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Apresentação

A disposição estrutural do presente trabalho segue uma nova tendência da pósgraduação brasileira da área de saúde, que tem os artigos a serem publicados em
periódicos especializados como ponto central. Esse processo vem ocorrendo há alguns
anos dentro da Universidade Federal de São Paulo e várias teses, de mestrado e
doutorado, já foram apresentadas com essa nova distribuição de conteúdo.
Assim, a presente tese foi estruturada da seguinte forma: 1. Fundamentação
científica, 2. Primeiro artigo a ser submetido à publicação, 3. Segundo artigo a ser
submetido à publicação, 4. Considerações finais, 5. Anexos.
Na fundamentação científica é feita uma abordagem do tema usando estudos
publicados relacionados ao assunto focado, esclarecendo conceitos e mecanismos,
incluindo a justificativa do estudo, seus objetivos e as referências bibliográficas
utilizadas nessa seção. Após, foi anexado o primeiro artigo resultante da pesquisa
realizada, o qual será submetido à publicação, com sua versão em português. A seguir,
foi disposto o segundo artigo, o qual equivale à continuidade da pesquisa, buscando
esclarecimentos aos primeiros resultados, com sua versão também em português.
Considerando que ambos os artigos possuem resumo e abstract os mesmos não foram
dispostos em outras seções da tese.
Ao término do trabalho estão descritas as considerações finais onde é feita uma
rápida recapitulação sobre

o que incentivou

a realização da pesquisa, o

comportamento dos resultados obtidos e as conclusões a que chegamos. Nessa seção
foi necessário citar alguns trabalhos científicos, gerando assim novas referências
bibliográficas. A seguir, os anexos trazem os dados numéricos obtidos e utilizados para
os cálculos estatísticos realizados.
Na expectativa de ter elaborado um documento que satisfaça o novo modelo de
tese que vem se compondo e que tem como ponto fundamental os artigos a serem
publicados, espera-se possibilitar uma leitura completa e satisfatória e ao mesmo
tempo acelerar o processo de publicação dos artigos científicos.
É importante esclarecer que esse exemplar é provisório e será substituído por
um exemplar definitivo após a inclusão das valiosas contribuições da banca avaliadora.
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1 - FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

1.1 - Anemia ferropriva e metabolismo do ferro

A anemia ferropriva é considerada o distúrbio nutricional mais freqüente na
infância e prevalente em todo mundo (World Health Organization, 2008).
Os dois primeiros anos de vida são considerados de maior risco para a anemia.
O desequilíbrio gerado pela alta necessidade de ferro e a maior dependência do ferro
alimentar, e as condições ambientais, como a inadequação das práticas alimentares, é
a principal causa da deficiência de ferro neste grupo etário. Essa condição se agrava
quando os alimentos complementares apresentam baixo teor e baixa biodisponibilidade
de ferro (Szarfarc, Souza, 1997).
Prejuízos no desenvolvimento cognitivo e motor, e alterações comportamentais
tem sido constatados em crianças anêmicas (Grantham-McGregor, Ani 2001), o que
pode ser irreversível (Zlotkin, 2002). Há relato de aumento da susceptibilidade as
infecções (Oppenheimer et al., 2001), e retardo do crescimento físico (Rivera et al.,
2003), como conseqüências da anemia ferropriva.
O consumo alimentar está entre os fatores que lideram as causas da anemia
ferropriva e possivelmente a dieta inadequada em ferro e especialmente sua baixa
biodisponibilidade são os mais importantes (Osório, 2002).
Assim, recentes esforços são feitos para otimizar a biodisponibilidade de ferro
presente nos alimentos e, por isso, o papel de determinados componentes alimentares
no metabolismo desse mineral tem recebido especial atenção. Entre eles, citam-se os
prebióticos (Yasuda et al., 2006; Pitarresi et al., 2007, Tako et al., 2007).
Sabe-se que a habilidade do ferro de aceitar ou doar elétrons, o torna essencial
para a maioria das formas de vida. Ele é utilizado por muitas enzimas que são críticas
para função celular, tem papel fundamental nas proteínas carreadoras de oxigênio, tais
como hemoglobina e mioglobina, age como cofator em sistemas enzimáticos, incluindo
a síntese de DNA, entre outras funções constituindo, portanto, um metal traço essencial
na dieta humana (Lombard et al., 1997; Anderson et al., 2005, Johnston et al., 2006).
Entretanto, a capacidade redutora pode levar à produção de radicais de oxigênio
livres, os quais danificam vários componentes celulares. Por essa razão, o corpo
possui uma capacidade extrema de regular seu nível de ferro para fornecer o suficiente
para suas necessidades celulares, sem desenvolver toxidade associada com excesso
de ferro, de tal forma que o balanço normal do mesmo é mantido em grande parte pela
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regulação de sua absorção no intestino, controlada através do estoque corporal e
alterada pela eritropoiese e hipóxia (Lombard et al., 1997; McKie et al., 2000; Frazer et
al., 2001, Miret et al., 2003).
O ferro ocorre em vários estados de oxidação (Clysdesdale, 1985), mas está
presente na dieta em duas formas apenas: como ferro não-heme (Fe3+) ou como ferro
heme, que correspondem aos únicos estados estáveis em meio aquoso. Desses, o
ferro não-heme é o mais prevalente, sendo encontrado em vegetais e cereais,
equivalendo a 80 - 90% do ferro em uma dieta padrão, com um remanescente de 10%
de ferro na forma heme. Esse último é derivado primariamente da hemoglobina e
mioglobina e, portanto, está associado à ingestão de carne. A absorção do ferro heme
é mais eficiente que a do ferro não-heme (aproximadamente 25% comparado com 5 10%) (Clysdesdale, 1985; Aggett et al., 2002; Anderson et al., 2005; Shayeghi et al.,
2005).
A regulação do transporte de ferro é descrita através de três passos: retenção do
ferro do lúmen do trato gastrintestinal através da borda em escova da membrana
celular; processamento intracelular e transporte para membrana basolateral; e
transporte ou transferência da membrana basolateral para a circulação portal (McKie et
al., 2000; Morgan, Oates, 2002).
A absorção de ambas as formas heme e não-heme são realizadas
principalmente na região mais proximal do intestino delgado, embora o transporte de
ambos, através da membrana apical dos enterócitos, ocorra através de mecanismos
totalmente independentes (Sharp, Srai, 2007).
Como citado, a maior parte do ferro que entra no trato gastrintestinal está na
forma não-heme. Em um dos mecanismos pelo qual o ferro é absorvido, ele deve ser
reduzido da forma Fe3+ para Fe2+, para que possa entrar no enterócito. Há vários
agentes redutores, entre eles o ácido ascórbico e aminoácidos como a cisteína e a
histidina (Han et al., 1995; Glahn, Campen, 1997; Swain et al., 2002), o que ocorre no
meio ácido do lúmen gástrico.
O ferro alimentar não-heme também pode ser reduzido pela ação da redutase
férrica, presente na borda em escova duodenal (Dcytb, duodenal cytochrome b) e entra
no enterócito via transportador de metal divalente (DMT 1 - divalent metal transporter
1), ou também chamado Nramp-2 (natural resistence – associated macrophage protein
2), que também transporta outros metais divalentes, como magnésio, cobre, zinco,
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níquel, entre outros (Gunshin et al., 1997; Sharp, Srai, 2007). O mesmo é regulado pelo
nível de ferro do organismo (Frazer et al., 2001).
Após captação pela membrana, o ferro entra no chamado trânsito intracelular e o
transporte aí realizado é pobremente compreendido (Frazer, Anderson, 2005). Nesse
local, se os estoques de ferro estão altos, o Fe2+ poderá ser incorporado à ferritina e
será eliminado quando os enterócitos descamarem das vilosidades. Caso contrário, o
ferro passa através de um pool de ferro lábil e é subsequentemente processado para
liberação do enterócito para corrente circulatória. Nesse caso, o mediador implicado é a
ferroportina 1, também denominada Ireg1 (iron regulated gen1) ou MTP – 1 (metal
transporter protein 1) (Sharp, Srai, 2007), a qual também é controlada pelo estoque de
ferro do organismo (McKie et al., 2000; Frazer, Anderson, 2003). De forma semelhante
à superfície apical, na superfície basolateral o Fe2+ é convertido a Fe3+, através da
hefaestina e a ceruloplasmina, sendo capaz de se ligar a transferrina para transporte
(Sharp, Srai, 2007).
Em relação à absorção do heme, os mecanismos pelos quais sua absorção
ocorre ainda não estão completamente esclarecidos. A digestão proteolítica da
mioglobina e da hemoglobina resulta na liberação do heme, que se mantém solúvel
pelos produtos de degradação da globina (Uzel, Conrad, 1998), como certos
aminoácidos, peptídeos e amidos. Recentemente, algumas proteínas relacionadas ao
heme foram identificadas, entre elas a HCP1 (heme carrier protein 1) (Shayeghi et al.,
2005), a qual age como proteína carreadora da heme, sendo que a alta expressão
duodenal da mesma reforça que ela está envolvida na absorção do heme da dieta.
Entretanto, a função específica da HCP1 precisa ser esclarecida (Sharp, Srai, 2007).
Após absorção, o heme é detectado dentro de vesículas no citoplasma. O ferro
contido dentro do anel de porfirina é liberado pela ação da enzima heme oxigenase, o
que gera Fe3+, biliverdina e monóxido de carbono. O Fe3+ é provavelmente reduzido
pela ação da paraferritina e mobilferrina e a partir daí, entra no trânsito de ferro
intracelular, seguindo o mesmo processo do ferro não-heme (Conrad et al., 1998;
Conrad, Umbreit, 2002; Sharp, Srai, 2007).
O mecanismo de absorção do ferro na forma férrica utiliza a via integrinamobilferrina-paraferritina (Umbreit et al., 1998). Nesse caso a mucina quela o Fe3+ no
estômago e o mantém solúvel no pH neutro do intestino. A retenção pela mucosa é
facilitada pela β3 integrina e uma proteína conhecida como mobilferrina. No citosol do
enterócito, o ferro é associado a um complexo conhecido como paraferritina, o qual
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contém integrina, mobilferrina e flavina monooxigenase. Esse complexo funciona como
um ferro redutase para redução do ferro para estado ferroso (Conrad et al., 1991;
Umbreit et al., 1998).
Estudos demonstram uma surpreendente função da mucina na absorção de
ferro. Verificou-se que uma grande quantidade de dois transportadores de ferro (DMT1
e mobilferrina) é encontrada nas células caliciformes e extracelularmente onde estão
associados à mucina luminal. Uma explicação simples para o papel da mucina nessa
situação seria de que ela aumenta a superfície de absorção e se estende dentro da
área luminal com o objetivo de capturar nutrientes essenciais que poderiam não
alcançar a superfície de absorção. Uma vez capturado o nutriente, a proteína deve
retornar a membrana absortiva, talvez ainda ligada à mucina. Entretanto, o mecanismo
pelo qual a mobilferrina extracelular seria transferida através da camada de lipídeo da
membrana celular e eventualmente para paraferritina é desconhecido. Integrinas
provavelmente tem papel nesse processo, por que elas são partes do complexo
paraferritina. Não está claro se esse mecanismo se restringe à absorção do ferro
(Simovich et al., 2003).
Ainda na regulação de ferro pelos enterócitos, estudos demonstram que o fígado
influencia a absorção de ferro através de um hormônio regulatório, a hepcidina. A
mesma é liberada pelos hepatócitos na circulação e age como inibidor da absorção de
ferro e da liberação de ferro de macrófagos e de outros tipos de células (Morgan,
Oates, 2002; Frazer, Anderson, 2005; Deicher, Hörl, 2006).
É importante salientar que embora a absorção de ferro ocorra em nível de
intestino delgado, principalmente duodeno, alguns estudos atuais demonstram que a
absorção também ocorre em nível colônico, porém com menor intensidade, lembrando
que esses estudos foram realizados em animais (Sakai et al., 2000).
Assim, todos os genes relacionados ao metabolismo de ferro são detectados no
intestino grosso, isto é, Dcytb, Ireg1 e DMT1, mas a expressão desses genes é
significantemente menor no intestino grosso se comparados ao duodeno. A ingestão de
dieta restrita em ferro induz o aumento da expressão genética em ambos os intestinos
grosso e delgado, o que confirma que os genes de absorção de ferro presentes no
cécum e cólon de ratos são regulados pelas necessidades de ferro corporal, mas, esse
aumento tem menor magnitude no intestino grosso se comparado ao que ocorre no
duodeno (Takeuchi et al., 2005, Johnston et al., 2006).
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Takeuchi et al. (2005), citam que a semelhança na localização da IREG1 na
membrana basolateral do duodeno e cólon sugere que ela exerce a mesma função em
ambos locais, ou seja, transferência de ferro celular para circulação sanguínea.
Também, Frazer et al. (2001), demonstraram que o gene da hefaestina estava
expresso em níveis altos através do intestino delgado e cólon.
Em 2007, Blachier et al., compararam a capacidade do intestino delgado e
grosso de transferir ferro do lúmen intestinal para o sangue venoso e a expressão em
células epiteliais de proteínas envolvidas na absorção de ferro, usando porcos. A
absorção colônica representou aproximadamente 14% da absorção duodenal e a
mucosa do cécum e cólon proximal acumularam ferro em quantidades menores à
mucosa duodenal, assim como expressaram menor número de DMT1 e ferritina, em
colonócitos isolados.
Embora absorção de ferro pelo cólon seja pequena comparada ao duodeno,
estudos que avaliem a existência dessa capacidade em humanos são extremamente
importantes e podem acrescentar muito ao conhecimento sobre a fisiologia do trato
gastrintestinal humano.

1.2 - Prebióticos como alimento funcional

Vários tipos de alimentos são, ou futuramente serão, caracterizados como
alimentos funcionais, por serem constituídos de componentes que afetam diversas
funções corporais relevantes para o estado de bem-estar e saúde e/ou para redução do
risco de doenças. Assim, alimentos funcionais são obrigatoriamente alimentos e não
drogas e não possuem efeitos terapêuticos. Além disso, seu papel relacionado a
doenças será de redução dos riscos das mesmas, o que significa que, pelo consumo
regular de um alimento funcional como parte de uma dieta recomendada usualmente, é
plausível que, em nível populacional, a probabilidade de adquirir uma doença seja
significantemente reduzida (Roberfroid, 2002; Roberfroid, 2007).
Nesse contexto, em 1999, foi publicado um consenso sobre os conceitos
científicos de alimentos funcionais, obtido através de uma ação coordenada pela ILSI
Européia sobre a Ciência do Alimento Funcional na Europa (FUFOSE), o qual
estabeleceu que os alimentos funcionais devessem apresentar as seguintes
características:

constituir

alimentos

ou
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ingredientes

convencionais;

ocorrer

naturalmente nos alimentos; prover efeitos benéficos sobre funções específicas, além
do seu valor nutritivo; demonstrar através de estudos de intervenção em humanos
melhora do bem-estar e da saúde e/ou redução de riscos de doenças e/ou melhorarem
a qualidade de vida, incluindo desempenho físico, fisiológico e comportamental (Diplock
et al., 1999; Roberfroid, 2007).
De acordo com o Consenso Europeu sobre “Conceitos Científicos de Alimentos
Funcionais”, os mesmos foram assim definidos: “Um alimento pode ser considerado
como funcional se for satisfatoriamente demonstrado afetar beneficamente uma ou
mais funções específicas do corpo, além de um efeito nutricional adequado, de tal
forma que é relevante uma melhora do estado de saúde e bem-estar e/ou redução do
risco de doença. Um alimento funcional deve manter-se como alimento e deve
demonstrar seus efeitos em quantidades normalmente consumidas através da dieta,
não como pílulas ou cápsulas, mas como parte de um padrão alimentar normal”
(Diplock et al., 1999).
Em relação ao desenvolvimento de alimentos funcionais, a fisiologia do intestino
grosso, a composição e atividade da microbiota que coloniza o mesmo, são as
características que atraem maior interesse, como demonstrado por recentes produções
no campo dos prebióticos, probióticos e simbióticos (Roberfroid, 2002; Roberfroid,
2007).
Por sua vez, os prebióticos são definidos como “Ingredientes fermentados
seletivamente, os quais permitem mudanças específicas na composição e/ou atividade
da microflora gastrintestinal, conferindo benefícios sobre a saúde e bem-estar do
hospedeiro” (Gibson et al., 2004).
Para um ingrediente ser considerado como prebiótico, o mesmo deve preencher
alguns critérios. Assim, qualquer componente alimentar que alcança o cólon de forma
intacta é um prebiótico em potencial, entretanto, três critérios são essenciais para
agirem como prebióticos: 1) Resistir ao processo de digestão, absorção e adsorção; 2)
Ser fermentado pela microflora colonizadora do sistema gastrintestinal; e 3) Estimular
seletivamente o crescimento e/ou atividade de uma ou número limitado de bactérias
dentro do sistema gastrintestinal (Gibson, Roberfroid, 1995; Kolida et al., 2002; Kolida,
Gibson, 2007).
Dentre os prebióticos, a inulina e os frutooligossacarídeos (FOS) são os mais
estudados e bem-estabelecidos. Eles escapam à digestão no trato gastrintestinal
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superior e alcançam o intestino grosso quase integralmente intactos, sendo
efetivamente fermentados e agindo como prebióticos (Roberfroid, 2005).
Para avaliação da integridade da inulina ao chegar ao intestino grosso, alguns
estudos foram realizados. Entretanto, a mensuração da digestão de qualquer
substância no estômago e intestino delgado “in vivo” é difícil. Um modelo útil é o
paciente ileostomizado, com a alternativa de aspiração da digestão residual no íleo
(Cummings, Macfarlane, 2002).
Em 1995, Back Knudsen, Hessov, avaliaram a recuperação da inulina ao final do
intestino delgado de pessoas com ileostomia. A dieta basal, baseada no consumo de
pão de trigo branco, foi adicionada de 10 ou 30 g de inulina dissolvida em 200 ml de
água. A recuperação da inulina foi de aproximadamente 87% do ingerido
(independente da quantidade). Houve redução do tempo de trânsito intestinal médio.
Ao se oferecer 10 g de inulina, o tempo médio era de 4,9 horas e o mesmo diminuía
para 3,4 horas, quando se ingeria 30 g do produto. Os autores relatam que o
desaparecimento parcial da inulina durante passagem pelo intestino delgado é devido à
hidrólise por ácidos e enzimas e pela degradação microbiana que permanentemente
colonizam a parte distal do íleo.
Ainda em ileostomizados, Ellegård et al. (1997), coletaram material da ileostomia
de pessoas que receberam 17 g de inulina ou oligofrutose. A recuperação de inulina,
em concordância com o estudo citado acima, foi de 88% (95% IC, 76-100%) e 89% no
caso da oligofrutose (IC, 64-114%).
Também, Molis et al. (1996), através da aspiração do conteúdo ileal, da coleta
de fezes e urina, investigaram a porcentagem de excreção de FOS em seis indivíduos
saudáveis, após um período de 11 dias de adaptação e consumo diário de 20,1 g de
FOS. O material coletado ao final do íleo demonstrou que 89±8,3% do FOS ingerido
não foi absorvido, enquanto nas fezes não foi encontrado nenhum resíduo do mesmo,
e uma pequena fração foi encontrada na urina (aproximadamente 1% do FOS
absorvido no intestino delgado). O estudo “in vitro” realizado paralelamente, demonstra
que enzimas da mucosa duodenal humana não são capazes de degradar o FOS.
Então, pode ser postulado que a hidrólise de FOS ocorre no íleo terminal, onde uma
pequena fermentação fisiológica pode ocorrer, ou em nível estomacal.
Apesar de o teste do hidrogênio no ar expirado ser uma técnica de baixa
acurácia para alguns pesquisadores (Cummings, Englyst, 1991; Scheneider et al.,
2007), a digestão dos oligossacarídeos encontrados no leite humano foi avaliada
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através do mesmo, devido à hipótese de que esses oligossacarídeos não são digeridos
e absorvidos no intestino delgado de lactentes. Oito lactentes (idade média = 5,2
meses) que apresentavam uma resposta positiva ao teste do H2 no ar expirado (> 20
ppm), quando o substrato era lactulose, receberam uma sobrecarga equivalente de
oligossacarídeos do leite materno (0,7 a 1 g/kg de peso corporal). Em 7 das 8 crianças,
grande proporção de oligossacarídeos alcançou o intestino grosso e foi fermentada, e
uma quantidade semelhante de hidrogênio foi produzida quando se oferecia lactulose
ou oligosssacarídeo, sugerindo que os mesmos resistem a digestão no intestino
delgado dos lactentes alimentados ao seio e sofre fermentação no cólon (Brand-Miller
et al., 1998).
Em relação à presença em alimentos, os frutanos tipo inulina são componentes
naturais de várias frutas e vegetais, sendo encontrados em uma grande variedade de
plantas (mais de 36 mil espécies), mas principalmente em alcachofras, aspargos,
beterraba, chicória, banana, alho, cebola, trigo, tomate, mel, tubérculos como o yacón,
além do leite materno, entre outros (Van Loo et al., 1995; Roberfroid, 2007). Mas,
apesar do interesse crescente na produção e na utilização de alimentos com teores
elevados de frutanos, a determinação da ocorrência desses açúcares em vegetais
utilizados na alimentação ainda é escassa, e não se compara á de vegetais que
contêm amido (Carvalho, Figueiredo-Ribeiro, 2001).
Quimicamente, os frutanos tipo inulina são polímeros de frutose polidispersos,
constituídos principalmente, se não exclusivamente, de ligações frutosil-frutose do tipo
β-(2 - 1). Por sua vez, os frutanos do tipo inulina se dividem em dois grupos de
componentes: a

inulina e seus

produtos

de hidrólise

(oligofrutose),

e

os

frutooligossacarídeos (FOS), que são sintetizados a partir da sacarose. Em geral, estes
carboidratos têm sido diferenciados pelo seu grau de polimerização. Na semente da
chicória, o grau de polimerização varia de 2 a mais de 60 unidades, com um grau de
polimerização médio entre 10-12. Em escala industrial, a inulina é obtida a partir da
chicória silvestre ou amarga (Cichorium intybus), da família Compositae family, por uma
extração através da água quente, num processo semelhante à extração da sacarose a
partir da beterraba. A oligofrutose derivada da chicória é obtida por uma hidrólise
enzimática parcial da inulina (usando inulinase) e tem um grau de polimerização médio
de 4. Ambas possuem uma mistura de moléculas do tipo GFn (2≤n≤7) e Fn (2≤n≤8),
onde G é glicose, F é frutose e n é o número de ligações β-(2 - 1).

Os FOS

sintetizados são compostos por moléculas de cadeia curta, com grau de polimerização
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médio de 3,6. Eles são produzidos a partir da sacarose por uma reação de
transfructolização usando β–fructosidase, proveniente do fungo Aspergillus niger (De
Bruyn et al., 1992; Roberfroid, 2007).
Ainda, outros produtos podem ser obtidos a partir dos primeiros citados. A
inulina de cadeia longa, conhecida como inulina HP, é obtida por meio da aplicação de
técnica de separação física, capaz de eliminar todos os oligômeros com grau de
polimerização inferior a 10, gerando produto com grau de polimerização variando entre
10 e 60, com grau de polimerização médio igual a 25. Finalmente, o synergy1 equivale
a um produto proveniente de uma combinação específica de oligofrutose e inulina HP,
na mesma proporção (Coudray et al., 2003; Roberfroid, 2007).
As principais características estruturais e moleculares dos frutanos tipo inulina,
assim como os processos industriais de obtenção dos derivados de inulina, estão
descritos na figura 1.

Figura 1: Representação esquemática do processo industrial de preparação de frutanos
derivados de inulina. Fonte: Roberfroid, 2007.
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A inulina e oligofrutose trazem além de vantagens nutricionais, vantagens
tecnológicas. O uso da inulina e da oligofrutose melhora o sabor e a textura dos
alimentos. Quando usados em produtos de padaria e cereais matinais, eles
apresentam melhor desempenho em relação à fibra alimentar. Os produtos se tornam
mais crocantes e tem
maior expansão e tempo de prateleira. Sua solubilidade permite incorporação dos
mesmos em produtos líquidos, derivados de leite e produtos de textura cremosa. A
inulina, devido a suas características gelificantes, permite o desenvolvimento de
produtos pobres em gorduras sem comprometer seu sabor e textura. Assim, ela é
utilizada em produtos lácteos com baixo teor de gordura, como o leite, iogurte, cremes,
sorvetes e sobremesas, além de produtos a base de carne, molhos e sopas (Franck,
2002).
Por sua vez, a oligofrutose é mais solúvel que a inulina (aproximadamente 80%
em água a temperatura ambiente) e, na sua forma pura, tem um grau de doçura
equivalente a 35% daquele do açúcar, sendo seu perfil de doçura similar ao do açúcar.
Em combinação aos edulcorantes, tais como aspartame e acesulfame k, tem efeito
positivo sobre a palatabilidade, reduzindo o sabor residual (Rupérez, Bravo, 2001;
Franck, 2002).
Níveis seguros de ingestão devem ser considerados quando se avalia alimentos
funcionais no contexto de uma dieta saudável. Pesquisas em animais fornecem
algumas indicações de ingestão desejável, entretanto, é difícil extrapolar esses dados
para humanos. Os níveis recomendados de ingestão só poderão ser estabelecidos
quando evidências científicas existirem (Hasler et al., 2004). Uma média de consumo
diário entre adultos, foi estimado entre 3 e 11 g na Europa, e entre 1 e 4 g nos EUA
(Van Loo et al., 1995; Moshfegh et al., 1999).
Em lactentes e crianças os frutanos tipo inulina são usados devido ao seu
potencial prebiótico, modulando a flora intestinal e influenciando respostas imunes
favoravelmente (Veereman, 2007). No trato gastrintestinal de crianças alimentadas
exclusivamente com leite materno, há predomínio de bifidobactérias, o que se mantém
até o desmame. Lactentes alimentados com fórmulas são colonizados por uma
microbiota variada, a qual se compõe de bifidobactérias, Escherichia coli e bacteróides,
semelhante à de adultos (Stark et al., 1982; Harmsen et al., 2000). Esse estímulo ao
crescimento de bifidobactérias pelo leite humano parece se relacionar ao alto conteúdo
de oligossacarídeos (10-12 g/l) (Stahl et al., 1994). Considerando que crianças
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alimentadas com leite materno têm uma reduzida incidência de doenças alérgicas e
atópicas, bem como de infecções, comparado a crianças alimentadas artificialmente,
indicando a importância do tipo de alimentação sobre o desenvolvimento do sistema
imune e as crescentes evidências de que a composição da microbiota intestinal tem um
papel chave no desenvolvimento pós-natal do sistema imune (Kemp, Björkstén, 2003;
Field, 2005), há um estímulo à adição oligossacarídeos indigeríveis as fórmulas infantis
(Veereman, 2007).
Os estudos que avaliaram as repercussões do acréscimo de prebióticos junto às
fórmulas infantis demonstram que o número de bifidobactérias e lactobacillus aumenta,
e mantém níveis encontrados em lactentes alimentados com leite materno (Moro et al.,
2002; Knol et al., 2005a). Há redução de patógenos (Knol et al., 2005b), redução do pH
das fezes e produção de ácidos graxos de cadeia curta em níveis semelhantes aos
produzidos pela alimentação com leite materno (Bakker-Zierikzee et al., 2005; Knol et
al., 2005a). Assim, a adição de uma mistura de 10% de inulina e 90% de
galactooligossacarídeo, numa concentração de 0,8 g/dL a fórmula infantil, foi
reconhecida como segura pela Comissão Européia em 2001 e foi confirmada nas
últimas diretrizes da União Européia (Revision of Commission Directive , 2005).

1.3 - Prebióticos como fibra alimentar

A partir de 1950, muitas definições de fibra alimentar foram propostas por
autores de diferentes países e organizações. Em 1953, Hipsley definiu fibra alimentar
como um termo para constituintes indigeríveis pertencentes à parede das células das
plantas, o que já havia sido descrito anteriormente, em 1929, por McCance and
Lawrence. Em 1972, essa definição foi atualizada por Trowell, baseado em algumas
questões como: a “hipótese da fibra alimentar”, a qual citava os benefícios da fibra
alimentar para a saúde, descrita por Burkitt et al. (1972); a observação dos efeitos
adversos do consumo excessivo de carboidratos refinados; e a necessidade de
substituir o termo fibra bruta (Food and Nutrition Board, 2000a).
Além dessas, outras definições foram estabelecidas. Algumas são baseadas
primariamente em métodos analíticos usados para isolar e quantificar a fibra e outras
se baseiam nas propriedades fisiológicas das mesmas (Marlett et al., 2002). Em 2001,
duas novas definições de fibra alimentar foram publicadas pela “American Association
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of Cereal Chemists” e pelo “Food and Nutrition Board” do “Institute of Medicine of the
National Academy”. Ambas as definições consideram a característica das fibras
alimentares de apresentarem resistência à digestão e absorção no intestino delgado
humano (Cherbut, 2002).
Assim, a American Association of Cereal Chemists (Associação Americana de
Químicos de Cereais), atualizou a definição de fibra alimentar como: ”A parte
comestível de vegetais ou carboidratos análogos resistentes à digestão e à absorção
no intestino delgado humano, com fermentação parcial ou completa no cólon. Inclui
polissacarídeos, oligossacarídeos, lignina e substâncias vegetais associadas. Promove
efeitos fisiológicos benéficos, incluindo efeito laxante e/ou redução do colesterol e/ou
da glicose sanguínea” (Camire et al., 2001).
Esse conceito claramente estabelece as fibras alimentares e seus análogos e
define as propriedades funcionais de todas as fibras alimentares. Inclui os
polissacarídeos não-amidos, ou seja, celuloses, hemiceluloses, pectinas, celuloses
modificadas, frutanos (oligômeros e polímeros de frutose, isto é, inulina), gomas,
mucilagens, carboidratos análogos (dextrinas indigeríveis, compostos de carboidratos
sintéticos e amido resistente), lignina e finalmente substâncias associadas com
polissacarídeos não-amido ou formando complexos com lignina, tais como, fitato (ácido
fítico), taninos e saponinos (Camire et al., 2001).
Ainda no ano 2000, o Food and Nutrition Board propôs duas definições: fibra
alimentar - carboidratos não digeríveis e lignina que estão intrínsecos e intactos nos
vegetais e fibra funcional - carboidratos isolados, não digeríveis, que têm efeito
fisiológico benéfico nos humanos, sendo a fibra total a soma dessas duas primeiras.
Esses conceitos foram baseados em várias técnicas químicas e analíticas e os efeitos
fisiológicos específicos não foram estabelecidos (Food and Nutrition Board, 2000c;
Trumbo et al., 2002).
Dentro da definição de fibra alimentar, se forem considerados cinco atributos
básicos das fibras alimentares, descritos principalmente pela American Association of
Cereal Chemists, as mesmas equivalem: 1) a células de plantas comestíveis; 2) a
carboidratos (oligossacarídeos e polissacarídeos); 3) resistem à hidrólise pelas
enzimas do trato gastrintestinal humano; 4) resistem à absorção no intestino delgado; e
5) são fermentadas parcialmente ou totalmente pelas bactérias do intestino grosso
(Roberfroid, 2007).
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Assim, pode-se julgar que os frutanos tipo inulina são fibras alimentares. Os
mesmos são carboidratos de plantas, que devido à configuração β-(2-1) das ligações
glicosídicas frutosil-frutose, resistem à digestão no trato gastrintestinal superior e são
fermentados no cólon. Seu valor energético é inferior aos dos nutrientes absorvidos no
intestino delgado e sua fermentação gera efeitos fisiológicos, tais como aceleração do
tempo de trânsito intestinal, redução dos riscos de doenças cardiovasculares e câncer
coloretal (Cherbut, 2002; Roberfroid, 2007).
Esses prebióticos se assemelham as fibras solúveis, ou seja, fibras
fermentáveis. A contribuição para o aumento de peso fecal da inulina é de,
aproximadamente, 2 g de fezes por g de substrato ingerido e a oligofrutose contribui
com 1, 2 a 1,5 g de fezes por g de substrato ingerido, valores que se correlacionam aos
gerados por fibras solúveis como a pectina (1,3 g/g de substrato) ou goma guar (1,5 g/g
de substrato) (Cherbut, 2002).

1.4 - Efeitos fisiológicos dos prebióticos sobre o trato gastrintestinal

Os principais benefícios dos frutanos tipo inulina ocorrem sobre as funções
gastrintestinais. Um dos seus efeitos seria modular a atividade colônica e reduzir os
riscos de doença, sendo o cólon um órgão do trato gastrintestinal com papel chave na
manutenção da saúde e bem-estar. Possui funções imunológicas e está envolvido com
doenças agudas (infecções, diarréia) ou crônicas (constipação, síndrome do intestino
irritável, doenças inflamatórias e câncer) (Gibson, Roberfroid, 1995; Cummings,
Macfarlane, 1997).
O conceito de “saúde colônica” surge como a principal meta para o
desenvolvimento de alimentos funcionais (Salminen et al., 1998).

1.4.1 - Efeito dos prebióticos no tratamento da constipação crônica funcional

Na faixa etária pediátrica observa-se elevada prevalência de constipação crônica
funcional, sendo um dos sintomas mais freqüentes em pediatria (Benninga et al., 1993;
Staiano et al., 1994).
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Estima-se que 36% das crianças que procuram ambulatórios gerais apresentem
constipação crônica funcional, embora não seja esse o principal motivo da consulta
(Zaslavsky et al., 1988). Alguns estudos nacionais estimaram constipação crônica
funcional em 28,8% dos escolares de 6 a 16 anos, na cidade de Botucatu (São Paulo)
(Maffei et al., 1997), em 17,5% dos menores de 10 anos residentes em uma
comunidade de baixa renda no Recife (Pernambuco) (Motta, Silva, 1998) e em 28%
dos escolares de oito a dez anos no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) (Sant’Anna,
Calçado, 1999). Além disso, estudos demonstram que o início da constipação crônica
funcional ocorre freqüentemente na faixa etária de lactente (Morais et al., 1996a),
período no qual a prevalência também é maior em relação aos escolares e préescolares (Motta, Silva, 1998).
A constipação é um sintoma definido pela ocorrência de qualquer uma das
seguintes manifestações, independente da freqüência de evacuações: “Eliminação de
fezes duras, em cíbalos, na forma de seixos ou cilíndricas com rachaduras, dor ou
dificuldade para evacuar, eliminação esporádica de fezes muito volumosas que
entopem o vaso sanitário e freqüência de evacuações inferior a 3 vezes por semana,
exceto em crianças em aleitamento natural exclusivo”. Em alguns casos, a constipação
crônica pode ser reconhecida a partir de suas complicações, como o escape fecal ou
dor abdominal recorrente. Crianças maiores e adolescentes podem mencionar
sensação de esvaziamento retal incompleto após as defecações ou, ainda,
desistências freqüentes quando tentam defecar (Morais, Maffei, 2000; Hyams et al.,
2002).
A constipação pode ser de origem orgânica ou funcional, sendo estimado que 90
a 95 % dos casos de constipação na criança sejam de causa funcional (LoeningBaucke, 1993; Youssef, Di Lorenzo, 2001). Nesse último caso, não existe evidência
objetiva de condição patológica intestinal ou extra-intestinal (Baker et al., 1999) e em
sua etiologia observa-se a interação de múltiplos fatores, entre os quais: fator
genético/constitucional,

diminuição

da

motilidade

colônica

(determinada

por

características constitucionais), fatores alimentares (dieta pobre em fibra alimentar),
fatores psicológicos e o ciclo vicioso dor-retenção-dor (Baker et al., 1999; Morais,
Maffei, 2000; Souza, Silva, 2000; Youssef, Di Lorenzo, 2001, Hyams, 2002; Morais,
Maffei, 2003).
A relação entre a ingestão de fibra alimentar e a etiologia das doenças
intestinais surgiu com o estudo pioneiro de Burkitt et al. (1972), quando propuseram a
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“hipótese da fibra alimentar”. Outros estudos também relacionam a baixa ingestão de
fibra alimentar com a ocorrência de constipação funcional. Assim, alguns autores
encontraram que crianças com constipação crônica funcional apresentam consumo de
dieta com baixo teor de fibras alimentares, comparados a grupos saudáveis ou a
recomendação da Fundação Americana de Saúde, ou seja, 5 g/dia + idade da criança
(em anos) (McClung et al., 1993; Morais et al., 1996a; Vítolo et al., 1998; Morais et al.,
1999; Roma et al., 1999; Gomes et al., 2003).
Mas, apesar do provável benefício das fibras alimentares sobre o tratamento da
constipação crônica funcional ser muito difundido entre os profissionais de saúde e pela
própria sociedade, o número de estudos que analisaram essa relação é pequeno, além
de outros demonstrarem que a ingestão de fibras por constipados é semelhante a
grupos saudáveis (Aguirre et al., 2002) ou, apenas uma pequena porcentagem dos
constipados apresentam ingestão de fibras abaixo da recomendação (Guimarães et al.,
2001), ou ainda, não se encontrou relação entre a maior freqüência de evacuação,
menor tempo de trânsito e ingestão de fibra alimentar (Walker, Walker, 1985). Portanto,
novos ensaios clínicos são necessários.
São vários os mecanismos pelos quais as fibras alimentares podem agir
regularizando as evacuações (Food and Nutrition Board, 2000a), sendo que o efeito
das fibras alimentares sobre os movimentos intestinais depende de suas características
físico-químicas e grau de fermentação (McIntyre et al., 1991; McClung et al., 1995;
Nyman, 2002). Assim, as fibras insolúveis ou menos fermentáveis, colaboram para
regularização da evacuação devido à incorporação intacta junto ao bolo fecal, o que
contribui para o aumento de peso do mesmo, constituindo um estímulo para sua
eliminação. Paralelamente a esse efeito, a capacidade de retenção de água junto ao
bolo fecal altera consistência e a plasticidade das fezes, o que da mesma forma
estimula a evacuação (Davidson, McDonald, 1998; Aggett et al., 2003).
Em relação às fibras solúveis ou mais fermentáveis, sua ação sobre o aumento
de peso do bolo fecal, não é tão efetivo (Aggett et al., 2003). Isso se deve à extensa
fermentação que a mesma sofre levando ao desaparecimento parcial ou total durante o
percurso pelo intestino grosso. Entretanto, essa fermentação gera AGCC que
constituem fonte energética para a microbiota intestinal. O conseqüente crescimento
bacteriano aumenta o bolo fecal, sabendo-se que as bactérias são constituídas por até
80% de água e possuem resistência contra a desidratação, colaborando para fezes
macias e volumosas (Cummings, 1984; Silk, 1989; Cherbut, 2002).
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Os gases produzidos a partir da fermentação, também se aderem ao bolo fecal e
contribuem para seu aumento e conseqüente estímulo à excreção fecal (Cummings,
1984, Badiali et al., 1995; Staiano et al., 2000).
A produção de AGCC também se relaciona a aceleração do trânsito intestinal
por estimularem a motilidade colônica, conforme demonstrado por estudo in vitro,
realizado em ratos. O butirato possui maior efeito estimulante na motilidade colônica
(Velásquez et al., 1996), via reflexo entérico envolvendo sensibilidade local e nervos
colinérgicos (Yajima, 1985).
Especificamente no caso da inulina e oligofrutose, o efeito do consumo das
mesmas sobre o peso fecal foi observado em alguns estudos, tanto em adultos
saudáveis quanto constipados. Kleessen et al. (1997), testou o efeito de inulina
comparado à lactose (controle) sobre o hábito intestinal e outros parâmetros de idosos
constipados. Um grupo de 10 pacientes receberam inulina numa dose de 20 g/dia,
durante 8 dias e em seguida 40 g/dia por mais 11 dias consecutivos. Os pesquisadores
observaram que a ingestão de 40 g/dia aumentou a freqüência evacuatória semanal
para 7,5 vezes (antes da intervenção, essa média era de 1 a 2 vezes por semana), sem
provocar diarréia. O teor de umidade das fezes também aumentou em relação ao início
do estudo.
Ainda em pacientes com comprometimento do padrão evacuatório, ou seja, 1
vez a cada dois ou três dias, foi oferecido 15 g de inulina com alto grau de
polimerização diariamente por duas semanas. Ocorreu aumento do peso fecal (1,5 g/g
de substrato ingerido) e diminuição do tempo de trânsito total, mas sem diferença
significante em relação ao grupo controle. Entretanto, o número de evacuações
semanais aumentou significantemente (Den Hond et al., 2000).
Em contraste, outros estudos reportam menores efeitos da inulina e oligofrutose
sobre o peso fecal (Alles et al., 1996; van Dokkum et al., 1999). Estudos com
concentrações menores de prebióticos são necessários, visto que a maioria utiliza 15
g/dia ou mais (Nyman, 2002).
Os prebióticos também vêm sendo acrescentados às fórmulas infantis e o efeito
clínico consistente refere-se principalmente a redução da consistência das fezes
(Veereman,

2007).

Às

fórmulas

normalmente

são

acrescentados

90%

de

galactooligossacarídeos e 10% de FOS. Os galactooligossacarídeos são sintetizados
enzimaticamente a partir da lactose e ocorrem naturalmente no leite materno. O
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acréscimo dos mesmos às fórmulas é uma tentativa de aproximá-las a composição do
leite humano (Zarate, Lopez-Levia, 1990; Mihatsch et al., 2006).
O oferecimento de uma fórmula com 1g/100 ml de prebióticos na concentração
acima citada, a pré-termos, por 14 dias, reduziu estatisticamente o tempo de trânsito
intestinal e a consistência das fezes, em relação ao grupo controle, sem qualquer
prejuízo sobre parâmetros avaliados (Mihatsch et al., 2006). Em outro estudo, foi
ofertada a recém-nascidos saudáveis, fórmula suplementada com mistura de
prebióticos (polidextrose, galactooligossacarídeos e lactulose, na proporção 50:33:17)
em duas diferentes concentrações dos mesmos; 4g/l ou 8 g/L, comparado a um grupo
recebendo fórmula sem acréscimo de prebióticos. Os recém-nascidos foram
acompanhados por um período de 120 dias. As fezes tinham menor consistência nos
grupos recebendo prebióticos, mas a freqüência de evacuações foi semelhante entre
os grupos a partir de 60 dias de idade. É importante citar que os grupos recebendo
prebióticos apresentaram diferença significante em relação ao controle para os
seguintes efeitos adversos: diarréia, eczema e irritabilidade, embora os autores não
correlacionem esses episódios ao consumo do produto (Ziegler et al., 2007).
A comparação de um grupo de pré-termos alimentados com fórmula adicionada
de

prebióticos

(10g/L,

numa

proporção

de

90:10

de

galactooligossacarídeos:frutooligossacarídeos), demonstrou que a consistência das
fezes e a freqüência eram similares as apresentadas por crianças alimentadas com
leite materno, mas tinham um score de consistência maior e freqüência menor aos que
recebiam fórmula sem prebióticos, com diferença significante.

Não houve efeitos

colaterais (choro, regurgitação, vômitos), na comparação entre os grupos (Boehm et
al., 2002).
Por outro lado, é importante citar que os oligossacarídeos ofertados pelas
fórmulas infantis possuem estrutura física diferente dos oligossacarídeos do leite
humano, mas de acordo com estudos geram efeitos prebióticos e imunomoduladores
semelhantes ao leite materno (Ninonuevo, Bode, 2008). Mas, o artigo científico
publicado por Barrat et al. (2008), trouxe preocupações em relação ao oferecimento
dessas fórmulas infantis suplementadas com prebióticos a lactentes, pois os resultados
demonstram aumento da translocação bacteriana quando determinada fórmula foi
oferecida a ratos do sétimo dia de vida até o desmame (vigésimo dia).
Naturalmente, algumas questões surgem: Seria esse modelo de translocação
realizado em ratos passível de ser extrapolado para humanos? Esse resultado está
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relacionado à estrutura dos prebióticos? Há risco de translocação em lactentes
humanos? (Ninonuevo, Bode, 2008). Torna-se claro, portanto, que novos estudos são
necessários para avaliar a segurança do oferecimento de tais fórmulas a recémnascidos.
Sabe-se também que os gases gerados a partir da fermentação dos prebióticos
(H2, CO2, H2S e CH4), podem levar ao desconforto abdominal, flatulência, distensão e
dor abdominal, relacionado à rápida fermentação intestinal. Assim, os efeitos gerados
pelo consumo do FOS foram comparados aqueles da mistura de FOS + goma acácia
(fermentada lentamente, e cuja mistura tem efeito sinérgico na modulação da
microbiota intestinal), e ao da maltodextrina. O estudo foi realizado em voluntários
saudáveis que receberam 10 g do respectivo suplemento por cinco semanas
consecutivas, intercalado por duas semanas sem a ingestão de nenhum produto e
seguido de outras cinco semanas de recebimento do outro suplemento, sendo que
tanto os pesquisadores, quanto os voluntários eram cegos em relação ao suplemento
oferecido. Ambos FOS e mistura geraram mais efeitos colaterais que a maltodextrina.
Concluiu-se que os prebióticos são seguros e bem tolerados, mas a mistura de FOS e
goma acácia geram efeitos colaterais mais leves, demonstrando que a fermentação
mais lenta pode beneficiar o indivíduo (Goetze et al., 2008).

1.4.2 - Efeito dos prebióticos sobre a biodisponibilidade de minerais

Os prebióticos possuem características fisiológicas semelhantes às das fibras
alimentares fermentáveis, o que gera preocupações a respeito de um possível prejuízo
dos mesmos sobre a absorção de minerais em nível intestinal (Gralak et al., 1996;
Bosscher et al., 2001; Kristensen et al., 2004; Feltrin, 2006), tendo em vista que
tradicionalmente considera-se que a fibra alimentar é capaz de diminuir a absorção de
minerais pela sua capacidade quelante, formando complexos de alta estabilidade, que
não são absorvidos pelo intestino (Galibois et al., 1994; Gibson, 1994; Wang et al.,
1994).
Nesse contexto, vale ressaltar que as recomendações existentes para o
consumo de fibras na infância se aplicam após o primeiro ano de vida, provavelmente
devido à preocupação de que as mesmas possam comprometer o crescimento por
induzir saciedade precoce e/ou por interferir na absorção de minerais, sendo essa uma
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faixa etária muito vulnerável a deficiências, pelo rápido crescimento corporal e
necessidades nutricionais elevadas (Dwyer, 1995).
A recomendação de fibra alimentar pela Fundação Americana de Saúde é de, no
mínimo, 5 g mais a idade (em anos), ou no máximo, 10 g mais a idade (em anos), a
partir de 2 anos de idade até 20 anos, quando a recomendação é de 25 a 35 g/dia
(Williams et al., 1995). Paralelamente, as Referências de Ingestão Dietética (DRI’S)
recomendam a ingestão de 19 g/dia de fibra total para crianças na faixa etária de 1 a 3
anos (14g/1000 kcal), baseado na Adequate Intake (Trumbo et al., 2002). É importante
ressaltar a pouca aplicabilidade clínica ou de pesquisa da última recomendação, visto a
inexistência de tabelas de composição de alimentos que relatem os valores de fibra
total dos mesmos.
Entretanto, nas últimas décadas, o efeito do consumo de prebióticos
(frutooligossacarídeos, oligofrutose, inulina, entre outros) e de outros carboidratos
fermentáveis na absorção de cálcio, magnésio e ferro, têm sido investigados
(principalmente no que se refere ao mineral cálcio), através da utilização de diferentes
protocolos experimentais (Lopez et al., 1998; Ohta et al., 1999; Kruger et al., 2003;
Coudray et al., 2005; Scholz-Ahrens, Schrezenmeir, 2007) e até mesmo em
adolescentes e adultos (van den Heuvel et al., 1998; van den Heuvel et al., 1999;
Holloway et al., 2007) e, de modo geral, os resultados são positivos ou não
demonstram alterações em relação ao grupo controle (van Loo et al., 1999).
Dentre outros, o cálcio e o ferro são dois elementos com grande importância
nutricional e, embora, a maioria dos estudos tenha avaliado o efeito de prebióticos
sobre a absorção de cálcio, um menor número abordou o ferro.
Assim, Delzenne et al. (1995), avaliaram a retenção aparente de ferro e outros
minerais (cálcio, magnésio, zinco e cobre) em ratos recebendo dieta suplementada
com 10% de inulina e 10 % de FOS. Os animais foram alimentados por 24 dias com
rações específicas e nos últimos 4 dias desse período, fezes e urina foram coletadas
para avaliação da retenção aparente. Segundo os valores obtidos, o consumo de
inulina não gerou diferença significante em relação à retenção de ferro, quando
comparado ao grupo controle. Entretanto, o consumo de FOS gerou maior retenção
(p<0,05). Cerca de 20% do ferro ingerido no grupo controle foi absorvido, contra 35%
no grupo FOS e 31% no grupo inulina. Em relação aos outros minerais avaliados, o
consumo de ambos prebióticos, melhorou significantemente a absorção dos mesmos,
embora as concentrações séricas desses elementos não demonstrassem alterações.
20

No mesmo ano, Ohta et al., utilizaram ratos anêmicos para avaliar o efeito de
FOS sobre a absorção de ferro, cálcio e magnésio. Esses animais tornaram-se
anêmicos pelo consumo de ração pobre em ferro durante três semanas consecutivas.
Em seguida foram alimentados com rações contendo dois níveis de ferro (15 ou 30
mg/kg de ração), na forma de pirofosfato férrico e um de dois níveis de FOS (0 ou 50
g/kg de ração), durante duas semanas. Após o consumo das rações experimentais, o
hematócrito, a hemoglobina e a eficiência de regeneração da hemoglobina, nos grupos
consumindo FOS aumentaram significantemente, assim como a absorção aparente de
ferro, cálcio e magnésio, embora sem alteração significante do ferro sérico. Os autores
concluem que a ingestão de FOS recupera a anemia e eleva a absorção de ferro,
cálcio e magnésio em ratos anêmicos.
Quando a anemia foi induzida através de gastrectomia, tal benefício se repetiu
como demonstrado por Ohta et al. (1998), os quais realizaram gastrectomia e
laparotomia (grupo sham) em ratos machos, constituindo dois grupos subdivididos em
quatro grupos: grupo sham sem FOS (controle) ou grupo sham com FOS (75 g/kg);
grupo gastrectomizado sem FOS (controle) ou com FOS (75 g/kg). Inicialmente, os
animais recebiam 15 g de ração/dia, durante duas semanas, seguido por 20 g de
ração/dia, durante quatro semanas. A gastrectomia foi eficiente na indução da anemia.
As amostras de sangue não demonstraram diferenças significantes ente os grupos
sham com FOS ou sem FOS (controle) e o grupo gastrectomizado com FOS. Mas,
houve diferença significante entre esses três grupos e o grupo gastrectomizado sem
FOS, o qual apresentava valores inferiores em relação ao demais. A análise do ferro
sérico e da eficiência de regeneração da hemoglobina ratificou esses resultados.
A comparação da efetividade do ferro heme e citrato férrico na prevenção da
anemia pós-gastrectomia e a efetividade do FOS quando somados a eles, demonstrou
que o FOS aumenta a absorção de ferro e previne completamente a anemia em ratos
gastrectomizados alimentados com a ração que continha citrato férrico. Os autores
encontraram que o ferro heme oferecido ao grupo de animais gastrectomizados, não
preveniu a anemia por si só, mas a associação de ferro heme e FOS melhoraram a
biodisponibilidade do ferro heme, embora em nível menor ao citrato férrico (Ohta et al.,
1999).
Levando-se em consideração resultados que demonstram que a fermentação
intestinal de fibras alimentares reduz o efeito inibitório do ácido fítico sobre a utilização
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mineral em ratos (Lopez et al., 1998), pesquisadores avaliaram a ação de prebióticos
sobre os efeitos deletérios do ácido fítico na homeostase mineral em ratos.
Lopez et al. (2000), investigaram a influência de ácido fítico e FOS sobre a
absorção mineral e outros parâmetros, em quatro grupos de ratos alimentados com
uma das seguintes dietas experimentais: dieta sem fibra alimentar, dieta sem fibra
alimentar adicionada de 7 g/kg de ácido fítico, dieta contendo 100 g/kg de FOS e 7 g/kg
de ácido fítico. A absorção aparente de minerais aumentou significantemente no grupo
que recebeu FOS (cálcio, +20%; magnésio, +50%; ferro, +23% e cobre, +45%),
enquanto o ácido fítico reduziu a absorção de elementos traço (ferro, -48%; zinco, 62%; cobre, -31%), com repercussões em nível sanguíneo, hepático e ósseo.
Entretanto, a introdução de FOS junto ao ácido fítico aumentou a absorção aparente de
todos minerais, principalmente do ferro (dieta sem fibra, com ácido fítico, promoveu 16
% de absorção de ferro e dieta com FOS e ácido fítico, promoveu 46% de absorção de
ferro). Os autores relacionam esse efeito a maior hidrólise do ácido fítico, gerada pela
maior atividade microbiana no intestino.
Por outro lado, Afsana et al. (2003), não encontraram benefício do consumo de
FOS sobre a redução da absorção de ferro provocada pelo ácido fítico, em ratos. Os
autores compararam o estímulo da difrutose anidrido III – DFA III (dissacarídeo
indigerível proveniente da inulina) e FOS sobre a absorção de ferro em ratos que
consumiam ácido fítico. A quantidade de prebióticos adicionados era de 30 g/kg de
dieta junto a 15 g/kg de ácido fítico. Apesar da ingestão de ácido fítico comprometer
significantemente a absorção de ferro, apenas a ingestão de DFA III, mas não de FOS,
consistentemente aumentou a absorção de ferro e então, melhorou os níveis de
hemoglobina e hematócrito reduzidos pelo ácido fítico.
Outros estudos também relatam ausência ou prejuízo no uso dos prebióticos
sobre a absorção de minerais. Como primeiro exemplo, pode-se citar um experimento
realizado in vitro, pelo método de diálise, usando leite humano e fórmula padrão como
referência controle. Os autores concluem que a adição de fibras solúveis afeta a
biodisponibilidade dos minerais cálcio e zinco de maneiras positivas ou negativas,
dependendo do tipo de fibra utilizada, mas especificamente em relação à
biodisponibilidade do ferro, observou-se que ela era significantemente maior na fórmula
com amido de arroz, se comparada às fórmulas suplementadas com amido de milho,
inulina, maltodrextrina, maltodextrina com oligofrutose, pectina com alto grau de
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esterificação, oligofrutose e pectina com baixo grau de esterificação, sendo essa ordem
decrescente (Bosscher et al., 2003).
Também, Wolf et al. (1998), observaram o efeito de diferentes concentrações de
FOS sobre o balanço de minerais em ratos. Em relação ao ferro, houve uma menor
absorção aparente e balanço para os ratos consumindo dietas contendo 5% de FOS,
embora os autores justifiquem esse resultado pelo aumento de massa microbiana fecal,
a qual poderia conter relativa quantidade de ferro.
Como já citado, alguns estudos foram realizados em humanos e os resultados
não demonstram prejuízos advindos do consumo de prebióticos.
Coudray et al. (1997), investigaram o efeito da ingestão de uma fibra alimentar
solúvel (inulina) e de uma parcialmente solúvel, fibra extraída da beterraba (composta
de hemicelulose, 27%, celulose, 23%, pectina, 18% e lignina, 3%), sobre a absorção
aparente de ferro, cálcio, magnésio e zinco, em homens jovens saudáveis. Cada
indivíduo era seu próprio controle e eram submetidos a três períodos de avaliação, nos
quais recebiam a dieta controle (18 g de fibra/dia), dieta com inulina (18 g de fibra/dia
mais 40 g de inulina/dia) e dieta com fibra de beterraba (18 g de fibra/dia mais 40 g de
fibra de beterraba/dia). Durante os últimos 8 dias das dietas em estudo, foram dosados
cálcio, magnésio, ferro e zinco nas fezes e urina dos indivíduos, sendo conhecida a
composição das dietas. A absorção aparente de magnésio, ferro e zinco não foi
alterada significantemente pela ingestão de ambas as fibras alimentares e, apenas a
inulina aumentou significantemente a absorção aparente de cálcio.
Outros pesquisadores, utilizando indivíduos ileostomizados devido à colite
ulcerativa, investigaram a digestibilidade da inulina e oligofrutose em seres humanos,
assim como o efeito desses prebióticos sobre a excreção de colesterol, ácidos biliares,
cálcio, magnésio, zinco e ferro do intestino delgado. Observaram que os prebióticos
são excretados íntegros através da ileostomia (88% para inulina e 89% para
oligofrutose), assim como a excreção de colesterol, ácido biliares, cálcio, magnésio,
zinco e ferro não foram afetados pelos prebióticos analisados (Ellegard et al., 1997).
Ainda em humanos, van den Heuvel et al. (1998), observaram que inulina,
frutooligossacarídeos e galactooligossacarídeos não interferiram na absorção de cálcio
e ferro não-heme, em homens jovens e saudáveis, quando mensurados através da
técnica de isótopos estáveis duplos, pela incorporação dentro dos eritrócitos e
excreção urinária dos isótopos de cálcio.
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Assim, a estimulação da absorção do mineral ferro por frutanos tem sido
repetidamente confirmada por estudos em animais (van Loo et al., 1999), embora em
humanos não demonstrem alterações nos modelos utilizados. Mas, em virtude desse
benefício visualizado em animais, alguns experimentos são realizados com o intuito de
se entender os mecanismos e órgãos envolvidos nesse processo.
Os primeiros estudos desenvolvidos para entendimento do modo de ação dos
prebióticos sobre absorção de minerais, envolviam o cálcio. Várias hipóteses foram
sugeridas.
Em princípio é preciso citar que se acreditava que o principal lugar de absorção
de minerais era o intestino delgado (Ebel, 1980). Entretanto, achados de estudos
relativamente recentes, indicaram que o cálcio e o magnésio são absorvidos pelo
cécum e cólon (Karbach, 1989; Scharrer, Lutz, 1990; Lopez et al., 2000), visto que o
benefício sobre a absorção de cálcio é perdido quando ratos são cecotomizados ou
cecocolonectomizados (Ohta et al., 1994; Mitamura et al., 2002) e, em humanos, a
absorção do cálcio marcado ocorreu após 7 horas da ingestão oral, o que foi
considerado absorção em nível colônico (Abrams et al., 2007).
Estudo realizado in vitro, por Mineo et al. (2002), sugere um aumento da
absorção paracelular de cálcio, devido ao aumento da permeabilidade das junções
oclusivas, gerado pela fermentação de vários carboidratos resistentes. Outra hipótese
refere-se à hipertrofia da parede colônica (Demigné, Rémésy, 1985; Levrat et al., 1991;
Ohta et al., 1994; Demigné et al., 1995; Ohta et al., 1998; Suzuki et al., 1998; Raschka,
Daniel, 2005), o que consequentemente aumentaria a superfície absortiva dos
minerais. É sugerido que esse desenvolvimento da parede cecal ocorre em resposta à
combinação de hipertrofia e hiperplasia das células (Levrat, 1991a; Rémésy et al.,
1993) e, em paralelo, observa-se um aumento do fluxo sanguíneo cecal (Demigné,
Rémésy, 1985; Demigné et al., 1989; Younes et al., 2001).
Além disso, após a fermentação de frutooligossacarídeos há grande produção
de ácidos graxos de cadeia curta, com conseqüente redução do pH luminal,
contribuindo para solubilização do cálcio no lúmen (Démigné et al., 1995), o que
representa um estímulo à difusão ativa e passiva do mesmo (Lutz, Scharrer, 1991;
Bouglé et al., 2002), além de fonte energética para os colonócitos (Pérez-Conesa et al.,
2007a).
Trinidad et al. (1996), observaram no cólon distal de humanos, que a presença
de acetato e proprionato aumentavam a absorção de cálcio e especularam que esse
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resultado poderia ser devido a uma troca entre o cálcio e hidrogênio, o que permitia a
entrada de cálcio na célula. Posteriormente, Trinidad et al. (1999), relacionaram esse
benefício à formação de um complexo estável entre os AGCC e cálcio, o qual passaria
prontamente pela membrana celular, com maior eficiência se comparado ao cálcio
ionizado, como possível mecanismo para absorção do mesmo.
Pesquisas adicionais, realizadas em ratos, têm evidenciado que a absorção de
cálcio estimulada por frutanos pode ocorrer em resposta a um aumento na expressão
da calbindina na mucosa do intestino grosso (Ohta et al., 1998a; Ohta et al., 1998b).
Em relação ao ferro, embora menor número de estudos tenha avaliado o
mecanismo de aumento da absorção intestinal do mesmo, a linha de raciocínio é a
mesma aplicada ao cálcio e outros minerais, embora os mecanismos de absorção dos
mesmos apresentem diferenças fisiológicas.
Assim, a confirmação por pesquisas, da capacidade de absorção do ferro pelo
intestino grosso de roedores (Ohta et al., 1995; Campos et al., 1996; Bouglé et al.,
2002), constitui uma das explicações para o benefício gerado pelos prebióticos,
considerando ser esse o local de fermentação dos mesmos. Há uma concordância de
que o principal local de absorção do ferro seja o intestino proximal, sendo a máxima
absorção no duodeno, seguido pelo jejuno e com uma absorção mínima no íleo (Muir,
Hopfer, 1985; Schümann et al., 1990; Conrad, Umbreit, 1993), ou seja, a expressão de
genes relacionados à absorção de ferro declina ao longo do intestino delgado (Frazer
et al., 2001) sendo que os estudos que demonstram absorção no cólon evidenciam a
contribuição desse local para a absorção desse mineral (Ebihara et al., 1994; Takeuchi
et al., 2005; Johnston et al., 2006), principalmente se levarmos em consideração que
apenas 10% do ferro fornecido pela dieta são absorvidos pelo duodeno (suficiente para
satisfazer as necessidades diárias) e 90% alcança o intestino delgado distal e cólon,
sendo excretado pelas fezes (Johnston et al., 2006).
O envolvimento do cécum e de frutanos na absorção de ferro em ratos ficou
demonstrado em 2000, por Sakai et al., os quais examinaram se o FOS estimulava a
absorção de ferro no intestino grosso de ratos pelo monitoramento da recuperação da
anemia em ratos gastrectomizados, com ou sem cecotomia, além de um grupo sham
(controle). Verificou-se que a gastrectomia diminuía os níveis de hemoglobina e
hematócrito, mas a cecotomia não influenciava essas variáveis. O uso de FOS
prevenia a anemia e nos ratos gastrectomizados essa prevenção era menor se
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houvesse cecotomia associada. Portanto, o efeito do FOS sobre o aumento da
absorção de ferro ocorre, pelo menos em parte, no cécum.
Tako et al. (2007), avaliaram o efeito da inulina adicionada à ração de porcos
anêmicos, em um nível de 4%, sobre a expressão genética de transportadores de ferro
intestinal e proteínas quelantes do mesmo, através de análise de PCR semiquantitativa.

Dessa forma, observou-se um aumento da expressão do RNAm da

ferritina, DMT1, ferroportina, Dcytb e TfR do duodeno, nos seguintes níveis de
elevação, 100%, 300%, 150%, 70% e 100%, respectivamente, comparando o grupo
inulina com o grupo controle, com diferenças significantes. No cólon, a expressão
genética aumentou em 120%, 70% e 20%, para DMT1, Dcytb e ferritina,
respectivamente, no grupo inulina, sendo as diferenças significantes em relação ao
grupo controle. Entretanto, não foi detectada diferença significante para os outros
genes avaliados no cólon. Em relação ao nível de expressão do RNAm da mucina,
observou-se aumento de 100% no nível da mucina duodenal, no grupo inulina em
comparação ao controle (p≤0,05), sendo que no cólon ocorreu apenas uma discreta
elevação.
Paralelamente a essa capacidade, cita-se um aumento da área superficial
disponível para absorção de nutrientes, como conseqüência do efeito trófico gerado
pelos oligossacarídeos não-digeríveis, sobre o cécum e cólon (Hoshi et al., 1994;
Younes et al., 1996; Campbell et al., 1997; Lopez et al., 2000; Pérez-Conesa et al.,
2007), o que se relaciona a capacidade de fermentação da fibra alimentar e produção
de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), principalmente o butirato, o qual é fonte
energética para os colonócitos (Kolida, Gibson, 2007).
Lopez et al. (2001), compararam o efeito do amido de batata cru, com amido rico
em amilose e grupo controle, sobre a absorção intestinal de minerais e fermentação
intestinal, quando os dois tipos de amido foram adicionados à ração de ratos, numa
proporção de 20%. A absorção de ferro, zinco e cobre foi significantemente maior nos
grupos recebendo amido resistente do que no grupo controle, assim como os grupos
de estudo aumentaram o peso cecal (peso do órgão total e da parede cecal). Em 1993,
Rémésy et al., também observaram esse maior peso na parede cecal, o qual foi
acompanhado por mudanças histológicas na mucosa cecal, com um aumento na altura
da cripta e no número de células por cripta, ou seja, houve um estímulo da divisão
celular, o que se relaciona a queda do pH cecal e aumento no pool de AGCC, visto que
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fibras alimentares pobremente fermentáveis que se acumulam no cécum têm pequeno
efeito hipertrófico.
Sendo assim, pode-se esperar que a maior superfície intestinal eleve o número
de receptores de ferro presentes no cólon (Lopez et al., 2001), visto que esse aumento
permite maior função digestiva e absortiva do intestino, devido à maior expressão de
enzimas da borda em escova e do sistema de transporte de nutrientes (Lopez et al.,
1998; Pérez-Conesa et al., 2007a), aumentando consequentemente à área absortiva
do TGI (Lopez et al., 2000; Lopez et al., 2001).
Outra hipótese para explicar o efeito benéfico de carboidratos não-digeríveis
sobre a absorção de ferro, envolve os produtos de fermentação, como os AGCC, que
resultam em uma diminuição do pH luminal, aumentando a solubilidade do ferro no
lúmen intestinal e tornando maior a quantidade de ferro disponível para retenção pelo
colonócito (Lopez et al., 2001; Pérez-Conesa et al., 2007b; Tako et al., 2007).
Sabe-se também que os AGCC produzidos pela fermentação, podem formar
complexos solúveis com o ferro. Estudo sugere que o propionato (solúvel em lipídeos),
pode ser prontamente absorvido por difusão direta na forma de prótons. Uma vez
intracelular, íons H+ dissociam-se dos AGCC e são secretados das células da mucosa
em troca de cátions livres. Já nas células da mucosa, o ferro pode ser mantido como
um complexo de baixo peso ou na forma reduzida, o que favorece sua transferência
através das membranas endosômicas para a membrana basolateral do colonócito
(Bouglé et al., 2002).
Entretanto, é importante observar que, embora muitos autores relacionem o
benefício das fibras alimentares sobre a absorção de minerais a sua ação no intestino
grosso, Morais et al. (1996b), compararam o efeito de 16,4% de amido resistente ou
amido digerível adicionado à ração de porcos ileostomizados, sobre a absorção
aparente de cálcio, fósforo, ferro e zinco. Assim, um tubo T era inserido junto ao
intestino, com uma distância aproximada de três metros do duodeno, para coleta do
material eliminado em nível de íleo. Os resultados demonstram que a ração contendo
amido resistente gerou uma maior absorção de cálcio e ferro comparado ao amido
digerível, sendo as diferenças estatisticamente significantes.
Esse resultado demonstra que, o efeito benéfico gerado pela fibra não se
restringe ao cólon, mas há ação em nível de intestino delgado. No estudo acima citado,
os autores especulam que o maior tempo de esvaziamento gástrico e o aumento do
tempo de trânsito no intestino gerado pelo amido resistente promoveriam a maior
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absorção devido ao aumento do tempo de contato do alimento com a parede intestinal
(Morais et al., 1996b).
Outros estudos citam que um aumento de superfície gerado pelas fibras e seus
produtos de fermentação, também pode ocorrer no intestino delgado, através de um
estímulo via mediação sistêmica. Os possíveis efetores dessa mediação são o sistema
nervoso autônomo e os hormônios peptídeo YY (PYY), enteroglucagon, glucagon likepeptídeo (GLP-2) e gastrina (Dirks et al., 1987; Goodlad et al., 1987; Chun et al., 1989;
Frankel et al., 1994; Fukunaga et al., 2003).
Assim, Fukunaga et al. (2003) observaram os efeitos da pectina sobre a
proliferação celular intestinal e conteúdo luminal de ratos. Os resultados demonstram
que a suplementação com pectina resulta em um aumento no comprimento, peso e
número de células Ki-67 positivas no íleo, cécum e cólon, embora no jejuno um
aumento numérico também tenha sido observado (sem diferença significante). A
ingestão de pectina também aumentou significantemente a concentração plasmática de
GLP-2.
Também pode ser feita uma associação entre o estímulo produzido pelo
hormônio gastrina sobre a mucosa do estômago, intestino delgado proximal e cólon,
sendo esse efeito mais efetivo sobre o crescimento do duodeno (Ryan et al. 1979;
Sircar et al., 1983), e o estímulo sobre a produção de gastrina, feito por AGCC
infundidos no cécum de animais (Frankel et al., 1994), considerando ser o duodeno um
importante local de absorção do ferro.
Os estudos citados demonstram o efeito de prebióticos sobre a absorção de
minerais, especialmente do ferro, os quais apresentam, em sua maioria, resultados
positivos. Para isso alguns mecanismos são propostos, embora novos modelos
experimentais

sejam necessários

para completo esclarecimento da questão.

Entretanto, a julgar pelos resultados existentes na literatura, torna-se clara a utilidade
do uso de prebióticos em questões tecnológicas associado à otimização de minerais
presentes em alimentos (Hayashi et al., 2001; Bosscher et al., 2003; Coudray et al.,
2003).
Assim, Pitarresi et al. (2007), desenvolveram derivados macromoleculares
baseados em inulina capazes de ligar-se ao ferro, formando complexos e melhorando a
absorção do mesmo, evitando os efeitos colaterais advindos da administração do ferro
convencional, que eventualmente pode gerar quelatos. A escolha da inulina como
matéria-prima foi relacionada à sua alta capacidade de fermentação no cólon, suas
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propriedades prebióticas e pelo papel dos seus produtos de fermentação na absorção
do ferro. Os compostos obtidos, INU-SA e INY-SA-CyS demonstraram boas
propriedades de mucoadesão devido a presença de grupos específicos como o carboxil
e thiol, capazes de interagir com a mucina. Ambos os complexos formados, INU-SAFeIII e INU-AS-CyS-FeIII foram capazes de liberar 60-70% do ferro complexado em
condições similares as intestinais.
Também, Yasuda et al. (2006), desenvolveram um estudo com porcos
anêmicos, com o objetivo de avaliar se a suplementação de 2 ou 4% de inulina melhora
a utilização do ferro intrínseco presente numa dieta a base de milho ou soja, através da
regeneração da hemoglobina, e se a mesma afeta as concentrações de sulfeto ou de
ferro solúvel, além da atividade da fitase e o pH do material do lúmen de diferentes
partes intestinais. Os resultados obtidos demonstram que a suplementação com 4% de
inulina melhora a utilização de ferro intrínseco de ambas as dietas oferecidas a porcos
jovens e esse benefício foi associado com as concentrações de ferro solúvel e sulfeto,
mas não com a atividade de fitase e pH mensurados no conteúdo do lúmen.
Ainda quando se trata do estímulo a absorção de cálcio gerada pelo consumo de
prebióticos, uma nova questão surge. A combinação de frutanos com diferentes
tamanhos de cadeia parece beneficiar a absorção de cálcio, em níveis maiores se
comparados ao oferecimento de inulina ou oligofrutose, isoladamente.
Coudray et al. (2003) compararam o efeito de frutanos com diferentes tamanhos
de cadeia sobre a absorção de cálcio e magnésio, em ratos, e determinaram o
potencial sinergístico da combinação de frutanos com diferente tamanhos de cadeia
(oligofrutose – grau de polimerização médio igual a 4 e inulina – grau de polimerização
médio igual a 25). Todos os compostos estudados aumentaram significantemente a
absorção de magnésio, mas, em relação ao cálcio, apesar de um aumento numérico da
absorção e balanço em todos os grupos recebendo prebióticos, apenas a mistura de
inulina e oligofrutose aumentou significantemente o balanço e absorção intestinal do
mesmo. Os autores especulam que, a oligofrutose, a qual possui menor tamanho de
cadeia, sirva inicialmente como substrato para fermentação no cólon proximal e a
inulina (a qual possui cadeia longa), pode ser fermentada mais lentamente e manter
sua atividade nas partes mais distais do cólon. Assim, uma atividade metabólica será
mantida em todo o intestino grosso, o que pode aumentar os efeitos benéficos sobre a
absorção de minerais.
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Também, Younes et al. (2001), encontraram um benefício da mistura de inulina e
amido resistente sobre a absorção aparente e balanço de cálcio e magnésio, mas não
em nível plasmático quando comparado ao oferecimento isolado de inulina e amido
resistente.
Entretanto, Kruger et al. (2003), ao avaliar o efeito de frutooligossacarídeos com
vários graus de polimerização sobre a biodisponibilidade de cálcio em ratos,
observaram que a mistura de 92% de inulina adicionada a 8% de frutooligossacarídeo
não gerou maior ou semelhante efeito benéfico dos prebióticos oferecidos
isoladamente. Assim, o grupo recebendo inulina gerava menor teor de cálcio nas fezes
e, a maior tendência de excreção, tanto nas fezes quanto na urina, era do grupo com
mistura de prebióticos, bem como o grupo inulina permitiu maior densidade mineral
óssea e conteúdo mineral ósseo, com diferença significante em relação ao grupo
controle. O frutooligossacarídeo também apresentou maior tendência, mas sem
diferença significante em relação ao grupo controle.
Em relação ao ferro, um estudo avaliou o efeito de uma mistura de fibras
alimentares (75% de fibra de aveia, 17,5% de goma arábica e 7,5% de
carboximetilcelulose) sobre vários parâmetros, inclusive balanço de cálcio, magnésio e
ferro e o comparou a um grupo contendo fibra de soja ou grupo sem fibra. O balanço
de cálcio e magnésio foi similar em todos os grupos, mas a mistura de fibra reduziu
significantemente o balanço de ferro (Wang et al., 1994).
Por outro lado, Weber et al. (2007) observaram o efeito de uma mistura de fibras
(polissacarídeo de soja, inulina, amido resistente, goma arábica, frutooligossacarídeo e
celulose), oferecida numa concentração de 10%, junto à ração de ratos anêmicos. O
oferecimento durante 3 semanas consecutivas, não gerou diferença significante em
relação ao grupo controle, na evolução da hemoglobina, hematócrito e absorção
aparente.
Assim, estudos que avaliem o efeito de uma mistura de prebióticos sobre a
absorção de ferro tornam-se necessários.

1.4.3 - Efeito dos prebióticos sobre a morfologia intestinal

Em 1931, o pesquisador Addis notou uma hipertrofia do trato gastrintestinal
gerada por uma dieta rica em resíduo (Dirks, Freeman, 1987). Posteriormente, estudos
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correlacionaram o efeito das fibras alimentares sobre a proliferação da mucosa
intestinal a manutenção da integridade tecidual. Tal benefício é extremamente
importante para pacientes que se recuperam de cirurgia intestinal, trauma, infecção,
desnutrição ou outros estados inflamatórios e também em casos de câncer, onde se
investiga se a fibra é um agente protetor (Ryan et al., 1979; Dirks, Freeman, 1987;
Wong, Gibson, 2003; Martins, 2006; Kien et al., 2007).
Atualmente, a investigação do efeito de fibras alimentares sobre a morfologia
intestinal se relaciona também ao mecanismo citado como um dos responsáveis pelo
aumento da absorção de minerais gerado por alguns tipos de fibras. Trata-se de um
aumento da área de superfície disponível para absorção de nutrientes (Younes et al.,
1996; Lopez et al., 2000; Pérez-Conesa et al., 2007a; Pérez-Conesa et al., 2007b), que
pode ser avaliado através de morfometria intestinal e proliferação celular.
A presença do alimento no intestino é fator essencial para integridade tecidual.
E, embora o controle da renovação celular seja complexo e multifatorial (Fukunaga et
al., 2003), as evidências relacionadas aos efeitos tróficos de carboidratos fermentáveis
no trato gastrintestinal surgiram de estudos que demonstraram associação entre dietas
enterais sem fibras alimentares e atrofia da mucosa intestinal (Goodlad, Wright, 1983;
Jacobs, Lupton, 1984).
Em nível histológico, as fibras agem aumentando a área de superfície disponível
para absorção de nutrientes através da fermentação dos carboidratos não-digeríveis,
os quais geram ácidos graxos de cadeia curta, responsáveis por esse trofismo epitelial
(Lopez et al., 1998).
Assim, o aumento do peso tecidual do cólon se relaciona principalmente as
fibras mais fermentáveis e que, portanto geram maior quantidade de AGCC e
estimulam a proliferação celular in vivo (Sakata, 1987). O butirato parece ser o mais
efetivo, comportando-se como fonte energética e estimulando a proliferação celular,
aumentando o peso dos órgãos, a profundidade da cripta e a densidade celular
(Roediger, 1982; Campbell et al., 1997). A partir do oferecimento da fibra alimentar
fermentável também ocorre o aumento do material proveniente da digestão presente no
lúmen intestinal, o que se relaciona a multiplicação do número de bactérias
pertencentes à microbiota intestinal e retenção de água (Juskiewicz et al., 2006).
A informação de que fibras mais fermentáveis são as maiores responsáveis
pelos efeitos citados acima, se confirma experimentalmente nos estudos de Thomsen
et al. (2006) que compararam duas dietas, sendo uma com carboidratos resistentes e
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outra com carboidratos fermentáveis. A área e a altura da cripta no cécum e em cinco
porções observadas do cólon eram significantemente maiores nos animais alimentados
com carboidratos fermentáveis. Também, Juskiewicz et al. (2007), compararam grupos
de animais recebendo inulina ou sacarose, de diferentes maneiras. Um grupo recebeu
inulina por 20 dias e em seqüência recebeu sacarose por outros 20 dias, sendo o
inverso realizado em outro grupo. A um terceiro grupo de animais ofereceram
quantidades crescentes de inulina (1 a 5%) e em um quarto grupo uma quantidade
decrescente (5 a 1%). Os resultados sugerem que o aumento da intensidade da
fermentação fecal e do peso tecidual ocorrem quando a inulina está presente e essas
mudanças são rapidamente revertidas quando a inulina deixa de ser oferecida.
Ainda tratando-se da inulina, outros estudos chegaram à mesma conclusão no
que se refere ao aumento do peso tecidual (Kleessen et al., 2001; Juskiewicz,
Zdunczyk, 2004; Zdunczyk et al., 2006), sendo que a maior dose da inulina na dieta
produz mudanças mais significantes (Zdunczyk et al., 2004).
É importante relatar que o aumento tanto de peso, quanto morfométrico, gerado
pelo consumo de fibras alimentares fermentáveis também se estendem ao intestino
delgado. Esse estímulo parece ocorrer via mediação sistêmica, visto a ausência de
contato direto com os AGCC. Os possíveis responsáveis por essa mediação sistêmica
são o sistema nervoso autônomo e os hormônios do trato gastrintestinal [hormônio
peptídeo YY (PYY), enteroglucagon, glucagon like-peptídeo (GLP-2) e gastrina] (Sircar
et al., 1983; Goodlad et al., 1987; Chun et al., 1989; Frankel et al., 1994; Fukunaga et
al., 2003), os quais tem efeito trófico sobre o intestino (Fukunaga et al., 2003).
Em relação aos efeitos gerados pela administração de fibras fermentáveis sobre
a mucosa e conteúdo intestinal, a Organização Mundial de Saúde (World Health
Organization, 1987), considerou os mesmos como respostas fisiológicas, sem
significado tóxico e associam as mesmas a mudanças benéficas como menor pH do
conteúdo luminal, redução da produção de amônia e maior quantidade de AGCC e que
são revertidos a partir da interrupção do oferecimento das mesmas.
Por outro lado, observa-se que ao se tratar do efeito das fibras em nível
histológico, há uma variabilidade entre os resultados, o que parece se relacionar tanto
ao tipo de fibra oferecido, quanto ao fato de que, ainda que o consumo de determinada
fibra tenha aumentado o peso do órgão, isso pode não se refletir quando medidas
morfométricas são realizadas no local. Assim, o aumento do peso tanto do intestino
delgado quanto grosso (principalmente cécum) ocorrem em estudos que avaliaram o
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efeito de diferentes fontes de fibra, mas nem sempre são correspondidos com aumento
do tamanho das criptas e/ou vilosidades ou da proliferação celular no respectivo local
(Tokunaga et al., 1986; Levrat et al., 1991a; Campbell et al., 1997; Lu et al., 2000; Kim,
2002; Petkevicius, 2003).
Apesar disso, no que se refere à relação entre aumento de superfície intestinal e
maior absorção de minerais, Pérez-Conesa et al. (2007b), fizeram uma correlação
entre a porcentagem de absorção de ferro, profundidade da cripta e pH colônico e
demonstraram que a porcentagem de ferro absorvido depende do pH e profundidade
da cripta do cólon proximal, quando galactooligossacarídeos foram oferecidos a ratos.
Dessa forma, torna-se importante novas observações de alterações morfológicas
geradas no intestino por fibras fermentáveis que aumentam absorção de minerais,
assim como a avaliação de mudanças geradas por fibras que não tem tal capacidade.
Ainda dentro dos efeitos gerados pela ingestão de fibras alimentares
fermentáveis sobre o trato gastrintestinal, observa-se que tanto a microbiota quanto a
fibra alimentar alteram a distribuição e a composição das mucinas intestinais (Sharma,
Schumacher, 1995; Kleessen, Blaut, 2005). As mucinas são glicoproteínas de alto peso
molecular, as quais formam uma camada de muco altamente hidratável que cobre a
superfície epitelial do trato gastrintestinal. As mucinas, secretadas a partir das células
caliciformes, estão envolvidas em uma variedade de funções citoprotetoras contra
agressões mecânicas, colonização por bactérias patogênicas e suas toxinas, além de
carcinógenos em potencial (Barcelo et al., 2000).
Já foram observadas grandes quantidades do receptor DMT1 dentro das células
caliciformes e junto às mucinas intraluminais, em ratos deficientes de ferro. Esse fato
sugere que o DMT1 é secretado com mucina dentro do lúmen intestinal para quelar
ferro, facilitando sua retenção pelas células (Simovich et al., 2003). Por isso, Tako et al.
(2007), ao avaliarem o efeito da ingestão de inulina sobre a expressão genética de
receptores de ferro, também mensuraram a expressão do gene da mucina no duodeno
e perceberam aumento dessa expressão, o que não ocorreu em nível colônico.
Entretanto, o mecanismo pelo qual a inulina afeta a expressão do gene da mucina
permanece vago (Tako et al., 2007).
Alguns estudos encontraram que a quantidade de mucina secretada e o número
relativo de células caliciformes aumentam em ratos se há a ingestão de fibra alimentar
(Satchithanandam et al., 1990; Satchithanandam et al., 1996). Quando se refere
especificamente ao consumo de prebióticos, a suplementação da dieta com
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galactooligossacarídeos ou inulina modifica o número de células caliciformes e tipos de
mucina em ratos colonizados com microbiota convencional ou associados à microbiota
humana. Kleessen et al. (2003), demonstraram que o oferecimento de inulina e
oligofrutose misturadas numa proporção 1:1, gerou uma camada de muco mais
espessa em ratos colonizados com flora humana e número de células caliciformes
aumentado tanto em ratos colonizados com flora específica (Bacteroides vulgatus e
Bifidobacterium longum), quanto com flora humana, no jejuno e cólon distal,
comparados a ratos germ-free.
Os AGCC têm importante papel na saúde intestinal por estimular a produção e
secreção de muco que recobre a mucosa gastrintestinal (Sakata, Setoyama, 1995).
Mas, ao se avaliar se o butirato regula a expressão de genes codificadores de mucina,
observou-se que sua ação depende da principal fonte energética para o colonócito.
Assim, um estímulo à produção de mucina ocorre se o butirato equivale a principal
fonte energética do colonócito, como demonstrado por estudo que utilizou cultura de
células (Gaudier et al., 2004).
Paralelo a isso, outros estudos que observaram o efeito do consumo de
prebióticos sobre o número de células caliciformes e produção de mucina, demonstram
que esses resultados são contraditórios. Assim, apesar do consumo de prebióticos,
alguns estudos não encontraram aumento do número dessas células ou da produção
de mucina e os autores relacionam esse resultado ao meio ácido criado pela
fermentação dos prebióticos, através dos AGCC. O meio ácido por si só constitui uma
proteção contra bactérias patogênicas (Meslin et al., 1993; Frankel et al., 1995; Carlos,
2006).
Baseado no relatado acima, torna-se interessante avaliar se a ingestão dos
prebióticos interfere no número de células caliciformes, especulando-se ser esse um
dos mecanismos pelos quais os prebióticos aumentam a absorção de ferro.
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1.5 – Justificativa

Os altos índices de constipação intestinal que atingem a faixa pediátrica, e o
início precoce da mesma, que normalmente ocorre ainda no primeiro ano de vida
(Motta, Silva, 1998; Baker et al., 1999; Youssef, Di Lorenzo, 2001), geram a
necessidade de introdução de fibra alimentar na dieta de lactentes, como medida de
tratamento ou prevenção da mesma (Morais et al., 1999; Roma et al., 1999; Food and
Nutrition Board, 2000c). Entretanto, não existe recomendação sobre a ingestão de fibra
alimentar por crianças menores de 1 ano de idade, pela possibilidade de prejuízo no
crescimento corporal (Williams, Bollella, 1995; Sierra Salinas et al., 2000),
considerando que a fibra constitui um alimento de baixo valor energético e pode gerar
saciedade precoce, numa fase de acelerado crescimento, além de possíveis prejuízos
sobre a absorção de minerais, entre eles o ferro (Gralak et al., 1996; Bosscher et al.,
2001).
Sabe-se que os níveis de anemia ferropriva entre crianças menores de dois anos
são altos e as conseqüências dessa deficiência nessa faixa etária são graves (Aggett et
al., 2002).
Assim, estudos que avaliem a segurança da ingestão de fibra alimentar nessa
faixa etária são essenciais, entretanto sua realização em crianças pode envolver riscos,
sendo prudente a prévia realização em animais em fase de crescimento.
Por outro lado, devem-se considerar estudos que avaliam o efeito da ingestão de
determinados tipos de fibras alimentares fermentáveis, dentre elas, os prebióticos, e
que demonstram um benefício na absorção de minerais (Lopez et al., 1998; Ohta et al.,
1999; Kruger et al., 2003; Coudray et al., 2005; Scholz-Ahrens, Schrezenmeir, 2007).
Dentre esses minerais, o ferro foi foco de um menor número de investigações, se
comparado, por exemplo, ao cálcio, sobre o qual os estudos já são mais conclusivos.
Mesmo assim, os primeiros estudos realizados são positivos ao demonstrar o benefício
da ingestão de prebióticos sobre a absorção do mesmo (Delzenne et al., 1995; Ohta et
al., 1995; Ohta et al., 1998), podendo tornar-se um aliado na prevenção da anemia
ferropriva e da constipação, além de apresentar outras características prebióticas.
Ainda no que se refere ao efeito dos prebióticos sobre a absorção do mineral
cálcio, alguns estudos observaram um efeito mais potente na absorção do mesmo
quando se utiliza dois prebióticos combinados (Coudray et al., 2003; Younes et al.,
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2001). Esse efeito sinérgico ainda não foi avaliado para o mineral ferro, sendo
interessante tal investigação.
Paralelo à investigação do efeito dos prebióticos sobre a absorção de ferro, na
presença de um resultado positivo, torna-se interessante investigar os modos pelo qual
esse benefício potencial pode ocorrer. Partindo de estudos que investigaram esses
mecanismos quando se tratava da absorção do cálcio, é viável avaliar o aumento de
superfície tecidual (Ohta et al., 1997; Lopez et al., 2000; Raschka, Daniel, 2005; PérezConesa et al., 2007), através de morfometria intestinal, mensuração do pH do conteúdo
luminal (Démigné et al., 1995) e contagem do número de células caliciformes
(Satchithanandam et al., 1990; Satchithanandam et al., 1996; Tako et al., 2007).
Considerando o exposto, foi realizado o presente estudo experimental, com
intuito de contribuir para o correto posicionamento dos profissionais de saúde no que
se refere à indicação de prebióticos para crianças menores de dois anos, permitindo a
realização de estudos seguros nas próprias crianças e entendimento parcial dos
mecanismos pelos quais o aumento da absorção ocorre.
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1.6 - Objetivos

Estudo 1:
Avaliar o efeito dos prebióticos inulina HP, oligofrutose e synergy1® (mistura de
50% de inulina HP e 50% de oligofrutose), em ratos em recuperação da anemia
ferropriva e em fase de crescimento:

1. Na recuperação da anemia, por meio da regeneração da massa hemoglobínica,
teor de ferro hepático e absorção aparente.
2. Na ingestão alimentar e crescimento corporal.
3. No peso fresco, seco e umidade das fezes.
4. No pH do conteúdo cecal.
5. No peso da parede cecal, conteúdo cecal e parede dos cólons proximal e distal.
6. Avaliar a existência de um efeito sinérgico, a partir do uso dos prebióticos
combinados (synergy1®), sobre a absorção do ferro.

Estudo 2:
Avaliar o efeito dos prebióticos inulina HP, oligofrutose e synergy®1, em ratos em
fase de crescimento:

1. Na morfologia do duodeno (altura de vilosidade, profundidade de cripta,
espessura total da mucosa, relação vilosidade:cripta).
2. Na morfologia do cécum, cólon proximal e distal (profundidade de cripta e
espessura total da mucosa).
3. No número de células caliciformes presentes no duodeno, cécum, cólon
proximal e distal.
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Resumo
Introdução: Considerando o efeito dos prebióticos na biodisponibilidade de minerais, torna-se
importante avaliar tal efeito sobre a absorção de ferro.

Objetivos: Avaliar o efeito da inulina HP, oligofrutose e synergy1, sobre a absorção intestinal de
ferro, ingestão alimentar, crescimento corporal, pH cecal e peso do intestino de ratos em
recuperação de anemia.

Métodos: Ratos Wistar (n=47) foram alimentados com ração AIN93-G sem ferro para indução
de anemia ferropriva. Aos 36 dias de vida, os ratos anêmicos foram divididos em quatro grupos:
1) Grupo inulina HP; 2) Grupo synergy1; 3) Grupo oligofrutose, todos com 100 g do respectivo
prebiótico por kg de ração e 4) Grupo controle, no qual o prebiótico foi substituído por amido de
milho. Em todas as rações foram adicionados 25 mg de ferro elementar/kg de ração para
proporcionar recuperação da anemia.

Resultados: As medianas (percentis 25 e 75) da hemoglobina, em g/dL, no período final, no
grupo inulina HP, synergy1, oligofrutose e controle foram, respectivamente: 9,8 (9,4 – 9,9); 8,3
(8,1 - 9,2); 10,0 (9,0 -11,4) e 7,7 (7,2 – 8,1) (p≤0,001), com diferença estatisticamente
significante entre os grupos oligofrutose e controle e inulina e controle. A absorção aparente
confirmou esse resultado. Os grupos apresentaram aumento do peso e comprimento corporal e
do consumo de ração semelhantes. O peso intestinal e o pH cecal eram significantemente
diferentes entre os grupos consumindo prebióticos e o grupo controle.

Conclusões: Inulina HP e oligofrutose aumentam a absorção intestinal de ferro em ratos, o que
pode contribuir para otimização da absorção de ferro em alimentos.
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Abstract
Background: Considering the prebiotic effects in the biovailability of minerals, it is important to
evaluate the effect on the absorption of iron.

Objectives: To evaluate the effect of HP inulin, oligofructose and synergy1, on the intestinal
absorption of iron, food intake, body growth, cecal pH and weight of the intestine of rats in
recovery from anemia.

Methods: Wistar rats (n=47) were fed with AIN93-G diet without iron for induction of iron
deficiency anemia. At the 36 days of life, the anemic rats were divided into four groups: 1) Inulin
HP group; 2) Synergy1 group; 3) Oligofructose group, all with 100 g of the respective prebiotic
per kg of diet and 4) Control group, in which the prebiotic was replaced by corn starch. In all
diets were added 25 mg of iron elemental/kg of diet to lead to recovery of the anemia.

Results: The medians (percentiles 25 - 75) of hemoglobin in g/dL, in the last period, in the inulin
HP, synergy1, oligofructose and control group were, respectively: 9.8 (9.4 - 9.9); 8.3 (8.1 - 9.2);
10.0 (9.0 - 11.4) and 7.7 (7.2 - 8.1) (p≤0.001), with a statistically significant difference between
the oligofructose and control, and HP inulin and control groups. The apparent absorption
confirmed this result. The four groups showed an increase of weight and body length and of the
consumption of diet similar. The intestinal weight and the cecal pH were significantly different
between the groups consuming prebiotics and the control group.

Conclusions: Inulin HP and oligofructose increase the intestinal absorption of iron in rats, which
can contribute to the optimization of the absorption of iron in food.
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Introdução

A deficiência de ferro é a mais freqüente das carências nutricionais em todo mundo,
sendo a faixa etária entre 6 e 24 meses um dos períodos com maior vulnerabilidade(1,2). A
deficiência de ferro ocasiona várias repercussões negativas(2,3). Otimizar a biodisponibilidade de
ferro presente nos alimentos(4,5) é uma das formas de prevenção da deficiência de ferro.
Neste sentido, a interação entre diferentes nutrientes na biodisponibilidade do ferro e de
outros minerais vem sendo pesquisada nas últimas décadas. Os prebióticos incluídos no conceito
de fibra alimentar fermentável em função de suas características físico-químicas destacam-se
dentre os nutrientes que podem interagir com os minerais no intestino (6). A inulina extraída da
chicória e a oligofrutose são os prebióticos mais estudados(7) e possuem novas perspectivas
nutricionais(8). Sobre o metabolismo mineral, estudos em animais e humanos demonstram
benefícios desses prebióticos sobre a absorção dos minerais cálcio e magnésio (9,10,11), enquanto
em relação ao seu efeito na absorção de ferro existem poucas informações(12,13).
Nesse contexto, deve-se considerar ainda estudos que demonstram um efeito sinérgico
sobre a absorção dos minerais cálcio e magnésio, quando fibras com diferentes tamanhos de
cadeia são oferecidas conjuntamente(9,14). Alguns autores relatam que o benefício de produtos
que são constituídos por ambos os tipos de fibras alimentares, como o synergy1 ® (o qual possui
50% de inulina HP e 50 % de oligofrutose), sobre a absorção de cálcio, poderia advir da
fermentação que alcança todo o intestino grosso(9). Em o nosso conhecimento, o efeito do
synergy1 ® sobre a absorção de ferro ainda não foi avaliado, em comparação a outros tipos de
fibras.
Na infância, a constipação crônica funcional frequentemente tem início na faixa etária de
lactente(15). Assim, é desejável a introdução precoce de alimentos ricos em fibra alimentar como
medida preventiva ou terapêutica da constipação, considerando estudos que apontam menor
ingestão de fibras alimentares por crianças com constipação crônica se comparadas a crianças
saudáveis(16).
Estudos atuais mostram resultados benéficos sobre a absorção de ferro associados a fibras
alimentares mais fermentáveis(17,18). Entretanto, ainda não existe uma recomendação para
consumo de fibra no primeiro ano de vida, provavelmente, pela preocupação de que as mesmas
possam ter efeito negativo no crescimento e na biodisponibilidade de minerais. Assim, a
Academia Americana de Pediatria, a American Health Foundation e o Instituto de Medicina
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responsável pela elaboração das DRIs, excluem o primeiro ano de vida de suas
recomendações.(19,20)
Portanto, conhecendo-se a necessidade da inclusão de fibras alimentares na dieta de
lactentes para o tratamento e/ou prevenção da constipação funcional, associada à ausência de
recomendação de fibra alimentar para essa faixa etária, devidos aos possíveis efeitos negativos
gerados pelo seu consumo e a necessidade de investigação do benefício do consumo de
prebióticos sobre a biodisponibilidade de ferro, foi realizado o presente estudo experimental com
o objetivo de avaliar o efeito dos prebióticos inulina HP, oligofrutose e synergy1 ® sobre a
absorção intestinal de ferro, ingestão alimentar, crescimento corporal, peso do cécum e cólon, pH
cecal e peso das fezes de ratos com anemia por deficiência de ferro, em comparação a ratos
anêmicos alimentados com ração sem fibra alimentar.
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Métodos

Foram utilizados 48 ratos machos da linhagem Wistar, com 21 dias de vida ao início do
experimento. Durante todo o período do estudo receberam, “ad libitum”, ração e água
desionizada, por meio do sistema MilliQ Plus (Millipore Corp., São Paulo, SP, Brasil). Todos
foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais, fabricadas em acrílico e aço inoxidável
(Nalgene-Metabolic Cages 650-0100, Rochester, NY, USA), sob ciclo de luz de 12 horas e
temperatura de 23±1°C. O uso dessas gaiolas impediu a coprofagia e a contaminação com ferro,
além de permitir avaliar a absorção aparente.
O desenho do estudo é descrito na figura 1. Os animais foram alimentados com a ração
recomendada pelo Instituto Americano de Nutrição, AIN93-G(21), contendo os nutrientes
necessários para adequado crescimento de ratos. Para a indução de anemia ferropriva, durante as
duas primeiras semanas não foi acrescentado ferro à ração. Na quinta semana de vida (36 dias de
idade), os mesmos foram distribuídos em quatro grupos, segundo o peso e o comprimento
corporal, a taxa de hemoglobina e o hematócrito, com o objetivo de formar grupos semelhantes
quanto a esses parâmetros. Assim, obtiveram-se quatro grupos com doze animais que passaram
a receber uma das seguintes rações, com o respectivo prebiótico adicionado (Orafti, Active Food
Ingredients®, Tienen, Bélgica): 1o) Grupo inulina HP - ração com 103,1 g de inulina HP (100 g
de fibra alimentar/kg de ração). 2o) Grupo synergy - ração com 112,36 g de synergy1 (100 g de
fibra alimentar/kg de ração). 3o) Grupo oligofrutose – ração com 108,7 g de oligofrutose (100 g
de fibra alimentar/kg de ração) e 4 o) Grupo controle – ração sem fibra alimentar, a qual foi
substituída por 100 g de amido de milho, conforme sugerido na literatura(22). A quantidade de
inulina HP, synergy1 e oligofrutose foi subtraída do total de amido de milho da ração.
Inicialmente foi preparado um montante de ração equivalente à soma da quantidade a ser
ingerida pelos quatro grupos de estudo durante o período experimental, constituída pelos
ingredientes comuns a todos os grupos de estudo, em suas menores quantidades e a esse volume
foi acrescentado o ferro (25 mg/kg de ração) na forma de citrato férrico hidratado (Merck®,
Darmstadt, Alemanha). Esse procedimento teve por objetivo evitar oscilações no teor de ferro a
ser oferecido a cada um dos quatro grupos de estudo. Ainda assim, o teor de ferro foi
determinado na ração sem ferro e ração com ferro, mensurados em três amostras, através do
espectrofotômetro de absorção atômica, modelo Perkin-Elmer – 5100 PC(23). De acordo com a
determinação laboratorial, as quantidades médias de ferro elementar na ração sem ferro e com
ferro foram respectivamente: 10.0 mg/kg e 36.0 mg/kg de ração. O volume total da ração foi
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dividido em quatro partes iguais e as devidas adequações dos ingredientes foram feitas, para
formar os quatro grupos de estudo. A composição de cada dieta é descrita na Tabela 1.
Semanalmente, após início do fornecimento das dietas experimentais, foram aferidos o
peso e o comprimento de cada animal. O animal era anestesiado por inalação de isoflorano e uma
amostra de sangue colhida da cauda para determinação da hemoglobina e hematócrito. Durante
este período, a ingestão alimentar foi mensurada diariamente.
Foi realizado o cálculo do coeficiente de eficiência alimentar (CEA), em cada semana das
dietas, através da seguinte fórmula: ganho de peso (g)/consumo de ração (g), no mesmo período.
Após 10 dias do início do fornecimento das rações experimentais, foi adicionado 0,1 g do
corante rosa-carmin na ração de cada animal e durante três dias consecutivos foram coletadas as
fezes eliminadas a partir do momento em que ocorreu alteração da coloração das mesmas
(avermelhadas). Após 72 horas da adição do rosa-carmim, foi acrescentado nas rações, o corante
azul de evans (Inlab, São Luís, MA, Brasil, solúvel em água). A coleta foi interrompida no
momento em que se iniciou a eliminação de fezes de cor azulada.
As fezes recolhidas durante os três dias foram devidamente identificadas e armazenadas
em freezer (-20oC). Após o terceiro dia de coleta, foi obtido o peso úmido das fezes em balança
eletrônica analítica (Metler Toledo – modelo AB204), com sensibilidade de 0.0001 g. A seguir,
foi realizada a secagem das fezes em estufa a 105oC e após 22 horas, iniciou-se a pesagem das
mesmas com intervalos de 30 minutos, até que fossem obtidas 2 pesagens consecutivas com
diferença inferior a 1.0 mg. A umidade das fezes foi calculada usando a fórmula [(Peso fecal
fresco – Peso fecal seco/ Peso fecal fresco) X 100].
Pesaram-se 500 mg de fezes secas de cada animal, divididas em duas amostras de 250 mg
(duplicata) que foram submetidas à digestão líquida (utilizando ácido nítrico e ácido perclórico).
A análise do ferro foi realizada em espectrofotômetro de absorção atômica. Calculou-se,
também, a quantidade de ferro ingerida no mesmo período de tempo. A porcentagem de ferro
absorvido foi calculada usando a seguinte fórmula: [(quantidade ferro ingerido – quantidade de
ferro excretado/quantidade de ferro ingerido) X 100](18).
No 21o dia de consumo das dietas experimentais os animais foram sacrificados por
inalação de isoflorane. Foi feita incisão mediana da parede abdominal e do peritôneo e a seguir,
isolou-se o cécum, seccionando-o entre a valva ileocecal e o início do cólon proximal. Após o
cécum, o cólon foi separado em duas porções(24), considerando a primeira como cólon proximal
(localizado entre o cécum e a porção mediana da maior curvatura colônica) e a segunda como
cólon distal (localizado entre a porção mediana da maior curvatura colônica e a reflexão
peritoneal do reto)(25). Todas as porções intestinais foram pesadas frescas, após excisão do
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mesentério e lavagem com soro fisiológico para retirada do conteúdo presente no lúmen,
colocadas sobre papel filtro e pesadas em balança eletrônica analítica (Metler Toledo – modelo
AB204), com sensibilidade de 0.0001 g. Nesse momento, avaliou-se também o pH do conteúdo
cecal. Para isso os animais foram sacrificados entre 6:00 h e 10:00 h da manhã, período em que a
fermentação intestinal está mais ativa(14,26). O conteúdo do cécum foi colocado em um béquer
imediatamente após extração do órgão e o pH medido através de pHmetro (Micronal – pH-metro
B374). Por fim, houve a exérese do fígado. O mesmo foi pesado fresco, submetido à secagem em
estufa por 22 horas a 120 oC, pesado por três vezes consecutivas ou mais, até obtenção de peso
seco constante.
A hemoglobina foi determinada pelo método da cianometahemoglobina e o
microhematócrito pelo método de Wintrobe(27). A determinação de ferro hepático também foi
realizada após digestão líquida do tecido seco, por espectrofotometria de absorção atômica,
semelhante ao citado para as fezes.
Os resultados foram expressos em média ± desvio-padrão, quando as variáveis numéricas
tinham distribuição normal. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para comparação
entre os grupos. Quando revelou diferença estatisticamente significante, a análise foi
complementada com o teste de Tukey, calculado com o emprego do programa Jandel-Sigma
Stat, fixando-se em 0.05 ou 5% o nível de rejeição da hipótese de nulidade.
O teste de Kruskal-Wallis foi empregado para as variáveis numéricas que não
apresentavam distribuição normal. Esses resultados foram apresentados pela mediana e percentis
25 e 75. Quando houve diferença estatisticamente significante, a análise foi complementada com
o teste de Dunn.
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo.
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FIGURA 1 – Desenho do estudo.
Ratos Wistar
21 dias

Ração AIN93G
(Sem ferro)

Ratos anêmicos
(36 dias de vida)

Grupo Inulina HP
Ração + 25 mg de ferro
+ 100 g de inulina HP

Grupo Synergy1
Ração + 25 mg de
ferro + 100 g de
sinergy1®

Grupo Oligofrutose
Ração + 25 mg de
ferro + 100 g de
oligofrutose

Grupo Controle
Ração + 25 mg de
ferro + 100 g de amido
de milho

Acompanhamento:
1) Peso corporal
2) Comprimento corporal
3) Ingestão de ração
4) Ingestão de água
5) Absorção aparente
6) Hemoglobina
7) Hematócrito

Sacrifício do animal
(56 dias de vida)

Sacrifício do animal
(56 dias de vida)

Ferro hepático
Peso intestinal

Ferro hepático
Peso intestinal
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TABELA 1 – Formulação da ração AIN93-G, indicada para ratos em fase de crescimento,
modificada pela substituição de 50 g de celulose e 50 g de amido por 100 g de Inulina HP,
Synergy1, Oligofrutose ou amido de milho (dieta Controle) e redução do teor de ferro adicionado
(25 mg/kg ração)

Ingredientes (g/Kg)

Inulina HP

Synergy1

Oligofrutose

Controle

Inulina HP

103.1

0.00

0.00

0.00

Synergy1

0.00

112.36

0.00

0.00

Oligofrutose

0.00

0.00

108.7

0.00

Amido de milho

476.39

475.13

475.79

579.49

Caseína

200.00

200.00

200.00

200.00

Sacarose

100.00

92.00

95.00

100.00

Óleo de soja

70.00

70.00

70.00

70.00

L-cistina

3.00

3.00

3.00

3.00

Bitartrato de colina

2.50

2.50

2.50

2.50

T-butilhidroquinona

0.014

0.014

0.014

0.014

Mistura vitamínicaA

10.00

10.00

10.00

10.00

Mistura mineral sem ferroB

35.00

35.00

35.00

35.00

Citrato férrico (19%)

0.129

0.128

0.129

0.132

Composição de macronutrientes em 100 g de produto: Inulina HP: Carboidratos, 0 g; proteínas, 0 g;
gorduras totais, 0 g; fibra alimentar, 97 g; Synergy 1: Carboidratos, 8 g; proteínas, 0 g; gorduras totais, 0
g; fibra alimentar, 89 g Oligofrutose: Carboidratos, 5 g; proteínas 0 g; gorduras totais, 0 g; fibra alimentar,
92 g.
A (Roche®):

Composição em mg: ácido nicotínico, 30; pantotenato, 15; piridoxina, 6; tiamina, 5;

riboflavina, 6; ácido fólico, 2; composição em µg: vitamina k, 750; D-biotina, 200; vitamina B12, 25;
composição em IU: vitamina A, 4000; vitamina D3, 1000; vitamina E, 75.
B (Roche®): Composição em mg – minerais essenciais – cálcio, 5000; fósforo, 1561; potássio, 3600;
enxofre, 300; sódio, 1019; cloro, 1571; magnésio, 507; zinco,30 ; manganês,10; cobre, 6; iodo, 0.2;
molibdênio, 0.15; selênio, 0.15 – minerais potencialmente benéficos – silício, 5; cromo, 1; flúor, 1; níquel,
0.5; boro, 0.5; lítio, 0.1; vanádio, 0.1- Sem ferro.

Resultados
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Resultados

No início do tratamento dietético, os pesos dos ratos dos grupos inulina HP, synergy1,
oligofrutose e controle foram, respectivamente: 117,23±9,18 g, 114,66±9,08 g, 115,93±12,39 e
115,98±10,61g (p=0,946). O comprimento corporal (corpo + cauda) foi, na mesma ordem:
29,13±0,96 cm, 29,04±1,23 cm, 28,73±0,96 cm e 29,00±0,95 cm (p=0,816). Os valores de
hemoglobina obtidos nos grupos inulina HP, synergy1, oligofrutose e controle foram,
respectivamente: 5,65 (5,53-5,82) g/dL, 5,71 (5,45-6,00) g/dL, 5,80 (5,26-5,90) g/dL e 5,61
(5,36-5,93) g/dL (p=0,925). Os valores do hematócrito, na mesma ordem, foram: 17,50 (16,7518,00) %, 17,00 (16,50-19,00) %, 18,00 (17,00-19,00) % e 18,00 (17,00-18,50) % (p=0,857).
Considerando o peso, o comprimento, a hemoglobina e o hematócrito, os três grupos estudados
eram semelhantes antes do início das dietas experimentais.
Após o início do oferecimento das rações experimentais, um animal do grupo
oligofrutose apresentou baixa ingestão alimentar, baixo ganho de peso e diarréia, sendo um
comportamento absolutamente distinto dos outros animais. Com passar dos dias e não remissão
dos sintomas, o mesmo foi retirado do estudo. Mantido sob ração padrão, esses sintomas
permaneceram, até sacrifício do animal.
A Tabela 2 mostra a ingestão semanal apresentada por cada grupo de estudo e a ingestão
total no período de 21 dias, o peso e comprimento corporal semanal e o coeficiente de eficiência
alimentar (CEA) gerado em cada período. Não houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos, em qualquer uma das semanas da avaliação.
O volume total de água desionizada ingerida no período de 21 dias de tratamento
dietético pelos grupos inulina HP, synergy1, oligofrutose e controle, foram respectivamente:
677,33±22,19 ml, 645,00±16,09 ml, 672,33±17,47 ml e 489,67±5,51 ml (p<0,001), com
diferença estatisticamente significante entre os grupos inulina HP e controle (p<0,001), grupos
synergy1 e controle (p<0,001), e grupos oligofrutose e controle (p<0,001). Não foi observada
diferença estatisticamente significante entre os grupos recebendo prebióticos (p>0,05), de acordo
com o teste de comparações múltiplas de Tukey.
As Figuras 2 e 3 mostram, respectivamente, a evolução dos valores semanais de
hemoglobina (g/dL) e hematócrito (%) apresentados pelos quatro grupos de estudo após início do
tratamento dietético. Os grupos synergy1 e controle evoluíram sem diferenças estatisticamente
significantes entre si, enquanto os grupos inulina HP e oligofrutose apresentaram maior elevação
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da hemoglobina e hematócrito, com diferença estatisticamente significante em relação ao grupo
controle (p<0,05).
A absorção aparente de ferro, avaliada durante 72 horas, a qual considerou a
diferença entre o total ingerido e o total excretado nas fezes, demonstrou diferença
estatisticamente significante entre os grupos inulina HP e controle e entre os grupos oligofrutose
e controle. O mesmo não ocorreu entre os grupos synergy1 e controle (p>0,05). Em termos
absolutos, as médias e desvios-padrão apresentadas pelos grupos inulina HP, synergy1,
oligofrutose e controle, foram, respectivamente: 68,21±17,69%, 56,71±22,74%, 72,02±15,31% e
46,83±19,14% (p=0,010).
A Figura 4 apresenta as diferenças de peso das fezes frescas coletadas por 72 horas, a
partir do 10º dia de oferecimento das rações experimentais aos quatro grupos de estudo. Essas
diferenças estatísticas se mantiveram após secagem das fezes em estufa. As médias do peso seco
das fezes foram: 1,68±0,55 g, 1,64±0,33 g, 1,32±0,41 g e 1,11±0,24 g, para os grupos inulina
HP, synergy, oligofrutose e controle, respectivamente (p=0,003). A umidade das fezes foi de
54,94±10,28 % no grupo inulina HP, de 50,84±12,38 % no grupo synergy1, de 49,61±14,35 %
no grupo oligofrutose e de 37,46±6,40 % no grupo controle (p=0,003), com diferença
significante entre os grupos inulina HP e grupo controle e grupo synergy1 e grupo controle.
O peso fresco do fígado foi igual a 12,53±2,02 g no grupo inulina HP, 12,67±1,73 g no
grupo synergy1, 12,60±2,06 g no grupo oligofrutose e 12,57 ± 2,84 g no grupo controle
(p=0,999). O teor de ferro hepático determinado no tecido seco foi de 224,97±79,33 µg/g no
grupo inulina HP, 215,20±70,56 µg/g no grupo synergy1, 212,73±49,38 µg/g no grupo
oligofrutose e 180,67±77,22 µg/g no grupo controle (p=0,454).
A Tabela 3 apresenta os pesos das diferentes áreas intestinais extraídas após sacrifício dos
animais e as diferenças estatísticas obtidas em cada caso, enquanto a Figura 5 demonstra o
aspecto macroscópico de cecos dos diferentes grupos de estudo. Os valores médios do pH cecal
nos grupos inulina HP, synergy1, oligofrutose e controle foram, respectivamente: 5,05±0,42,
5,09±0,29, 4,82±0,19 e 6,61±0,22, com diferença estatisticamente significante entre os grupos
recebendo prebióticos e o grupo controle (p≤0,001) e sem diferença significante na comparação
entre os grupos consumindo prebióticos (p>0,05).
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TABELA 2 – Ingestão semanal e total de ração, peso corporal semanal e coeficiente de
eficiência alimentar (CEA) semanal e total, nos animais dos grupos Inulina HP, Synergy1,
Oligofrutose e Controle

Variáveis

Período

Inulina HP

Synergy1

Oligofrutose

Controle

p

(n=12)

(n=12)

(n=11)

(n=12)

Semana 1

97.98±11.32

96.73±11.20

92.33±8.49

98.65±14.58

0.575

Ingestão

Semana 2

111.40±12.95 107.99±10.89 107.36±11.00 112.21±14.75

0.729

Alimentar (g)

Semana 3

115.50±9.39 112.10±13.47 106.14±14.35 113.62±16.72

0.409

Total

324.88±29.14 316.82±32.56 305.83±27.52 324.53±43.84

0.509

Semana 1

147.41±12.47 143.36±11.35 139.77±16.44 146.76±18.34

0.594

Peso

Semana 2

186.13±19.37 182.68±14.83 176.75±17.34 189.47±22.09

0.415

Corporal (g)

Semana 3

221.58±24.42 215.36±19.36 208.06±24.90 225.79±27.44

0.333

Semana 1

31,83±1,51

31,67±1,09

31,46±1,49

31,96±1,22

0,821

Comprimento

Semana 2

34.21±1.80

34.58±1.33

34.09±1.79

34.21±1.25

0.880

Corporal (cm)

Semana 3

36.58±1.58

36.71±1.62

36.14±1.96

36.54±1.57

0.865

Semana 1

0,31±0,05

0,30±0,03

0,26±0,07

0,31±0,10

0,229

Semana 2

0,35±0,06

0,36±0,03

0,35±0,06

0,38±0,06

0,318

Semana 3

0,31±0,04

0,29±0,05

0,29±0,09

0,32±0,05

0,602

Total

0,32±0,04

0,32±0,02

0,30±0,06

0,34±0,04

0,180

CEA

Valores são médias ± desvios-padrão. Análise de variância (ANOVA). n = número de
animais.

CEA = Coeficiente de Eficiência Alimentar
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TABELA 3 – Peso (g) do cécum com conteúdo, do conteúdo cecal, da parede cecal, do cólon
proximal, cólon distal e do cólon total, nos animais dos grupos Inulina HP, Synergy1,
Oligofrutose e Controle

Variáveis

Inulina HP

Synergy1

Oligofrutose

Controle

(n=12)

(n=12)

(n=12)

(n=11)

Cécum com

7.65

7.73

8.31

2.15

conteúdo (g)

(6.48-9.52)a

(7.05-8.41)a

(6.68-9.65)a

(1.94-2.61)b

Conteúdo cecal (g)

6.03

6.11

5.94

1.63

(4.95-7.73)a

(5.46-6.49)a

(4.96-7.90)a

(1.30-1.97)b

1.72

1.67

1.89

0.59

(1.52-2.00)a

(1.59-1.83)a

(1.73-1.96)a

(0.48-0.65)b

0.68

0.71

0.90

0.58

(0.66-0.82)b

(0.59-0.87)b

(0.81-0.97)a

(0.53-0.64)b

0.25

0.23

0.19

0.16

(0.22-0.30)a

(0.21-0.29)a

(0.15-0.23)b

(0.15-0.17)b

Cólon total (g)

1.01

0.93

1.10

0.74

(proximal + distal)

(0.91-1.07)a

(0.81-1.15)a

(0.95-1.21)a

(0.69-0.79)b

Parede cecal (g)

Cólon proximal (g)

Cólon distal (g)

p

≤0.001

≤0.001

≤0.001

≤0.001

≤0.001

≤0.001

Valores são medianas e percentis (25 – 75). Teste de Kruskal-Wallis.
Letras diferentes na mesma linha representam diferenças estatisticamente significantes, na
comparação entre grupos (p<0.05)
n = número.
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12
11

Hemoglobina (g/dL)

10
9
8
7
6
5
4
Início

Semana 1

Controle

Inulina HP

Semana 2
Synergy1

Semana 3
Oligofrutose

Estudo estatístico: Início: Diferença não significante (p=0,925)
Semana 1: Inulina HP>controle; oligofrutose>controle; synergy1~controle;
inulina HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; oligofrutose~synergy1 (p=0,010)
Semana 2: Inulina HP>controle; oligofrutose>controle; synergy1~controle;
inulina HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; oligofrutose~synergy1 (p≤0,001)
Semana 3: Inulina HP>controle; oligofrutose>controle; synergy1~controle;
inulina HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; oligofrutose~synergy1 (p≤0,001).
FIGURA 2 – Mediana e percentis (25 – 75) dos valores de hemoglobina (g/dl) dos grupos
Inulina HP, Synergy1, Oligofrutose e Controle, antes e a cada semana das rações experimentais
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40
35
30
25
20
15
Início

Controle

Semana 1

Semana 2

Inulina HP

Synergy1

Semana 3

Oligofrutose

Estudo estatístico: Início: Diferença não significante (p=0,857)
Semana 1: Inulina HP>controle; oligofrutose>controle; synergy1~controle;
inulina HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; oligofrutose~synergy1 (p=0,002)
Semana 2: Inulina HP>controle; oligofrutose>controle; synergy1~controle;
inulina HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; oligofrutose~synergy1 (p≤0,001)
Semana 3: Inulina HP>controle; oligofrutose>controle; synergy1~controle;
inulina HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; oligofrutose~synergy1 (p≤0,001)

FIGURA 3 – Mediana e percentis (25 - 75) dos valores de hematócrito (%) dos grupos Inulina
HP, Synergy1, Oligofrutose e Controle antes e a cada semana das rações experimentais.
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Estudo estatístico: Inulina HP>controle; synergy1>controle; oligofrutose~controle; inulina
HP~oligofrutose; inulina HP~synergy1; synergy~oligofrutose (p≤0.001).

FIGURA 4 – Mediana e percentis 25 e 75 do peso das fezes frescas coletadas num período de 72
horas durante o oferecimento das rações experimentais referentes aos quatro grupos de estudo
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FIGURA 5 – Aspecto macroscópico apresentado pelos cecos pertencentes aos diferentes grupos
de estudo, imediatamente após serem extraídos.

84

Discussão

O interesse em avaliar o efeito da ingestão de fibra alimentar, reside na necessidade de
introdução precoce da mesma junto à dieta de desmame de crianças, considerando a alta
prevalência de constipação crônica funcional nessa faixa etária(15). Por outro lado, há evidências
da literatura que indicam repercussões negativas no crescimento do lactente por interferência na
ingestão alimentar(28) e na absorção de minerais(29), o que provavelmente justifica a ausência de
recomendação de fibras para crianças de até 1 ano de idade(19,20).
Estudos recentes citam o benefício de fibras alimentares(18,30) e principalmente de
prebióticos sobre a absorção de cálcio e magnésio, em animais(14,17,31) e em humanos(10,11). Na
avaliação da absorção de ferro há um menor número de estudos, feitos em animais, que também
demonstram benefício ou ausência de influência(12,32,33,34), mas que no entanto, não avaliaram o
efeito do synergy1 em comparação a outros prebióticos.
Nesse experimento, com o intuito de sensibilizar o modelo e tornar a regeneração
hemoglobínica mais lenta foi utilizada quantidade de ferro inferior ao preconizado pela AIN 93G (35 mg/kg de ração)(21). Assim, foram adicionados 25 mg de ferro/kg de ração. Experimentos
realizados anteriormente em nosso laboratório evidenciaram que este modelo é eficiente para
avaliar o efeito de fibras alimentares(18,35) sobre a absorção de ferro.
A evolução da hemoglobina e hematócrito durante as três semanas de ingestão dos
prebióticos demonstrou maior regeneração de hemoglobina nos grupos que receberam inulina
HP e oligofrutose, em concordância com a literatura(12,32,33,34). Entretanto, o grupo synergy1,
embora tenha demonstrado maior regeneração da massa hemoglobínica em relação ao grupo
controle, não atingiu diferença significante em nenhuma das três avaliações realizadas.
Estudos relatam que o synergy1 beneficia a absorção de cálcio e magnésio em nível
superior aos prebióticos oferecidos isoladamente, com um efeito sinérgico advindo
aparentemente dessa conjugação de prebióticos(9). Esse efeito não foi encontrado no que se refere
à absorção do ferro, quando comparado à inulina HP e oligofrutose, considerando ainda que a
avaliação da absorção de ferro pela absorção aparente confirmou os resultados obtidos através da
hemoglobina e hematócrito.
Na literatura existe um grande interesse em se definir como alguns tipos de fibras
alimentares poderiam beneficiar a absorção de minerais(36,37).
Em relação ao ferro, uma explicação parcial provém da confirmação por recentes
pesquisas, da capacidade de absorção do mesmo pelo intestino grosso em animais, considerando
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ser este o local de fermentação dos prebióticos, os quais aumentam a expressão de genes para
absorção de ferro, embora esses receptores existam em concentrações menores que no
duodeno(36,37,38). Em 2007(36), estudo com suínos demonstrou que a absorção colônica nesses
animais equivale a 14% da absorção duodenal.
Paralelo a essa capacidade, cita-se o aumento da área superficial para absorção, como
conseqüência do efeito trófico gerado pelos oligossacarídeos não-digeríveis sobre o cécum e
cólon(26,39), o que se relaciona a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)(40).
O efeito trófico produzido pelos prebióticos no presente estudo, pode ser percebido pelo
maior peso da parede cecal e dos cólons proximal e distal, em relação ao grupo controle.
Também, a produção de AGCC diminui o valor do pH cecal, gerando benefício sobre a
absorção intestinal de minerais, por permitir maior solubilidade dos íons, inclusive do ferro(39).
Nesse estudo, o pH mensurado no cécum era inferior entre os grupos recebendo os prebióticos
em comparação ao grupo controle. Sabe-se também que os AGCC podem formar complexos
solúveis com ferro (41), facilitando a entrada de ferro na célula intestinal.
Contudo, deve-se ressaltar que os efeitos sobre a absorção gerados pela fibra não se
restringem ao cólon. A absorção aparente de minerais em porcos recebendo amido resistente ou
amido digerível demonstrou maior absorção dos mesmos, inclusive ferro, no grupo recebendo
amido resistente, embora o material digerido fosse coletado no íleo terminal. Os autores
relacionam o aumento do tempo de trânsito gerado pelo amido resistente a maior absorção
devido ao aumento do tempo de contato do alimento com a parede intestinal(42).
Um aumento de superfície gerado pelas fibras e seus produtos de fermentação, também
pode ocorrer no intestino delgado, através de um estímulo via mediação sistêmica. Os possíveis
efetores dessa mediação são o sistema nervoso autônomo e os hormônios peptídeo YY (PYY),
enteroglucagon, glucagon like-peptídeo (GLP-2) e gastrina(40,43), além do aumento do número de
receptores de ferro, estimulados pela ingestão dos prebióticos(38).
É interessante observar o efeito do synergy1 sobre a absorção de ferro. Embora exista
maior regeneração da hemoglobina se comparado ao grupo controle, essa diferença não é
estatisticamente significante. Por sua vez, o efeito gerado por esse grupo sobre o pH cecal e peso
da parede intestinal foi semelhante aos outros grupos consumindo prebióticos.
Tako et al, em 2007 (38), ao avaliarem a alteração de receptores de ferro em diferentes
locais do intestino de suínos que consumiram prebióticos, ofereceram synergy1 como fonte de
inulina e confirmaram o aumento de tais receptores. Apesar disso, a mudança na concentração de
hemoglobina, em comparação ao grupo controle, só ocorreu na sexta e última semana de estudo.
Outros estudos que avaliaram o efeito de uma mistura de fibras (farelo de aveia e farelo de trigo
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ou aveia, goma arábica e carboximetilcelulose), encontraram prejuízos na absorção do mineral
ferro(44,45).
Pode-se especular, considerando os efeitos positivos dos frutanos (oligofrutose e inulina)
sobre a absorção mineral, que os teores de 5% de inulina associado a 5% de oligofrutose
(synergy1), não sejam suficientes para gerar o mesmo efeito que 10% desses prebióticos
oferecidos isoladamente, no que se refere à absorção de ferro. Assim, a magnitude do efeito
sobre a absorção de elementos-traço é afetada pelo tipo e dose do frutano(46). Wolf et al, em
1998(47), estudaram o efeito da oligofrutose (1, 3 e 5%) na absorção aparente e no balanço de
diversos minerais, incluindo Fe, Mg, Zn, Ca e P, e verificaram que somente a absorção de Mg,
no grupo que recebeu 5% de oligofrutose na ração, foi significantemente superior ao grupo
controle. A comparação entre a ingestão de 5 e 10% de frutooligossacarídeos com diferentes
tamanhos de cadeia, verificou que a maior concentração de FOS beneficiou a absorção de cálcio
e magnésio, mas o tamanho da cadeia não gerou diferenças significantes(48).
Pode-se especular ainda que o maior estímulo a absorção de cálcio gerado pelo synergy1
poderia inibir a absorção de ferro, visto estudos que mostram claramente uma relação
antagonista entre o cálcio e o ferro dietético (49).
Em relação às dietas ricas em fibras alimentares, há possibilidade de diminuição da
ingestão energética. Essa hipótese é sugerida porque a criança tem menor capacidade gástrica e a
densidade calórica dos alimentos ricos em fibra alimentar é baixa e são capazes de retardar o
esvaziamento gástrico, prolongando a saciedade(28). Nesse estudo, não houve prejuízo da
ingestão alimentar e crescimento corporal.
O peso das fezes frescas, secas e umidade fecal, demonstrou que os prebióticos inulina
HP e synergy1 causam efeitos semelhantes às fibras solúveis(50), provavelmente gerado pela
presença de bactérias, visto que essas fibras são completamente fermentadas e que essa
fermentação estende-se até as partes mais distais do intestino ao contrário da oligofrutose, a qual
é fermentada rapidamente, e pelo teor de água fecal que está aumentado.
Em conclusão, este estudo experimental realizado com ratos anêmicos, em fase de
crescimento, demonstrou benefício dos prebióticos inulina HP e oligofrutose sobre a regeneração
da massa hemoglobínica, enquanto synergy1 não gerou resultado na mesma proporção. O
crescimento corporal e ingestão alimentar não foram prejudicados pelo consumo de nenhum dos
prebióticos estudados. É importante salientar que novos estudos avaliando o efeito de synergy1
sobre absorção intestinal de ferro são necessários, assim como estudos em lactentes humanos que
avaliem a segurança do uso de alimentos ricos em fibras alimentares.
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Resumo

Objetivos: Avaliar o efeito da inulina HP, oligofrutose e synergy1 sobre a morfometria
intestinal, mensurando a altura de vilosidade (AV), profundidade de cripta (PC) e espessura total
da mucosa (ETM) do duodeno, cécum, cólon proximal e distal e número de células caliciformes.

Métodos: Ratos Wistar (n=32) foram alimentados com ração AIN93-G constituindo quatro
grupos: 1) Grupo inulina HP; 2) Grupo synergy1; 3) Grupo oligofrutose, todos com 100 g do
respectivo prebiótico por kg de ração e 4) Grupo controle, no qual o prebiótico foi substituído
por amido de milho. Após 6 semanas os animais foram sacrificados e extraídas as partes
intestinais. Para análise morfométrica foram preparadas lâminas coradas com hematoxilinaeosina e para contagem de células caliciformes foram conjugadas técnicas histoquímicas de
alcian blue e ácido periódico de Shift.

Resultados: As medidas morfométricas no cécum demonstraram que os três grupos recebendo
prebióticos apresentaram medidas maiores, com diferença significante na PC e ETM, em relação
ao grupo controle (p<0,001). No cólon proximal, apenas o grupo oligofrutose apresentou maiores
medidas com diferença significante em relação ao controle (p<0,001). No cólon distal, tanto o
grupo inulina HP quanto oligofrutose apresentaram maior PC e ETM com diferença significante
em relação ao controle (p=0,002 e p=0,001). No duodeno não houve diferença significante na
comparação entre grupos. A contagem de células caliciformes foi significantemente maior no
grupo controle em relação a determinados grupos recebendo prebióticos.

Conclusões: Inulina HP e oligofrutose aumentaram a superfície de absorção do cólon, mas a
ingestão de synergy1 não gerou alteração morfométrica no cólon proximal e distal.
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Abstract

Objectives: To evaluate the effects of HP inulin, oligofructose and synergy1, on the intestinal
morphometry of rats during their growth phase, measuring the crypt depth (CD), vilous height
(VH) and total mucosa thickness (TMT) of the duodenum, cecum, proximal and distal colon and
globets cells number.

Methods: Wistar rats (n=32) were fed with AIN93-G diet composed four groups: 1) Inulin HP
group; 2) Oligofructose group; 3) Synergy1 group, all with 100 g of the respective prebiotic per
kg of diet and 4) Control group, in which the prebiotic was replaced by corn starch. After six
weeks the animals were sacrified and the intestinals parts were extracted. To morphometry
analisys were prepared glass stained with hematoxilin and eosin and to stain globet cells were
used histochemichal methods of alcian blue and periodic acid Shift.

Results: The morphometry measurements in cecum showed that the three groups that received
prebiotics had significant increase in the VH and TMT, in relation to control group (p<0,01). In
proximal colon, just oligofructose group showed significant increase in relation to control
(p<0,001). In the distal colon, both inulin HP and oligofructose group showed increase in VH
and TMT with significant difference in relation to control (p=0,002 and p=0,001). In duodenum
hadn’t significance difference between groups. The number of globet cells were significant
increased in control group in relation to specific groups receiving prebiotics. In the duodenum
wasn´t significant difference in the comparison between groups. The number of globets cells
were greater in control group in relation to other groups receving prebiotics, with statistically
significance difference.

Conclusions: HP inulin and oligofructose increased the colon surface of absorption, but the
synergy1 ingestion dindn´t promove morphometry alteration in proximal and distal colon.

99

Introdução

Recentes estudos demonstram que fibras alimentares fermentáveis podem aumentar a
absorção intestinal de minerais(1,2,3). Vários estudos buscam compreender os mecanismos pelos
quais o benefício gerado pelas fibras alimentares sobre a absorção de minerais ocorre. Em
relação ao ferro, um menor número de estudos foi realizado, entretanto a confirmação por
recentes pesquisas, da capacidade de absorção do ferro pelo intestino grosso de roedores(4,5,6),
constitui uma das explicações para o benefício gerado pelos prebióticos, considerando ser esse o
principal local de fermentação dos mesmos. Observa-se em ratos gastrectomizados, que a
ingestão de frutooligossacarídeos previne a anemia, mas essa prevenção é prejudicada se houver
cecotomia associada(7).
Entre os mecanismos observados cita-se a redução do pH luminal, favorecida pela
produção dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), contribuindo para solubilização do mineral
no lúmen(8,9,10,11) e aumento da expressão genética de transportadores e proteínas quelantes do
ferro intestinal (DMT1, TfR, Dcytb, ferroportina, mucina e ferritina), em animais, tanto em nível
de duodeno como colônico, a partir do oferecimento de dieta adicionada de inulina(11).
Paralelo a esses mecanismos, cita-se o aumento da área superficial disponível para
absorção de nutrientes, como conseqüência do efeito trófico gerado pelos oligossacarídeos nãodigeríveis sobre o cécum e cólon(10,12,13). Tal efeito se relaciona a produção dos AGCC,
proveniente da fermentação das fibras alimentares, principalmente o butirato, o qual é fonte
energética para os colonócitos(14). Esse aumento de superfície promove elevação do número de
receptores de ferro presentes no cólon(9), com maior expressão de enzimas da borda em escova e
do sistema de transporte de nutrientes(15,16), aumentando consequentemente a área absortiva do
trato gastrointestinal(9,17).
É importante relatar que tanto o aumento do peso do órgão, quanto à alteração
morfométrica gerada pelo consumo de fibras alimentares fermentáveis se estende ao intestino
delgado. Esse estímulo parece ocorrer via mediação sistêmica, visto a ausência de contato direto
com os AGCC. Os principais responsáveis por essa mediação sistêmica são o sistema nervoso
autônomo e os hormônios do trato gastrintestinal (PYY, enteroglucagon, GLP-2 e
gastrina)(18,19,20,21,22), os quais apresentam efeito trófico sobre o intestino(22).
Outro aparente colaborador na absorção de ferro é a mucina. As mucinas são
glicoproteínas secretadas a partir das células caliciformes e estão envolvidas em uma variedade
de funções citoprotetoras contra agressões mecânicas, colonização por bactérias patogênicas e
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suas toxinas, além de carcinógenos(23). No que se refere à absorção do ferro, encontra-se uma
grande quantidade dos transportadores de ferro, DMT1 (divalent metal transporter 1) e
mobilferrina nas células caliciformes e extracelularmente associados à mucina luminal. Portanto,
o papel da mucina nessa situação seria aumentar a superfície de absorção do ferro, embora o
mecanismo pelo qual a mobilferrina extracelular seria transferida para o interior do enterócito
seja desconhecido (24).
Alguns estudos citam que o consumo de fibras alimentares fermentáveis aumentam a
produção de mucinas, assim como o número de células caliciformes, o que poderia justificar o
benefício dessas fibras sobre a absorção de ferro(25,26). Entretanto, os resultados dos estudos que
avaliaram tal efeito são contraditórios, considerando que o número de células contendo muco
varia de acordo com a ausência de bactérias, tipo de microbiota, local do intestino e composição
da dieta(27).
Ainda em relação à otimização da absorção de minerais, observou-se que a combinação
de prebióticos com diferentes graus de polimerização é capaz de beneficiar a absorção do cálcio
em proporções maiores se comparado ao oferecimento de inulina ou oligofrutose
isoladamente(28,29). Entretanto, sob nosso conhecimento, a literatura não relata estudos avaliando
o efeito de tal combinação sobre a absorção de ferro. Assim, foi realizado estudo em nosso
laboratório com objetivo de avaliar essa questão e o resultado demonstrou que tal mistura não
gerou benefício sobre a absorção do ferro na mesma proporção que os prebióticos oferecidos
isoladamente(30).
Assim, diante da necessidade de maior entendimento dos mecanismos pelos quais alguns
prebióticos beneficiam a absorção do ferro e de se conhecer se a combinação de prebióticos gera
modificações morfométricas semelhantes aos prebióticos oferecidos isoladamente, realizou-se o
presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito dos prebióticos inulina HP, oligofrutose e
synergy1 sobre a morfometria intestinal (altura de vilosidade, profundidade de cripta e espessura
total da mucosa) e número de células caliciformes do duodeno, cécum, cólon proximal e distal,
de ratos saudáveis, em fase de crescimento, em comparação a animais alimentados com ração
sem fibra alimentar.
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Métodos

Foram utilizados 32 ratos machos da linhagem Wistar, com 21 dias de vida ao início do
experimento. Durante todo o período do estudo receberam, “ad libitum”, ração e água
desionizada, por meio do sistema MilliQ Plus (Millipore Corp., São Paulo, SP, Brasil). Todos
foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais, fabricadas em acrílico e aço inoxidável
(Nalgene-Metabolic Cages 650-0100, Rochester, NY, USA), sob ciclo de luz de 12 horas e
temperatura de 23±1°C. O uso dessas gaiolas impede a coprofagia.
No início do estudo, os animais foram distribuídos segundo peso corporal e comprimento,
formando quatro grupos de estudo semelhantes segundo estas variáveis. Os animais foram
alimentados com ração AIN 93-G(31), adicionado das fibras alimentares inulina HP, oligofrutose,
synergy1, ou ração sem fibra alimentar (controle), pelo período de seis semanas consecutivas. As
fibras alimentares inulina HP, oligofrutose e synergy1 foram acrescentadas em substituição à
celulose (50 g/kg de ração), mas considerando que a quantidade final de fibra alimentar nas
rações experimentais foi de 100 g/kg de ração, os outros 50 g de fibra alimentar foram
descontados do teor de amido de milho, e os teores de proteínas, carboidratos e gorduras, se
presentes na constituição das fibras alimentares, foram descontados do que é preconizado na
ração AIN 93-G. Também, na ração controle a fibra alimentar foi substituída por amido de
milho(32), com intuito de manter o baixo teor de fibra alimentar. A composição de cada dieta é
descrita na Tabela 1.
Durante as seis semanas de estudo, a ingestão alimentar foi mensurada diariamente e o
peso corporal semanalmente, para comparação entre os grupos.
Ao final do estudo, os animais eram anestesiados por inalação de isoflorano. Foi feita
incisão mediana da parede abdominal e do peritôneo e, para análise dos segmentos intestinais,
foi utilizada metodologia descrita por Aguilar-Nascimento et al, 1999(33). Os animais foram
deixados em jejum por 12 horas (noite anterior ao sacrifício), com o objetivo de reduzir a
quantidade do produto de digestão no lúmen intestinal. Após localização do ângulo de Treitz, foi
isolado e retirado o duodeno. O intestino grosso foi dividido primeiramente em dois segmentos,
o cécum e o cólon. O cólon, por sua vez, foi dividido em proximal e distal. O segmento retirado
do cólon proximal estava a cerca de 1 cm abaixo do cécum e o do cólon distal, a 2 cm da
reflexão do peritôneo.
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Análise morfométrica

Os espécimes intestinais foram conservados em formol tamponado a 10,0% por pelo
menos 24 horas. Procedida à fixação, as peças foram colocadas em álcool absoluto. Na etapa
seguinte as peças foram desidratadas em álcool em soluções crescentes (50, 80 e 99,5 GL),
diafanizadas em xilol, tratadas e incluídas em parafina. Os cortes histológicos foram obtidos
utilizando-se micrótomo rotativo Luca RM 2135, com espessura de 2 µm, transferidos para
lâminas de vidro e corados com hematoxilina-eosina, conforme técnica descrita por Michalany,
1980(34), modificada.
O estudo morfométrico foi realizado utilizando-se o programa analisador de imagens
IMAGE-PRO PLUS, versão 3.0 para Windows, da Media Cybernetics. As imagens foram
obtidas através de um microscópio marca Zeiss e transferidas para um computador através de
uma câmera de vídeo SONY CCD-IRIS. As medidas morfométricas foram realizadas utilizando
o programa Image tool, versão 3.0 final, e as distâncias medidas foram determinadas utilizandose demarcações na imagem para delinear as estruturas avaliadas (Figuras 1 e 2).
A análise do duodeno foi feita com aumento de 40 vezes para a espessura total da
mucosa, altura da vilosidade e profundidade da cripta. A avaliação morfométrica somente foi
realizada nos cortes histológicos cujas vilosidades e criptas estivessem bem orientadas (cortados
perpendicularmente à muscularis mucosae).
As medidas avaliadas foram determinadas da seguinte forma:
 Altura da vilosidade (AV): distância do ápice da vilosidade até a junção
vilosidade-cripta;
 Espessura total da mucosa (ETM): distância do ápice da vilosidade até a
muscularis mucosae;
 Profundidade da cripta (PC): obtida subtraindo-se a altura da vilosidade da
espessura total da mucosa;
 Relação vilosidade:cripta: altura da vilosidade dividida pela altura da cripta
correspondente (Figura 1).
Para análise do cécum, cólon proximal e distal foi utilizado um aumento de 100 vezes
para mensurar profundidade da cripta e espessura total da mucosa. A avaliação morfométrica foi
realizada nas criptas bem orientadas. As medidas foram determinadas da seguinte forma:
 Profundidade da cripta (PC): distância do ápice da cripta até o córion.
Considerou-se o córion para uma medida mais fidedigna, pois havia uma melhor
visibilidade na divisão do mesmo com a muscularis mucosae;
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 Espessura total da mucosa (ETM): distância do ápice da cripta até a muscularis
mucosae (Figura 2).
Para avaliação da altura da vilosidade, espessura total da mucosa e profundidade da cripta
(tanto para duodeno, quanto cécum e cólon) foi selecionada quatro seções por rato e realizadas
de 6 a 8 medidas por seção, obtendo-se um total de 30 medidas para cada item, com distância
mínima de 100 µm entre as imagens capturadas. O resultado foi expresso como a média dos
valores obtidos para cada item avaliado. Todas as medidas foram expressas em micrômetros
(µm). A leitura das lâminas foi realizada de maneira codificada, para que o observador não
reconhecesse a que grupo pertencia às mesmas.

Contagem de células caliciformes

Para visualização das células caliciformes foram conjugadas a técnica histoquímica de
Alcian Blue, pH 2,5, detectando mucinas ácidas e a técnica de ácido periódico mais reativo de
Schiff (PAS), detectando mucinas neutras (modificado de MacManus, Mowry, 1960)(35).
Primeiramente as lâminas foram mergulhadas na solução tampão pH 2,5 (ácido acético 3%), por 5 minutos e a seguir em solução de alcian blue por 30 minutos. As lâminas foram
lavadas em água corrente e submetidas 3 vezes a água destilada por 5 minutos. Em seguida,
foram mergulhadas durante 30 minutos em solução de ácido periódico. Após esta etapa, elas
foram lavadas em água destilada e incubadas (ao abrigo de luz) em reativo de Schiff por 30
minutos. Em seguida as lâminas foram lavadas em água corrente, desidratadas (álcool absoluto
99,5 GL), diafanizadas (xilol) e montadas em entellan (Merck).
A contagem celular foi realizada utilizando-se o programa analisador de imagens
IMAGE-PRO PLUS, versão 3.0 para Windows, da Media Cybernetics. As imagens foram
obtidas através de um microscópio marca Zeiss e transferidas para um computador através de
uma câmera de vídeo SONY CCD-IRIS. A contagem celular foi realizada manualmente
utilizando o programa Image tool, versão 3.0 final, e foram contadas as células azuis (mucinas
ácidas), magentas (mucinas neutras) e roxas (mucinas ácidas e neutras) (Figuras 3a e 3b e 4a e
4b).
As células caliciformes foram contadas num aumento de 200 x, utilizando-se 10 campos
de 200 x 200 µm, sendo escolhidos os campos mais representativos, evitando-se a base das
criptas (no caso do cécum e cólon), pela pouca definição entre as células caliciformes e
buscando-se a região mais próxima a cripta, mas ainda nas vilosidades, no caso do duodeno, por

104

tratar-se de uma região mais uniforme, com distância mínima de 100 µm entre os campos, por
animal.
Os resultados foram expressos em média ± desvio-padrão, considerando que todas as
variáveis numéricas tinham distribuição normal. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada
para comparação entre os grupos. Quando revelou diferença estatisticamente significante, a
análise foi complementada com o teste de Tukey, calculado com o emprego do programa JandelSigma Stat, fixando-se em 0.05 ou 5% o nível de rejeição da hipótese de nulidade.
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo.
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TABELA 1 – Formulação da ração AIN93-G, indicada para ratos em fase de crescimento,
modificada pela substituição de 50 g de celulose e 50 g de amido de milho por 100 g de Inulina
HP, Synergy1, Oligofrutose ou amido de milho (dieta Controle)

Ingredientes (g/Kg)

Inulina HP

Synergy1

Oligofrutose

Controle

Inulina HP

103.1

0.00

0.00

0.00

Synergy1

0.00

112.36

0.00

0.00

Oligofrutose

0.00

0.00

108.7

0.00

Amido de milho

476.39

475.13

475.79

579.49

Caseína

200.00

200.00

200.00

200.00

Sucrose

100.00

92.00

95.00

100.00

Óleo de soja

70.00

70.00

70.00

70.00

L-cistina

3.00

3.00

3.00

3.00

Bitartrato de colina

2.50

2.50

2.50

2.50

T-butilhidroquinona

0.014

0.014

0.014

0.014

Mistura vitamínicaA

10.00

10.00

10.00

10.00

Mistura mineralB

35.00

35.00

35.00

35.00

Citrato férrico (19%)

0.129

0.128

0.129

0.132

Composição de macronutrientes em 100 g de produto: Inulina HP: Carboidratos, 0 g; proteínas, 0 g;
gorduras totais, 0 g; fibra alimentar, 97 g; Synergy 1: Carboidratos, 8 g; proteínas, 0 g; gorduras totais, 0
g; fibra alimentar, 89 g Oligofrutose: Carboidratos, 5 g; proteínas 0 g; gorduras totais, 0 g; fibra alimentar,
92 g.
A (Roche®):

Composição em mg: ácido nicotínico, 30; pantotenato, 15; piridoxina, 6; tiamina, 5;

riboflavina, 6; ácido fólico, 2; composição em µg: vitamina k, 750; D-biotina, 200; vitamina B12, 25;
composição em IU: vitamina A, 4000; vitamina D3, 1000; vitamina E, 75.
B (Roche®): Composição em mg – minerais essenciais – cálcio, 5000; fósforo, 1561; potássio, 3600;
enxofre, 300; sódio, 1019; cloro, 1571; magnésio, 507; zinco,30 ; ferro, 35; manganês,10; cobre, 6; iodo,
0.2; molibdênio, 0.15; selênio, 0.15 – minerais potencialmente benéficos – silício, 5; cromo, 1; flúor, 1;
níquel, 0.5; boro, 0.5; lítio, 0.1; vanádio, 0.1.

106

FIGURA 1 – Exemplo da avaliação da altura da vilosidade (AV) e espessura total da mucosa
(ETM), num aumento de 40 vezes (esquema sem escala).

107

FIGURA 2 - Exemplo da avaliação da profundidade de cripta (PC) e espessura total da mucosa
(ETM), num aumento de 100 vezes (esquema sem escala).
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FIGURA 3A - Exemplo de imagem capturada no duodeno para isolamento da área de 40000
µm2 onde foram contadas as células caliciformes.

FIGURA 3B – Área isolada referente à imagem acima, com aproximadamente 40000 µm2, onde
se realizou manualmente a contagem das células caliciformes.
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FIGURA 4A – Exemplo de imagem capturada no cólon para isolamento da área de 40000 µm2
onde foram contadas as células caliciformes.

FIGURA 4B - Área isolada referente à imagem acima, com aproximadamente 40000 µm2, onde
se realizou manualmente a contagem das células caliciformes.
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Resultados

Os pesos, no início do tratamento dietético, dos ratos dos grupos inulina HP, oligofrutose,
synergy1 e controle foram respectivamente: 46,71±2,92 g, 47,02±4,23 g, 46,91±2,89 e
44,72±3,19g (p=0,483). O comprimento corporal (corpo + cauda) foi, na mesma ordem:
18,64±0,79 cm, 18,54±0,79 cm, 18,44±0,68 cm e 18,09±0,94 cm (p=0,555). Considerando o
peso e o comprimento, os quatro grupos estudados eram semelhantes, segundo essas variáveis,
antes do início das dietas experimentais.
A Tabela 2 mostra a evolução do peso, comprimento corporal e ingestão alimentar
durante as seis semanas de estudo. Não houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos, em qualquer uma das semanas da avaliação.
A Tabela 3 apresenta as medidas morfométricas do duodeno, considerando-se altura da
vilosidade, profundidade de cripta, largura da mucosa e relação vilo/cripta. Na comparação entre
os grupos de estudo não houve diferença estatisticamente significante.
A avaliação morfométrica do cécum, cólon proximal e distal é mostrada na Tabela 4.
Observa-se que no cécum, os animais consumindo prebióticos apresentam maior profundidade
de cripta e largura da mucosa, quando comparado ao grupo controle (p<0,001), sem diferença
significante entre os grupos que recebiam prebióticos.
No cólon proximal, o grupo oligofrutose apresenta maior profundidade de cripta e largura
da mucosa que os grupos inulina HP, synergy1 e controle (p<0,001), sem diferença
estatisticamente significante quando os três últimos grupos foram comparados entre si.
No cólon distal, a profundidade de cripta e a largura da mucosa eram maiores nos grupos
inulina HP e oligofrutose, com diferença significante em relação ao grupo controle (p=0,002). A
largura da mucosa do grupo inulina HP foi estatisticamente maior que o grupo synergy1
(p=0,001). Não houve diferença estatística na comparação entre os grupos recebendo prebióticos
e entre o grupo synergy1 e controle (p>0,05).
Em relação à contagem das células caliciformes, a Tabela 5 expõe os resultados obtidos
na comparação entre grupos. Em todos os locais avaliados, o grupo controle apresentou maior
número de células caliciformes se comparado aos grupos recebendo prebióticos. Diferença
estatisticamente significante foi observada em nível de duodeno, quando o grupo controle
apresentou um número maior de células em relação aos grupos inulina HP e synergy1, no cólon
proximal quando o número de células do grupo controle foi significantemente superior ao grupo
oligofrutose e no cólon distal quando foi significantemente superior ao grupo synergy1.
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TABELA 2 – Peso (g), comprimento (cm) e ingestão alimentar semanal (g) nos grupos Inulina
HP, Oligofrutose, Synergy1 e Controle

Variáveis

Período

Inulina HP

Oligofrutose

Synergy1

Controle

(n=8)

(n=8)

(n=8)

(n=8)

1 semana

75,27±8,9

72,25±12,60

76,25±4,71

76,46±9,95

0,799

2a semana

116,39±15,01

115,92±12,06

118,22±16,79

122,95±13,42

0,757

Peso

3a semana

152,59±19,13

153,69±13,77

156,12±23,02

168,81±14,84

0,271

Corporal

4a semana

192,16±26,57

192,24±18,09

195,40±32,09

209,30±19,22

0,466

5a semana

219,40±28,42

215,37±18,74

226,41±33,81

239,45±22,43

0,303

6 a semana

243,00±28,10

236,10±24,00

256,21±31,65

266,14±25,81

0,152

1 a semana

23,75±1,07

23,44±1,24

23,37±0,44

23,81±0,96

0,750

2 a semana

28,75±1,22

28,50±1,39

28,81±0,96

29,25±0,60

0,583

Comprimento

3a semana

33,06±1,78

33,25±0,84

33,62±0,74

33,94±1,27

0,501

Corporal

4 a semana

34,94±1,32

34,62±0,69

35,44±1,05

35,44±0,56

0,263

5asemana

36,31±1,36

36,37±1,41

37,12±1,13

36,94±1,24

0,509

6a semana

38,00±1,28

38,25±1,07

38,87±1,25

38,75±1,73

0,535

1a semana

58,96±8,54

54,16±7,34

59,29±6,66

57,77±6,61

0,493

2 a semana

87,30±9,63

85,80±9,93

80,94±4,58

88,40±5,97

0,264

Ingestão

3 a semana

98,74±12,00

105,1±28,11

99,61±4,54

104,35±6,53

0,316

Alimentar

4 a semana

99,86±38,10

117,45±7,00

113,90±6,81

111,09±7,14

0,344

Semanal

5 a semana

105,94±9,06

111,93±10,76

112,90±10,184

105,76±15,99

0,487

6 a semana

117,91±8,85

118,96±16,09

121,74±15,14

124,32±10,78

0,761

a

Total

p

774,95±171,47 791,23±200,10 788,93±184,96 784,50±190,35 0,999

Valores são médias ± desvios-padrão. Análise de variância (ANOVA)
n = número de animais.
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TABELA 3 - Altura da vilosidade (µm), profundidade de cripta (µm), largura da mucosa (µm) e
relação vilo/cripta do duodeno nos animais dos grupos Inulina HP, Oligofrutose, Synergy1 e
Controle

Altura da

Inulina HP

Oligofrutose

Synergy1

Controle

(n=8)

(n=8)

(n=8)

(n=8)

p

543,65±54,15 538,81±44,00 562,98±32,61 504,34±53,89

0,135

Duodeno Profundidade 286,45±40,73 291,29±31,56 288,68±30,29 270,01±41,99

0,658

vilosidade

de cripta
Largura da

830,10±72,59 830,10±52,48 848,62±44,31 774,35±72,14

0,127

mucosa
Relação

1,87±0,47

1,72±0,69

2,20±0,43

vilo/cripta
Valores são médias ± desvios-padrão. Análise de variância (ANOVA)
n = número de animais.
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2,03±0,35

0,305

TABELA 4 – Profundidade de cripta (µm) e largura da mucosa (µm) do cécum, cólon proximal
e cólon distal nos animais dos grupos Inulina HP, Oligofrutose, Synergy1 e Controle

Inulina HP

Oligofrutose

Synergy1

Controle

(n=8)

(n=8)

(n=8)

(n=8)

Profundidade 334,768±20,03b
Cécum

p

344,92±43,46b

327,06±33,46 b

234,16±26,25 a <0,001

357,39±25,07b

370,63±48,41b

347,07±33,68 b

254,63±26,38 a <0,001

243,44±47,45a

387,23±115,25 b

279,56±42,92 a

201,82±36,98 a <0,001

265,93±52,49a

415,62±121,25 b

301,96±46,52 a

220,35±39,36 a <0,001

306,29±40,19b

288,50±53,34b

258,07±22,68ª,b 229,84±23,10 a =0,002

340,99±40,61b

328,12±55,20b,c 288,40±19,07a,c 264,03±25,05 a =0,001

de cripta
Largura da
mucosa
Profundidade

Cólon

de cripta

Proximal

Largura da
mucosa
Profundidade

Cólon

de cripta

Distal

Largura da
mucosa

Valores são médias ± desvios-padrão. Análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para comparação
entre grupos. Letras diferentes na mesma linha representam diferenças estatisticamente significantes, na
comparação entre grupos (p<0,05)
n = número de animais.
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TABELA 5 – Número de células caliciformes do duodeno, cécum, cólon proximal e cólon distal
nos animais dos grupos Inulina HP, Oligofrutose, Synergy1 e Controle

Inulina HP

Oligofrutose

Synergy1

Controle

p

(n=8)

(n=8)

(n=8)

(n=8)

Duodeno

26,22±3,57b

27,98±2,92ª,b

25,29±4,03 b

31,80±3,20 a

0,004

Cécum

53,07±8,75

50,31±12,29

55,21±14,45

68,46±18,34

0,066

Cólon

83,40±16,58ª,b

76,01±18,37b

78,66±10,26ª,b

96,61±9,97 a

0,035

81,35±5,99 b

97,29±13,18a

0,044

proximal
Cólon distal

87,54±12,68ª,b 83,09±12,67ª,b

Valores são médias ± desvios-padrão. Análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para comparação
entre grupos. Letras diferentes na mesma linha representam diferenças estatisticamente significantes, na
comparação entre grupos (p<0,05)
n = número de animais.
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Discussão

Nesse estudo foi investigado o efeito dos prebióticos inulina HP, oligofrutose e synergy1
sobre a morfometria da parede duodenal, cecal e colônica. Previamente nós demonstramos que a
inulina HP e oligofrutose oferecidos isoladamente numa concentração de 10 % contribuem para
maior absorção de ferro em ratos anêmicos, em comparação aos que não recebiam os prebióticos
(controle). Outro grupo de animais que recebeu synergy1 (o qual equivale a uma mistura de 50
% de oligofrutose e 50 % de inulina HP), também numa concentração de 10 %, não obtiveram
benefício sobre a absorção de ferro com mesmo grau de eficiência(30).
Dentre os vários mecanismos citados e que poderiam beneficiar a otimização da absorção
intestinal de minerais, cita-se o aumento da superfície absortiva(10,12,13). Assim, com o objetivo de
verificar se um maior tamanho de superfície intestinal poderia acontecer entre animais ingerindo
prebióticos, foram realizadas medidas morfométricas no duodeno, cécum e cólon dos animais
saudáveis em fase de crescimento.
No cécum, os três tipos de prebióticos determinaram maior profundidade de cripta e
espessura total da mucosa, comparado ao grupo controle (p<0,001), enquanto no cólon proximal
apenas a oligofrutose produziu, com diferença significante, maior profundidade de cripta e
espessura total da mucosa, se comparado ao grupo controle. No cólon distal, tanto a inulina HP
quanto a oligofrutose determinaram maior profundidade de cripta e espessura total da mucosa
com diferença significante em relação ao grupo controle, sendo a largura da mucosa do cólon
distal no grupo inulina HP também significantemente maior que o grupo synergy1.
O maior tamanho de superfície epitelial gerado pela oligofrutose no cólon proximal pode
se relacionar ao fato da mesma possuir menor tamanho de cadeia e, portanto, servir inicialmente
como substrato para fermentação no cólon proximal, gerando ácidos graxos de cadeia curta,
entre eles o butirato, principal fonte energética para os colonócitos, o que beneficiaria esse
aumento de superfície no cólon proximal. Por outro lado, a inulina HP, a qual possui cadeia
longa, pode ser fermentada mais lentamente e manter essa fermentação nas partes mais distais do
cólon(28).
O grupo synergy1 não ocasionou aumento significante da profundidade de cripta e
espessura total da mucosa no cólon em relação ao grupo controle, o que pode se relacionar a
menor eficiência sobre a absorção de ferro, sendo plausível considerar que provavelmente outros
fatores devem contribuir para efeito.
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Pode-se especular que o oferecimento de 5% de oligofrutose associado a 5% de inulina
HP (o que constitui o synergy1), não produza o mesmo efeito desses prebióticos se oferecidos
isoladamente, principalmente se considerarmos que a maior intensidade de fermentação ocorre
em locais diferentes. Um estudo que avaliou o efeito de diferentes concentrações de inulina (0 %,
5 %, 10 % e 20 %) sobre o peso da parede cecal, encontrou que quanto maior era a concentração
de inulina na dieta, maior era o peso da parede cecal(36).
No duodeno não houve diferença estatisticamente significante na comparação entre os
grupos, embora o consumo dos três prebióticos produzisse medidas maiores em comparação ao
grupo controle. Outros estudos encontraram aumento de medidas morfométricas no intestino
delgado gerado pelo consumo de fibras fermentáveis. O oferecimento de dieta líquida com 2,5 %
de pectina a ratos em comparação a ingestão da mesma dieta sem adição de pectina, demonstrou
que tanto a altura de vilosidade, quanto a profundidade de cripta do jejuno e íleo eram
significantemente maiores nos animais consumindo pectina(20).
Considerando que as fibras alimentares são fermentadas em nível colônico, esse estímulo
parece ocorrer via mediação sistêmica, visto a ausência de contato direto com os AGCC. Os
principais responsáveis por essa mediação sistêmica são o sistema nervoso autônomo e os
hormônios do trato gastrintestinal (PYY, enteroglucagon, GLP-2 e gastrina)(18,19,20,21,22).
Especificamente em relação ao efeito trófico sobre o duodeno, a avaliação da infusão de
AGCC no cécum de animais demonstrou aumento da quantidade de gastrina tecidual(21). Além
disso, outro estudo demonstrou que a infusão de gastrina oral ou parenteral em ratos produziu
aumento no peso do estômago e intestino delgado e maior proliferação celular no intestino
delgado proximal, a qual diminuída distalmente, entretanto em nível colônico não foi observado
efeitos proliferativos(37).
No presente estudo também se observou que o grupo controle, o qual teve o prebiótico da
ração substituído por amido de milho, produziu um maior número de células caliciformes que os
grupos recebendo qualquer um dos três tipos de prebióticos estudados, independente do local
avaliado. Assim, no duodeno a diferença estatisticamente significante ocorreu quando o grupo
controle foi comparado com o grupo inulina HP e synergy1. No cólon proximal, a diferença
significante ocorreu na comparação entre o grupo controle e grupo oligofrutose, e no cólon
distal, quando o grupo controle foi comparado ao grupo synergy1.
No que se refere à absorção de ferro, foi observado grandes quantidades do receptor
DMT1 tanto dentro das células caliciformes, quanto junto às mucinas intraluminais, em ratos
deficientes de ferro, o que sugere um papel da mucina otimizando a absorção desse mineral em
nível intestinal(24). Paralelo a isso, foi observado por alguns estudos que a ingestão de
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determinadas fibras alimentares eram capazes de aumentar o número de células caliciformes,
assim como a produção de muco (25,26,38), o que poderia justificar o benefício de determinadas
fibras alimentares sobre a absorção de ferro.
Entretanto, de acordo com os resultados aqui obtidos, a maior absorção de ferro
observada em estudo anterior realizados em ratos anêmicos quando alimentados com inulina HP
e oligofrutose(30) não seria justificada pelo aumento do número de células caliciformes.
Apesar de alguns estudos demonstrarem um aumento no número de células caliciformes a
partir do oferecimento de carboidratos não-digeríveis(25,26), nossos dados estão de acordo com os
resultados obtidos por um estudo que ofereceu 40 g de TOS (trans-galactosylated
oligosaccharide) por kg de ração a ratos com microbiota convencional. Assim, observou-se no
cécum desses animais que o número de células caliciformes não era significantemente diferente
na comparação entre os grupos recebendo TOS e o controle, com exceção da mucina ácida, cujo
número era significantemente inferior no grupo que recebeu o TOS, e da sulfomucina do cólon
distal, que também foi significantemente menor no grupo TOS. É importante citar que o número
de células com mucina ácida do cólon proximal foi maior no grupo TOS. Os autores relatam que
a diminuição no número de células contendo mucina ácida no cécum pode se relacionar a maior
quantidade de AGCC presentes no local, os quais geram um meio mais ácido (27).
Se considerarmos o raciocínio citado pelos autores anteriormente, o maior número de
células caliciformes no grupo controle pode se relacionar com a menor fermentação nesse grupo
devido à ausência de fibra alimentar e, consequentemente, maior proteção contra translocação
bacteriana. Ao se investigar se o oferecimento oral da fibra da aveia reduz os índices de
translocação bacteriana em ratos alimentados com nutrição parenteral ou enteral e qual alteração
o oferecimento da fibra traz para o conteúdo de mucina do jejuno, demonstrou-se que apesar da
ingestão de fibra reduzir significantemente os índices de translocação, a quantidade de mucina da
mucosa e do lúmen era menor em comparação aos grupos que não receberam fibra(39).
Também uma análise da expressão do gene da mucina no duodeno, demonstrou que o
consumo de inulina a 4%, durante 6 semanas, gerou um aumento de 100% da expressão desse
gene, embora esse aumento, em nível colônico não tenha sido significante(11).
Ainda em camundongos imunodeprimidos submetidos à dieta enteral contaminada por
Klebsiella pneumoniae, realizou-se a contagem de células caliciformes do íleo em grupos de
animais recebendo inulina e oligofrutose comparado ao grupo sem prebióticos. Não se observou
qualquer relação entre dieta com fibras e aumento de células caliciformes, sendo a maior
contagem obtida em camundongos que receberam dieta padrão (40).
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Outro estudo demonstrou que o tipo de fibra oferecido e a concentração geram diferentes
respostas no nível de mucina luminal e total (luminal mais tecidual). Assim, foi oferecido10 %
ou 20 % de celulose, psyllium ou farelo de arroz a ratos Wistar durante quatro semanas. Em
nível de intestino delgado não houve diferença significante entre os grupos. No cólon, apenas o
psyllium oferecido a 10 % gerou maior quantidade de mucina luminal e total(38). Portanto,
diferentes tipos de fibras alimentares geram diferentes ações sobre a quantidade de mucina.
O efeito do oferecimento de goma-guar ou fibra citrus a 5% sobre a mucina luminal e
tecidual foi comparado à dieta controle sem fibra alimentar e demonstrou que, apenas a fibra
citrus gerou maior quantidade, com diferença significante, na mucina luminal no intestino
delgado e maior quantidade de mucina tecidual e luminal no cólon, mas sem diferença
significante em relação ao grupo controle(26). Por sua vez, Kleessen et al., 2003(25), encontraram
uma maior espessura da camada de muco e do número de células caliciformes no jejuno distal e
cólon distal de ratos germ free colonizados com flora humana ou com Bacteroides vulgatus e
Bifidobacterium longum, comparados a ratos germ free. Nesse caso é importante ressaltar que os
ratos germ free normalmente apresentam um menor número de células caliciformes conforme
demonstrado por outros estudos e, além disso, a composição da mucina também varia entre os
animais germ free e os convencionais, sendo a proporção de mucinas neutras para mucinas
ácidas (maiores protetores contra translocação bacteriana) no cólon maior nos ratos germ free(41),
e portanto, a comparação a ratos convencionais poderia alterar esse resultado.
No presente estudo, o oferecimento de prebióticos aos animais não gerou maior número
de células caliciformes e, portanto, não se relacionaria a maior absorção de ferro proporcionado
pelo consumo de prebióticos observado em outros estudos. Mas, deve-se lembrar que os ratos
usados nesse estudo não eram anêmicos e, portanto, não havia grande estímulo à absorção de
ferro. O maior número de células caliciformes do grupo controle pode estar relacionado apenas a
questão de proteção contra bactérias patogênicas, considerando pH mais básico do lúmen.
Em conclusão, esse estudo experimental realizado em ratos saudáveis em fase de
crescimento, demonstrou efeito trófico dos prebióticos inulina HP, oligofrutose sobre diferentes
porções intestinais, embora no duodeno essa diferença não fosse significante na comparação com
o grupo controle.

Nos cólons proximal e distal apenas o grupo synergy1 não apresentou

diferença significante em relação ao grupo controle. O número de células caliciformes foi
numericamente maior no grupo controle em todas as porções intestinais, se comparado aos três
grupos recebendo prebióticos, existindo diferença estatisticamente significante na comparação
entre alguns grupos recebendo prebióticos e grupo controle, em diferentes porções intestinais.
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Deve-se ressaltar que novos estudos avaliando o efeito de diferentes fibras alimentares
oferecidas em diferentes concentrações devem ser realizados para verificar a influência das
mesmas sobre o número de células caliciformes e produção de mucina, bem como se a anemia
provocada em ratos altera o número de células caliciformes e produção de mucina. Além disso,
outros estudos para o entendimento dos possíveis mecanismos pelos quais o benefício sobre a
absorção de ferro ocorre, devem ser conduzidos, investigando-se principalmente a ação do
synergy1 sobre a absorção do ferro.
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apesar dos resultados de muitos estudos gerarem dúvidas sobre a ação das
fibras alimentares na absorção de minerais e sobre os possíveis prejuízos de seu
consumo sobre o crescimento corporal (Gralak et al., 1996; Bosscher et al., 2001;
Bosscher et al., 2003), o que está relacionado à ausência de recomendação das
mesmas para crianças menores de 1 ano de idade (Williams et al., 1995; Trumbo et al.,
2002), essa

incerteza pode ser discutida se forem observados os resultados de

estudos atuais que

avaliam o efeito de fibras alimentares sobre a absorção de

minerais, sendo em sua maioria benéficos.
Assim, as fibras alimentares mais fermentáveis parecem beneficiar a absorção
dos mesmos (Sakai et al., 2000; Lobo et al., 2007), enquanto as de menor
fermentabilidade não alteram o grau de absorção (Catani et al., 2003; Feltrin, 2006;
Weber et al, 2007). Em relação ao efeito sobre a ingestão alimentar e crescimento
corporal, aquelas de maior viscosidade são capazes de gerar saciedade precoce e,
portanto, prejudicar o ganho de peso corporal (Furuse, Mabayo, 1996; Feltrin, 2006).
Portanto, no que diz respeito ao oferecimento de fibras para crianças, a
biodisponibilidade de minerais não é a única preocupação entre os profissionais da
área da saúde. Deve-se, ainda, considerar o eventual comprometimento da ingestão
calórica que dietas ricas em fibras alimentares podem trazer à criança, visto sua menor
capacidade estomacal e a baixa densidade calórica desses alimentos.
Por outro lado, há interesse no oferecimento precoce de fibras alimentares a
lactentes, tanto para prevenção e tratamento da constipação intestinal, a qual é
prevalente nessa faixa etária (Motta, Silva, 1998; Aguirre et al., 2002), quanto em
virtude de outros benefícios advindos do consumo das mesmas (Williams, 1995).
No primeiro momento dessa pesquisa, realizada com ratos Wistar em fase de
crescimento com anemia ferropriva, optou-se pela utilização do modelo de regeneração
da massa hemoglobínica, avaliada semanalmente, o que permitiu um período maior de
tempo de avaliação. Ofereceu-se uma quantidade duas vezes maior de fibra em
relação ao recomendado para esses animais, observando-se o efeito sobre a absorção
intestinal de ferro, ingestão alimentar e crescimento corporal.
Os resultados não demonstraram redução da quantidade de alimento ingerido
pelos animais quando estes foram alimentados com ração acrescentada de fibra
alimentar, independente do tipo. Também, o crescimento e ganho de peso corporal
apresentados pelos quatro grupos experimentais, no decorrer das três semanas do
experimento, não indicaram efeito negativo da fibra alimentar.
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O consumo de inulina HP e de oligofrutose beneficiou a absorção de ferro com
diferença significante em relação ao grupo controle. Entretanto, o grupo synergy1
demonstrou apenas um aumento numérico, mas não significante em relação ao grupo
controle. Sob nosso conhecimento o efeito dessa mistura de inulina HP e oligofrutose
(synergy1) ainda não foi avaliado sobre a absorção de ferro.
Nós especulamos que esse resultado possa se dever ao maior benefício que o
synergy1 gera sobre a absorção de cálcio (Coudray, 2003), o qual compete pela
absorção com ferro ou ainda, que as concentrações de inulina HP e oligofrutose
dispostas nesse produto não sejam capazes de gerar os mesmos efeitos, como quando
oferecidos isoladamente e em quantidade duas vezes maior.
Vários são os mecanismos associados com o benefício sobre a absorção de
minerais (Lopez et al., 2001; Tako et al., 2007). Entre eles, cita-se o aumento de
superfície gerado pela fermentação das fibras alimentares (Hoshi et al., 1994; PérezConesa et al., 2007). Em nosso estudo, os pesos das diversas partes intestinais
demonstraram esse aumento e o mesmo foi confirmado pela morfometria intestinal, na
segunda etapa da pesquisa. É importante citar que o grupo synergy1 também gerou
maior superfície intestinal no cécum se comparado ao grupo controle, mas essa
diferença não foi significante nos cólons proximal e distal, o que pode se relacionar
parcialmente com a menor absorção de ferro.
Há uma contradição entre estudos que encontraram um maior número de células
caliciformes ou maior camada de muco produzida pelas mesmas, em animais
alimentados com prebióticos (Kleessen et al., 2003). Outras pesquisas, inclusive a
nossa, não encontraram tal relação, o que pode se relacionar ao meio luminal mais
ácido produzido a partir da fermentação das fibras (Meslin et al., 1993; Frankel et al.,
1995).
Finalmente, é importante ressaltar que estudos que demonstram benefícios do
consumo de determinadas fibras alimentares sobre a absorção de ferro foram em sua
maioria realizados em animais. Portanto, novos estudos são necessários e
preferencialmente, deverão ser realizados em crianças, para que se verifique se os
resultados encontrados em animais se reproduzem em humanos. Também é de
extrema importância a realização de outros estudos que avaliem os mecanismos pelos
quais esse aparente benefício ocorre, assim como, novos modelos que avaliem o efeito
do synergy1 sobre a absorção do ferro.
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Anexo 1 – Declaração da aprovação do projeto de pesquisa relacionado ao primeiro
artigo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo.
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Anexo 2 – Declaração da aprovação do projeto de pesquisa relacionado ao segundo
artigo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo.
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Anexo 3 – Peso (g) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina HP, Synergy1 e
Oligofrutose.
Período

Início

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

Controle
134,1
96,80
110,1
117,5
107,7
116,5
133,3
118,1
107,2
117,4
121,6
111,4
172,8
122,1
139,6
142,8
120,7
152,6
169,2
150,4
145,2
166,4
157,5
122,0
221,2
166,2
185,3
193,9
158,3
201,2
205,9
189,4
169,6
215,9
208,2
158,5
261,2
197,4
212,8
229,8
187,2
238,5
242,8
220,1
195,7
267,4
254,9
201,7

Inulina HP
124,1
106,3
125,8
118,4
103,1
108,5
124,1
125,1
114,8
122,2
128,8
105,6
152,6
121,9
162,8
152,4
144,4
134,0
150,7
156,6
141,8
163,2
153,9
134,6
186,7
151,8
201,2
191,5
189,8
164,5
188,2
206,1
175,2
212,3
205,3
160,9
215,9
178,1
241,5
217,7
228,5
204,0
228,1
248,1
206,9
254,5
247,8
187,9

140

Synergy 1
129,7
117,0
101,6
101,4
108,1
109,4
115,6
116,8
109,3
127,5
121,7
117,8
164,0
145,4
125,9
128,6
135,4
140,0
142,4
144,1
140,1
155,5
158,3
140,6
202,9
179,4
161,5
163,6
176,0
176,5
190,8
181,7
179,4
207,4
200,4
172,6
242,3
196,2
195,8
197,4
202,0
205,3
230,4
216,5
210,3
248,0
238,5
201,6

Oligofrutose
98,70
114,6
97,80
108,2
128,6
110,4
138,4
124,7
120,2
122,1
111,5
-106,8
139,5
120,8
139,0
151,8
131,4
167,8
152,6
149,1
138,4
140,3
-136,5
179,0
156,2
177,0
196,8
172,3
193,8
183,1
189,1
176,3
184,1
-150,1
200,5
181,0
208,7
235,2
197,8
220,1
218,8
225,1
221,6
229,8
--

Anexo 4 – Comprimento (cm) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina HP,
Synergy1 e Oligofrutose.
Período

Início

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

Controle
30,5
27,5
29,5
30,0
29,0
29,0
30,5
28,5
28,0
28,5
28,5
28,5
34,0
30,0
31,0
32,5
31,5
32,0
33,5
32,0
30,0
32,5
32,0
32,5
37,0
32,5
33,0
34,5
32,5
34,5
35,0
34,5
33,5
35,0
34,5
34,0
39,5
35,0
36,0
37,5
34,5
37,5
37,5
36,0
35,0
38,5
36,5
35,0

Inulina HP
29,5
28,0
30,0
29,5
28,0
28,5
29,5
30,5
28,0
30,0
30,0
28,0
32,5
30,0
32,0
32,5
29,5
29,5
32,5
33,5
31,0
34,0
33,0
32,0
34,0
31,0
35,0
34,5
32,0
32,5
35,5
36,0
33,0
36,5
36,5
34,0
37,0
35,0
37,0
36,5
33,5
36,0
37,5
38,5
35,5
39,0
38,0
35,5
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Synergy 1
30,5
28,5
27,5
27,0
29,5
30,0
29,0
30,0
27,5
30,5
28,5
30,0
33,5
31,0
30,0
30,0
31,0
31,5
32,5
33,0
31,5
32,5
32,0
31,5
36,5
33,5
32,5
33,5
35,0
34,0
36,0
36,0
33,5
36,0
35,0
33,5
39,5
35,5
35,0
35,0
36,0
36,5
37,5
38,0
35,5
38,5
38,5
35,0

Oligofrutose
27,5
28,0
27,5
28,5
30,5
28,5
30,0
29,5
28,5
29,0
28,5
-28,5
30,5
29,5
30,5
32,5
32,0
33,0
33,0
32,0
32,0
32,5
-31,0
33,0
31,5
34,0
34,5
34,0
36,5
35,0
36,0
33,5
36,0
-32,5
34,5
33,0
37,0
38,0
37,0
38,5
36,5
36,5
36,5
37,5
--

Anexo 5 – Ingestão alimentar (g) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina
HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Período

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

119,1
88,20
98,40
107,7
77,40
108,4
97,30
89,40
80,70
109,5
121,2
86,50

104,4
75,20
99,10
109,2
107,8
99,10
91,00
95,40
99,50
116,2
96,00
82,80

107,0
88,40
85,50
110,4
104,3
105,7
96,00
85,70
85,90
102,9
109,7
79,20

70,60
102,5
96,20
89,80
96,80
97,40
95,70
97,10
91,10
85,80
92,60
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

124,4
100,5
105,8
132,5
91,50
115,8
103,6
93,70
108,3
128,5
134,4
107,5

111,3
87,10
123,3
109,7
116,6
123,5
103,0
117,9
101,0
129,6
120,0
93,80

116,7
94,00
96,90
103,2
117,9
102,9
115,9
106,9
103,0
125,9
119,5
93,10

93,80
110,9
97,70
101,4
126,4
113,0
114,6
101,6
113,6
117,1
90,90
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

124,6
102,9
105,2
131,2
101,2
124,4
97,70
91,80
97,10
125,0
146,0
116,3

107,7
94,20
130,9
113,7
124,1
115,0
122,9
122,0
114,3
114,0
117,7
109,5

129,4
87,60
109,4
113,3
117,1
113,6
115,2
101,2
97,70
129,5
129,7
101,5

85,80
94,10
87,40
109,5
127,6
117,8
106,6
117,0
101,6
123,7
96,40
--
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Anexo 6 – Eficiência alimentar (g/g) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina
HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Período

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

0,32493703
0,28684807
0,29979675
0,23491179
0,16795866
0,33302583
0,36896197
0,36129754
0,47087980
0,44748858
0,29620462
0,12254335

0,272989
0,207447
0,373360
0,311355
0,383117
0,257316
0,292308
0,330189
0,271357
0,352840
0,261458
0,350242

0,320561
0,321267
0,284211
0,246377
0,261745
0,289499
0,279167
0,318553
0,358556
0,272109
0,333637
0,287879

0,114731
0,242927
0,239085
0,342984
0,239669
0,215606
0,307210
0,287333
0,317234
0,189977
0,311015
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

0,38906752
0,43880597
0,43194707
0,38566038
0,41092896
0,41968912
0,35424710
0,41622199
0,22530009
0,38521401
0,37723214
0,33953488

0,306379
0,343284
0,311436
0,356427
0,389365
0,246964
0,364078
0,419847
0,330693
0,378858
0,428333
0,280384

0,333333
0,361702
0,367389
0,339147
0,344360
0,354713
0,417601
0,351731
0,381553
0,412232
0,352301
0,343716

0,316631
0,356177
0,362334
0,374753
0,356013
0,361947
0,226876
0,300197
0,352113
0,323655
0,481848
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

0,32102729
0,30320700
0,26140684
0,27362805
0,28557312
0,29983923
0,37768680
0,33442266
0,26879506
0,41200000
0,31986301
0,37145314

0,2711235
0,2791932
0,3078686
0,2304310
0,3118453
0,3434783
0,3246542
0,3442623
0,2773403
0,3701754
0,3610875
0,2465753

0,304482
0,191781
0,313528
0,298323
0,222032
0,253521
0,343750
0,343874
0,316274
0,313514
0,293755
0,285714

0,1585082
0,2284803
0,2837529
0,2894977
0,3009404
0,2164686
0,2467167
0,3051282
0,3543307
0,3662086
0,4740664
--
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Anexo 7 – Ingestão de água (ml) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina
HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Período

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6

70
92
63
89
73
97

113
132
104
150
95
107

125
85
60
134
119
105

130
122
97
84
143
111

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6

72
90
64
90
80
94

101
125
89
147
84
111

122
84
77
142
129
106

117
111
107
110
125
100

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6

63
89
64
92
85
102

114
118
96
135
95
116

110
70
97
137
118
2115

105
112
127
107
102
107
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Anexo 8 – Hemoglobina (g/dL) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina HP,
Synergy1 e Oligofrutose.
Período

Início

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

Controle
5,35
6,03
5,71
5,82
5,32
5,50
6,19
6,06
5,46
4,92
5,36
5,79
5,56
6,44
5,88
6,00
6,00
5,58
6,96
7,07
5,48
5,11
5,39
6,14
6,94
6,98
6,56
7,59
6,37
5,82
7,47
7,57
6,86
6,94
6,81
6,30
7,55
8,15
6,61
7,77
8,13
7,03
7,87
8,04
8,33
7,24
7,53
7,24

Inulina HP
5,63
5,67
5,52
5,55
5,67
5,86
5,53
5,96
5,77
5,53
5,45
6,38
6,58
7,13
6,66
6,51
7,58
7,34
7,03
6,46
7,60
6,71
5,95
6,77
8,14
8,40
8,95
7,57
9,26
8,40
9,01
8,00
8,42
8,33
8,95
7,60
9,87
9,80
10,00
9,42
10,43
9,80
9,79
8,92
8,95
9,58
10,36
9,37
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Synergy 1
5,59
5,88
5,48
5,63
5,40
5,98
6,20
6,16
5,78
5,41
5,08
6,02
6,87
6,35
5,95
5,77
6,83
6,74
6,59
7,07
6,29
6,18
5,29
7,11
7,81
7,60
6,75
7,13
7,41
6,90
8,25
7,64
8,25
7,45
6,90
10,06
9,21
9,58
7,27
7,94
8,23
8,00
9,09
8,33
9,14
8,29
8,25
11,40

Oligofrutose
5,92
6,03
5,30
5,80
5,11
5,21
5,96
5,69
5,80
5,24
5,85
--6,92
8,30
6,73
7,38
5,82
6,76
6,67
5,76
6,90
6,58
6,98
-8,33
9,69
9,29
8,33
7,26
7,70
8,93
6,12
9,24
9,09
9,43
-9,29
12,06
11,49
9,65
8,03
8,92
11,18
7,38
10,80
10,02
12,73
--

Anexo 9 – Hematócrito (%) semanal dos animais dos grupos Controle, Inulina HP,
Synergy1 e Oligofrutose.
Período

Início

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Animais
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

Controle
19
18
18
17
18
17
19
18
17
16
17,5
19,5
22
25
23
22
22
19
27
28
23
20
23
20
25
26
25
28
24
22
29
30
27
29
28
23
26
29
26
31
28
26
30
32
32
29
29
28

Inulina HP
18
18
17
16
16
19
17
17
19
18
16,5
18
26
29
26
25
30
28
27
27
33
27
22
29
30
31
32
33
33
31
34
32
34
32
34
30
33
33
34
33
35
33
35
33
34
35
36
34
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Synergy 1
19
19
16
19
17
17
19
17
17
16
16
20
25
25
22
22
25
24
26
29
27,5
25
22
29
28
28
24
26
27
26
33
30
33
30
27
36
32
32
27
28
32
31
33
32
33
32
32
37

Oligofrutose
19
19
18
16
16
19
17
18
19
17
17
-26
32
26
30
22
26
27,5
25
29
28
26
-31
37
35
31
26
28
33
26
36
34
36
-34
40
37
35
29
30
37
30
36
35
40
--

Anexo 10 – Peso do fígado fresco e seco (g) dos animais dos grupos Controle, Inulina
HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Peso
fígado
fresco

Peso
fígado
seco

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

16,1054
9,7588
14,2281
14,8449
9,2684
15,2969
11,2367
11,1000
7,6182
15,8123
13,9939
11,5884

14,1009
12,5284
14,2420
12,5042
15,1114
13,6974
9,4689
13,1015
10,1403
12,6819
13,9466
8,7736

15,4858
11,9577
12,2147
12,8994
12,1564
13,7033
13,4415
11,4694
9,3532
14,2606
14,4672
10,6240

10,5830
11,4259
10,0733
14,8337
16,7709
13,7033
13,5677
10,2863
12,2639
12,0056
13,1166
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

3,8790
2,6227
3,5093
3,5970
2,4450
3,6373
2,8075
2,6562
2,0159
4,1883
3,5015
2,6271

3,5381
3,0738
3,4999
3,0516
3,7711
3,3274
2,3431
3,2431
2,5300
3,2995
3,3357
2,1654

3,8711
2,9514
3,1660
3,1502
2,9988
3,3200
3,2981
2,8761
2,4391
3,4275
3,5775
2,6180

2,7463
2,8867
2,5283
3,4768
4,1714
3,4595
3,3231
2,5413
2,9287
3,0474
3,1920
--
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Anexo 11 – Peso das fezes frescas (g), secas (g) e umidade fecal (%), dos animais
dos grupos Controle, Inulina HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Peso
fresco

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

2,2596
1,8110
2,1268
1,7332
1,0490
1,5426
1,7499
1,4230
1,5281
2,0308
2,1498
1,9215

1,7687
4,4658
4,5738
3,2082
3,5843
3,9592
3,0273
3,6763
4,7854
4,0234
3,5176
3,4353

4,0531
3,0318
4,3060
1,2715
2,783
3,0932
3,5332
5,8257
3,1943
4,0552
2,6469
5,0348

2,8338
3,5683
2,8977
1,0311
1,7025
3,8150
4,4038
3,6011
2,5494
2,1709
2,2771
--

Peso
seco

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

1,2800
1,0467
1,3467
1,2108
0,6766
1,1383
1,0363
0,8417
0,7987
1,1762
1,4505
1,3160

0,5183
1,8729
1,9371
1,8367
2,1996
1,8800
1,3700
1,2841
2,4713
2,0656
1,7343
0,9804

1,6862
1,4120
1,4215
0,9451
1,6974
1,5602
1,8122
2,2039
1,8161
2,0886
1,4582
1,5300

1,4156
0,8545
0,9808
0,6742
1,2103
1,6467
1,7107
2,1275
1,3203
1,3641
1,2379
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

43,35
42,20
36,68
30,14
35,50
26,21
40,78
40,85
47,73
42,08
32,53
31,51

70,70
58,06
57,65
42,75
38,63
52,52
54,75
65,07
48,36
48,66
50,70
71,46

58,40
53,43
66,99
25,67
39,01
49,56
48,71
62,17
43,15
48,50
44,91
69,61

50,05
76,05
66,15
34,61
28,91
56,84
61,15
40,92
48,21
37,16
45,64
--

Umidade
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Anexo 12 – Peso do cécum (g), da parede cecal (g), do conteúdo cecal (g) e do pH
cecal, dos animais dos grupos Controle, Inulina HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Cécum

Parede cecal

Conteúdo
cecal

pH cecal

Animais
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12
Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

Controle
2,6063
1,6384
2,1294
1,9964
2,6084
2,4248
2,0441
2,9112
2,6215
2,1793
1,6632
1,8839
0,5686
0,4643
0,4548
0,4666
0,7003
0,6492
0,6836
0,5873
0,4908
0,5975
0,6042
0,6519
2,0377
1,1741
1,6746
1,5298
1,9081
1,7756
1,3605
2,3239
2,1307
1,5818
1,0590
1,2320
6,46
6,50
6,51
6,36
6,58
6,45
6,88
7,03
6,86
6,38
6,77
6,48

Inulina HP
11,0926
6,1441
7,5072
5,1112
13,3728
12,0221
7,7998
6,8169
7,8709
6,0352
7,9525
7,1197
1,9737
1,5997
1,1678
1,2342
2,5366
2,2135
1,8564
1,4590
1,7459
2,0318
1,7024
1,5816
9,1189
4,5444
6,3394
3,8770
10,8362
9,8086
5,9434
5,3579
6,1250
4,0034
6,2501
5,5381
4,28
4,83
5,68
5,41
4,96
4,3
5,27
5,29
4,98
5,22
5,25
5,14
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Synergy 1
7,3912
9,7315
6,4021
9,0491
8,0955
8,1339
7,6954
6,1356
7,5352
7,7668
6,7107
8,6876
1,2694
1,6515
1,0946
2,833
1,5720
1,6841
1,5996
1,6571
1,9205
1,8448
1,7525
1,8168
6,1218
8,0800
5,3075
6,2161
6,5235
6,4498
6,0958
4,4785
5,6147
5,9220
4,9582
6,8708
5,23
4,90
4,53
5,15
5,33
4,55
5,13
5,19
5,50
5,25
5,05
5,24

Oligofrutose
5,5464
8,4188
9,9765
11,7399
6,6548
7,9022
10,273
8,3121
6,7499
8,6639
6,6543
-1,7104
2,8936
1,7558
2,7930
1,9482
1,9640
1,9494
1,8854
1,7951
1,7186
1,6702
-3,8360
5,5252
8,2207
8,9469
4,7066
5,9382
8,3236
6,4267
4,9548
6,9453
4,9841
-4,68
4,63
4,63
4,98
4,79
4,61
5,17
4,70
4,87
5,08
4,88
--

Anexo 13 – Peso do cólon proximal (g), do cólon distal (g) e do cólon total (g), dos
animais dos grupos Controle, Inulina HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Cólon
proximal

Cólon distal

Cólon total

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

0,5653
0,5989
0,6462
0,6410
0,5389
0,5163
0,7352
0,6395
0,4936
0,4224
0,5719
0,5928

0,6697
0,6596
0,7793
1,0392
0,8645
0,6001
0,6692
0,6898
0,6785
0,8890
0,7457
0,555

0,7336
0,9734
0,5850
0,5893
0,6904
0,7743
0,7643
0,5609
0,5115
1,1634
1,3967
0,6275

1,0114
0,6352
0,7941
0,8992
0,9205
0,7114
0,9052
0,8713
0,9884
0,8648
1,0449
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

0,1474
0,2764
0,1364
0,1465
0,1439
0,1733
0,1681
0,1054
0,1810
0,1618
0,1572
0,1663

0,2150
0,4051
0,2177
0,2481
0,2065
0,2243
0,2588
0,3408
0,2718
0,3144
0,2822
0,2132

0,2268
0,3337
0,1676
0,1848
0,2101
0,2246
0,2043
0,2884
0,2248
0,2916
0,4562
0,2188

0,1748
0,1497
0,1330
0,2048
0,1932
0,1395
0,3066
0,1618
0,2787
0,2332
0,1913
--

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8
Rato 9
Rato 10
Rato 11
Rato 12

0,7127
0,8753
0,7826
0,7875
0,6828
0,6896
0,9033
0,7449
0,6746
0,5842
0,7291
0,7591

0,8847
1,0647
0,9970
1,2873
1,0710
0,8244
0,9280
1,0306
0,9503
1,2034
1,0279
0,7682

0,9604
1,3071
0,7526
0,7741
0,9005
0,9989
0,9686
0,8493
0,7363
1,4550
1,8529
0,8463

1,1862
0,7849
0,9271
1,1040
1,1137
0,8509
1,2118
1,0331
1,2671
1,0980
1,2362
--
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Anexo 14 – Valores médios da profundidade de cripta (µm) e largura da mucosa (µm)
do cécum dos animais dos grupos Controle, Inulina HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Profundidade
de cripta

Espessura
total da
mucosa

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

291,001
233,307
230,817
217,729
225,102
232,142
200,266
242,896

344,715
353,066
359,455
314,258
322,129
323,2
353,176
308,079

357,651
286,754
336,898
337,525
338,377
348,456
263,279
347,517

385,821
369,676
318,73
355,86
404,461
349,236
291,89
283,675

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

311,24
255,885
252,013
237,821
247,566
254,219
218,557
259,737

370,067
396,112
381,122
330,218
342,445
343,911
368,14
327,093

381,213
309,352
353,712
354,072
361,451
368,652
282,044
366,031

426,945
399,499
337,672
375,264
430,688
377,306
309,798
307,844
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Anexo 15 – Valores médios da profundidade de cripta (µm) e largura da mucosa (µm)
do cólon proximal e distal dos animais dos grupos Controle, Inulina HP, Synergy1 e
Oligofrutose.

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Profundidade
de cripta
Cólon
proximal

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

236,168
243,888
184,876
172,964
237,178
218,592
155,967
164,958

218,498
266,087
166,435
---266,643
251,693
218,905
315,814

284,048
272,099
361,822
239,877
298,787
296,985
220,234
262,638

464,286
326,555
306,504
641,27
290,831
356,563
348,598
363,265

Espessura da
mucosa
Cólon
proximal

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

253,88
261,381
201,643
187,755
266,793
240,465
171,718
179,151

234,027
287,891
181,969
---294,126
271,659
244,168
347,68

306,656
288,933
385,116
255,614
334,849
326,197
242,39
275,894

486,25
359,387
341,408
688,657
312,888
381,288
371,357
383,722

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

241,04
255,607
246,504
249,108
197,644
194,555
227,068
227,212

279,46
306,486
343,843
336,132
355,232
275,415
236,813
316,937

236,431
229,488
277,275
261,204
243,19
257,267
260,269
299,407

358,648
188,38
260,532
313,699
286,289
343,585
266,005
290,886

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

267,142
297,846
273,339
283,916
226,283
235,087
280,033
248,632

338,251
357,5
369,552
367,615
387,079
304,516
261,711
341,736

272,439
260,894
307,803
295,105
278,277
290,521
282,593
319,6

404,011
221,514
289,032
348,694
336,16
372,304
315,763
337,518

Profundidade
de cripta
Cólon distal

Espessura da
mucosa
Cólon distal
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Anexo 16 – Valores médios da altura da vilosidade (µm), profundidade de cripta (µm),
espesura total da mucosa (µm) e relação vilo/cripta (µm), dos animais dos grupos
Controle, Inulina HP, Synergy1 e Oligofrutose.

Altura da
vilosidade

Profundidade
de cripta

Espessura
total da
mucosa

Relação
vilo/cripta

Animais

Controle

Inulina HP

Synergy 1

Oligofrutose

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

582,029
562,072
452,77
466,226
489,274
527,693
429,276
525,354

434,261
603,056
551,474
550,53
499,725
576,841
587,063
546,253

567,86
529,086
604,033
509,396
--583,94
574,009
572,519

511,423
502,085
572,093
499,489
532,78
542,084
520,04
630,457

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

269,347
266,544
177,315
260,023
311,976
282,793
309,461
282,65

265,184
248,967
306,734
301,036
290,666
245,616
369,675
263,69

286,975
224,769
297,885
308,153
--318,739
288,397
295,822

301,95
265,37
271,567
351,482
270,861
311,975
256,118
301,009

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

851,376
828,616
630,085
726,25
801,251
810,486
738,737
808,004

699,444
852,023
858,208
851,565
790,391
822,457
956,739
809,943

839,24
789,779
901,205
817,549
903,995
817,889
--870,713

813,373
767,455
843,66
850,971
803,641
854,059
776,158
931,466

Rato 1
Rato 2
Rato 3
Rato 4
Rato 5
Rato 6
Rato 7
Rato 8

2,181
2,18
2,611
1,943
1,649
2,126
1,456
2,063

1,659
2,462
1,844
1,856
0,999
2,417
1,623
2,094

2,338
2,991
2,425
1,705
--2,017
1,918
1,998

0,121
1,948
2,147
1,462
2,003
1,760
2,104
2,192

153

