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RESUMO
Como a isquemia e a reperfusão (I/R)  são particularmente graves no intestino, o  objetivo deste estudo foi analisar os
efeitos da I/R e a ação da curcumina sobre a morfometria da parede intestinal do íleo distal de ratos submetidos ao
modelo  de I/R.  Para isso,  foram utilizados 35 ratos da espécie  Rattus norvegicus distribuídos em 5 grupos (n=7):
controle, sham controle (animais submetidos à cirurgia, mas sem oclusão da artéria mesentérica superior (AMS)), sham
tratado (animais submetidos à cirurgia, sem oclusão da AMS e tratados com curcumina), isquêmico controle (animais
submetidos à isquemia por 45 minutos pela colocação de um clamp microvascular na AMS e bloqueio da circulação
colateral  por amarrações, seguidos de 7 dias de reperfusão) e isquêmico tratado (animais submetidos aos mesmos
procedimentos  do  grupo  Isquêmico  controle,  mas  tratados  com  curcumina).  Para  a  morfometria  da  parede  foram
avaliadas a altura das vilosidades e profundidade das criptas, usando imagens obtidas de uma câmara de alta resolução
acoplada a um microscópio. Análises estatísticas demonstraram que a altura das vilosidades diminuiu nos grupos sham
e aumentou nos isquêmicos quando comparados ao grupo controle. Já a profundidade das criptas aumentou em todos
os grupos avaliados. A curcumina demonstrou importante efeito neste modelo experimental, pois minimizou lesões de
maior amplitude. É  provável que, devido ao tempo de reperfusão deste estudo, tenha havido renovação do epitélio
intestinal.  Por isso,  novos estudos são necessários utilizando o modelo de I/R, mas aplicando um tempo menor de
reperfusão a fim de confirmar a ação antioxidante da curcumina. 
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1 INTRODUÇÃO

A isquemia (caracterizada pela redução ou interrupção do fluxo sanguíneo) e a reperfusão
(que  ocorre  pelo  reestabelecimento  abrupto  do  fluxo  sanguíneo  a  áreas  isquêmicas)  são
particularmente graves no intestino. Isto porque ambas alteram a absorção de endotoxinas, causam
distúrbios hidroeletrolíticos e desequilíbrios acidobásicos, representando assim uma das principais
causas de lesão tecidual no intestino (SANTOS et al., 2003). 

Como  várias  lesões  podem  ser  causadas  tanto  pela  isquemia  quanto  pela  reperfusão,
modelos  experimentais  de  isquemia  e  reperfusão  (I/R)  têm  sido  utilizados  para  melhorar  o
entendimento das graves disfunções associadas a sua ocorrência (TAHA et al., 2010; MALLICK et
al., 2004). Inclusive, o modelo de I/R tem sido útil para avaliar o efeito de substâncias terapêuticas
como aquelas  com papel  antioxidante  (KUMAR;  ABBAS;  ASTER,  2013)  e  anti-inflamatório  que
possam ser utilizadas no tratamento das próprias lesões por I/R (SHARMA; GESCHER; STEWARD,
2005).

Estudos  têm  sugerido  que  as  alterações  celulares  identificadas  no  epitélio  intestinal
causadas pela aplicação do modelo de I/R podem ser minimizadas a partir da administração de
compostos químicos com ação antioxidante (ZHU et al., 2016; FAN et al., 2015; PETRAT; GROOT,
2011).  A curcumina é um deles.  Gokce e colaboradores (2016),  por  exemplo,  demonstraram a
eficácia da curcumina na redução da inflamação, do estresse oxidativo e dos danos estruturais
causados pela I/R na medula espinal.

No entanto, uma análise histológica pormenorizada do íleo de animais submetidos a este
modelo experimental e tratados com curcumina ainda não foi realizada. Por isso, o objetivo deste
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estudo foi compreender, por meio de uma análise morfométrica da parede intestinal, os possíveis
danos e os efeitos antioxidantes da curcumina em animais sujeitos ao modelo de I/R. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados neste estudo 35 animais da espécie  Rattus norvegicus, linhagem  Wistar,
machos,  com peso corporal  entre  220 e  260g,  distribuídos aleatoriamente  em 5 grupos (n=7):
controle (C) , sham controle (SC; animais submetidos ao procedimento cirúrgico, mas sem oclusão
da artéria mesentérica superior (AMS)),  sham tratado (ST; animais submetidos ao procedimento
cirúrgico, mas sem oclusão da AMS e tratados com curcumina), isquêmico controle (IRC; animais
submetidos ao procedimento cirúrgico e à oclusão da AMS) e isquêmico tratado (IRT;  animais
submetidos ao procedimento cirúrgico com oclusão da AMS e tratados com curcumina). Os animais
dos grupos ST e IRT foram tratados por gavagem com 60 mg/kg de peso corporal de curcumina
diluída em 45 µl de óleo de milho por 4 dias antes e por 7 dias após a cirurgia. Os animais dos
grupos C, SC e IRC receberam por gavagem, pelo mesmo período de tempo, apenas óleo de milho.

Previamente à cirurgia de indução à isquemia, os animais foram mantidos em jejum de 15
horas. Logo após, foram anestesiados com uma mistura de 20 mg/kg de Xilazina® (Sespo Indústria
e Comércio LTDA, Paulínia, SP, Brasil) e 100 mg/kg de Ketamina® (Sespo Indústria e Comércio
LTDA, Paulínia, SP, Brasil), via intramuscular. Todos os grupos, exceto o grupo controle, sofreram
laparotomia abdominal. Durante o procedimento cirúrgico, uma solução salina aquecida a 37ºC foi
utilizada para hidratar e manter a temperatura interna dos animais.

Por meio da oclusão da AMS com um  clamp microvascular e pelo bloqueio da irrigação
colateral por amarrações para impedir o fluxo de sangue, foi estabelecida a isquemia. A isquemia
mesentérica  foi  determinada  pela  perda  da  pulsação  da  AMS e  pela  coloração  arroxeada  do
segmento ileal.  Após 45 minutos de isquemia, o  clamp foi removido e as amarrações retiradas,
restabelecendo o fluxo sanguíneo. O abdome foi suturado com fio de nylon 3-0 e durante o período
de reperfusão de 7 dias os animais permaneceram em gaiolas individuais. Após esse período, os
animais foram eutanasiados com dose letal de 100 mg/kg de peso corporal de Tiopental Sódico®
via intraperitoneal. 

Posteriormente, foi  realizada a coleta do íleo distal,  o qual foi  submetido à lavagem com
Tampão Fosfato de Sódio (PBS 0,1M; pH 7,4), fixação por 3 horas em solução de Paraformaldeído
4% (pH 7,4) e incluído em parafina para realização da microtomia e obtenção de cortes semi-
seriados de 5 µm, os quais foram corados com Hematoxilina-Eosina. Na análise morfométrica da
parede intestinal foram avaliados a altura das vilosidades e a profundidade das criptas. Para tanto
foram realizadas 50 mensurações aleatórias por animal, usando imagens obtidas de uma câmara
de  alta  resolução  (Q  Color  3  Olympus®  American,  Burnaby,  BC,  Canadá)  acoplada  a  um
microscópio  Olympus®  BX  41  (Tokio,  Japan).  Subsequentemente,  estas  imagens  foram
transmitidas a um computador usando o programa Q Capture Pro 5.1® e analisadas com o auxílio
do programa de análise de imagem Image Pro Plus 4.5® (Media Cybernetics, Silver Spring, MD,
EUA). 

A análise estatística dos dados obtidos foi realizada por meio do programa GraphPad Prism®
V.5 sendo expressos como média  ±  erro  padrão,  com intervalo  de  confiança de 95%. Para  a
comparação entre os grupos, foram realizadas análises de variância One-way ANOVA, seguida de
pós-teste de Tukey.

Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com os princípios éticos adotados pela
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA) e foram previamente
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aprovados  pelo  Comitê  de  Conduta  Ética  no  Uso  de  Animais  em Experimentação  (CEAE)  da
Universidade Estadual de Maringá (UEM) sob o parecer n° 056/2014.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1ALTURA DAS VILOSIDADES

A análise comparativa intergrupos da altura das vilosidades representada na Figura 1 revela
redução significativa (p<0,001) nos grupos SC e ST em relação ao grupo C, sendo esta diminuição
ainda maior  no grupo ST (p<0,01).  Os grupos IRC e IRT apresentaram aumento na altura das
vilosidades em relação aos grupos SC e ST (p <0,001), sendo o mesmo levemente menor no grupo
IRT (p<0,001). Entretanto, não foram encontradas diferenças significativas nos grupos isquêmicos
(IRC e IRT) em relação ao grupo controle, o que pode estar relacionado ao período de reperfusão
utilizado em nossos experimentos  (7  dias).  Isto  porque,  após esse período,  pode já  ter  havido
recuperação da mucosa intestinal (GARCÍA, 2014), inferindo que os danos causados pela I/R podem
ter sido parcialmente revertidos.

3.2PROFUNDIDADE DE CRIPTAS

A figura 2 apresenta a análise comparativa da profundidade das criptas intestinais nos grupos
avaliados.  Comparativamente  em  relação  ao  grupo  C,  nota-se  aumento  em  todos  os  grupos
avaliados (p<0,001). No entanto, embora este aumento não tenha sido diferente entre os grupos SC
e ST, ele o foi entre os grupos IRC e IRT, sendo mais pronunciado no grupo IRT (p<0,001).  Esse
aumento na profundidade das criptas identificado nos grupos isquêmicos (IRC e IRT) em relação ao
grupo  controle  (C)  pode  ser  atribuído,  ao  menos  em  parte,  à  renovação  do  epitélio  intestinal
desencadeada pela proliferação celular que ocorre nesse local. Células regeneradoras presentes
nas criptas apresentam rápida capacidade de restituição, levando de 3 a 6 dias para que o epitélio
intestinal seja renovado (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; TOTH, 2011). Assim, pode-se inferir que
em decorrência  da  lesão  causada  pela  I/R,  tais  células  passaram a  apresentar  maior  taxa  de
proliferação levando ao aumento na profundidade das criptas nestes grupos. Trabalhos de Toth et al.
(2011; 2007) demonstraram que tal restituição celular pode ser ainda mais rápida, ocorrendo em um
período de 24 horas após a lesão.
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Figura 1: Altura das vilosidades (µm) de todos os grupos analisados (C: controle; SC: sham controle; ST: sham tratado;
IRC: isquêmico controle; IRT: isquêmico tratado). a= p<0,05 em relação ao grupo C; b = p<0,05 em relação ao grupo SC;

c = p<0,05 em relação ao grupo ST; d = p<0,05 em relação ao grupo IRC.
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Nossos resultados estão em conformidade às proposições de Rocha (2012), o qual afirma
que a isquemia e a reperfusão (I/R)  de fato podem causar  alterações na espessura da parede
intestinal e que o tempo de reperfusão é importante para a recuperação de tais lesões. Este autor,
que avaliou diferentes tempos de reperfusão, encontrou maiores graus de necrose em menores
tempo de reperfusão. Em nosso estudo as alterações encontradas no tamanho da profundidade das
criptas intestinais foram mais evidentes nos grupos IRC e IRT, podendo-se atribuir à I/R a causa
dessa alteração. Já em relação à altura das vilosidades, não houveram alterações em relação ao
grupo controle, uma vez que em 7 dias (período de reperfusão) pode ter havido regeneração do
epitélio intestinal, conforme sugerido por García (2014).

A curcumina, que  já havia sido citada por seus benefícios no tratamento de lesões por I/R
(LIU et al., 2017),  demonstrou importante efeito neste modelo experimental, pois minimizou lesões
de maior amplitude. É provável que, devido ao tempo de reperfusão deste estudo, tenha havido
renovação do epitélio intestinal. Por isso, novos estudos são necessários utilizando o modelo de I/R,
mas aplicando um tempo menor de reperfusão a fim de confirmar a ação antioxidante da curcumina.

4 CONCLUSÃO

Por meio desse estudo concluiu-se que o modelo de I/R de fato alterou a parede intestinal do
íleo  dos  animais  avaliados,  modificando  a  altura  das  vilosidades  e  a  profundidade  das  criptas.
Todavia, o tempo de reperfusão foi crucial para a recuperação de tais lesões. Assim, sugere-se que
novos estudos sejam realizados utilizando o modelo de I/R, mas aplicando um tempo menor de
reperfusão a fim de melhor analisar a importante ação antioxidante da curcumina. 

REFERÊNCIAS

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Figura 2: Profundidade das criptas (µm) de todos os grupos analisados (C: controle; SC: sham controle; ST: grupo
tratado; IRC: isquêmico controle; IRT: isquêmico tratado). a = p<0,05 em relação ao grupo C; b = p<0,05 em relação ao

grupo SC; c = p<0,05 e em relação ao grupo ST; d = p<0,05 em relação ao grupo IRC.

ISBN 978-85-459-0773-2



FAN,  Z.; YAO,  J.; LI,  Y.; HU,  X.; SHAO,  H.; TIAN,  X.  Anti-inflammatory and  antioxidant  effects
of curcumin on acute lung injury in a rodent model of intestinal ischemia reperfusion by inhibiting the
pathway of NF-Kb. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 8(4), p. 3451-9,
2015.
 
GARCÍA, E. M. S. N.; TAYLOR, J. T.; CENIZO, N.; VAQUERO, C.; Beneficial effects of intra-arterial
and  intravenous  prostaglandin  E1  in  intestinal  ischaemia–reperfusion  injury.  Interactive
CardioVascular and Thoracic Surgery. 18, p. 466-474. 2014.

GOKCE,  E.C.;  KAHVECI,  R.;  GOKCE,  A.;  SARGON,  M.F.;  KISA,  U.;  AKSOY.,  N.;  CEMIL  B.;
ERDOGAN,  B. Curcumin Attenuates  Inflammation,  Oxidative  Stress,  and  Ultrastructural  Damage
Induced by Spinal Cord  Ischemia-Reperfusion Injury in Rats.  J. Stroke Cerebrovasc. Dis.  25(5),
p.1196-1207. 2016.

JUNQUEIRA,  L.  C.;  CARNEIRO,  J.  Histologia  básica:  texto  e  atlas.  12.ed.  Rio  de  Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. 

KUMAR,  V.;  ABBAS,  A.  K.;  ASTER,  J.  C.  Robbins:  patologia  básica.  9  Ed.  Rio  de  Janeiro:
Elsevier, 2013. 928p.

LIU, H.;  WANG, C.;  QIAO, Z.;  Xu, Y. Protective effect of  curcumin against myocardium injury in
ischemia reperfusion rats. Pharmaceutical Biology. 55, p.1144-1148, 2017. 

MALLICK, I.H.;  YANG, W.;  WINSLET, M.C.;  SEIFALIAN, A.M. Ischemia-reperfusion injury of  the
intestine and protective strategies against injury. Dig Dis Sci. 49(9), p. 1359-1377, 2004. 

PETRAT, F.; De GROOT, H.  Protection against severe intestinal ischemia/reperfusion injury in rats
by intravenous resveratrol. J. Surg. Res. 167 (2), p.145-55, 2011.

ROCHA, B. da C.; MENDES, R. R. da S.; LIMA, G. V.; ALBUQUERQUE ,G. de S.; ARAÚJO, L. L.;
De JESUS,  M.  N.  da  S.;  Dos SANTOS,  W.  L.  C.;  CARREIRO,  M.  C.;  Modelo  experimental  de
isquemia/reperfusão intestinal por clampeamento de aorta abdominal em ratos Wistar.  Rev. Col.
Bras. Cir. 39(3), p.207-210, 2012.

SANTOS, C.H.M.; GOMES, O.M.; PONTES, J.C.D.V., MIIJI, L.N.O.; HIGA, E.I.; Use of propofol (2,6
diisopropilphenol)as inhibitor of tissue lesion in mesenteric ischemia and reperfusion: experimental
study in rats. Acta Cir Bras. 8 (4), p.347-354, 2003.

SHARMA, R.A.; GESCHER, A.J.; STEWARD, W.P. Curcumin: the story so far.  Eur. J. Cancer. 41
(13), p.1955-68, 2005.

TAHA, M.O.;  MIRANDA-FERREIRA, R.; PAEZ, R.P.; SIMÕES, R.S.; BOIN, H.C.; MARTINS, I.A.;
VERSAGE, P.F.; SILVA, H.F.; PENZO, L.D.; FAGUNDES, A.L.; OLIVEIRA, I.Jr.; CARICATI-NETO,
A.;  MONTEIRO,  H.P.  Role  of  L-arginine,  a  substrate  of  nitric  oxide  biosynthesis,  on  intestinal
ischemia-reperfusion in rabbits. Transplant Proc. 42 (2), p.448-50, 2010.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



TÓTH,  S.;  JONECOVÁ ,  Z.;  VARGA ,  J.;  STASKO,  P.;  KOVAVALCINOVÁ,  B.;  MARETTA,  M.;
VESELÁ J.; Mesenteric  ischemia–reperfusion injury:  Specific  impact  on  different  cell  populations
within the jejunal wall in rats. Acta Histochemica (2011). doi:10.1016/j.acthis.2011.06.004

TÓTH S.; POMFY, M.;  WOHLFAHRT, P.; PINGOROVÁ, S.;  KISS, J.;  BALÁZ, P.;  ROKOSNÝ,S.;
BENACKA,  R.;  VESELÁ  J.;  Detection  of  early  stages  of  apoptosis  in  experimental  intestinal
ischemia-reperfusion  injury. Biologia,  Bratislava, Section  Cellular  and  Molecular  Biology.  62(4),
p.491-497, 2007.

ZHU, Q.; HE, G.; WANG, J.; WANG, Y.; CHEN, W.  Protective effects of fenofibrate against acute
lung injury induced by intestinal ischemia/reperfusion in mice. Sci. Rep. 6, 2016. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

