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RESUMO 
 

A Isquemia e Reperfusão (I/R) cerebral é um tipo de lesão caracterizada pela interrupção e 
reestabelecimento do fluxo sanguíneo a um tecido. Considerando que o sistema nervoso central e o sistema 
nervoso entérico possuem uma conexão através do nervo vago, denominada eixo cérebro-intestino, a injúria 
pode influenciar diretamente o trato gastrointestinal. Assim, é capaz de promover um desbalanço nos 
neurotransmissores, resultando em mudanças na integridade da mucosa intestinal. Objetivou-se analisar o 
efeito da isquemia cerebral de 15 minutos seguida de reperfusão de 52 dias sobre as células caliciformes do 
jejuno de Rattus norvegicus. Os animais foram separados aleatoriamente em dois grupos: Grupo GC (n=5): 
ratos controles e Grupo GI (n=5): ratos submetidos à Indução da Isquemia Cerebral Global e Transitória. Foi 
coletado o seguimento jejunal e preparado por técnicas histológicas de rotina e corados com Ácido 
Periódico de Schiff (P.A.S, mucinas neutras) e Alcian Blue pH 1,0 (sulfomucinas) e 2,5 (sialomucinas). 
Quantificamos todas as células caliciformes do eixo vilo- cripta do jejuno. Nossos resultados demostraram 
que apenas as células produtoras de mucinas ácidas-sialomucinas sofreram alterações. As modificações 
nas mucinas podem estar relacionadas com a resposta ao estresse causado pela injúria da I/R, 
considerando que as células caliciformes possuem dentre as funções, o papel de proteção epitelial. 
Portanto, a isquemia cerebral de 15 minutos e reperfusão de 52 dias altera apenas as células caliciformes 
produtoras de mucinas ácidas-sialomucinas do jejuno de Rattus norvegicus. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Célula Caliciforme; Injúria; Muco; Trato gastrointestinal. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A isquemia cerebral seguida de reperfusão (I/R) é considerada uma lesão 
importante, caracterizada respectivamente, pela redução do suprimento sanguíneo a um 
órgão ou tecido, e pelo restabelecimento da circulação afetada a este órgão 
(BRASILEIRO FILHO, 2011). Na reperfusão nota-se uma exacerbação da injúria causada 
pela hipóxia durante a isquemia, sucedendo a produção de espécies reativas de oxigênio 
(EROs) (MOURA et al., 2001), levando a uma inflamação sistêmica, a qual poderá afetar 
órgãos distantes, como o intestino (DIAS et al., 2004). 

O eixo cérebro-intestino é formado pela comunicação entre o sistema nervoso 
central (SNC) e sistema nervoso entérico (SNE) através do nervo vago (WINEK et al., 
2016). Esta comunicação funciona como um sistema que regula as funções imunológicas, 
a sinalização enteroendócrina, e o reflexo entérico (CARABOTTI et al., 2015). 

 A neuro- anatomia do nervo vago permite a inervação da maior parte do intestino, 
possibilitando a transmissão de informações para o cérebro quanto à atividade motora, 
presença de alimentos, distensão do trato gastrointestinal e produtos bacterianos 
(MULAK; BONAZ, 2004).  

O SNE é organizado em plexos, que controlam as respostas do trato 
gastrointestinal (TGI), dos quais os principais são o plexo submucoso e o plexo 
mioentérico (FURNESS, 2006). O plexo mioentérico controla a motilidade e o submucoso 
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controla o fluxo sanguíneo e a secreção epitelial, assim, as células da glia e os neurônios 
entéricos, são responsáveis pela estabilidade da homeostase intestinal (FURNESS et al., 
2003). 

No plexo submucoso encontramos a subpopulação dos neurônios VIPérgicos 
(VIP), estes podem controlar a permeabilidade do epitélio e a inibição ou ativação de 
células de defesa (CHANDRASEKHARAN et al., 2013); também, podem controlar a 
secreção das mucinas produzidas pelas caliciformes (CCs), que auxilia na manutenção e 
integridade da parede intestinal, funcionando como um biofilme na superfície epitelial 
(SHIRAISHI et al., 2009). 

O muco produzido pelas CCs no intestino delgado é do tipo MUC2 (JOHANSSON 
et al., 2008); composto por glicoproteínas, que podem ser classificadas em ácidas ou 
neutras; a primeira possui duas conformações, ácida sulfatada ou sulfomucina pH 1,0 e 
ácida não sulfatada ou sialomucina pH 2,5. Ambas funcionam como barreira a penetração 
bacteriana, entretanto, as mucinas neutras além de proteger o epitélio, lubrificam o lúmen 
intestinal (MYERS et al., 2008). 

Estudos demonstram diversas doenças que incluem as vias bidirecionais de 
comunicação, do TGI e SNC, dentre elas, o Alzheimer, Parkinson (GHAISAS et al., 2016), 
o autismo (DYNAN & CRYAN, 2016), ainda, a síndrome do intestino irritável, associada a 
transtornos de estresse e de humor (SANDHU et al., 2016). Portanto, os danos 
ocasionados no sistema nervoso central podem influenciar o trato gastrointestinal, 
levando a uma disfunção de seus componentes celulares, comprometendo o equilíbrio e 
manutenção local (SUDO et al., 2004). 

Pesquisas na área de neurogastroenterologia indicam que a mucosa intestinal 
pode ser alterada pela isquemia e reperfusão local. Sabe-se que esta alteração leva à 
perda da barreira de muco e à inflamação local, por ausência ou distúrbio de atividade 
celular. Estudos complementares são necessários para entender os efeito da isquemia e 
reperfusão cerebral sobre o Sistema Nervoso Entérico e as disfunções gastrointestinais 
associadas a esta condição, bem como, compreender a atividade secretora de células 
caliciformes em injúrias como na I/R. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da isquemia cerebral de 15 
minutos seguida de reperfusão de 52 dias sobre as células caliciformes do jejuno de 
Rattus norvegicus. 

 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 ASPECTOS ÉTICOS 
 

O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Estadual de Maringá-UEM (protocolo CEUA nº 4423220817). Todos os 
princípios de experimentação animal estabelecidos pelo Conselho Nacional de Controle 
de Experimentação Animal (CONCEA) foram seguidos. 

 
2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

Foram utilizados 10 Rattus norvegicus machos, da linhagem Wistar. Os animais 
foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos experimentais (n=5): grupo controle 
(grupo GC) e grupo isquêmico (grupo GI), com ratos submetidos à cirurgia de isquemia 
cerebral durante 15 minutos e reperfusão de 52 dias. 

Os animais do grupo isquêmico passaram por processo cirúrgico de Indução da 
Isquemia Cerebral Global e Transitória- ICGT, modelo 4- VO (PULSINELLI & BRIERLEY, 
1979), no Laboratório de Isquemia Cerebral e Neuroproteção/UEM. O método é baseado 
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na eletrocoagulação das artérias vertebrais cervicais, e posteriormente à oclusão das 
artérias carótidas por 15 minutos, mediante tração de fios de seda. Durante a oclusão, os 
sinais indicativos de uma isquemia efetiva foram, a perda dos reflexos de endireitamento, 
midríase, estiramento tônico das patas e ausência de respostas à estimulação tátil. 

Após 52 dias do procedimento cirúrgico, os animais foram submetidos à eutanásia 
por aprofundamento anestésico, com dose letal de 120 mg/kg de peso corporal de 
Tiopental Sódico® (Cristália- Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, SP, Brasil) por via 
intraperitonial. A laparotomia foi realizada para a coleta do seguimento jejunal do intestino 
delgado. Todas as amostram foram lavadas em tampão de sódio (PBS, 0,1M) e fixadas 
em paraformaldeído 4%, pH 7,4, para o processamento histológico. 

 
2.3 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 
 

Segmentos do jejuno de todos os animais foram desidratados em séries 
ascendentes de álcool etílico, diafanizados em xilol e inclusos em parafina para obtenção 
de cortes transversais semi-seriados de cinco μm (micrômetros), que foram corados com 
Ácido Periódico de Schiff (P.A.S) para evidenciar as células caliciformes produtoras de 
mucinas neutras, com Alcian Blue pH 1,0 e pH 2,5, para evidenciar as células caliciformes 
ácidas, sulfomucinas e sialomucinas, respectivamente. Após as colorações as lâminas 
foram montadas com resina sintética Permount® (Fisher Chemical, New Jersey, USA). 

 
2.3.1 Análise e quantificação das células caliciformes 
 

Foram capturadas 30 imagens por animal, utilizando um microscópio óptico de alta 
resolução (Olympus BX41), em objetiva de 10X. Estas imagens foram transmitidas a um 
computador e analisadas com o auxílio do programa de análise de imagem Image Pro 
Plus 4.5® (Media Cybernetics, Silver Spring, MD, EUA). Foram quantificadas todas as 
células caliciformes do eixo vilo-cripta das 30 imagens capturadas. O número de células 
caliciformes foi expresso em milímetros quadrados (mm²). 

 
2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os resultados foram submetidos às análises estatísticas pelo programa Graph Pad 
Prism 5.0, sendo expressos como média ± erro padrão. Foi realizado teste t de Student. O 
nível de significância utilizado foi de 5%. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

De acordo com os resultados (Figura 1), pode-se observar que não houve 
alteração no perfil das mucinas neutras (P.A.S-  Ácido Periódico de Schiff), bem como das 
sulfomucinas (Alcian Blue 1,0), em relação ao grupo controle. Contudo, as sialomucinas 
(Alcian Blue pH 2,5) tiveram um aumento significante. 
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Figura 1: Fotomicrografia e gráficos de células caliciformes da parede do Jejuno de ratos. A, B, C- 
Densidade das mucinas neutras P.A.S (Ácido Periódico de Schiff). D, E, F- Densidade das sulfomucinas- 

Alcian Blue (AB) pH 1,0. G, H, I- Densidade das sialomucinas Alcian Blue (AB) pH 2,5 (*p<0,05). Para cada 
técnica foi comparada todos os grupos pelo teste de variância One-way ANOVA).GC- Grupo controle; GI- 

Grupo isquêmico. As setas indicam as células caliciformes. Todos os resultados foram expressos em 

milímetro quadrado (mm²). Barra: 100μm. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O eixo cérebro-intestino é um sistema que garante a manutenção adequada da 
homeostase gastrointestinal, relacionando centros emocionais e cognitivos do cérebro 
com o intestino, regulando funções e mecanismos como ativação imunológica, reflexo 
entérico, permeabilidade intestinal e uma sinalização enteroendócrina, ou seja, envolvem 
mediadores neuro-imuno-endócrinos (CARABOTTI et al.,2015; JENKINS et al.,2016). 
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Este eixo é definido como um sistema bidirecional de comunicação, incluindo o 
sistema nervoso central, o sistema nervoso autônimo, sistema nervoso entérico e o eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal (CARABOTTI et al.,2015). 

O intestino é o maior órgão do corpo humano, participa das atividades relacionadas 
a digestão e absorção de nutrientes, seu epitélio funciona como barreira na invasão de 
substâncias nocivas (TAO et al., 2014). O trato gastrointestinal (TGI) pode sofrer 
alterações estruturais e funcionais, causadas pelo estresse da isquemia (MULAK; 
BONAZ, 2004). Os neurônios vipérgicos controlam o reflexo local, regulam a barreira 
epitelial, assim, protegem o intestino (EKBLAD & BAUER, 2004). 

A microbiota intestinal tem grande influência no estado de saúde do hospedeiro, 
considerando que produtos de fermentação bacteriana podem controlar a homeostase 
local e resultar em respostas no cérebro (DYNAN & CRYAN, 2016); além disso, o cérebro 
pode influenciar o sistema nervoso entérico em muitas desordens, considerando a 
comunicação existente entre o SNE e o cérebro (CARABOTTI et al., 2015).  

Durante a inflamação, as células caliciformes podem ser alteradas, estas células 
secretam mucinas, que associadas a água forma o muco que reveste o intestino, sendo 
este a primeira barreira que qualquer substância encontra em processos inflamatórios 
para alcançar o epitélio intestinal (PHILLIPSON et al., 2008). Observamos que as 
sialomucinas- Alcian Blue pH 2,5 (Figura 1. I), teve um aumento significativo de cerca de 
25% destas células, nos animais do grupo isquêmico em relação ao grupo controle.  

Em geral, as mucinas ácidas funcionam como barreira bacteriana ou sítio de 
ligação a microbiota intestinal (FONTAINE et al., 1996). Este aumento das células 
produtoras de mucinas ácidas pH 2,5, em nossos resultados, sugere uma tentativa de 
proteger o epitélio contra a penetração de patógenos, frente ao estresse gerado pela 
inflamação (ROBERTON & WRIGHT, 1997). 

Outra subpopulação de muco ácido são as sulfomucinas- Alcian Blue pH 1,0 
(Figura 1. F). Não encontramos em nosso estudo diferença significativa entre os animais 
dos grupos experimentais. Sabe-se que a presença de sulfomucinas indica que a 
microbiota está saudável, atuante entre o contato de microorganismos com as células 
epiteliais do intestino (ROBERTON & WRIGHT, 1997).  

Em processos inflamatórios como na colite ulcerativa foi observado alterações das 
sulfomucinas (CROIX et al., 2011). Contudo, em nosso estudo as células caliciformes de 
pH 1,0 permaneceram inalteradas, indicando que as mucinas ácidas de composição 
sulfatada (ligadas a um carboidrato) permaneceram em condição normal (MYERS et al., 
2008). Em geral o pH local pode ser alterado frente a um desequilíbrio intestinal, 
entretanto, as sulfomucinas não foram alteradas, por conter mucopolissacarídeo de difícil 
hidrólise, o pH local não foi capaz de alterar estas células (MYERS et al., 2008).   

O muco neutro (Figura 1. C) é o mais comum e o que apresenta maior capacidade 
de proteção epitelial contra abrasão, por ser mais denso em meio aquoso, assim, quando 
as células são expostas a agentes abrasivos e irritantes, o muco responde melhor como 
barreira protetora (BEAMISH, 1972). 

 A integridade e proteção da parede intestinal referente à atividade do muco neutro 
é atribuída ao fator RELM β, pertencente à família de citocinas resistentes que aumentam 
a expressão da MUC2 quando ligada à ela (KIM & HO, 2010). Assim, o muco neutro não 
sofreu alteração na lesão de isquemia e reperfusão, contribuindo para a homeostase 
intestinal. 

A isquemia é um tipo de injúria que leva à inflamação intestinal e alteração da 
microbiota natural, assim, as bactérias não simbióticas atuam na invasão do epitélio 
levando as células caliciformes a aumentarem a produção de muco frente a esta invasão. 
Com o aumento da secreção, ocorrem alterações do trato intestinal e da passagem do 
conteúdo luminal, caracterizando a diarréia, que é o principal sintoma encontrado em 
condições de estresse (DANTAS, 2004). 
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Estas alterações indicam que a isquemia cerebral afeta a homeostase do trato 
gastrointestinal. Nosso estudo contribui para a identificação de desordens intestinais que 
tenham origem no sistema nervoso central, como ocorre por exemplo no autismo. 
Também, na identificação e tratamento de doenças inflamatórias intestinais, que poderiam 
pela comunicação com o nervo vago desencadear mudanças no humor, estresse, 
ansiedade até mesmo a depressão. Possibilitando assim, aos profissionais a indicação de 
próbioticos, que funcionam como suplementos alimentares com bactérias conjugadas, 
que atuaram no equilíbrio da microbiota intestinal. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Os resultados demonstraram que a Isquemia Cerebral Global e Transitória de 15 
minutos e reperfusão de 52 dias promove o aumento da densidade das células 
caliciformes que secretam mucinas ácidas- sialomucinas pH 2,5 no jejuno de ratos Rattus 
norvegicus. 
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