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RESUMO 

A goma xantana é um agente espessante utilizado diária e continuamente por pessoas com 

disfagia como ingrediente alimentar. Na indústria alimentícia, geralmente, a goma xantana 

é usada como aditivo alimentar com o objetivo de aprimorar textura e palatabilidade de 

produtos alimentícios, em especial os ultraprocessados, e preparações culinárias sem 

glúten. Embora a goma xantana seja estudada desde a década de 50 quanto às suas 

propriedades e qualidades para o uso como aditivo alimentar, nos últimos anos o uso dessa 

substância tem aumentado consideravelmente como ingrediente alimentar. Nossa hipótese é 

que a utilização contínua de goma xantana pode promover um estado pró-inflamatório 

crônico tanto sistêmico quanto intestinal e facilitar o desenvolvimento tumoral. Nesta tese 

dois modelos experimentais distintos foram utilizados: 1- adição de goma xantana na dieta 

de ratos jovens e inoculados com tumor de Walker 256, objetivando avaliar o efeito da 

goma xantana em processos inflamatórios e crescimento tumoral; 2- adição de doses 

crescentes de goma xantana à dieta de ratos adultos com o objetivo de avaliar processo 

inflamatório e permeabilidade intestinal, em especial no cólon distal. No trabalho 1 

utilizamos 48 ratos Wistar machos, o início do tratamento com 30 dias de vida e foram 

divididos em 4 grupos: dieta controle (C), dieta controle com tumor (CT), dieta com goma 

xantana (GX) e dieta com goma xantana e tumor (GXT). A ingestão de goma xantana 

promoveu alterações no conteúdo de citocinas: aumentando de IL-6, TNF-α e IL-10 no 

tecido adiposo retroperitoneal comparado ao grupo controle; e aumentando TNF-α no 

tecido adiposo mesentérico em comparação com os grupos C e GXT. O uso contínuo de 

goma xantana desencadeou uma resposta pró-inflamatória, elevando citocinas pró-

inflamatórias no tecido adiposo, mas não teve efeito sobre o desenvolvimento do tumor nos 

animais inoculados com células tumorais Walker 256. No trabalho 2 utilizamos 32 ratos 

Wistar machos, o início do tratamento com 90 dias de vida e foram divididos em 4 grupos: 

dieta controle (CO); dieta 1/4 da dose total (GX 1/4); dieta 1/2 da dose total (GX 1/2); dieta 

total (GX 1). A 1/2 dose teve efeito fisiológico em aumentar o conteúdo de IL-6 e TNF-α 

no músculo gastrocnêmio e em elevar IL-6 nos tecidos adiposos retroperitoneal e 

epididimal. No cólon distal houve aumento estatisticamente significante na concentração de 

IL-1 β no grupo GX 1/2 em relação ao CO e GX 1 e evidencia-se na análise histológica 

maior infiltração de linfócitos. Por imuno-histoquímica observa-se presença aumentada de 

TNF-α e Claudina 2 em todos os grupos que ingeriram goma xantana em comparação ao 

controle. A adição de goma xantana à dieta, em especial metade da dose máxima possível 

de ser utilizada em indivíduos disfágicos, induziu processo inflamatório nos tecidos 

estudados, acompanhado de alteração na Claudina 2, TNF-α e infiltração de linfócitos no 

cólon distal. Esta modificação na homeostase do cólon pode ser parcialmente responsável 

pelo estado pró-inflamatório sistêmico detectado nos animais. 

 

Palavras-chaves: Goma Xantana, Tumor, Inflamação, Intestino, Ratos 
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ABSTRACT 

 

Xanthan gum is a thickening agent used daily and continuously by patients with dysphagia 

as a diet ingredient. In the food industry, xanthan gum has been generally used as an 

additive to improve texture and palatability, especially of the ultra process foods,  and 

gluten-free preparations. Although xanthan gum has been studied since the fifties regarding 

its properties and qualities as a food additive, the use of this substance has been increasing 

as a regular food ingredient. Our hypothesis is that the continuous use of xanthan gum can 

promote both systemic and intestinal chronic pro-inflammatory state and also facilitate 

tumor development. In this present thesis, two different experimental models were used: 1 

– addition of xanthan gum to the diet of young rats inoculated with Walker 256 tumor, with 

the objective of evaluating xanthan gum effect in the inflammatory process and tumor 

growth; 2 – addition of increasing doses of xanthan gum to the diet of adult rats with the 

objective of evaluating inflammatory process and intestinal permeability, especially in the 

distal colon. In the study 1, we have used 48 male Wistar rats. Treatment began when they 

were 30 days of age and they were divided into 4 groups: control diet (C), control diet with 

tumor (TC), xanthan gum diet (XG) and xanthan gum diet with tumor (TXG). Xanthan 

gum intake promoted changes in the cytokine content: increasing IL-6, TNF- α and IL10 in 

retroperitoneal adipose tissue compared to the control group; and increasing TNF-α in the 

mesenteric adipose tissue compared to the C and TXG groups. The continuous use of 

xanthan gum triggered a pro-inflammatory response, promoting an increase in pro-

inflammatory cytokines in the adipose tissue, but it did not have an effect on the tumor 

development in the Wistar rats inoculated with Walker 256 tumor cells. In the study 2, we 

have used 32 male Wistar rats. Treatment began when they were 90 days of age and they 

were divided into 4 groups: control diet (C); 1/4 of total dose diet (XG 1/4); 1/2 of total 

dose diet (XG 1/2) and total dose diet (XG 1). Diet with 1/2 of total dose had physiological 

effect on increasing IL-6 and TNF-α contents in the gastrocnemius muscle and increasing 

IL-6 in the retroperitoneal and epididymal adipose tissue. In the distal colon, there was a 

statistically significant increasing in the concentration of IL-1β in the XG 1/2 in relation to 

the C and XG 1, and a higher lymphocyte infiltration in the histological analysis. By 

immunohistochemical exam, an increasing presence of TNF-α and Claudin-2 were 

observed in all groups with xanthan gum diet compared to the control group. The addition 

of xanthan gum to the diet, especially in 1/2 of maximum permitted dose for dysphagic 

individuals, induced inflammatory process in the studied tissues followed by Claudin-2, 

TNF-α and lymphocyte infiltration alterations in the distal colon. This colon homeostasis 

modification can be partially responsible for the systemic pro-inflammatory state detected 

in the animals. 

 

Keywords: xanthan gum, tumor, inflammation, intestinal, rats. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nesta tese dois modelos experimentais distintos foram utilizados: 1- adição de goma 

xantana na dieta de ratos jovens e inoculados com tumor de Walker 256, objetivando avaliar o 

efeito da goma xantana em processos inflamatórios e crescimento tumoral; 2- adição de doses 

crescentes de goma xantana à dieta de ratos adultos com o objetivo de avaliar processo 

inflamatório e permeabilidade intestinal, em especial no cólon distal (porção do intestino mais 

estudada em modelo experimental que induz colite – Kitajima et al., 2001).  

A goma xantana é um agente espessante utilizado diária e continuamente por pessoas 

com disfagia como ingrediente alimentar (Alves, Alves e Dantas, 2017). Na indústria 

alimentícia, geralmente, a goma xantana é usada como aditivo alimentar com o objetivo de 

aprimorar textura e palatabilidade de molhos, sorvetes, queijos, iogurtes (Abedinzadeh, 

Torbati e Azadmard-Damirchi, 2016; Cankurt, 2019); e em produtos alimentícios, 

preparações culinárias sem glúten e nos alimentos ultraprocessados (Singh, Kaur e Singh, 

2016; Alifaki, Sakiyan e Isci, 2019; Rakkhumkaew, Boosri e Sukchum, 2019). 

Na intervenção terapêutica de um disfágico, o agente espessante tem a função de 

adequar a consistência alimentar prescrita pelo Fonoaudiólogo para garantir uma deglutição 

segura, sem riscos de broncoaspiração traqueopulmonar. É também um recurso alimentar na 

atuação do Nutricionista para manter a hidratação e estado nutricional do disfágico (Garcia, 

Chambers e Molander, 2005; Sharpe et al, 2007; Cichero, 2013; Vickers et al, 2015) 

A disfagia está incluída na classificação das doenças da Organização Mundial de 

Saúde. Na revisão Di Pede et al (2016) constatam que a disfagia afeta de 30% a 40% das 

pessoas com mais de 65 anos de idade. A prevalência é maior que 30% em pessoas que 

sofreram Acidente Vascular Encefálico, em pessoas com doenças neurodegenerativas a 

prevalência é de 52 a 82% nas que tem Parkinson e de 84% nas que tem Alzheimer. 

A quantidade de agente espessante varia de acordo com o grau de disfagia, que pode 

ser de leve a severo. O disfágico está a todo o momento em situação de fragilidade e risco 

clínico, pois a disfagia tem uma relação complexa e interdependente com desnutrição, 

pneumonia por aspiração e desidratação (Souza et al., 2003; Cichero et al, 2017). Os 

profissionais responsáveis, pela alimentação adaptada para o grau de disfagia, enfrentam 

alguns desafios relacionados ao uso de um agente espessante, como, qual: 1- agente 

espessante prescrever para adequar a consistência alimentar segura para a deglutição? 2- 

influência terá no balanço energético e hidratação? 3- tem melhor palatabilidade e aceitação? 

4- a forma de absorção? 5- o comportamento no sistema digestório? 
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 A goma xantana é o agente espessante foco dessa pesquisa por ser uma substância de 

fácil escolha clínica uma vez que: não altera a cor da água mantendo-a translúcida, espessa 

alimentos em qualquer temperatura, e, ainda, após a adição na preparação alimentícia, 

mantem a viscoplasticidade comprovada em testes reológicos (Whicomb, Ek e Macosko, 

1978; Diaz, Vendruscolo e Vendruscolo, 2004; Hanson, 2016). Esses testes são 

importantíssimos, pois asseguram que a consistência alimentar não será alterada durante o 

trânsito orofaríngeo do alimento, ou seja, assegura a biomecânica da dinâmica alimentar em 

todas as fases da deglutição (Rofes et al., 2014; Steele et al., 2015; Vilardell et al., 2016; 

Hadde, Nicholson e Cichero, 2019). Entretanto, Steele et al. (2019) em um estudo clínico que 

realizou videodeglutoesofagograma em 40 pessoas, comprovou que não há diferença na 

pressão de língua necessária para deglutição segura entre líquidos espessados com goma 

xantana ou amido.  

Em 2011 a Food and Drugs Administration (FDA), órgão do governo dos Estados 

Unidos com a função de controlar os alimentos e medicamentos por meio de diversos testes e 

pesquisas, publicou a recomendação que a goma xantana não pode ser administrada para 

bebês prematuros nascidos antes de 37 semanas.  No Brasil, segundo a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) no. 8 de março de 2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), o uso de goma xantana é quantum satis. 

Dois artigos publicados em 2012, Woods et al. e Beal et al., descrevem que o uso 

contínuo de goma xantana, por neonato, causou desenvolvimento de enterocolite necrosante. 

Esses artigos associam o agravamento do processo inflamatório intestinal (enterocolite 

necrosante) em bebês prematuros com o uso de goma xantana. Os autores atribuem este efeito 

da goma xantana ao fato de os neonatos terem o intestino imaturo, ou seja, mucosa intestinal 

altamente imunorreativa. Sugerindo que nos neonatos a goma xantana poderia ativar 

linfócitos e macrófagos intestinais desencadeando, assim, a cascata inflamatória. 

Um pouco antes, em 2009, Takeuchi et al. estudaram camundongos TLR4
+/+

 e TLR4
-/-

tratados com 1mg de goma xantana um dia antes da inoculação de células melanômicas. Após 

a inoculação até o momento do sacrifício, os animais receberam este tratamento a cada 5 dias. 

Os pesquisadores verificaram que o tratamento com goma xantana reduziu o crescimento 

tumoral e detectaram aumento na produção de TNF-α em macrófagos peritoneais. Concluíram 

que a goma xantana estimula a secreção de TNF-α por macrófagos, via ativação do TLR-4, 

desencadeando um efeito anti-neoplásico.  
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A nosso ver, esse protocolo utilizado por Takeushi et al. (2009) induziu momentos de 

estado pró-inflamatório agudo (a cada 5 dias administrou goma xantana alternados por 

ausência de estímulo) e não um estado pró-inflamatório crônico, o que na literatura 

claramente está associado a risco de desenvolvimento tumoral. Como reportado por 

Sumantran e Tillu (2012) processos inflamatórios agudos têm efeito anti-infecção e 

anticancerígeno, entretanto, inflamação crônica potencializa o risco e o desenvolvimento de 

células tumorais. 

As vias de NFkB e STAT3 são vias centrais na inflamação e tumorogênese. Ambas 

são ativadas por uma grande variedade de eventos associados a tumores, tais como fatores de 

crescimento (fator de crescimento epidérmico - EGF), hipóxia induzida pelo fator alfa 1 (HIF-

1), hiperglicemia (diabetes e resistência à insulina) e citocinas pró-inflamatórias (TNF-α). De 

fato, o TNF-α é um dos mais poderosos ativadores de NFkB, o que explicam a forte 

associação encontrada entre níveis elevados de TNF-α e o comportamento agressivo de 

diversos tipos de tumores (Kortylewski et al. 2005; Corrêa et al. 2011; Kawasaki e Kawai, 

2014). Sabe-se que os efeitos do TNF-α em altas concentrações apresentam efeito antitumoral 

e, por outro lado, elevação de baixa intensidade e crônica de TNF-α parece ter efeito 

tumorogênico (ver revisão Inácio Pinto et al., 2015). 

Assim, nossa hipótese é que a utilização contínua de goma xantana pode promover um 

estado pró-inflamatório crônico tanto sistêmico quanto intestinal e facilitar o desenvolvimento 

tumoral.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Goma Xantana:  

A goma xantana é um polissacarídeo extracelular natural produzido pelo patógeno 

vegetal do gênero Xanthomonas campestris (linhagem NRRL B-1458; sequenciamento 

genético em Tao et al, 2012), uma bactéria Gram-negativa que infecta uma variedade de 

plantas, como: repolho, algodão, ameixa, couve, pimentão, pêssego: causando morte destas 

plantas.  

É um aditivo alimentar usado pela indústria de alimentos como estabilizante, 

emulsificante, espumante, gelificante e espessante alimentar e classificado como um 

biopolímero microbiano industrial. Biopolímeros microbianos são macromoléculas formadas 

por monossacarídeos e derivados ácidos, podendo ser sintetizados por bactérias, fungos e 

leveduras. O meio de cultivo para a fermentação e produção da goma xantana pode ser através 

de matérias primas naturais como: caldo de cana de açúcar, farinhas (milho, trigo, soja, 

cevada); e até resíduos agroindustriais como: resíduos de polpa de beterraba, de azeitonas 

(Wilkenson, 1958; Jeanes, Pittsley, Senti, 1961; Jansson, Kenne e Lindberg, 1975; 

Nussinovich, 1997; Garcia-Ochoa et al., 2000; Borges e Ventruscolo, 2008).  

A goma xantana foi descoberta em 1950. Nas décadas de 60 e 70 concluiu-se que é 

uma substância que não causa toxicidade aguda e não se degrada no sistema digestório dos 

animais (ver tese de Shatwell, 1989). Entretanto, estudos da década de 90 verificaram 

aumento quantidade de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes de humanos e de roedores que 

ingeriram goma xantana (Daly, Tomly e Read, 1993; Edwards e Eastwood, 1995). 

No Brasil, em 1965 o uso da goma xantana foi permitido pelo Decreto Lei n° 55.871 

de 26 de março de 1965 (ANVISA). O código INS (International Numbering System) é 415 

com recomendação de concentração de 0,5 a 5% do peso do alimento processado. A RDC n
o
 

45, de 03 de novembro de 2010 (ANVISA) regulamenta o uso da goma xantana no preparo de 

massa na concentração de 1g/100g. A RDC mais atual é de n
o
 8 de março de 2013 (ANVISA) 

que regulamenta o uso de goma xantana como estabilizante na concentração de 0,2 g/100g da 

preparação e como espessante é quantum satis (o quanto bastar, podendo ser usado também 

como ingrediente, e não somente como aditivo alimentar).  

Nos Estados Unidos, em 1969 a indústria alimentícia teve a permissão do FDA para o 

uso da goma xantana em alimentos.  Em 2012 a FDA recomendou que não deve ser usada em 

bebês prematuros nascidos antes de 37 semanas de gestação. Em 2016 a USDA (United States 
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Department of Agriculture) definiu que a goma xantana é uma substância não orgânica, 

sintética, permitida como ingrediente em produtos processados rotulados como orgânicos ou 

feitos como alimentos orgânicos; e na concentração é de 0,05 a 0,5% de peso do alimento 

processado. Para fórmulas médicas para bebês não se deve usar mais que 0,5 mg/kg do 

alimento.  

Além da produção de goma xantana ter alto rendimento a partir de substratos de baixo 

custo, as principais propriedades de interesse para a indústria alimentícia são: pseudoplástica, 

alta viscosidade em baixa concentração; a estabilidade é em ampla faixa de temperatura (10
0 

a 

90
0 

C) e de pH (2 a 12), mesmo na presença de sais; tem baixo valor calórico ( 0,6 Kcal/g) 

(Luvielmo e Scamparini, 2009).     

Outras gomas são comercializadas, no entanto, uma importante questão para 

considerar na diferenciação entre os tipos é qual a fonte que deriva a goma. Por processos 

biotecnológicos, a carragena e a agar agar são extraídas a partir de plantas marinhas (algas 

marinhas vermelhas das espécies Gigartina, Hypnea, Eucheuma, Chondrus e Iridaea para 

carragena; e Gelidium, Gracilaria, Gelidiela e Pterocladia para a agar agar); a arábica, a guar 

e a alfarroba são obtidas a partir de plantas terrestres (respectivamente: de 

duas espécies de acácia Acacia senegal e Acacia seyal, das sementes da Cyamopsis 

tetragonolobus ou da Cyamopsis psoraloides, e da alfarrobeira Ceratonia siliqua); o 

carboximetilcelulose, a pectina e o amido modificado são derivados de polissacarídeos 

(respectivamente: da celulose, das frutas, e amido). Já a xantana e a gelana são produzidas de 

polissacarídeos microbianos (respectivamente: dos gêneros Xanthomonas campestris e 

Pseudomonas eloade).  

Embora a goma xantana seja estudada desde a década de 50 quanto às suas 

propriedades e qualidades para o uso como aditivo alimentar, nos últimos anos o uso dessa 

substância tem aumentado consideravelmente como ingrediente alimentar. Há muito ainda 

que se estudar sobre suas propriedades biológicas em diferentes doses.  

 

2.2. Inflamação e Goma Xantana: 

A definição clássica de inflamação aguda é usada para designar uma reação inata em 

um processo que inclui: lesão, reparo e resolução, entretanto nem sempre ocorre o processo de 

resolução quando a inflamação é crônica. Isso envolve a ativação e migração de leucócitos 

(neutrófilos, monócitos e eosinófilos) circulantes para os locais de dano, além de mastócitos e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gelidium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gracilaria
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelidiela&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pterocladia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A1cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acacia_senegal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acacia_seyal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyamopsis_tetragonolobus&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyamopsis_tetragonolobus&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyamopsis_psoraloides&action=edit&redlink=1
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neutrófilos serem fundamentais para reparo de lesões. No entanto, a inflamação é mais 

abrangente que as repercussões locais (hiperemia, edema e infiltração das células de defesa) e 

globais hemodinâmicas (sudorese, taquicardia, taquipneia, febre, balanço nitrogenado 

negativo). Cada via de resposta inflamatória é composta por rede de sinais químicos, eventos 

moleculares, mediadores lipídicos, citocinas e células especializadas que sinalizam a 

inflamação. A resposta inflamatória é altamente complexa em processos e com diversos 

mecanismos (Karkow, 2010).  

Sabe-se que a inflamação crônica ocorre em infecções persistentes, exposições 

prolongadas, reações autoimunes; e contribui para desencadear, perpetuar ou progredir várias 

doenças (obesidade, diversos tipos de câncer, Alzheimer, Diabetes Mellitus). A obesidade, 

por exemplo, é considerada uma doença crônica associada a um estado inflamatório de baixo 

grau, subclínico e sistêmico (Rogero, Borges e Festuccia, 2017). 

O tecido adiposo é um órgão endócrino que possui a capacidade de excretar 

substâncias classicamente produzidas pelo sistema imunológico e que ativam a cascata pró-

inflamatória a partir do recrutamento e da ativação de macrófagos; com aumento da produção 

e liberação de citocinas pro-inflamatórias, tais como: TNF-α, IL6, IL-1β, IL-18 que 

estimulam a migração e ativação de linfócitos (Mancuso, 2016). A síntese do TNF-α pode 

induzir a produção de IL-6, proteína C reativa, e outras reagentes da fase aguda, contribuindo 

para a manutenção do estado de inflamação crônica de baixo grau (Bulló et al., 2003). 

As citocinas pró-inflamatórias exercem um potente estímulo inflamatório emitindo 

sinais que induzem a ativação celular. Macrófagos, monócitos e neutrófilos fagocitam 

patógenos microbianos e estimulam a resposta de citocinas a inflamação, ativando respostas 

imunes inatas, através do reconhecimento das moléculas de padrão molecular associado ao 

patógeno (PAMPs). Os PAMPs são substâncias microbianas, dentre eles: ácidos 

nucleicos (RNA de fita simples e RNA de fita dupla, presentes nos vírus), proteínas (flagelina 

encontradas nas bactérias), carboidratos (mananas e glucanas encontrados em fungos e 

bactérias), lipídeos de parede celular (lipopolissacarídeo - LPS - bactérias Gram-negativas; 

ácido lipoteicoico - bactérias Gram-positivas) (Albiger et al., 2007).  

O reconhecimento dos PAMPs é através de receptores especiais denominados 

receptores de reconhecimento de padrões (PRRs), como os receptores Toll-like (TLRs) e 

receptores do tipo NOD (domínio de ligação à nucleotídeos e oligomerização - NLRs). 

Diferentes PRRs interagem com diferentes PAMPs e desencadeiam cascatas de sinalizações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Citocina
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específicas. Dentre as principais funções dos PRRs destacam-se: ativação do sistema 

complemento, fagocitose, indução de apoptose e ativação de vias de sinalização de citocinas 

pró-inflamatórias (Albiger et al., 2007). 

Os TLRs são PRRs que reconhecem dos PAMPs e ativam diversas vias de sinalização 

intracelulares que culminam na ativação de fatores de transcrição responsáveis pela expressão 

de genes envolvidos nas respostas inflamatórias (e antivirais) (Zarember e Godowski, 2002). 

Os TLRs são capazes de induzir apoptose através da produção de diversos fatores pró-

apoptóticos, como caspase 8 e proteína quinase.  

Uma das vias de sinalização dos TLRs é a via de sinalização do NF-κB. O TLR-4 

reconhece LPS de bactérias Gram-negativas, um gatilho de macrófagos, e que leva à ativação 

do NF-κB e, consequentemente, à ativação de fatores de transcrição e de produção de 

citocinas pró-inflamatórias como, IL-1β, IL-6 e TNF-a. Essas citocinas orquestram a mudança 

da homeostase tecidual para um estado de inflamação com o objetivo de remover o gatilho da 

sinalização de PRRs e restaurar a função tecidual normal. Na inflamação crônica, esse ciclo é 

realimentado permanente e a restauração tecidual é prejudicada (Aderem e Ulevitch, 2000; 

Kawai e Akira, 2006; Qian e Cao, 2013; Henao-Mejia et al., 2014). 

A IL-1 é a interleucina clássica indutora da febre com uma resposta emergencial 

sistêmica com controle dependente de neutrófilos; sabe-se hoje que tem um papel mais amplo. 

A ativação do NF-κB pode ocorrer via TLR (por bactérias, produtos microbianos, vírus, 

ácidos nucleicos, PAMPs) ou IL-1 (receptores de IL-1).  

Em situações de necrose celular ou piroptose, morte celular programada dependente de 

caspase-1, ocorre estímulo para liberação de IL-1β. A IL-1β ligando-se a seu receptor ativa 

MyD88, interleucina-1-quinase-4, fosforilações, sinalização de TRAF-6, ativando a via do 

NF-κB (Mayer-Barber, 2017).  

A produção do TNF-α é feita principalmente pelos macrófagos. Vários estímulos são 

capazes de provocar a produção de TNF-α pelos macrófagos, como as endotoxinas partículas 

virais, os LPSs. Entretanto, outras células também podem produzi-lo, como os linfócitos T, os 

mastócitos, as células natural killers, as células endoteliais. A produção de TNF-α na presença 

de LPS é via NF-kB, que ao ser ativado age no núcleo da célula induzindo a produção de 

diversas proteínas envolvidas nas respostas inflamatória e imunológica (Rogero, Borges e 

Festuccia, 2017). 
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O modelo de ativação de resposta inata por meio do LPS é tido como um dos melhores 

devido aos seus profundos efeitos. Em 1983, Ishizaka et al., estudaram, em ratos, as respostas 

imunes sobre as características da ativação linfocitária por goma xantana. Eles verificaram 

que a goma xantana foi quase tão eficaz na indução de respostas de anticorpos policlonais 

quanto o LPS. 

Inagawa et al (2008) propôs aprofundar os estudos sobre o LPS derivado de bactérias 

Gram-negativas comestíveis (como por exemplo a fitopatogênica do gênero Xanthamonas 

campestris, que é produzida a goma xantana). Uma das conclusões é que o LPS presente nas 

bactérias Gram-negativas comestíveis não pode ser completamente removido no processo de 

purificação na indústria alimentícia para a produção de goma xantana. Ressaltaram que há 

necessidade de padronização da qualidade (origem e estrutura) e a quantidade (dosagem) e, 

portanto, desenvolver padrões funcionais do uso em alimentos.  

Nishimura et al. (2013) realizaram análise histológica de tecido pulmonar de ratos que 

receberam, via gavagem, uma solução de 0,1% de goma xantana. O procedimento de 

gavagem foi realizado para induzir uma aspiração pulmonar com o objetivo de mimetizar 

pessoas que são disfágicas e que fazem uso de espessantes à base de goma xantana para 

adequar a consistência alimentar, mas, mesmo assim, eventualmente broncoaspiram o 

alimento. Na análise histológica de infiltrados pulmonares, constatou-se, após 24 horas, que 

houve uma resposta inflamatória pulmonar aguda com aumento significativo de neutrófilos 

nos animais que receberam goma xantana em relação aos animais gavados com solução 

salina.  Nativ-Zeltzer et al (2018) realizou um estudo similar em coelhos e constatou também 

que a água espessada com goma xantana é mais prejudicial ao tecido pulmonar comparado 

com água purificada.  

Os neutrófilos são células efetoras e as primeiras do sistema imunológico a chegar ao 

local da infecção ou inflamação para fornecer defesa precoce contra microrganismos 

invasores. Após a chegada, os neutrófilos iniciam rapidamente as funções microbicidas, 

incluindo a produção de produtos antimicrobianos e citocinas pró-inflamatórias para conter o 

dano. Essa função é facilitada pela expressão de TLRs por neutrófilos, permitindo o 

reconhecimento de PAMPs e, assim, desencadeando a resposta a patógenos invasores. A 

ativação de TLRs leva a importantes processos celulares, incluindo: geração de espécies 

reativas de oxigênio (ERO), produção de citocinas e aumento da sobrevida; fatores que 

podem contribuir para a patogênese da inflamação crônica quando a sinalização se torna 

desregulada (Hayashi, Means e Luster, 2003; Salomão et al., 2009; Prince et al., 2011). 
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Resumidamente, a inflamação aguda é uma resposta benéfica limitada, 

particularmente durante um desafio infeccioso. A inflamação crônica é um fenômeno 

persistente que pode levar ao dano tecidual. A inflamação aguda é marcada inicialmente por 

infiltrado de leucócito, principalmente neutrófilo, mas após 24 a 48 horas predominam as 

células monocíticas. Em contraste, inflamação crônica está histologicamente associada à 

presença de células mononucleares, como macrófagos e linfócitos. O mecanismo que controla 

a transição de neutrófilos para recrutamento de monócitos, durante a transição para uma 

inflamação crônica, é possível que seja via IL-6. A IL-6 tem um efeito duplo: em alguns 

níveis atua como mecanismo de defesa, mas na inflamação crônica é uma citocina pró-

inflamatória com um papel prejudicial que favorece o acúmulo de células mononucleares no 

local da lesão, o que pode favorecer a ampliação da inflamação crônica. Os níveis circulantes 

de IL-6 são elevados em doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso 

sistêmico, espondilite anquilosante, psoríase e doença de Crohn, e em doenças inflamatórias 

como a colite (Gabay, 2006). 

 

2.3. Câncer e Goma xantana: 

Atualmente, o câncer é uma das principais causas de morte. Sua etiologia é 

multifatorial e pode estar associada a uma combinação de fatores genéticos e ambientais 

relacionados ao estilo de vida. A inflamação sistêmica é reconhecida como um marco no 

desenvolvimento e progressão do câncer (Dolan et al, 2017).  

Os processos inflamatórios agudos têm efeito anti-infecção e anticancerígeno, 

entretanto, inflamação crônica potencializa o risco e o desenvolvimento de células tumorais. 

Uma ampla variedade de condições inflamatórias crônicas predispõe as células normais a 

transformações neoplásicas. Em geral, quanto mais tempo a inflamação persistir, maior é o 

risco de desenvolver câncer (Mantovani, Allavena e Sica, 2008; Onuchic e Chammas, 2010; 

Hanahan e Weiberg, 2011; Sumantran e Tillu, 2012; Dolan et al, 2017; He Q et al, 2018).  

A proliferação celular, por si só, não é fator determinante do desenvolvimento 

tumoral. Contudo a proliferação celular sustentada por um ambiente rico em células 

inflamatórias, fatores de crescimento e agentes que danificam o DNA, certamente 

potencializam ou promovem o aumento do risco de neoplasias (Coussens e Werb, 2002). 

O NF-κB tem sido descrito como um fator de transcrição importante na regulação da 

inflamação e desenvolvimento de câncer. Ele promove um microambiente inflamatório 
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crônico, estimulando moléculas de sinalização que são indispensáveis para desencadear 

efeitos mutagênicos e a progressão de células malignas. As citocinas inflamatórias podem 

facilitar angiogênese e promover o crescimento, invasão e metástase de células tumorais (Lu, 

Ouyang e Huang, 2006). O TNF-α é um dos ativadores do NFκB, o que explica a forte 

associação entre níveis elevados de TNF-α e o comportamento agressivo de vários tipos de 

tumores (Kortylewski et al., 2005; Corrêa et al., 2011). 

Como dito anteriormente na introdução, em modelo experimental de camundongos 

TLR4
+/+

 e TLR4
-/- 

tratados um dia antes da inoculação de células melanômicas, com 1mg de 

goma xantana. Após a inoculação das células até o momento do sacrifício, os animais 

receberam a goma a cada 5 dias. Os autores verificaram que o tratamento com goma xantana 

reduziu o crescimento tumoral e aumentou a produção de TNF-α em macrófagos peritoneais. 

Concluiram que a goma xantana estimula a secreção de TNF-α por macrófagos, via ativação 

do TLR-4, desencadeando um efeito anti-neoplásico (Takeuchi et al., 2009), possivelmente 

por induzir momentos pró-inflamatórios agudos, mas não crônico. Situações inflamatórias 

crônicas estão associadas a risco de desenvolvimento tumoral. 

Em pacientes com disfagia a utilização de goma xantana é diária. A goma xantana, 

como descrito pode agir via receptor TLR-4 promovendo um estímulo a processos 

inflamatórios crônicos, que poderia facilitar o desenvolvimento de tumor. Esta análise do 

efeito da goma xantana no processo inflamatório e desenvolvimento tumoral é um dos 

objetivos do presente estudo. 

 

2.4. Inflamação Intestinal e Goma xantana:  

O trato gastrointestinal é a maior superfície de contato contínuo e barreira entre uma 

pessoa e o meio ambiente e que vai além de digerir e absorver nutrientes dietéticos essenciais, 

também tem o papel de proteger-nos de uma variedade de toxinas, microrganismos, antígenos 

alimentares. O sistema de barreira intestinal é constituído basicamente de: camada de muco, 

células epiteliais intestinais, tight junctions (TJs), células imunes e uma microbiota intestinal; 

que são todas suscetíveis a fatores externos. Quando algum componente deste sistema de 

barreira é rompido, a permeabilidade intestinal ao conteúdo luminal aumenta, podendo 

desencadear o desenvolvimento de doenças (Suzuki, 2013; Rohr et al.,2019). 

Entende-se que a integridade do epitélio e da mucosa intestinais são dependentes da 

interação da microbiota com os patógenos, citocinas e quimiocinas. O microbioma tem 
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influência sobre as vias metabólicas da barreira intestinal, nas funções do sistema imune, na 

nutrição e saúde do hospedeiro (Round e Mazmanian, 2009; Lachnit, Bosch e Deines, 2019).  

Diversos mecanismos imunológicos atuam no controle e na composição da microbiota 

intestinal com a tentativa de manter a relação de simbiose entre o hospedeiro e os 

microrganismos, promover homeostasia e prevenir o desenvolvimento de doenças 

inflamatórias. As células do epitélio intestinal, juntamente com as células do sistema imune, 

mantêm o complexo mecanismo de imunorregulação, tolerando a microbiota e desenvolvendo 

respostas contra patógenos. Frente a um desequilíbrio da microbiota, a inflamação intestinal é 

desencadeada pela influência nos sinais de manutenção da barreira intestinal, principalmente 

quando há lesão nessa barreira. Algumas doenças são causadas por disfunções das respostas 

imunológicas na mucosa intestinal, como: doença de Crohn, doença celíaca, alergias 

alimentares, doença inflamatória intestinal, enterocolite necrosante (Arrieta et al, 2006; Flint 

et al, 2007; Suziki, 2013; Andrade et al, 2015; Chassaing et al, 2015; Gonçalves et al, 2016).  

Nos artigos publicados em 2012 por Woods et al. e Beal et al., eles associam o uso 

contínuo de goma xantana, por neonato, como causa da enterocolite necrosante. Os autores 

atribuem este efeito da goma xantana ao fato de os bebês prematuros terem o intestino 

imaturo, ou seja, mucosa intestinal altamente imunorreativa. Sugerindo que nos neonatos a 

goma xantana poderia ativar linfócitos e macrófagos intestinais desencadeando, assim, a 

cascata inflamatória via TLR-4.  

Ishizaka et al. (1983) ao estudaram as respostas imunes sobre as características da 

ativação linfocitária por goma xantana, observaram que a substância aumentou em 400% a 

água intralumial, e 150% dos açúcares no intestino distal. Em 1993, Daly, Tomly e Read, 

oferecem 15 gramas de goma xantana por dia para 18 voluntários e observaram que: 

aumentou a produção de fezes, a frequência de defecação e flatulência, aumentou 

significantemente a concentração nas fezes de hidrogênio e de ácidos graxos de cadeia curta. 

Em modelo animal, em 1995 (Edwards e Eastwood), os pesquisadores também observaram 

aumento dos ácidos graxos de cadeia curta nos animais alimentados com goma xantana (50g/ 

kg de dieta). Sabe-se que o excesso de ácidos graxos de cadeia curta induziu lesão de mucosa 

intestinal em animais recém-nascidos com intestino imaturo (Nafday et al. 2005). 

No processo inflamatório agudo da enterocolite necrosante ocorrem mudanças na 

perfusão tecidual antes da lesão intestinal, da hipóxia gastrointestinal e da hipoperfusão (Chen 

et al., 2018). É caracterizada como uma doença sistêmica (Morecroft et al., 1994) com 

elevados níveis de endotoxinas e citocinas inflamatórias (Sharma et al., 2007), alta 

reatividade da mucosa intestinal, o que compromete a perfusão mesentérica e, 
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consequentemente, eleva a expressão de TLR-4 e de outros fatores que predispõem o estado 

hiper-reativo do intestino, como: proteína C reativa, citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6 e 

IL-8 (Danese e Fiocchi, 2011; Niño et al., 2016). Entende-se assim que a necrose é um 

mecanismo de hipóxia passivo e patológico. 

Alguns estudos mostram que no cólon, a IL-1 é a principal citocina que sinaliza a 

inflamação ativando mediadores inflamatórios. Os dois principais agonistas da IL-1, IL-1α e 

IL-1β, são considerados precursores da inflamação. Bersudsky et al. (2014) pesquisaram, em 

modelo experimental em camundongos com colite induzida por dextrano sulfato de sódio, o 

papel da IL-1α versus IL-1β no cólon em relação à inflamação e reparação. Concluíram que a 

IL-1α é liberada, principalmente, por células epiteliais do cólon durante a colite aguda 

sinalizando, amplificando e mantendo o processo inflamatório. A IL-1β contribui para a 

sinalização da inflamação, mas também, via caspase 1, desempenha um papel dominante de 

promoção da cicatrização e reparo do cólon com a reconstituição da barreira epitelial do cólon 

durante a resolução da colite.  

A doença inflamatória intestinal inicia com a perda da função das TJs. A regulação da 

manutenção das TJs é influenciada por vários estímulos fisiológicos e fisiopatológicos. A 

função de barreira ou permeabilidade intestinal é um evento dinâmico e, funcionalmente, 

responde a vários estímulos fisiológicos, patológicos e farmacológicos. Em condições 

fisiológicas normais, o espaço paracelular deve formar rigorosa barreira seletiva e 

semipermeável; que controla íons, água e moléculas. Esta seletividade é proporcionada pelas 

TJs, que são formadas por um complexo de multiproteínas transmembranares, dentre elas: 

ocludina, claudinas, molécula de adesão e proteínas acessórias zonulinas (ZOs) (Al-Sadi et al, 

2008; Rodrigues et al, 2016).  

Os distúrbios de permeabilidade mais prolongados envolvem a modulação da 

transcrição de proteínas das TJs, a apoptose de células epiteliais e alterações estruturais no 

epitélio. A permeabilidade intestinal atípica é caracterizada por vários distúrbios inflamatórios 

crônicos, em que esse fenômeno é associado ao rompimento de proteínas estruturais 

essenciais localizadas nas TJs no epitélio intestinal. Há uma grande relevância da influência 

do sistema imune no controle homeostático da barreira intestinal, uma vez que citocinas, 

como TNF-α e IFN-γ, tem habilidade de regular a função das TJs (Rodrigues et al, 2016).  

Vários estudos, usando modelo de camundongos com elevado nível de apoptose no 

epitélio intestinal, demonstraram que aumento de apoptose contribui para processo 

inflamatório intestinal e desenvolvimento de colite crônica decorrente de excesso de TNF-α, 
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que induz apoptose nas células epiteliais. A morte das células epiteliais intestinais induz a 

quebra da barreira intestinal resultando na translocação de bactérias para a área subepitelial e, 

consequente, inflamação da mucosa intestinal (Nenci et al., 2007; Kajino-Sakamoto et al., 

2008).  

Pessoas com doença inflamatória do intestino apresentam aumento da permeabilidade 

e alterações na expressão das TJs caracterizados pela redução dos níveis de claudina-3, 4, 5 e 

8 e ocludina (que selam a barreira), e aumento dos níveis de claudina-2 (que forma poros) e 

ativação da quinase de cadeia leve de miosina; acarretando descontinuidade das TJs. Essas 

mudanças na barreira intestinal são detectadas apenas em pacientes com doença ativa, 

sugerindo que tais distúrbios sejam consequências de uma resposta pró-inflamatória 

exacerbada com elevados níveis de IFN-γ e TNF-α, capazes de modular as TJs (Zeissig et al., 

2007; Rodrigues et al, 2016).  

Chassaing et al. (2015), preocupados com o aumento significante do uso de aditivos 

alimentares sem regulamentação para segurança alimentar, estudaram o efeito do uso de 

emulsificantes (carboximetilcelulose e polisorbato 80) sobre a microbiota intestinal de 

camundongos. A hipótese é que os emulsificantes onipresentes em alimentos processados 

aumentam a translocação bacteriana através do epitélio promovendo o aumento da incidência 

de doenças inflamatórias intestinais desde meados do século XX. Os resultados obtidos 

mostram que a relação hospedeiro-microbiota resulta em uma microbiota com atividade 

mucolítica e pró-inflamatória que promove a inflamação intestinal. Essa inflamação crônica 

do intestino pode se manifestar como colite e sugere a possibilidade de que emulsificadores 

dietéticos possam contribuir para o aumento da incidência de doenças como doença 

inflamatória intestinal, síndrome metabólica e talvez outras doenças inflamatórias crônicas. 

Li et al., (2018) em um estudo em camundongos. afirmaram que a alteração da 

simbiose da microbiota intestinal é a principal responsável pela patogênese das doenças 

inflamatórias intestinais e, também, no conceito de que microflora benéfica pode ter 

mecanismos para melhorar a inflamação intestinal e colite experimental tem sido bem aceita.  

Em 2012, Jiménez-Pranteda et al. utilizaram a goma xantana para microencapsular 

probióticos (Lactobacillus plantarum), e concluíram que a utilização da goma xantana causou 

mudanças negativas na microbiota intestinal reduzindo Bifidobacterium e aumentando 

Clostridium histolyticum, podendo interferir no tratamento com probióticos.  

Faralli et al. (2019), ao investigarem uma forma de encapsular polifenóis, 

desenvolveram uma nanocápsula de goma xantana na tentativa de obter maior estabilidade 
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química e menor toxicidade dos polifenóis. O objetivo foi avaliar o transporte e 

permeabilidade transepitelial no intestino em célula de cólon humano. Concluiram que com a 

nanocápsula de goma xantana houve um aumento de pelo menos 2 vezes na permeabilidade 

dos polifenóis, abrindo as TJs. Estes achados foram relevantes para promover a passagem de 

polifenóis, bem como de outros bioativos mal absorvíveis, na tentativa de uma abordagem 

terapêutica. Por outro lado, essa comprovação que a goma xantana aumentou a 

permeabilidade intestinal não é benéfica para pessoas que fazem uso contínuo dessa 

substância. 

Neste aspecto, tem-se que considerar que os disfágicos também fazem uso de 

espessante para deglutir de forma efetiva um medicamento. Tomita et al. (2018) estudaram 

em 7 homens se há interação no uso de espessantes a base de goma xantana com a medicação 

Voglibose. Eles postularam que a interação e absorção do medicamento com goma xantana 

reduziu a eficácia da medicação. Ressaltam ser importante monitorar o uso de goma xantana 

pelos disfágicos por afetar a farmacocinética e diminuir a eficácia do medicamento. 

Na década de 80, Trout, Ryan e Bickard (1983) alimentaram ratos Wistar com goma 

xantana (ou celulose) por 7 dias na concentração de 4% (4 g de goma para 100 g de dieta). 

Nos dois grupos de animais o esvaziamento gástrico foi lentificado, o que pode ter 

repercussões quando ingerido cronicamente por restringir o esvaziamento gástrico e assim 

influenciar a regulação metabólica. Os animais que ingeriram goma xantana apresentaram 

mais água intraluminal e os pesos secos e úmidos do intestino delgado e grosso foram 

maiores, em relação aos animais alimentados com celulose. Adicionalmente, a goma xantana 

impediu o declínio acentuado de glicose na segunda e terceira partes do intestino, e ainda, 

observou-se uma lentidão na absorção no intestino delgado.  

Frente às modificações observadas do efeito da goma no trato gastrointestinal e sobre 

o processo inflamatório, o segundo objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da adição 

de goma xantana em diferentes doses à dieta sobre o conteúdo de citocinas, TJs e processo 

inflamatório no cólon. 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1. Trabalho 1 

3.2.1. Geral: 

Analisar o efeito da ingestão de dieta com adição de goma xantana dos 30 aos até 90 

dias de vida sobre processo inflamatório e desenvolvimento tumoral em ratos inoculados com 

células tumorais de Walker 256. 

3.2.2. Específicos: 

 Avaliar a evolução da massa corporal e ingestão alimentar; 

 Medir a tolerância à glicose (OGTT)  

 Aferir o peso dos tecidos adiposos retroperitoneal, epididimal e mesentérico, 

músculo gastrocnêmio, fígado e tumor. 

 Determinar a concentração sérica de glicose, triacilglicerol, colesterol total e 

HDL- colesterol e insulina; 

 Mensurar o conteúdo de IL-6, IL-10, IL-1β e TNF-α nos tecidos: retroperitoneal, 

epididimal e mesentérico, músculo gastrocnêmio, fígado e tumor 
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3.2. Trabalho 2 

3.2.1. Geral: 

Estudar o efeito da ingestão de goma xantana em diferentes doses à dieta de ratos, dos 

90 aos 160 dias de vida, sobre processo inflamatório. 

3.2.2. Específicos: 

 Avaliar a evolução da massa corporal, ingestão e eficiência alimentar, massa dos 

tecidos adiposos retroperitoneal, epididimal e mesentérico, músculo gastrocnêmio, 

fígado, ceco e duodeno; 

 Medir a concentração de glicose, triacilglicerol, colesterol total e HDL-colesterol 

séricos;  

 Mensurar o conteúdo de IL-6, IL-1β e TNF-α nos tecidos: retroperitoneal, 

epididimal e mesentérico, músculo gastrocnêmio, fígado, ceco e cólon distal; 

 Determinar a presença ou não de inflamação no cólon distal por análise 

histológica; 

 Identificar as proteínas: ZO-1, Claudina 2, Ocludina, TNF-α no cólon distal. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Modelo experimental: Trabalho 1  

A pesquisa foi aprovada pelo Comissão de Ética do Uso de Animais da Universidade 

Federal de São Paulo (CEUA N 6264030915).  

Para realização desse estudo, utilizamos um total de 48 ratos Wistar machos. O 

número final foi de 46 animais, pois um animal morreu durante o OGTT e outro animal após 

10 dias da inoculação de células 256 de tumor de Walker.  

Com 21 dias de vida, procedentes do Biotério Central da UNICAMP, os ratos foram 

mantidos na guarda de animais do Laboratório de Fisiologia de Nutrição (UNIFESP), sob 

condições de ciclo de luz controladas (12 horas claro e 12 horas escuro) e temperatura 

constante (24 ± 1º C) e tendo livre acesso à água e ração. 

 

4.1.1. Animais e grupos 

O tratamento foi iniciado aos 30 dias de vida dos animais. Os sete primeiros dias dos 

animais no nosso Biotério foram de adaptação ambiental.  

Inicialmente os 46 ratos Wistar foram distribuídos em dois grupos:  

(1) Dieta controle 

(2) Dieta controle adicionada goma xantana.  

Após oito semanas de tratamento os animais foram distribuídos em 4 grupos, momento 

em que foi inoculada as células de tumor de Walker ou administrado o veículo.  

 

(1) Dieta controle + veículo 

(2) Dieta controle + tumor de Walker 256 

(3) Dieta adicionada com goma xantana + veículo 

(4) Dieta adicionada com goma xantana + tumor de Walker 256 

A dieta utilizada foi a comercial Nuvilab® acrescida ou não com goma xantana e os 

animais receberam estas dietas por 10 semanas.  
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Esquema 1: Modelo experimental do trabalho 1 com total de 10 semanas de tratamento 

 

4.1.2. Preparação de dieta com adição de goma xantana 

A ração Nuvilab® foi triturada e a ela foi adicionado 1850 mg de goma xantana 

(Sigma-Aldrich®) por quilo de ração. Após a adição da goma a ração foi novamente 

transformada em pellet, sendo necessário adicionar água. Depois, o pellet foi levado para a 

estufa, para secar.  

Essa dose tem como objetivo mimetizar pessoa adulta com disfagia orofaríngea de 

grau moderado que faz uso de espessante a base de goma xantana em todos os líquidos e na 

preparação de refeições. 

Para o cálculo da conversão pessoa adulta vs. animal, foi utilizada a fórmula de 

conversão por área corporal da FDA 2005 (Guidance for Industry: estimating the maximum 

safe starting dose in initial clinical trials for therapeutics in adults healthy volunteers). 

 

4.1.3. Avaliação da massa corporal e consumo alimentar  

A massa corporal de todos os ratos foi avaliada semanalmente. Após a inoculação do 

tumor, os animais foram pesados em dias alternados até o final do período experimental. O 

consumo alimentar foi medido todas as vezes que foi feito o controle de peso por meio da 

diferença entre a quantidade de dieta oferecida e a sobra.  
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4.1.4. Inoculação do tumor de Walker 256 

Após 8 semanas de tratamento com as dietas, células tumorais provenientes de tumor 

de Walker 256 foram inoculadas na região subcutânea do flanco direito dos animais e nos 

grupos veículo foi administrado 1,0 mL do veículo. A proporção de células tumorais foi de 2x 

10
7 

células por rato em 1,0 mL, conforme descrito por Seelaender et al. (1998). Os animais 

foram monitorados pelo menos duas vezes ao dia, manhã e tarde, para verificação de sinais 

indicativos de possíveis desconfortos, como: comportamento como agressividade, 

modificações na pelagem (perda e/ou eriçamento dos pelos) e emissão de ruídos. Não foi 

necessário, mas se fosse observado qualquer sinal de dor, seria administrado ibuprofeno 

2mg/kg subcutâneo a cada 8 horas.  

 

4.1.5. Teste de tolerância oral à glicose (OGTT)  

Sete dias após a inoculação do tumor de Walker, 24 animais foram submetidos ao 

OGTT. Os animais foram anestesiados com Ketamina (90 mg/Kg de peso) combinado com 

Xilazina (10 a 13 mg/Kg de peso) intraperitoneal. A forma de coleta de sangue foi realizada 

através de corte na ponta da cauda com o bisturi e extração de uma gota por tempo de coleta. 

O OGGT foi realizado em animais submetidos ao jejum de 8 horas. A glicose (1,4 

g/kg) foi administrada via gavagem. Amostras de sangue foram coletadas da cauda nos 

tempos 0, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos e a glicemia determinada utilizando glicosímetro. 

 

4.1.6. Eutanásia e coleta de amostras  

Após 14 dias da inoculação do tumor (totalizando 10 semanas de tratamento), e em 

jejum de oito horas, os ratos foram pesados, anestesiados com Ketamina (180 mg/Kg de peso) 

e Xilazina (26 mg/Kg de peso) intraperitoneal. Após total analgesia os animais foram 

decapitados. Imediatamente após a eutanásia, o fígado, o tecido muscular gastrocnêmio e os 

tecidos adiposos brancos epididimal, retroperitoneal, mesentérico e o tecido tumoral foram 

dissecados utilizando pinça e tesoura, pesados, colocados em nitrogênio líquido e 

armazenados à -80ºC para posterior extração de proteína total. O sangue foi coletado em tubos 

secos e centrifugado a 2500 rpm por 15 minutos a 4º C. O soro foi aliquotado e estocado a -

80ºC até a realização das análises bioquímicas/hormonais. A carcaça foi armazenada para 

posterior determinação da quantidade de gordura e proteína. 
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A realização do procedimento de eutanásia foi realizada após 14 dias da inoculação do 

tumor. Este período foi estabelecido com base no tempo médio de sobrevida dos animais que 

é de 15 dias, conforme descrito por Fenner et al (2015). 

 

4.1.7. Determinação do conteúdo de gordura e proteína nas carcaças 

O conteúdo de gordura nas carcaças foi determinado pelo método gravimétrico 

descrito por Oller do Nascimento e Williamson (1986). Para isso, as carcaças foram 

previamente amolecidas em autoclave, e a seguir homogeneizadas em água na proporção 1:3 

(p:v). De alíquotas de aproximadamente três gramas do homogeneizado foram extraídos os 

lipídios pelo método de Stansbie et al. (1976). O conteúdo de proteína das carcaças foi 

determinado pelo método descrito por Bradford. Os resultados foram expressos em mg/ 

100mg de carcaça. 

 

4.1.8. Análises séricas  

As concentrações séricas de glicose, triglicerídeos, colesterol total e HDL-colesterol 

foram determinadas através de kits comerciais (Labtest Diagnóstica®). As concentrações de 

insulina, adiponectina e leptina sérica foram avaliadas por kit comercial tipo ELISA (Merck 

Millipore® e R&D Systems®).  

 

4.1.9. Obtenção do extrato proteico de fígado, tecido adiposo mesentérico, epididimal e 

retroperitoneal, tecido muscular gastrocnemio, cólon e tumor 

Os tecidos foram homogeneizados em tampão de extração (Trizma base 100 mM, pH 

7,5; aprotinina 0,1 mg/mL; fluoreto de fenilmetilsulfonil 2 mM; ortovanadato de sódio 10 

mM; fluoreto de sódio 100 mM; pirofosfato de sódio 10 mM; e ácido etilenodiamino tetra-

acético, EDTA, 10 mM). Após homogeneização, as amostras foram adicionadas de Triton X-

100 10%, mantidas em gelo por 30 minutos e centrifugadas a 14.000 rpm/ 40 minutos a 4° C. 

Os sobrenadantes foram coletados e mantidos em freezer -80°C. A quantificação da dosagem 

de proteína total do extrato obtido foi realizada pelo método de Bradford. Já a quantificação 

de concentração de proteínas do meio de cultura foi realizada com auxílio do equipamento 

Nanodrop. 

 



39 

 

 

 

4.1.10. Quantificação de IL-6, IL-10, TNF-α e IL-1 β dos tecidos por ELISA  

A partir do extrato de proteínas foi realizada a quantificação de citocinas dos tecidos 

do fígado, tecido adiposo mesentérico, cólon e tumor pelo método ELISA, utilizando kits 

comerciais da R&D Systems®.  

 

4.1.11. Análise estatística 

Inicialmente, todos os dados foram submetidos à análise de normalidade e 

homogeneidade. Para os dados paramétricos, os resultados foram expressos como média ± 

EPM e foram submetidos à análise de variância de duas vias (ANOVA TWO-WAY) e ao 

teste post hoc de Bonferroni. Os resultados obtidos do tumor foram submetidos ao teste de “t” 

de Student O nível de significância adotado foi p≤0,05.  

Para os dados não paramétricos, os resultados foram expressos como mediana (valor 

mínimo – valor máximo) e foram submetidos à análise de variância de Kruskal-Walis. O nível 

de significância adotado foi p≤0,05.  

Para os cálculos, foi utilizado o programa SPSS Statistic 22. 
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4.2. Modelo experimental: Trabalho 2 (foram descritas nesta parte somente as metodologias 

utilizadas no trabalho 2 que diferiram do trabalho 1) 

 

4.2.1. Animais e grupos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comissão de Ética do Uso de Animais da Universidade 

Federal de São Paulo (CEUA nº 3566241018). 

Foram utilizados 32 ratos Wistar machos precedentes do Biotério Central da 

UNICAMP e foram mantidos na guarda de animais do Laboratório de Fisiologia de Nutrição 

(UNIFESP) e com 21 dias. Foram mantidos sob condições de ciclo de luz controladas (12 

horas claro e 12 horas escuro) e temperatura constante (24 ± 1º C). Tiveram livre acesso à 

água e ração.  

Aos 90 dias de vida, os 32 ratos foram distribuídos em 4 grupos, e dos 90 aos 160 dias de 

vida os animais receberam dieta conforme descrito abaixo:  

(1) Dieta controle 

(2) Dieta controle + 462,5 mg de goma xantana / kg de dieta (1/4 da dose total) 

(3) Dieta controle +925 mg de goma xantana / kg de dieta (1/2 da dose total) 

(4) Dieta controle + 1850 mg de goma xantana / kg de dieta (dose total) 

A dieta utilizada foi a comercial Nuvilab® acrescida ou não com goma xantana e os 

animais foram mantidos com livre acesso à água e dieta em um tratamento de 10 semanas.   
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       Esquema 2: Modelo experimental do trabalho 2 com total de 10 semanas de tratamento 

 

4.2.2. Preparação da dieta com adição de goma xantana 

A ração Nuvilab® foi triturada e adicionado goma xantana (Sigma-Aldrich®) por 

quilograma de ração. Após a adição da goma a ração foi novamente modelada em pellet. 

 

4.2.3. Doses de goma xantana 

Para o cálculo da conversão homem vs animal, foi utilizada a fórmula de conversão 

por área corporal da FDA 2005 (Guidance for Industry: estimating the maximum safe starting 

dose in initial clinical trials for therapeutics in adults healthy volunteers). O cálculo da dose 

da goma xantana foi: 

(1) Controle: dieta sem adição de goma xantana. 

(2) Um quarto de dose: 462,5 mg de goma xantana / kg de dieta para mimetizar pessoa 

adulta que faz uso da goma xantana como ingrediente em dietas restritivas sem glúten 

e que também consome produtos industrializados que tem como aditivo alimentar a 

goma xantana.  
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(3) Meia dose: 925 mg de goma xantana / kg de dieta para mimetizar pessoa adulta com 

disfagia orofaríngea de grau leve que faz uso de espessante a base de goma xantana, 

mas não em todas as preparações. 

(4) Dose total: 1850 mg de goma xantana / kg de dieta para mimetizar pessoa adulta com 

disfagia orofaríngea de grau moderado que faz uso de espessante a base de goma 

xantana em todos os líquidos e na preparação de refeições. 

 

4.2.4. Eutanásia e coleta de amostras 

Após 10 semanas de tratamento com as respectivas dietas, os ratos foram pesados, 

sedados e eutanasiados com punção cardíaca após jejum de oito horas. Imediatamente após a 

eutanásia, os tecidos: fígado, tecido muscular gastrocnêmio e tecidos adiposos brancos 

(epididimal, retroperitoneal, mesentérico), duodeno, ceco e cólon distal; foram dissecados, 

pesados, colocados em nitrogênio líquido e armazenados à -80ºC para posterior extração de 

proteína total. O cólon fixado em cortiça para logo em seguida foi emblocado em parafina e 

posterior corte histológico. O sangue foi coletado em tubos secos e centrifugado a 2500 rpm 

por 15 minutos a 4º C. O soro foi aliquotado e estocado a -80ºC até a realização das análises 

bioquímicas/hormonais.  

 

4.2.5. Análise histológica do cólon 

Secções do cólon distal foram coletadas imediatamente após a eutanásia e foram 

fixadas em cortiça e em formalina tamponada 10% por 48 horas e lavadas com etanol a 70% 

durante 1 hora, seguido por incubação em etanol a 70% durante a noite. 

As amostras foram processadas, embebidas em parafina para emblocar e 

posteriormente montadas em lâminas. Foram confeccionadas lâminas com cortes semi-

seriados de 5µm de espessura. Para coloração dos cortes histológicos utilizamos da técnica de 

hematoxilina e eosina (H&E).  

Uma análise qualitativa através da descrição morfológica cumpriu os seguintes 

critérios: presença de processo inflamatório, células gigantes multicelulares, áreas de fibrose, 

áreas de necrose, metaplasia, displasia e/ou adenocarcinoma.  

Para quantificar o grau de inflamação, o tecido foi classificado por escores, levando-se 

em consideração a intensidade do processo inflamatório a citar: 1-ausência de processo 

inflamatório; 2-inflamação leve; 3-inflamação moderada; 4-inflamação intensa (Stanford, 

1980). 
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As imagens foram capturadas utilizando microscópio óptico acoplado ao sistema de 

captação de imagens. 

 

4.2.6. Análise imuno-histoquímica do cólon com os anticorpos: ZO-1, Claudina 2, 

Ocludina, TNF-α 

 Foram avaliadas a imunoexpressão das proteínas citadas em cortes seriados de 3µm 

posicionados em lâminas silanizadas. No próximo passo, os cortes foram desparafinados em 

xilol, reidratados em etanol (99,5 %) e pré-tratados com tampão de ácido-cítrico (10 mM, pH 

6, 0,1 M ácido cítrico, Synth
®
, São Paulo, Brasil; 0,1 M citrato de sódio – Synth

®
, São 

Paulo, Brasil ) em micro-ondas , por três ciclos de cinco minutos cada para recuperação 

antigênica. Em seguida, os cortes foram incubados overnight, com os anticorpos primários 

anti-TNFα , anti-Claudina 2, anti-Ocludina e anti-ZO 1 (ThermoFisher Scientitfic®, EUA) 

respectivamente nas diluições: 1:6; 1:700; 1:200; 1:300 (anticorpo: solução de albumina), a 

4 
o
C. No dia seguinte, os espécimes foram submetidos a duas lavagens com tampão fosfato 

de sódio (PBS) e os cortes foram incubados com o anticorpo secundário por 45 minutos, e em 

seguida, corados com DAB (3,3-diaminobenzina, 0,05%) (DAKO North America Inc®, 

Califórnia, EUA) e contra-corados com a hematoxilina de Harris, Sigma®, Missouri, EUA).  

Uma vez realizada a marcação, foram avaliados pelo método semi-quantitativo de 0 a 

3, utilizando os seguintes critérios: 0 sem coloração detectável; 1 <10% de células coradas; 2 

> 10%, mas <50% células coradas; 3 coloração homogênea em> 50% das células segundo 

metodologia Salim et al. (2008). 

4.2.7. Análise estatística 

Todos os dados foram submetidos à análise de normalidade e homogeneidade. Para os 

dados paramétricos, os resultados foram expressos como média ± EPM e foram submetidos à 

análise de variância de uma via (ANOVA ONE-WAY) e ao teste post hoc Tukey, O nível de 

significância adotado foi p≤0,05.  

Para os dados não paramétricos, os resultados foram expressos como mediana (valor 

mínimo – valor máximo) e foram submetidos ao teste de Kruskall-Wallis e ao post hoc 

Games-Howell. Os dados na análise histopatológica e imuno-histoquímica foram expressos 

como média ± DP, por a quantificação e classificação ser escores. O nível de significância 

adotado foi p≤0,05.  

Com o objetivo de realizar uma interpretação da magnitude biológica dos dados e 

comportamento da variável em estudo, foi realizada análise gráfica descritiva por meio de dot 
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plot apresentado em mediana interquartil. Foi realizado o cálculo com o coeficiente de 

variação e tamanho de efeito através do cálculo de g de Hedges.  

Foi considerado para o coeficiente de variação: ≤ 15 % baixa dispersão (grupo é 

homogêneo), 16 a 30% média dispersão e > 30% alta dispersão (grupo é heterogêneo). Para 

interpretação do tamanho do efeito de Hedges (g de Hedges), tem-se como referência: 

tamanho de efeito pequeno, médio ou grande; respectivamente, 0,2 a 0,3; 0,4 a 0,7 e ≥ 0,8 

(Espírito-Santo e Daniel, 2015) (https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/hedges-

g). 

Para os cálculos, foi utilizado o programa SPSS Statistic 22. Para os gráficos, foi 

utilizado o programa Prima 5. Para o cálculo do tamanho de efeito de Hedges, foi utilizado o 

site https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/hedges-g
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/hedges-g
https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados desta tese estão apresentados em 2 artigos: 

 

Artigo 1- A diet including xanthan gum triggers a pro-inflammatory response in Wistar 

rats inoculated with Walker 256 cells.  

 

Publicado na Revista Plos One 2019 Jun 18;14(6):e0218567; 

doi:10.1371/journal.pone.0218567 

 

Silva Rischiteli AB, Neto NIP, Gascho K, Carnier M, de Miranda DA, Silva FP, 

Boldarine VT, Seelaender M, Ribeiro EB, Oyama LM, Oller do Nascimento CM. 
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Artigo 2 – Efeito da adição de doses crescentes de goma xantana na dieta sobre o 

processo inflamatório e permeabilidade intestinal de ratos adultos. 
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Introdução 

 

 

O objetivo primário desse estudo foi analisar os efeitos da goma xantana sobre o 

processo inflamatório sistêmico e do intestino de ratos na fase adulta tratados com diferentes 

doses da goma xantana por meio de quantificação de citocinas nos tecidos, análises 

histológicas do cólon sobre os processos inflamatórios e imuno-histoquímica sobre a 

modulação da transcrição de proteínas das TJs (Claudina-2, Ocludina e ZO-1).  

 

Resultados 

 

A evolução da massa corporal (g), o ganho de massa corporal, a ingestão e a eficiência 

alimentar não foram significantemente diferentes entre os grupos (Tabela 1 e 2).   

A massa absoluta do tecido adiposo mesentérico e do músculo gastrocnêmio foi 

significantemente menor no grupo GX1/2 comparado com o grupo CO. A massa dos outros 

tecidos estudados foi semelhante entre os grupos (Tabela 3).  

Os parâmetros bioquímicos séricos de glicose, triacilglicerol, colesterol e HDL-

colesterol foram semelhantes entre os grupos (Tabela 4).  

 

Conteúdo de citocinas no fígado, músculo gastrocnêmio e tecidos adiposos brancos 

epididimal, retroperitoneal e mesentérico. 

Os resultados do conteúdo de citocinas nos tecidos estão apresentados na Tabela 5. 

Observa-se que não houve diferença estatística significante (p>0,05) no conteúdo de citocinas 

pró-inflamatórias nos tecidos analisados. 

Realizou-se análise descritiva do conteúdo de citocinas nos tecidos fígado, músculo 

gastrocnêmio, tecidos adiposos epididimal, retroperitoneal e mesentérico. Para isto, 

apresentamos os resultados em dot blot, calculamos o coeficiente de variação (Tabela S1) e o 

tamanho do efeito da diferença (g de Hedges) comparando os grupos CO vs GX1/4, CO vs 

GX1/2, CO vs GX1, GX1/4 vs GX1/2, GX1/4 vs GX1 e GX1/2 vs GX1 (Tabela S2) 

demonstrando que: 

No fígado e gastrocnêmio, de forma geral, o coeficiente de variação foi pequeno. A 

análise descritiva da IL-1β demonstra que no grupo que recebeu a dose considerada metade da 

máxima (GX1/2) o conteúdo desta citocina foi mais homogêneo nas amostras do fígado, 

retroperitoneal e mesentérico em relação aos outros grupos (Figura 1 e tabela S1). Pela análise 
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descritiva dos dados, através do dot blot (Figura 2) e do CV (tabela S1), verifica-se que nas 

amostras de fígado e mesentérico do grupo GX1/2 o conteúdo de IL-6 foi mais homogêneo. 

Por outro lado, de forma geral, a adição de goma xantana tornou maior o coeficiente de 

variação do conteúdo de IL-6 no retroperitoneal e epididimal (tabela S1).  

Não detectamos efeito fisiológico da goma xantana no tecido adiposo retroperitoneal e 

da dose G1/4 sobre o conteúdo das citocinas pró-inflamatórias nos tecidos analisados (G1/4 

vs CO) (Tabela 5 e S2) Entretanto, a dose de GX1/2 quando comparada ao grupo controle foi 

capaz de ter efeito fisiológico de: no Fígado reduzir IL-6 e TNF-α; no gastrocnêmio elevar IL-

6 e TNFα; no epididimal aumentar IL-1β e IL-6; no MES diminuir o conteúdo de TNF-α 

(tabela 5 e S2). 

A dose G1 vs CO teve efeito fisiológico em reduzir IL-1β no gastrocnêmio e aumentar 

IL-6 no mesentérico (tabela 5 e S2). 

Quando analisamos o efeito fisiológico da dose resposta verificamos que GX1/2 vs G1 

elevou no gastrocnêmio o conteúdo de IL-1β, IL-6 e TNF-α; no fígado reduziu IL-6 e no 

mesentérico diminuiu IL-6 e TNF-α. Verificando este efeito de GX1/2 em relação ao grupo 

GX1/4 observa-se que no fígado diminuiu IL-6, entretanto aumentou no gastrocnêmio o 

conteúdo de TNF-α e no epididimal o conteúdo de IL-6 e TNF-α (tabela 5 e S2). 

 

Conteúdo de citocinas no cólon distal e ceco  

 

Na tabela 6 estão apresentados os conteúdos de citocinas pró-inflamatórias no cólon e 

ceco. Observa-se que houve aumento estatisticamente significante (p≤0,05) na concentração 

de IL-1β no grupo GX1/2 em relação ao CO e GX1. Não houve diferenças estatísticas 

significantes nas outra citocinas analisadas no cólon e ceco. 

Entretanto, calculando o tamanho do efeito diferença através do teste de g de Hedges, 

utilizando a mediana, verificamos que houve efeito fisiológico em relação ao CO: GX1/2 

aumentou IL-6 no cólon, enquanto GX1/4 reduziu IL-6 e GX1 diminuiu IL-6 no cólon e no 

ceco e IL-1β no cólon (Tabela 6 e S4).  

Ao analisarmos o efeito dose resposta, observamos que a dose GX1/2 teve efeito no 

cólon em aumentar IL-6 em relação ao GX1 e GX1/4; e no ceco em elevar IL-6 e TNF-α ao 

ser comparado com GX1 (tabela 6 e S4).  

No cólon de animais tratados com goma xantana, o coeficiente de variação da citocina 

IL-1β foi alto (tabela S3), no dot plot observa-se uma maior homogeneidade do CO (figura 3). 
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O TNF-α teve uma baixa dispersão nos grupos CO e GX1, mantendo-os mais homogêneos 

(tabela S3 e figura 3).  

No ceco, verificamos que as diferentes doses de goma xantana, em geral reduziram o 

coeficiente de variação em relação a CO em todas as citocinas, homogeneizando todos os 

grupos tratados (figura 3 e tabela S3).  

 

Análise histopatológica 

 A tabela 7 mostra que ao quantificar o grau de inflamação do cólon distal, o escore 

de inflamação intestinal foi estatisticamente significante nos grupos GX 1/2 e GX 1 em 

relação ao grupo controle.  

 Observa-se nas imagens histológicas representativas dos grupos tratados (figura 4), 

com coloração com hematoxilina-eosina, que há presença de células inflamatórias infiltradas 

no parênquima da parede intestinal de forma exuberante e principalmente no grupo GX1/2, 

seguida da dose GX1, quando comparada aos grupos CO e GX1/4. Com a imagem de uma 

lente amplificada é possível observar que a maioria das células são mononucleares, ou seja, 

são linfócitos. 

 

Análise imuno-histoquímica 

 Na análise da presença de TNF-α, Claudina 2, Ocludina e ZO-1 tecidual no cólon 

distal por meio de imuno-histoquímica, verifica-se que foi maior a presença de TNF-α e 

Claudina 2 em todos os grupos tratados com goma xantana em relação ao grupo controle 

(p.0,05) (Tabela 7).  

 Na figura 5 observa-se no grupo CO que a expressão citoplasmática é quase 

negativa de TNF- α, entretanto, em todos os outros grupos que ingeriram goma xantana há 

alta porcentagem de células detectáveis com coloração castanha, evidenciando a presença de 

TNF-α. O mesmo ocorreu para Claudina-2 (figura 6). No grupo CO a expressão de Claudina-

2 está restrita ao epitélio de revestimento. Nos grupos com dieta contendo goma xantana há 

uma porcentagem maior no epitélio de revestimento, além de evidenciar que elas se 

propagaram. 

 Observa-se nas figuras 7 e 8 que a Ocludina e a ZO-1 estão confinadas no epitélio 

em todos os grupos, sem diferença estatística entre eles (tabela 7). 
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Tabela 1 Massa corporal (g) de ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de 

dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta 

adicionada de dose total de goma xantana (GX 1), com duração de 10 semanas de tratamento. 

 CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Semana 1 476,46 ± 9,53 474,28 ± 13,59 447,67 ± 12,55 455,35 ± 10,73 

Semana 2 499,26 ± 9,68 498,31 ± 14,04 464,52 ± 12,70 473,73 ± 11,49 

Semana 3 518,90 ± 9,41  516,70 ± 17,77 483,25 ± 12,72 485,27 ± 13,40 

Semana 4 532,25 ± 9,04 530,75 ± 17,93 497,93 ± 14,56 507,41 ± 12,84 

Semana 5 553,87 ± 17,25 541,25 ± 16,01 507,89 ± 16,05 516,73 ± 13,06 

Semana 6 558,08 ± 9,87 559,14 ± 15,24 528,62 ± 15,84 540,22 ± 13,84 

Semana 7 569,73 ± 9,52 572,30 ± 20,56 529,20 ± 15,78 540,92 ± 13,77 

Semana 8 580,04 ± 10,14 587,50 ± 19,10 533,98 ± 15,77 547,13 ± 14,24 

Semana 9 586,56 ± 10,21 597,39 ± 22,61  543,91 ± 16,66 557,11 ± 14,63 

Semana 10 595,96 ± 11,32 605,37 ± 25,11 551,36 ± 16,55 565,89 ± 15,00 

Peso Final 619,52 ± 11,30 628,45 ± 24,37 565,93 ± 17,24 583,57 ± 14,33 
O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Dados apresentados com média ± EPM. 

 

 

 
Tabela 2 – Total de dieta ingerida, ganho de massa corporal e eficiência alimentar de ratos tratados: com 

dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada 

de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1), com 

duração de 10 semanas de tratamento.   

 CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Dieta ingerida (g) 1892,69 ± 12,20 1985,86 ± 3,04 1825,55 ± 7,99 1825,55 ± 7,99 

Ganho de massa 

corporal (g) 

143,07 ± 8,77 154,17 ± 9,36 118,26 ± 5,45 133,04 ± 6,81 

Eficiência alimentar 13,64 ± 0,98 13,18 ± 0,71 15,69 ± 0,79 13,97 ± 0,70 
O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Dados apresentados com média ± EPM. 
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Tabela 3 - Massa absoluta (g) dos tecidos de ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada 

de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com 

dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1), com duração de 10 semanas de tratamento.   

 CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Epididimal 14,07 ± 1,17 13,61 ± 1,89 11,46 ± 1,28 10,46 ± 1,08 

Retroperitoneal 16,39 ± 1,31 16,59 ± 2,74 12,73 ± 1,75 13,74 ± 1,23 

Mesentérico 9,83
 

(7,86 – 13,79) 

10,31
 

6,36 – 23,74) 

8,04
* 

(3,95 – 9,81) 

8,85
 

(5,34 – 10,18) 

Soma dos tecidos 

adiposos brancos 

40,95 ± 2,99 42,16 ± 6,33 31,71 ± 3,68 32,66 ± 2,19 

Gastrocnêmio 5,23
 

(4,56 – 5,94) 

5,15
 

(4,34 – 5,73) 

4,70
* 

(3,42 – 5,10) 

5,06
 

(4,63 – 11,93) 

Fígado 18,42 ± 0,25 19,01 ± 0,33 17,89 ± 0,92 17,50 ± 0,25 

Duodeno  0,60 

(0,47 – 0,86) 

0,60 

(0,44 – 0,69) 

0,49 

(0,52 – 0,67) 

0,62 

(0,45 – 0,75) 

Ceco 1,50 ± 0,08 1,74 ± 0,08 1,67 ± 0,08 1,57 ± 0,04 
O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Para medida paramétrica, os valores são expressos como média ± erro padrão da 

média; para valores de medidas não paramétricas, são expressos como a mediana (mínimo – máximo). A diferença estatística entre os 

grupos foi simbolizada com: 

*significativo com valor de p≤0,05 grupo CO versus GX 1/2 

   

Tabela 4- Concentrações séricas de glicose, triacilglicerol (TAG), colesterol total e HDL-colesterol (HDL-

col) foram expressas em mg/dL, dos ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ 

de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta 

adicionada de dose total de goma xantana (GX 1).  

 CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Glicose 163,01 ± 10,72  171,61 ± 6,84 171,61 ± 6,84 186,57 ± 8,04 

TAG 168,56 

(142,07 – 208,41)  

162,87 

(120,29 – 276,23) 

162,87 

(120,29 – 276,23) 

156,68 

(119,30 – 209,40) 

Colesterol total 102,23 ± 4,20 111,36 ± 4,71 111,36 ± 4,71 106,90 ± 5,71 

HDL-col 40,75 ± 2,68 41,37 ± 1,77 41,37 ± 1,77 43,20 ± 6,45 
O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Para medida paramétrica, os valores são expressos como média ± erro padrão da 

média; para valores de medidas não paramétricas, são expressos como a mediana (mínimo – máximo).  
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Tabela 5 - Quantificação das citocinas, expressas em pg/mg de proteína IL-6, IL-1 β e TNF-α no fígado, 

tecido adiposo branco (retroperitoneal, epididimal e mesentérico), tecido muscular (gastrocnemio) e tecido 

do trato digestório (cólon, ceco e duodeno) dos ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta 

adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 

1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1).  
Citocina CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Fígado 

IL-1 β 15,52 ± 1,61 15,59 ± 1,50 15,29 ± 0,88 16,35 ± 1,47 

IL-6 44,68 ± 5,05 42,08 ± 3,99 33,65 ± 0,78 39,13 ± 2,97 

TNF-α  17,38 

(11,67 – 28,10) 

16,85 

(10,90 – 26,57) 

13,70 

(10,54 – 19,95) 

15,38 

(11,32 – 20,99) 
Gastrocnêmio 

IL-1 β 9,81 ± 0,57 8,69 ± 0,73 9,61 ± 0,75 7,15 ± 0,83 

IL-6 11,88 

(8,57 – 26,82) 

13,06 

(9,49 – 25,96) 

17,52 

(9,57 – 27,23) 

11,00 

(6,83 – 16,30) 

TNF-α  15,81 ± 1,78 16,16 ± 1,38 18,43 ± 1,64 13,15 ± 1,39 
Tecido Adiposo Epididimal 

IL-1 β 29,00 

(24,94 – 55,23) 

34,06 

(18,77 – 86,77) 

45,41 

(18,84 – 63,13) 

33,99 

(13,01 – 70,32) 

IL-6 

 

73,16  

(47,22 – 78,16) 

71,85 

(49,87 – 101,42) 

109,91
 

(59,73 – 202, 76) 

88,75 

(57,76 – 162,36) 

TNF-α  38,65 

(25,42 – 55,85) 

33,00 

(22,94 – 36,55) 

50,61 

(21,83 – 83,76) 

38,88 

(21,43 – 65,78) 
Tecido Adiposo Retroperitoneal 

IL-1 β 136,69 ± 17,81 167,42 ± 27,73 108,10 ± 12,20 137,61 ± 14,83 

IL-6 175,06 ± 14,00 189,00 ± 19,69 165,63 ± 22,64 170,25 ± 25,92 

TNF-α  96,41 

(59,53 – 146,82) 

113,31 

(78,45 – 251,17) 

88,42 

(47,92 – 133,76) 

126,16 

(42,98 – 222,38) 
Tecido Adiposo Mesentérico 

IL-1 β 55,59 

(24,86 – 87,70) 

52,71 

(25,41 – 224,67) 

45,18 

(26,14 – 70,56) 

61,75 

(30,78 – 103,79) 

IL-6 35,56 

(29,59 – 75,47) 

48,82 

(29,67 – 91,85) 

41,55
 

(27,79 -48,32) 

64,84 

(44,99 – 118,31) 

TNF-α  38,38 

(14,82 – 64,75) 

38,12 

(18,42 – 87,71) 

25,11 

(14,46 – 32,37) 

43,29 

(29,28 – 78,64) 
O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Para medida paramétrica, os valores são expressos como média ± erro padrão da 

média; para valores de medidas não paramétricas, são expressos como a mediana (mínimo – máximo). 
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Figura 2: Dot plot do conteúdo de IL-1β, IL-6 e TNF-α no fígado e no músculo gastrocnêmio dos ratos 

tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com 

dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma 

xantana (GX1) 
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Figura 3: Dot plot do conteúdo de IL-1β, IL-6 e TNF-α no nos tecidos adiposos epididimal, retroperitoneal 

e mesentérico dos ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma 

xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de 

dose total de goma xantana (GX1) 
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Tabela 6 - Quantificação das citocinas, expressas em pg/mg de proteína IL-6, IL-1 β e TNF-α no cólon, e 

ceco dos ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana 

(GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total 

de goma xantana (GX 1).  
Citocina CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Cólon 

IL-1 β 11,41 ± 0,94 12,53 ± 1,73
 

18,29 ± 2,68
* 

8,87 ± 1,25
# 

IL-6 4,01 ± 0,63 3,28 ± 0,35 4,69 ± 0,74 3,00 ± 0,44 

TNF-α  0,04 

(0,02 – 0,05) 

0,04 

(0,03 – 0,13) 

0,04 

(0,03 – 0,09) 

0,04 

(0,02 – 0,06) 
Ceco 

IL-1 β 29,17 

(21,87 – 78,94) 

30,40 

(24,13 – 36,06) 

36,05 

(19,79 – 55,51) 

28,36 

(14,69 – 42,27) 

IL-6 21,84 ± 3,24 15,88 ± 2,05 19,54 ± 1,45 14,85 ± 1,63 

TNF-α  21,42 

(13,59 – 41,96) 

16,05 

(11,13 – 29,94) 

21,41 

(13,64 – 21,95) 

16,96 

(11,04 – 22,17) 
O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Para medida paramétrica, os valores são expressos como média ± erro padrão da 

média; para valores de medidas não paramétricas, são expressos como a mediana (mínimo – máximo). A diferença estatística entre os 

grupos foi simbolizada com: 

*significativo com valor de p≤0,05 grupo CO versus GX 1/2 

# significativo com valor de p≤0,05 grupo GX 1 versus GX ½ 

 

 

Tabela 7- Escores do grau de inflamação e da imunoexpressão de TNF-α, Claudina 2,  Ocludina e ZO-1 no colon dos 

ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta 

adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1).  

 CO (8) GX 1/4 (8) GX 1/2 (8) GX 1 (8) 

Escore de inflamação 0,2 ± 0,4 0,6 ± 0,9 2,0 ± 1,2* 1,2 ± 1,3* 

TNF-α 0,4 ± 0,5 2,0 ± 0,7* 1,4 ± 0,8* 1,4 ± 0,5* 

Claudina 2 0,8 ± 0,4 2,0 ± 0,7* 2,0 ± 0,7* 2,2 ± 0,4* 

Ocludina 2,2 ± 0,4 2,0 ± 0,5 2,0 ± 0 2,6 ± 0,5 

ZO-1  2,2 ± 0 2,2 ± 0,4 2,2 ± 0,4 2,4 ± 0,5 

O número entre parênteses refere-se ao valor da amostra. Dados apresentados com média ± DP. A diferença estatística entre os grupos foi 

simbolizada com: 

*significativo com valor de p≤0,05 em relação ao grupo CO 
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Figura 4. Dot plot do conteúdo de IL-1β, IL-6 e TNF-α no cólon e ceco dos ratos tratados: com dieta 

controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ 

dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1). A diferença 

estatística entre os grupos foi simbolizada com:  

* significativo com valor de p≤0,05 em relação ao grupo CO e GX1/2;  

# significativo com valor de p ≤0,04 em relação ao GX 1 e GX1/2 
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Tabela Suplementar 1- Coeficiente de Variação (CV %) de proteína IL1-β, IL-6 e TNF-α nos tecidos do 

fígado, gastrocnêmio, epididimal, retroperitoneal e mesentérico dos ratos tratados: com dieta controle 

(CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de 

goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CO GX 1/4 GX 1/2 GX 1 

IL1-β 

Fígado 29,48 27,20 16,39 25,47 

Gastrocnêmio 16,50 23,96 22,24 32,82 

Epididimal 35,83 60,90 40,72 53,16 

Retroperitoneal 36,86 46,86 29,87 30,48 

Mesentérico 43,97 87,17 35,46 44,64 

IL-6 

Fígado 31,99 26,86 6,13 21,52 

Gastrocnêmio 44,07 39,14 33,88 28,51 

Epididimal 17,05 23,79 38,78 39,23 

Retroperitoneal 22,63 29,46 33,48 43,06 

Mesentérico 40,59 41,12 19,50 38,65 

TNF-α 

Fígado 30,27 30,06 22,16 23,43 

Gastrocnêmio 31,87 24,18 25,29 29,88 

Epididimal 26,18 16,69 44,41 39,93 

Retroperitoneal 26,74 46,52 35,68 50,09 

Mesentérico 43,15 56,39 23,14 33,88 
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Tabela Suplementar 2- Tamanho de efeito g de Hegdes de proteína IL1-β, IL-6 e TNF-α nos tecidos do 

fígado, gastrocnêmio, epididimal, retroperitoneal e mesentérico dos ratos tratados: com dieta controle 

(CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 1/4), com dieta adicionada de ½ dose de 

goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de goma xantana (GX 1). 

 

 

 

 CO vs G1/4  CO vs G1/2  CO vs G1  G1/4 vs G1/2 G1/4 vs G1 G1/2 vs G1 

IL1-β 

Fígado 0,23 0,59 0,00 0,29 0,23 0,59 

Gastrocnêmio 0,59 0,00 1,19 0,47 0,47 0,94 

Epididimal 0,23 0,98 0,22 0,46 0,04 0,62 

Retroperitoneal  0,17 0,05 0,28 0,35 0,08 0,21 

Mesentérico 0,04 0,46 0,21 0,11 0,15 0,65 

IL-6 

Fígado 0,37 1,20 0,49 1,03 0,09 1,24 

Gastrocnêmio 0,34 0,94 0,00 0,68 0,45 1,19 

Epididimal 0,13 1,00 0,47 0,98 0,50 0,47 

Retroperitoneal 0,17 0,05 0,28 0,35 0,08 0,21 

Mesentérico 0,59 0,37 1,12 0,39 0,58 0,98 

TNF-α 

Fígado 0,18 0,91 0,45 0,78 0,22 0,63 

Gastrocnêmio 0,00 1,10 0,68 1,33 0,94 2,13 

Epididimal 0,60 0,62 0,00 0,85 0,40 0,63 

Retroperitoneal  0,33 0,26 0,60 0,46 0,19 0,72 

Mesentérico 0,00 0,94 0,29 0,68 0,26 1,47 
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Tabela Suplementar 3 - Coeficiente de Variação (CV %) de proteína IL1-β, IL-6 e TNF-α no cólon e ceco 

dos ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 

1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de 

goma xantana (GX 1). 

 

 

 

 

 

 

 CO  GX 1/4  GX 1/2  GX 1  

IL1-β 

Cólon 23,46 39,65 41,48 40,09 

Ceco 49,87 13,42 30,15 32,44 

IL-6 

Cólon 44,16 28,51 42,16 39,22 

Ceco 41,93 43,77 19,75 28,29 

TNF-α 

Cólon 26,30 62,38 46,45 29,20 

Ceco 41,48 34,94 16,40 21,45 
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Tabela Suplementar 4 - Tamanho de efeito g de Hegdes de proteína IL1-β, IL-6 e TNF-α no cólon e ceco 

dos ratos tratados: com dieta controle (CO), com dieta adicionada de ¼ de dose de goma xantana (GX 

1/4), com dieta adicionada de ½ dose de goma xantana (GX 1/2) e com dieta adicionada de dose total de 

goma xantana (GX 1). 

 

 CO vs G1/4  CO vs G1/2  CO vs G1  G1/4 vs G1/2 G1/4 vs G1 G1/2 vs G1 

IL1-β 

Cólon 0,00 1,65 1,48 1,49 1,06 2,28 

Ceco 0,06 0,43 0,06 0,74 0,27 0,79 

IL-6 

Cólon 1,28 0,94 1,89 2,56 1,28 2,83 

Ceco 0,70 0,27 0,81 0,68 0,00 1,05 

TNF-α 

Cólon NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

Ceco 0,61 0,00 0,70 0,96 0,00 1,56 
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Figura 5: Fotomicrografias do cólon distal com coloração H&E para análise qualitativa e quantitativa do 

escore de inflamação representativa dos grupos: (A) CO; (B) GX1/4; (C) GX1/2; (D) GX1. *p≤0,05. 

 

 
Figura 6: Fotomicrografias do cólon distal corado por imuno-histoquímica com anticorpo TNF-α e 

representativas dos grupos: (A) CO; (B) GX1/4; (C) GX1/2; (D) GX1. 
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Figura 7: Fotomicrografias do cólon distal corado por imuno-histoquímica com anticorpo Claudina 2 e 

representativas dos grupos: (A) CO; (B) GX1/4; (C) GX1/2; (D) GX1. 

 

          
 Figura 8: Fotomicrografias do cólon distal corado 

por imuno-histoquímica com anticorpo Ocludina e 

representativas dos grupos: (A) CO; (B) GX1/4; 

(C) GX1/2; (D) GX1.                                                 

Figura 9: Fotomicrografias do cólon distal corado 

por imuno-histoquímica com anticorpo ZO-1 e 

representativas dos grupos: (A) CO; (B) GX1/4; 

(C) GX1/2; (D) GX1.   
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Discussão  

Esta pesquisa apresenta novos resultados do efeito de diferentes doses de goma 

xantana adicionada à dieta de ratos adultos sobre o processo inflamatório sistêmico e 

intestinal. A adição de goma xantana em todas as doses, no geral, modificou o conteúdo das 

citocinas pró-inflamatórias IL-1β, Il-6 e TNF-α comparada ao grupo CO. A dose de maior 

relevância foi a metade da máxima (GX1/2).  

Não houve diferença estatística na evolução e ganho de massa corporal, eficiência 

alimentar, massa absoluta dos tecidos (fígado, retroperitoneal, epididimal, cólon e ceco). 

Resultado esperado uma vez que a goma xantana não altera o conteúdo calórico da dieta, pois 

tem baixo valor calórico (0,6kcal/g) (Luvielmo e Scamparini, 2009). 

Os parâmetros bioquímicos (glicose, triacilglicerol, colesterol e HDL-colesterol) 

foram semelhantes entre os grupos. No trabalho anterior, apresentado nesta tese (Silva 

Rischiteli et al., 2019), onde utilizamos a dose máxima de 1850mg de goma xantana por Kg 

de dieta, não verificamos alterações neste parâmetros quando comparado com o grupo 

controle.  

O conteúdo de citocinas nas amostras de fígado, gastrocnêmio, epididimal, 

mesentérico e retroperitoneal foram semelhantes estatisticamente (p>0,05). Por outro lado, 

entendemos que o ponto de corte do p significativo, principalmente quando o número 

amostral é pequeno, pode haver uma incapacidade em detectar diferenças. A análise descritiva 

nos proporciona discutir a magnitude, a significância biológica e o poder do estudo (Victor e 

Paes, 2010).  

No músculo gastrocnêmio observa-se que a dose 1/2 (grupo GX1/2) teve efeito 

fisiológico em aumentar o conteúdo de IL-6 e TNF-α em relação aos outros grupos. Trabalhos 

da literatura têm demonstrado que o TNF-α está envolvido com ativação de ubiquina ligase e 

proteólise muscular (Patel e Patel, 2017). Yeo et al. (2019) em C2C12 verificaram que a 

adição de TNF-α ao meio de incubação elevou IL-6 e espécies reativas de oxigênio e induziu 

a atrofia de miotúbulos. Nesta mesma direção, em modelo experimental, a indução de 

Parkinson pela administração de 1-metil-4fenil 1,2,3,6 tetrahidroperidona hidrocloridrico, e 

observaram que no músculo gastrocnêmio destes animais ocorreu aumento de TNF-α, IL-1β e 

atrofia muscular (Al-Jarrah e Erekat, 2018). De fato, no grupo GX1/2 a massa do músculo 

gastrocnêmio foi menor no grupo GX1/ em relação ao grupo CO (tabela 3). 
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Analisando conjuntamente os nossos resultados com os da literatura, podemos sugerir 

que a adição de metade da dose máxima utilizada de goma xantana por indivíduos disfágicos 

pode levar à um processo pró-inflamatório no músculo gastrocnêmio que, a longo prazo, pode 

induzir à uma perda de massa muscular, independente do risco nutricional inerente ao quadro 

disfágico. 

De forma geral, nossos resultados apontam para um efeito pró-inflamatório da dose 

GX1/2, também no tecido adiposo epididimal, principalmente por ter um efeito fisiológico em 

elevar o conteúdo de IL-6 nestes tecidos. Interessante notar que, somente na dose GX1/2 é 

que o efeito fisiológico pró-infamatório foi detectado no músculo gastrocnêmio e no tecido 

adiposo epididimal. Isto nos leva a sugerir que a dose GX1/4 tenha sido baixa e não tenha 

desencadeado nenhum efeito. No entanto, o mesmo ocorreu na maior dose utilizada nessa 

pesquisa, o que pode suscitar a possibilidade de um processo adaptativo.  

Ao analisar o tecido adiposo mesentérico, observa-se que para a dose GX1/2 houve 

uma diminuição do TNF-α em relação ao CO e GX1. No trabalho anterior, apresentado nesta 

tese (Silva Rischiteli et al., 2019), a dose de goma xantana foi a mesma do grupo GX1 e 

houve aumento do TNF-α. Vale considerar a diferença da idade dos animais: no trabalho 1 os 

animais estavam em fase de desenvolvimento (início da pesquisa com 30 dias de vida); no 

trabalho 2 os animais já estavam na idade adulta (início da pesquisa com 90 dias de vida).   

Neste sentido, torna-se importante novos estudos para analisar o tempo-resposta-idade da 

dose máxima no processo inflamatório dos tecidos analisados. 

Analisando o conteúdo de citocinas no ceco e no cólon, verificamos que não houve 

diferença estatística (p≤0,05) e nem efeito fisiológico detectado pelo g de Hedges no ceco de 

todos os grupos estudados. Porém, no cólon detectamos aumento de IL-1β no grupo GX1/2 

comparado a CO e GX1 (p<0,05). Calculando o g de Hedges em especial na IL-6 nota-se que 

está citocina estava elevada no grupo GX1/2 quando comparado a todos os outros grupos. 

Em modelo experimental em camundongos e em células intestinais, pesquisas 

apresentam evidências que a IL-6 aumenta a permeabilidade modificando as TJ por induzir 

significantemente a expressão a claudina-2 (Suzuki, Yoshinaga e Tanabe, 2011); que o TNF-α 

é um regulador positivo em doenças intestinais inflamatórias por induzir alterações na barreira 

intestinal que estão associadas ao aumento da expressão da claudina-2 em culturas epiteliais 

intestinais (Mankertz et al., 2009; Weber et al., 2010); e que aumento na expressão de IL-1 β 

pode elevar a permeabilidade intestinal (Al-Sadi et al.,2008). Assim, podemos supor que as 
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alterações no conteúdo de citocinas pró-inflamatórias nos tecidos do grupo GX1/2 possa ter 

relação com um estado pró-inflamatório no intestino (cólon) que pode favorecer um estado 

pró-inflamatório sistêmico. 

Ao explorarmos a condição intestinal por meio da análise histopatológica, (coloração 

hematoxilina-eosina) do colón, é evidente que na dose GX1/2 houve uma maior infiltração de 

linfócitos no epitélio intestinal, seguida da dose GX1, quando comparada aos grupos CO e 

GX1/4. 

A inflamação crônica está associada à presença de células mononucleares, como 

macrófagos e linfócitos (Gabay, 2006). A resposta inflamatória mediada por linfócitos é um 

fator potencial que leva às mudanças observadas nas TJs, as citocinas são secretadas pelos 

linfócitos que infiltram na lâmina própria (Round e Mazmanian, 2009; Dupont e Dupont, 

2011). 

Na análise do cólon pela técnica de imuno-histoquímica observa-se presença 

aumentada de TNF-α e Claudina 2 em todos os grupos que ingeriram goma xantana quando 

comparados ao grupo controle.  

O aumento do nível de Claudina 2 está associado ao aumento da permeabilidade 

intestinal e elevação de TNF-α está associado com a apoptose epitelial e a patogênese da 

doença inflamatória intestinal. É no epitélio intestinal que o sistema imune da mucosa protege 

a homeostase da microbiota intestinal e separa a mucosa do conteúdo luminal. No 

desenvolvimento de uma doença inflamatória intestinal, a disbiose intestinal e ativação do 

inflamassoma, a elevação de IL-1β e IL-8 e da atividade de caspase 1 estão associadas à 

processo de autofagia (Larabi, Barniche e Nauyen, 2019). 

 A Claudina 2, em modelo experimental e em condições saudáveis, está presente nas 

criptas e nas vilosidades intestinais em animais em fase de desenvolvimento, e está restrita às 

criptas em animais adultos; com alta taxa de transporte e formação de canais (Tamura et al., 

2011). Em nossa análise por meio de imuno-histoquímica evidencia-se uma propagação de 

Claudina 2 para além das criptas e vilosidades intestinais.  

Em várias doenças intestinais, tais como: doença de Crohn, colite ulcerativa, doença 

céliaca e enterocolite necrosante foi observado elevação de Claudina 2 (Zeissig et al., 2007; 

Heller et al., 2005; Oshima et al, 2008; Schumann et al., 2012; Ares et al., 2019; Yang et al., 

2019; Tan et al., 2019). O aumento da permeabilidade do epitélio intestinal por um aumento 
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da expressão de Claudina 2 nas criptas do cólon está associado até com animais e humanos 

que estão sob influência de estresse psicológico crônico (Zong et al., 2019).  

Em conclusão, os resultados do presente estudo mostram que a adição de goma 

xantana à dieta, em especial metade da dose máxima possível de ser utilizada em indivíduos 

disfágicos, induziu processo inflamatório nos tecidos estudados, acompanhado de alteração na 

Claudina 2, TNF-α e infiltração de linfócitos no cólon distal. Esta modificação na homeostase 

do cólon pode ser parcialmente responsável pelo estado pró-inflamatório sistêmico detectado 

nos animais. 

Interessante, salientar que a dose máxima não teve o mesmo efeito, o que a nosso ver 

pode ser decorrente de um processo adaptativo, e que outros estudos são necessários para 

verificar se ocorre um processo tempo-dependente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

6.1. Trabalho 1: Neste trabalho estudamos o efeito da ingestão de dieta com adição de 

goma xantana dos 30 aos até 105 dias de vida sobre o processo inflamatório e 

desenvolvimento tumoral em ratos inoculados com células tumorais de Walker 256. 

Verificamos que: 

a) A adição de goma xantana à dieta como a inoculação de células tumorais Walker 

256 não modificou a evolução e ganho de massa corporal, a ingestão alimentar, a 

massa dos tecidos adiposos, fígado e gastrocnêmio e o conteúdo de lipídios e 

proteína da carcaça. 

b) A adição de goma xantana durante 7 dias após a inoculação de células tumorais 

Walker 256 não alterou os resultados do OGTT. No entanto, a concentração sérica 

de glicose 14 dias após a inoculação do tumor foi menor nos grupos CT e GXT do 

que nos grupos C e GX. A área sob a curva foi semelhante em todos os grupos. 

c) O conteúdo de citocinas foi significante estatisticamente maior em IL-6, TNF-α e 

IL-10 no tecido adiposo retroperitoneal do grupo GX em comparação com o grupo 

controle e maior em TNF-α no tecido adiposo mesentérico do grupo GX em 

relação ao grupo C e GXT. A IL-6 no músculo gastrocnêmio foi maior nos animais 

da dieta com goma xantana inoculados com células tumorais Walker 256 (GXT), 

em comparação com animais do grupo inoculados com células tumorais Walker 

256 (CT). O conteúdo de IL-1β do músculo gastrocnêmio também foi menor nos 

grupos GX e GXT do que nos grupos C e CT. A ingestão de goma xantana ou 

inoculação com células tumorais de Walker não induziu quaisquer alterações no 

conteúdo de citocinas analisadas do fígado, tumor ou tecido adiposo epididimal. 

 

Em conclusão, o uso contínuo de goma xantana desencadeou uma resposta pró-

inflamatória, promovendo um aumento de citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo, mas 

não teve efeito sobre o desenvolvimento tumoral nos animais inoculados com células 

tumorais Walker 256. 
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6.2. Trabalho 2: Neste trabalho estudamos o efeito da adição de diferentes doses de 

goma xantana à dieta de animais dos 90 aos 165 dias de vida sobre o processo inflamatório 

sistêmico e intestinal. 

Verificamos que: 

a) As diferentes doses de goma xantana não modificaram a evolução e ganho da massa 

corporal, a ingestão e a eficiência alimentar, e a massa absoluta tecidual de fígado, 

tecidos adiposos retroperitoneal e epididimal, ceco e duodeno. A massa absoluta do 

tecido adiposo mesentérico e do músculo gastrocnêmio foi significantemente menor 

no grupo GX1/2 comparado com o grupo CO.  

b) Os parâmetros bioquímicos séricos de glicose, triacilglicerol, colesterol e HDL-

colesterol foram semelhantes entre os grupos.   

c) O conteúdo de citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α foram estatisticamente semelhantes 

(p>0,05) nos tecidos retroperitoneal, epididimal, mesentérico, gastrocnêmio e fígado. 

A análise descritiva demonstrou que: no músculo gastrocnêmio a 1/2 dose teve efeito 

fisiológico em aumentar o conteúdo de IL-6 e TNF-α; e nos tecidos adiposos 

retroperitoneal e epididimal, nossos resultados apontaram um efeito pró-inflamatório 

em elevar IL-6 em dieta com 1/2 dose.  

d) Somente na dose GX1/2 houve efeito fisiológico pró-inflamatório detectado na 

músculo gastrocnêmio e nos tecidos adiposos retroperitoneal e epididimal. Na dose 

GX1/4 e GX1 isso não ocorreu. No tecido mesentérico observou que a dose GX1/2 

houve diminuição de TNF-α em relação ao CO e GX1. Pode-se suscitar a 

possibilidade de um processo adaptativo e torna-se importante novos estudos para 

analisar o tempo-resposta-idade da dose máxima no processo inflamatório dos tecidos 

analisados. 

e) Nos tecidos intestinais do cólon distal e ceco houve aumento estatisticamente 

significante (p≤0,05) na concentração de IL-1β no grupo GX1/2 em relação ao CO e 

GX1. Não houve diferenças estatísticas significantes nas citocinas IL-6 e TNF-α. A 

análise descritiva demostrou que no cólon a citocina IL-6 está elevada no grupo 

GX1/2 em comparação a todos os outros grupos.  

f) Na análise histológica do cólon distal evidencia-se que na dose GX1/2 houve uma 

maior infiltração de linfócitos no epitélio intestinal, seguida da dose GX1, quando 

comparada aos grupos CO e GX1/4. 
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g) Na análise do cólon distal pela técnica de imuno-histoquímica observa-se presença 

aumentada de TNF-α e Claudina 2 em todos os grupos que ingeriram goma xantana 

quando comparados ao grupo controle.  

 

Em conclusão, a adição de goma xantana à dieta, em especial metade da dose máxima 

possível de ser utilizada em indivíduos disfágicos, induziu processo inflamatório nos tecidos 

estudados, acompanhando de alteração na Claudina 2, TNF-α e infiltração de linfócitos no 

cólon distal. Esta modificação na homeostase do cólon pode ser parcialmente responsável 

pelo estado pró-inflamatório sistêmico detectado nos animais. 
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