamatória que inibe a síntese das principais 

citocinas pró-inflamatórias, IL-6 (YILMA et al., 2012), IL-8 (YILMA et al., 2012), IL-12 

(YANG et al., 1999), IFN-γ (OLSZYNA et al., 1994; YANG et al., 1999) e TNF-α 

(OLSZYNA et al., 1994; YANG et al., 1999; YILMA et al., 2012), além de algumas 

quimiocinas (OLSZYNA et al., 2000). A IL-10 também participa da regulação da resposta 

imune humoral e atenua o recrutamento de neutrófilos em modelo de IR intestinal (MOSSER; 

ZHANG et al., 2008; SOUZA et al., 2003). Ainda, dados de nosso grupo mostraram que em 

modelo de IR intestinal o TNF-α dosado no soro dos animais mostrou relação direta com a 

concentração e IL-10, ou seja, quando o TNF-α foi inibido a quantificação de IL-10 também 

foi reduzida. Da mesma forma a inibição das enzimas NOS fez com que a concentração de IL-

10 e de IL-1β se elevassem (CAVRIANI et al., 2007). Dessa forma podemos sugerir que o 
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aumento de IL-10 no fluido intestinal seja decorrente do acionamento de mecanismos 

endógenos de controle da inflamação causada pela IR intestinal. 

A participação do estradiol no controle da geração de IL-10 não pode ser confirmada 

neste modelo. Realmente, o tratamento dos animais 30 min após a indução da isquemia não 

alterou de forma significante a concentração de IL-10 no líquido intestinal coletado após a IR 

intestinal. Entretanto, o tratamento dos animais com estradiol 24 h antes da indução da 

isquemia intestinal mostrou aparente tendência de normalizar a concentração de IL-10 aos 

valores obtidos nos animais do grupo Sham. É interessante considerar que a premissa deste 

estudo é avaliar o efeito terapêutico ou preventivo do estradiol sobre as consequências 

inflamatórias da IR intestinal. Nesse sentido consideramos positivo que o estradiol não tenha 

alterado a geração de IL-10. Ainda, seria de interesse adicional se o estradiol houvesse 

exacerbado a geração dessa citocina anti-inflamatória. 

Em adição à IL-10, quantificamos a concentração de TNF-α no líquido intestinal. 

Nossos dados indicaram, assim como os dados de Narita et al., (2004), aumento de TNF-α em 

relação aos animais falsamente operados. Importante notar que a concentração desta citocina é 

menor que a determinada para a IL-10 e isto poderia fortalecer a ideia de que o aumento de 

IL-10 se relaciona ao controle de citocinas pró-inflamatórias por exemplo TNF-α. Podemos 

sugerir, portanto, que o intestino sob o estresse da IR intestinal aciona o controle da 

inflamação local. 

Vale lembrar que o tratamento dos animais com estradiol reduziu a concentração de 

TNF-α no líquido intestinal. Estes dados confirmam estudos que mostraram a ação protetora 

deste hormônio em modelos de IR intestinal (MA et al., 2001) e de trauma seguido de choque 

hemorrágico (CHEN et al., 2008; SUZUKI et al., 2007b). É de interesse mencionar que 

ambos os protocolos com estradiol foram eficazes em diminuir a concentração desta citocina. 

Assim, no caso do controle da geração de TNF-α, o estradiol apresentou efeito preventivo e 

terapêutico. Considerando o papel do TNF-α na inflamação sistêmica os dados obtidos em 

animais após o tratamento com estradiol revestem-se de importância adicional. 

A IR intestinal determina a inflamação local, sistêmica e em órgãos distantes do local 

onde foi desencadeada. Considerando os eventos celulares da inflamação originada pela IR 

intestinal os neutrófilos ocupam lugar de destaque (GRISHAM et al., 1990; TAKAYAMA et 

al., 2001; TURNAGE et al., 1994; WU et al., 2013) embora linfócitos (QIU et al., 2014; 
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YANG et al., 2014) e macrófagos (BOROS et al., 1995; CERQUEIRA et al., 2005; JIANG et 

al., 2011) também são descritos como participantes da IR intestinal. Por esse motivo, neste 

estudo avaliamos o número de leucócitos presentes no fluido intestinal recuperado da 

embalagem plástica que isolou o intestino. Observamos que o mesmo se mostrou rico em 

leucócitos nos animais do grupo IR intestinal e que ambos os tratamentos com estradiol 

diminuíram de forma significativa o número de leucócitos. 

Embora não tenhamos investigado os mecanismos desencadeados pelo estradiol que 

possam justificar a redução do número de leucócitos neste estudo, é possível sugerir que o 

estradiol poderia estimular a geração de NO (BREITHAUPT-FALLOPA et al., 2014) de 

maneira a reduzir a interação leucócito-endotélio. Como consequência o recrutamento 

leucocitário tenderia a ser menor nesses animais. Paralelamente um dos mecanismos possíveis 

seria pela da via rápida do estradiol, por meio da PI3K. De fato, estudos anteriores indicaram 

regulação da adesão de células por esta via em modelo de trauma seguido de choque 

hemorrágico (YU et al., 2007a, 2007b) e em estudos in vitro de neutrófilos humanos 

(CADWALLADER et al., 2002) e de camundongos (PURI et al., 2004). 

Nossos dados indicaram aumento significativo, notadamente de linfócitos, e 

granulócitos, ainda em menor proporção aumento de monócitos, no líquido intestinal dos 

animais submetidos a IR intestinal. Com relação ao efeito do tratamento dos animais com 

estradiol observamos que somente o tratamento 30 min após a indução da isquemia modificou 

os tipos celulares, fazendo com que houvesse diminuição significativa do número de 

linfócitos. Ainda, em diferentes estudos relatam a participação dos linfócitos na inflamação 

após IR, não só no intestino (SHIGEMATSU et al., 2002), mas em outros órgãos como fígado 

(KHANDOGA et al., 2006), cérebro (AHARONI et al., 2003) ou pulmão (DE PERROT et 

al., 2003). Estudos de Shigematsu et al., (2002) e Cooper et al., (2004) mostraram o papel dos 

linfócitos na modulação do recrutamento de neutrófilos para o intestino. Ainda, Osman et al., 

(2009) indicaram que os linfócitos T, linfócitos B e linfócitos derivados do IFN-γ contribuem 

para a maior adesão celular no endotélio vascular, contribuindo assim com a inflamação. 

As repercussões da IR intestinal na decorrência da reperfusão passam a afetar não só a 

área isquêmica, como órgãos distantes, visto que ocorre a disseminação para a circulação de 

produtos tóxicos, contribuindo para a inflamação sistêmica e até para o desenvolvimento de 

uma IMOS (THOMAS et al., 2002; VOLLMAR; MENGER, 2011). Assim, se faz importante 

investigar a forma sistêmica da inflamação gerada pela IR intestinal. Para isso, foram 
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realizados, paralelamente, a quantificação do número de leucócitos circulantes no início do 

experimento (antes da indução da isquemia intestinal) e no final do experimento (após 2 h de 

reperfusão intestinal). Nossos resultados mostraram que após a reperfusão houve aumento 

significativo do número de leucócitos circulantes, o que não foi observado no grupo Sham, 

sugerindo fortemente que os leucócitos circulantes tenham sido mobilizados, como resultado 

da IR intestinal. De interesse, o índice (%) de aumento do número de leucócitos mostrou que 

em contraste ao do grupo Sham (7,26%) o grupo submetido à IR intestinal apresentou elevado 

recrutamento de leucócitos (59,4%). Observamos também que o tratamento dos animais com 

estradiol, 30min após a indução da isquemia intestinal, causou redução do número de 

leucócitos circulantes, de maneira que o índice de aumento ser de 39,87%. Todavia o 

tratamento dos animais com estradiol 24 h antes da indução da isquemia não alterou o número 

de leucócitos circulantes como indicado pelo índice de aumento de 63,52%, o qual foi similar 

ao dos animais do grupo submetido à IR intestinal. 

Vários mecanismos podem justificar o estradiol exercer efeito regulador da mobilização 

celular. Breithaupt-Faloppa et al., (2014) mostraram a influência do estradiol na mobilização 

de leucócitos para o pulmão após a IR intestinal. Segundo estes autores o estradiol interfere 

com a geração de IL-10 e IL-1β e expressão de ICAM-1. Além disso, estudos indicam que o 

estradiol atenua a atividade endotelial reduzindo a adesão de leucócitos nas células 

endoteliais, por inibir a secreção de quimiocinas pró-inflamatórias (RODRIGUEZ et al., 

2002). Análises in vitro de células endoteliais mostraram que o estradiol inibe a expressão de 

molécula de adesão celular vascular-1 (VCAM-1), por meio da inibição de NF-κB e AP-1 

(CAULIN-GLASER et al., 1996). Portanto, considerando o amplo espectro de efeitos do 

estradiol, nossos dados permitem inferir que uma vez deflagrada a isquemia o estradiol pode 

exercer efeito terapêutico controlando a mobilização celular para o compartimento 

circulatório. 

Para complementar a avaliação hematológica, determinamos os tipos de leucócitos e o 

número das plaquetas circulantes. A IR intestinal causou aumento significativo de 

granulócitos circulantes e em menor escala de monócitos. Além disso, o grupo submetido à IR 

intestinal apresentou maior número de granulócitos no período de reperfusão intestinal, 

quando comparado aos animais do grupo Sham. Da mesma forma os leucócitos quantificados 

no fluido intestinal mostram aumento no número de leucócitos totais, assim como no número 

de linfócitos, monócitos e granulócitos após a IR intestinal. O que não é observado nos 
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leucócitos circulantes, que apresentam apenas aumento do número de granulócitos. Podemos 

supor que existe algum mecanismo envolvido na mobilização de seus leucócitos, ou que não 

encontramos diferença nos outros parâmetros por causa da variação individual. 

Os animais tratados com estradiol apresentaram aumento do número de granulócitos 

após a IR intestinal. Contudo não houve diferença significativa quanto ao número de 

granulócitos em relação ao grupo de animais submetidos à IR intestinal, mas não tratados com 

estradiol. Esses dados podem sugerir que a mobilização dos granulócitos para o sangue 

causada pela IR intestinal não é regulada pelo estradiol. Sendo necessários mais estudos, uma 

vez que estudos indicam que o estradiol é capaz de controlar a migração de células do sangue 

para os sítios inflamatórios, por meio do controle da expressão de moléculas de adesão, a qual 

está aumentada na IR intestinal (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2014; OLANDERS et al., 

2002). Em relação aos linfócitos e plaquetas circulantes não observamos mudanças 

significativas após a isquemia ou com os tratamentos com estradiol. Exceto pelo aumento 

significativo de plaquetas no grupo tratado com estradiol 24 h antes da isquemia. Nós não 

investigamos a formação de complexos plaqueta e neutrófilos neste estudo, porém existem 

dados da literatura que mostram a importância dessa interação para o recrutamento de 

neutrófilos em diversos modelos de inflamação, incluindo na IR intestinal. Diferentes autores 

mostraram que neutrófilos para migrarem até o sítio inflamatório formando complexos com 

plaquetas (KORNERUP et al., 2010; PAGE; PITCHFORD, 2013). Em estudo ainda mais 

recente Sreeramkumar et al., (2014) demonstraram alterações necessárias para que os 

neutrófilos modifiquem sua polarização e com isso se complexar com plaquetas e nestas 

condições ter habilidade para migrar para ou através de um sítio inflamatório. 

No geral estes dados permitem inferir que o aumento de leucócitos circulantes dos 

animais do grupo IR intestinal se deve predominantemente ao aumento de granulócitos na 

circulação. Considerando os estudos de Arndt et al., (1991), Turnage et al., (1994) e Olanders 

et al., (2002) durante a IR intestinal nos quais os leucócitos ativados, em especial neutrófilos, 

são recrutados para o local da injuria, atravessam o endotélio das vênulas pós-capilares 

atingem o sítio inflamatório então podemos supor que os granulócitos quantificados neste 

estudo e quantificados por método automático são em especial neutrófilos. 

Após análise mais geral do compartimento sistêmico, o compartimento medular também 

foi investigado. A razão para estes estudos foi estabelecer potencial correlação temporal entre 

os compartimentos responsáveis pela geração e mobilização de leucócitos após a IR intestinal. 
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Nossos dados mostraram que houve mobilização das células presentes na medula óssea e os 

valores indicaram que a IR intestinal diminuiu o número total de células recuperadas no 

lavado medular. Esses dados, em conjunto com a análise temporal dos leucócitos circulantes 

podem sugerir que a IR intestinal mobilizou células da medula óssea para o compartimento 

sanguíneo, justificando o aumento de leucócitos no fim do experimento. Ainda, podemos 

sugerir que ocorreu alguma alteração no turnover da geração de células na medula ou 

eventualmente algum processo de depressão da proliferação de células da medula óssea após a 

IR intestinal como observado no estudo de Fontes et al., (1994). À semelhança, o trauma 

seguido de choque hemorrágico, revela mobilização de células da medula óssea e diminuição 

da capacidade de crescimento dessas células (BADAMI et al., 2007). Vale lembrar que 

apenas o tratamento preventivo com estradiol, 24 h antes da indução da isquemia, reverteu a 

contagem de células da medula óssea para valores similares aos animais controle. Assim é 

possível que exista regulação do estradiol, sobre o aumento da proliferação celular ou no 

controle da mobilização das células da medula óssea que se alteraram após a IR intestinal.  

Na medida que neutrófilos correspondem às principais células mobilizadas durante a IR 

intestinal e, considerando a existência de inflamação em órgãos distantes do local onde 

ocorreu a isquemia e reperfusão, decidimos investigar se a IR intestinal poderia interferir 

diretamente com neutrófilos notadamente na sua capacidade de migrar, sem influência de 

controle endógeno. Nossos dados indicaram que neutrófilos circulantes obtidos após a IR 

intestinal migraram com maior intensidade espontaneamente. Estes dados sugeriram que 

neutrófilos circulantes após a IR intestinal tornam-se mais ativados. No geral esses dados 

justificam o aumento da atividade de MPO no intestino e reforçam que neutrófilos ativos após 

a IR intestinal são mobilizados para um local distante contribuindo para as consequências 

inflamatórias da IR intestinal. 

Vale lembrar que o tratamento com estradiol reduziu a migração dos neutrófilos, 

sugerindo sua participação na a ativação dessas células in vivo e observada in vitro. Estudos 

de Doucet et al., (2010), utilizando modelo de trauma seguido de choque hemorrágico e 

partindo da premissa de que fêmeas são mais protegidas, investigaram o papel dos receptores 

de estradiol nesse efeito protetor. De acordo com esses autores os ER-β estão envolvidos no 

controle de uma menor ativação de neutrófilos. Esses dados reforçam a ideia de que o 

recrutamento/atividade de neutrófilos no intestino poderia ser controlado pelo estradiol. 

Apesar de elegante, esta percepção não foi investigada para o intestino neste estudo. 
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A IR intestinal determina alterações metabólicas que podem causar lesões teciduais. 

Existem marcadores que quantificam o grau da lesão. Um marcador utilizado para lesão 

intestinal no modelo de IR intestinal é a fosfatase alcalina (THOMPSON et al., 1990; 

ZHANG et al., 2011). A quantificação desse marcador confirmou que a IR no intestino elevou 

sua concentração no soro, sugerindo a existência de lesão tecidual. Por outro lado, o 

tratamento terapêutico com estradiol (administrado após 30min da indução da isquemia) 

reduziu os valores de fosfatase alcalina no soro. Esses dados indicam a existência de alguma 

modulação do estradiol por meio da ativação de receptor de via rápida, em especial o receptor 

ligado à proteína G30 (GPR-30) (RAZANDI et al., 1999; REVANKAR et al., 2005). 

Realmente, estudos que excluem os efeitos genômicos (utilizando soro de albumina bovina 

conjugada com 17-β estradiol) indicam que a via rápida é capaz de atenuar a inflamação 

intestinal, reduzindo marcadores de inflamação, em modelo de trauma seguido de choque 

hemorrágico (YU et al., 2007a, 2007b). Além do mencionado, existem mecanismos que 

podem explicar as consequências da ativação da via rápida do estradiol, por exemplo por meio 

da indução da cascata de sinalização envolvendo a PI3K. Esta família de proteínas regula 

várias respostas celulares, como proliferação, proteção contra apoptose, geração de 

superóxidos, migração e adesão celular (CADWALLADER et al., 2002; PURI et al., 2004). 

Assim, a ativação da PI3K protege órgãos e células contra IR e hipóxia, possivelmente por 

mecanismos envolvendo a ativação de proteínas da membrana celular como a serina/treonina 

quinase (Akt) (CAI; SEMENZA, 2004; HISAMOTO et al., 2001; HONDA et al., 2000). 

Ainda o estradiol ativa a MPAK, a qual em modelos de trauma seguido de choque 

hemorrágico pode mediar a modulação da atividade da célula de Kupffer e macrófagos 

esplâncnicos, modulação essa associada à produção de citocinas anti e pró-inflamatórias 

(SUZUKI et al., 2008). 

Além da fosfatase alcalina outro marcador de lesão tecidual é a enzima LDH, a qual é 

considerada um marcador mais tardio da lesão tecidual. Dados obtidos anteriormente em 

nosso laboratório e em outros estudos detectaram que a IR intestinal, elevou a atividade sérica 

de LDH (CAVRIANI et al., 2005; SÖZEN et al., 2011; VAN NOORD et al., 2011). 

Corroborando com esses dados, as análises deste estudo mostraram que a atividade da enzima 

LDH no soro de animais submetidos a IR intestinal se elevou. Além disso, nossos dados 

mostraram efeito protetor do aumento de atividade da LDH pelo tratamento dos animais com 

estradiol em ambos os protocolos. Vale notar que estudos utilizando o modelo de IR intestinal 

ou trauma seguido de choque hemorrágico mostraram que níveis séricos de LDH são 
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reduzidos em animais tratados com estradiol (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2014; YU et 

al., 2006b). Desta forma, os dados obtidos neste estudo reforçam a hipótese de que o estradiol 

possa exercer efeito protetor sistêmico. 

Tendo em mente as repercussões sistêmicas da IR intestinal, além dos marcadores de 

lesão e leucócitos, avaliamos mediadores (citocinas, fatores e quimiocinas) encontrados no 

soro dos animais submetidos a IR intestinal. De fato, o processo inflamatório sistêmico há um 

grande contingente de mediadores na corrente sanguínea. Nossos estudos não identificaram a 

origem (fonte) dos mediadores presentes no soro mas pudemos detectar um vasto número de 

fatores, citocinas e quimiocinas. Diversos estudos mostraram o importante papel que as 

citocinas, fatores e quimiocinas têm na inflamação. Souza et al., (2004) mostraram que o 

tratamento com anticorpos de CINC-1 reduziu a concentração de TNF-α circulante e a MPO 

nos pulmões e intestino, sugerindo a importância de quimiocinas no influxo de neutrófilos e 

consequente lesão após IR intestinal. Pope et al., (2010) mostraram que o sistema 

complemente e toll like receptor-4 (TLR4) medeiam a produção de citocinas, IL-12 e IL-6. 

Ainda, estudos conduzidos por Lee et al., (2013) sugerem que a IR intestinal induz o intestino 

delgado a produzir IL-17 levando à lesão intestinal e em órgãos distantes. Ainda, a 

neutralização ou deficiência dessa citocina acarreta em efeito protetor, local e sistêmico. Liu 

et al., (2014) mostraram que a inflamação sistêmica gerada pela IR intestinal é atenuada pela 

inibição da geração de IFN-γ pelas células epitelias do íleo. 

Nossos dados mostraram aumento significativo de todos os mediadores analisados (IL-

1β, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17, IFN-γ, TNF-α, MIP-1α, GRO/KC, MCP-1, IP-10, GM-CSF 

e VEGF) após a indução da IR intestinal. Vários estudos mostraram o envolvimento desses 

mediadores com a indução da inflamação após a IR intestinal (ATTUWAYBI et al., 2004; 

CAVRIANI et al., 2004; GROTZ et al., 1999; KNUDSEN, et al., 2011; LI et al., 2010; LIU et 

al., 2014; POPE et al., 2010; SOUZA et al., 2001, 2003, 2004; YAO et al., 1995;). 

As quantificações de TNF-α no líquido intestinal e no soro indicam aumento dessa 

citocina, sugerindo uma geração intestinal que então eleva as concentrações sistêmicas. 

Estudos de Frangogiannis et al., (1998) sugerem uma primeira onda de liberação de TNF-α 

por células residentes, possivelmente mastócitos, atraindo neutrófilos para o tecido, que passa 

então a produzir mais TNF-α e recrutar mais leucócitos para o local da inflamação. Assim, 

parece que o TNF-α produzido primeiramente pelo tecido depende do influxo de neutrófilos 

para promover maior produção de TNF-α e lesão tecidual. Por outro lado, Souza et al., (2001) 
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mostraram que o TNF-α circulante não depender da sua produção por neutrófilos, podendo ser 

gerado pelo fígado ou por células endotelias do intestino. Admite-se que ao invés de liberar 

TNF-α no tecido estas células liberam a citocina na corrente sanguínea. Estudos também 

mostraram a relação entre o aumento desta citocina e de citocinas pró-inflamatórias, tais como 

IL-1β, IL-6 ou citocinas anti-inflamatórias, IL-10 (CAVRIANI et al., 2007; SOUZA et al. 

2001). Importante lembrar que assim como o TNF-α, a IL-10 também apresentou aumento da 

sua concentração sérica e no líquido intestinal. Ainda, nossos dados revelaram que outros 

mediadores dosados (GM-CSF, MIP-1, GRO/KC) que apresentaram aumento de quimiotaxia 

ao recrutarem neutrófilos (DE FILIPPO et al., 2008; SHI et al., 2006). Em específico ao GM-

CSF também foi atribuída a função de ativação de macrófagos em modelo de IR renal (HUEN 

et al., 2015) e, ao MIP-1α também é atribuída a quimiotaxia de monócitos/macrófagos e 

linfócitos (BAGGIOLINI, 1998). 

A IP-10, que segundo nossos dados tem sua concentração aumentada após IR intestinal, 

é uma quimiocina secretada por neutrófilos, monócitos ou células endoteliais, quando 

estimuladas por IFN ou lipopolisacarídeo (LPS) (HANCOCK et al., 2001; LUSTER et al., 

1987; OHMORI et al., 1990). Além disso, Gangur et al., (1998) mostraram que IP-10 está 

relacionada com o aumento da liberação de IFN-γ. Similarmente à IP-10, Nelken et al., (1991) 

mostraram que o MCP-1 também é uma quimiocina que atrai células T ativadas e ou células 

NK, sendo também responsável pelo aumento da produção de IL-6 e TNF-α (HASHIZUME 

et al., 2012). 

Entre os mediadores verificamos aumento do VEGF, um fator que pode ser induzido 

pela hipóxia tecidual. O VEGF exerce diferentes efeitos nas células endoteliais promovendo a 

formação de novos vasos, o que otimiza a perfusão (LOS et al., 2005; STEIN et al., 1998). 

Participação na regulação da permeabilidade microvascular e na manutenção da integridade 

do endotélio na lesão pulmonar decorrente de IR intestinal (MURA et al., 2006). 

Também podemos citar a importância de células do epitélio intestinal na produção de 

citocinas, como a produção de IL-17 pelas células de Paneth, em modelo de IR hepática 

(PARK et al., 2011). Da mesma forma Cua e Tato, (2010) e Takahashi et al., (2008) também 

relataram liberação de IL-17 mediada pela produção de TNF-α em modelo de inflamação 

aguda. Esses dados são indicativos de que a síntese de IL-17 é modulada por outras células, e 

não apenas por linfócitos, os quais são reconhecidos como a principal fonte de geração dessa 

citocina (CUA; TATO, 2010). 
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Para finalizar nossa investigação do papel do estradiol no controle da inflamação 

causada pela IR intestinal, analisamos o efeito dos protocolos de tratamento com estradiol. 

Nossos dados indicaram que o tratamento dos animais com estradiol foi capaz de diminuir a 

concentração de mediadores de forma não uniforme. Assim alguns mediadores, como IL-1β, 

IL-10 MIP-1α, MCP-1, GRO/KC, IP-10 e VEGF, tiveram redução da sua concentração por 

ambos os tratamentos. Em contraste a IL-6, GM-CSF e TNF-α diminuíram a concentração 

apenas com o tratamento de estradiol 24 h antes da isquemia. Por fim, algumas citocinas não 

foram moduladas por nenhum dos protocolos de tratamento com estradiol empregados, foram 

elas: IL-12p70, IL-17 e IFN-γ. Podemos perceber, portanto que o tratamento preventivo com 

o estradiol mostrou maior aspecto protetor com relação a produção de mediadores da 

inflamação. 

Estudos realizados por outros autores reforçam o papel protetor do estradiol na 

produção de mediadores inflamatórios. Mueller et al., (2000) mostraram que o estradiol regula 

a transcrição gênica de VEGF em cultura de células endometriais. Este fator merece destaque 

por sua participação na regulação da permeabilidade microvascular e na manutenção da 

integridade do endotélio na lesão pulmonar decorrente da IR intestinal (MURA et al., 2006). 

Vale lembrar que o VEGF é até 20.000 vezes mais potente que a histamina em aumentar a 

permeabilidade microvascular (DVORAK et al., 1995). Assim podemos supor que o mesmo 

efeito observado no pulmão possa acontecer no intestino, como indicado por nossos dados 

neste estudo. Estudos de Frazier-Jessen e Kovacs, (1995) revelaram que macrófagos do 

peritônio de ratos modulam a expressão de MCP-1 e que o estradiol reduz a concentração de 

MCP-1 no plasma (KOH et al., 2001). Além disso Cox et al., (2015) mostraram que o 

estradiol em doses baixas foi capaz de reduzir no plasma IL-6, MCP-1 e GRO/KC em lesão à 

medula espinhal. Ainda, em modelo de trauma seguido de choque hemorrágico a 

administração de agonista de ER-α ou estradiol reduz a produção de IL-6 e TNF-α em 

macrófagos, à concentração similar a de animais falsamente operados (SUZUKI et al., 

2007c). Da mesma forma apenas o tratamento preventivo mostrou redução de IL-6. Estudos 

de Kurebayashi et al., (1997) mostraram que realmente o estradiol é capaz de inibir a 

produção de IL-6, o que foi principalmente atribuído a interferência na expressão do NF-κB. 

Ainda, Matejuk et al., (2001) observaram inibição da expressão de MIP-1α, MCP-1, TNF-α, 

IP-10 e IFN-γ no sistema nervoso central em modelo experimental de encefalomielite 

autoimune. Podemos supor que o mesmo efeito protetor tenha ocorrido em nossos estudos, 

contudo diferentemente do estudo acima não houve redução da concentração de IFN-γ, ou de 
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IL-12p70 e IL-17. Vale lembrar que talvez um protocolo de tratamento diferente do utilizado 

neste estudo poderia resultar na redução destas citocinas. 

É interessante notar que ambos protocolos de tratamento com estradiol tiveram efeito na 

geração de TNF-α encontrado no líquido intestinal, contudo a concentração de TNF-α 

encontrado no soro foi modificada apenas pelo tratamento preventivo. Por outro lado, a IL-10 

encontrada no líquido intestinal não foi modificada pelo tratamento com estradiol. Todavia, 

ambos os tratamentos dos animais, terapêutico e preventivo, com estradiol reduziram as 

concentrações desta citocina. Esses estudos sugerem que ao menos no tratamento preventivo, 

a concentração de IL-10 diminuiu em resposta a redução de TNF-α, como indicado por dados 

de nosso grupo em modelo de IR intestinal. Nesses estudos foi mostrado uma relação direta 

entre a concentração de TNF-α e IL-10 (CAVRIANI et al., 2007). Ainda, estudos de 

Squadrito et al., (1997) também relataram que o tratamento com estradiol diminuiu o TNF-α 

do soro em modelo experimental de IR intestinal. Por fim, estudos de Suzuki et al., (2007d) 

observaram rápido efeito do tratamento com estradiol na redução no plasma de GM-CSF em 

modelo experimental de choque. Podemos concluir que o estradiol pode ter efeito protetor na 

inflamação sistêmica causada por IR intestinal, uma vez que modula a geração de uma 

variedade de mediadores inflamatórios. É interessante que o momento da administração do 

estradiol pode modificar a geração destes mediadores de forma diferente e assim modular o 

curso da resposta inflamatória causada pela IR intestinal. 

Tomados em conjunto os dados gerados neste estudo, mostraram que o intestino tem   

repercussões inflamatórias locais e que após a reperfusão os produtos gerados no local não 

permanecem represados. Desta forma entendemos o intestino como o “motor” da inflamação 

e ao terem acesso a demais compartimentos, permite que fatores e mediadores inflamatórios 

amplifiquem a resposta sistêmica. Além disso, o tratamento dos animais com estradiol 

mostrou efeito protetor sobre a inflamação intestinal e sistêmica, sendo que cada um dos 

protocolos utilizados (tratamento terapêutico e preventivo) exerceram funções protetoras 

distintas e dependentes do momento de sua administração. Assim, o estradiol pode compor 

alternativa para compreensão dos mecanismos de controle local e sistêmico em eventos 

isquêmicos que acometem o intestino. Apesar do mencionado, são necessários estudos 

adicionais para esclarecer os mecanismos envolvidos. 
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7 Conclusões 

 

● A IR intestinal desencadeia inflamação e alterações funcionais no local (intestino) onde 

foi desencadeada.  

● Reforça-se o conceito de que a inflamação iniciada no intestino se dissemina e pode 

induzir mudanças na homeostasia em órgãos distantes do local onde foi originada. Esta 

percepção se baseia nos achados deste estudo que indicam que os eventos celulares e 

vasculares da inflamação que ocorrem no intestino medeiam a inflamação sistêmica, 

além de potencialmente interferirem com a atividade funcional do intestino.  

● A inflamação sistêmica observada neste modelo pode ser consequência da liberação e 

absorção, para a cavidade abdominal, do conteúdo de produtos gerados pelo intestino 

durante a IR intestinal. Dentre eles nossos dados revelaram a presença de IL-10 e TNF-

α, bem como de leucócitos no fluido intestinal os quais uma vez absorvidos 

contribuiriam para a inflamação sistêmica causada pela IR intestinal e possivelmente 

para a geração adicional de outros mediadores da inflamação. 

● A IR intestinal mobilizou a medula óssea, aumentou o número de leucócitos circulantes 

e sua capacidade de migração, reforçando a possibilidade de maior recrutamento dessas 

células para o sítio inflamatório.  

● O protocolo de tratamento dos animais com estradiol 30 min após da indução da 

isquemia foi eficaz em reduzir os marcadores de lesão tecidual, fosfatase alcalina e 

LDH, assim como a concentração de IL-1β, IL-10, VEGF, MIP-1α, MCP-1, GRO/KC e 

IP-10 gerados em decorrência da IR intestinal. Todavia o mesmo protocolo de 

tratamento não alterou a geração de IL-6, IL-12p70, IL-17, IFN-γ, TNF-α e GM-CSF. 

● O protocolo de tratamento dos animais com estradiol 24 h antes da indução da isquemia 

foi eficaz em reduzir a atividade de LDH, assim como a concentração de IL-1β, IL-10, 

VEGF, MIP-1α, MCP-1, GRO/KC, IP-10, IL-6, TNF-α e GM-CSF gerados em 

decorrência da IR intestinal. Todavia o mesmo protocolo de tratamento não alterou a 

geração fosfatase alcalina, assim como de IL-12p70, IL-17 e IFN-γ. 

Finalmente, os dados obtidos nesse estudo nos permitem concluir que o estradiol 

modula a inflamação local e sistêmica decorrente da IR intestinal, reforçando portanto a 

hipótese inicial deste estudo. Neste contexto os resultados sugerem que repercussões locais e 

sistêmicas decorrentes da IR intestinal podem ser atenuadas pelo estradiol no contexto 
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farmacológico de um tratamento terapêutico ou preventivo. Visto que a inflamação no 

intestino ao ser disseminada, resulta em graves consequências sistêmicas, nossos dados 

permitem inferir que o estradiol seja uma alternativa de interesse no controle e compreensão 

dos mecanismos subjacentes à indução da inflamação intestinal após eventos isquêmicos 

observados no gênero masculino. 
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