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INTRODUÇÃO 

A obesidade é hoje uma das doenças mais prevalentes no mundo. Além de seu impacto direto sobre a 
qualidade de vida dos pacientes, a obesidade aumenta a predisposição para várias outras doenças que podem 
ampliar o risco para morte precoce, tais como diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial, dislipidemias e, mais 
recentemente, formas graves de COVID-19 (1). Estudos publicados nos últimos 15 anos demonstraram que a 
obesidade pode levar a modificações importantes na composição da microbiota intestinal, impactando 
diretamente a permeabilidade e a transposição de nutrientes do lúmen do intestino para o meio interno do 
organismo (2, 3). A passagem de produtos microbianos, como o lipopolissacarídeo (LPS) da parede celular de 
bactérias Gram negativas, ativa uma resposta inflamatória sistêmica subclínica que tem papel central no 
desenvolvimento da resistência à ação da insulina e, portanto, no desenvolvimento de DM (4).  

O epitélio gastrointestinal forma a maior superfície de contato do corpo com o ambiente externo e 
desempenha um papel crucial na seletividade dos nutrientes e substâncias que são absorvidos, ao mesmo tempo 
em que se configura como barreira impermeável a toxinas e patógenos (5,6). No intestino, as tight junctions (TJs) 
desempenham importante função regulando a permeabilidade paracelular dos enterócitos (5,6). 

As TJs são definidas estruturalmente como complexos proteicos compostos por proteínas transmembrana 
que desempenham papel duplo; preservando a unidade coesiva do epitélio, o que dificulta a passagem de toxinas, 
e permitindo a passagem de substâncias do meio extracorpóreo (luminal) para o intracorpóreo por entre as células 
epiteliais (7, 8). As principais proteínas que compõem as TJs são as ocludinas, zonas de oclusão (ZO) e claudinas 
(9).  

As ocludinas se arranjam de forma tal que diminuem a permeabilidade parecelular às macromoléculas, 
mas não aos íons (10). No caso das ZOs, estudos as caracterizaram como proteínas que atuam na construção das 
TJs, agindo como integradoras dos outros componentes e cuja presença é fundamental para o funcionamento 
adequado das TJs (11). Por fim, as claudinas são divididas em dois tipos: claudina-1 que contribui para a redução 
da permeabilidade paracelular por meio da intensificação da adesão celular; e, claudina-2, que aumenta a 
permeabilidade paracelular através da sua constituição estrutural em poros, canais os quais seletivamente 
permitem a passagem de substâncias por entre o epitélio (12, 13). Assim, embora tais proteínas atuem de 
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diferentes formas na manutenção da integridade estrutural das TJs, é necessário que ocorra uma interação 
harmônica entre elas para que a integridade estrutural e funcional seja preservada.  

Como os distúrbios da microbiota e da permeabilidade intestinal têm um impacto negativo na saúde 
metabólica de pacientes com obesidade, estudos vêm sendo realizados com o objetivo de promover avanço na 
compreensão dos mecanismos envolvidos nessas alterações. Tais estudos demonstram que a redução do 
conteúdo de gordura e o aumento do conteúdo de fibras na dieta resultam em modificações benéficas da 
composição da microbiota e redução da permeabilidade anômala da mucosa intestinal (14). Um tema que vem 
sendo estudado com grande interesse diz respeito às alterações da microbiota durante a gestação. Nas últimas 
décadas, com o aumento da obesidade infantil, cresceu o interesse na caracterização do impacto da obesidade 
materna sobre a saúde metabólica da prole. Durante a gravidez, ocorrem adaptações metabólicas maternas que 
têm por finalidade acomodar as demandas adicionais de energia do feto em desenvolvimento e também prevenir 
desfechos adversos da gravidez. Estudos recentes sugerem que a microbiota intestinal materna pode 
desempenhar um papel nessas adaptações, mas as mudanças na fisiologia intestinal materna e os mecanismos 
intestinais subjacentes permanecem obscuros (15, 16). Em estudos experimentais, observou-se as mudanças 
causadas na gestação de camundongos fêmeas expostas à HFD e foi constatado que essas fêmeas apresentaram 
mudanças em sua microbiota distintas das mantidas em dieta controle ou, ainda, das que apenas foram expostas 
a HFD, mas não engravidaram (17, 18).  

Nesse estudo avaliamos como a obesidade e a gestação interagem para promover alterações da 
microbiota e da integridade da permeabilidade intestinal. 

METODOLOGIA 

1. Protocolos experimentais. Foram utilizados dois grupos de camundongos – linhagem Swiss albinus machos e 
fêmeas adultos para análise de microbiota intestinal, e linhagem C57BL6/J (C57) machos e fêmeas adultos para 
coleta de fragmentos intestinais para posterior análise. Os animais foram obtidos com 4 semanas de vida e 
mantidos em ambiente adequado. Inicialmente, todos os camundongos foram tratados com dieta padrão (chow, 
ração comercial Nuvilab). Ao atingirem 6 semanas, as fêmeas C57 e Swiss foram individualizadas, e parte do grupo 
(50%) foi exposto uma ração rica em gordura (high-fat diet – HFD) e assim permaneceram por mais 6 semanas. O 
peso e a ingestão de dieta foram mensurados semanalmente. Ao completarem 10 semanas de vida, cada fêmea 
foi alocada junto a um macho por 48 horas para acasalamento, com a eutanásia das fêmeas ocorrendo ao término 
da 14ª semana.  
2. Análises dos materiais. No grupo de camundongos Swiss albinus, a análise de microbiota a partir das fezes 
coletadas foi realizada por kit de extração do DNA bacteriano. No grupo de camundongos C57, foram escolhidos 
de três a quatro animais por grupo para serem submetidos a 5 horas de jejum e receberem por gavagem uma 
solução aquosa de FITC-Dextran (açúcar conjugado a um fluoróforo). Após 4 horas da administração, os 
camundongos foram anestesiados e seu sangue coletado por meio de punção cardíaca ventricular. O sangue foi 
imediatamente centrifugado, o plasma extraído e diluído para leitura de FITC-Dextran. O restante dos 
camundongos desse grupo foi eutanasiado para extração de todos os segmentos intestinais (duodeno, jejuno, íleo 
e cólon) para análise de qPCR em tempo real e técnicas de imuno-histoquímica, conforme descrito a seguir.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Análise da microbiota intestinal. As fêmeas alimentadas com HFD mostram aumento na quantidade de 
bactérias do gênero Bacteroides e Clostridium e redução das bactérias Lactobacillus murinus. Quando avaliamos 
as fêmeas prenhes, não observamos alterações importantes na microbiota das daquelas mantidas em dieta 
padrão (em comparação com o controle), enquanto as fêmeas prenhes alimentadas com HFD apresentaram 
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microbiota muito distinta das fêmeas não 
prenhes alimentadas com HFD – ocorre 
que a microbiota destas fêmeas é muito 
similar à do grupo controle (Figura 1). 
 
2. Análise de expressão gênica por qPCR. 
Utilizando como controle endógeno o gene 
da β-actina, foram analisados os genes 
Cld5, Ocln, Cld2, Muc2, Tnf-α, IL-6 e IL-17. 
Embora muitas das análises não tenham 
evidenciado diferença estatística, os genes 
Ocln e Cld2, que respectivamente 
codificam as proteínas ocludina e claudina-
2, estão aumentados com significância 
estatística no duodeno e jejuno de fêmeas 
prenhes alimentadas com HFD. Seguindo 
esse mesmo padrão, observa-se o gene 
Muc2, que expressa proteína responsável 
pela composição da mucosa do epitélio intestinal (e, portanto, fator importante para a integridade do epitélio), 
está aumentado em duodeno, jejuno e íleo de fêmeas prenhes em HFD. Quanto aos genes que codificam 
mediadores inflamatórios houve apenas uma tendência de aumento nas fêmeas alimentadas com HFD (Figura 2).  
 

3. Análise histológica e imuno-histoquímica. Os tecidos 
intestinais foram incluídos em blocos de parafina e 
seccionados em cortes para obtenção de lâminas 
histológicas. Após a obtenção destas, foi feita a coloração 
com hematoxilina e eosina de todas as porções para 
todos os grupos de fêmeas com o objetivo de evidenciar 
a integridade estrutural das amostras teciduais. 
Posteriormente, prosseguiu-se para a realização das 
técnicas de imunofluorescência. Foram utilizados os 
anticorpos fluorescentes para marcar as proteínas zonula 
occludens-1, ocludina e claudina-1. As diferenças de 
marcação foram difíceis de serem visualizadas, sendo 
mais visíveis (ainda que discretas) no segmento colônico 
do intestino. Neste, foi possível notar discreta redução na 
marcação das proteínas claudina-1 e ocludina no 
intestino de fêmeas não prenhes alimentadas com HFD e 
significativa redução de ZO-1 neste mesmo grupo animal.  
 
4. Análise quantitativa por FITC-Dextran. Para avaliar a 
permeabilidade paracelular dos enterócitos das fêmeas, 
o seguinte experimento foi realizado: foram escolhidos 
de três a cinco animais por grupo para serem submetidos 
a 5 horas de jejum e receberem por gavagem uma 
solução aquosa de FITC Dextran (açúcar conjugado a um 

Figura 1: Análise de microbiota, de acordo com a condição: dieta e gravidez. Chow, 
fêmeas não prenhes alimentadas com ração convencional; HFD, não prenhes 
alimentadas com ração rica em gordura; P Chow, fêmeas prenhes alimentadas com 
ração convencional; P HFD, prenhes alimentadas com ração rica em gordura. 

Figura 2: Mensuração dos transcritos de ocludina (Ocld), claudina-2 
(Cldn2) e mucina-2 (Muc2) em duodeno, íleo e jejuno de 
camundongos fêmeas prenhes ou não prenhes alimentadas com 
ração convencional (chow) ou ração com elevado teor de gordura 
(HFD). #*, p<0.05. 
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fluoróforo). Após 4 horas da administração, os 
camundongos foram anestesiados, e o sangue dos 
animais foi coletado por meio de punção cardíaca 
ventricular. O sangue foi imediatamente centrifugado a 
4oC com velocidade 3000G por 10 minutos, e o plasma 
sanguíneo foi extraído e diluído para leitura da 
fluorescência do FITC Dextran, e o resultado foi 
comparado à uma curva controle contendo quantidade 
conhecida de FITC Dextran. Os resultados apresentados 
na Tabela 1 demonstram que fêmeas não prenhes 
alimentadas com HFD apresentaram aumento da 
transposição intestinal de FITC dextran enquanto nas 
fêmeas prenhes e alimentadas com HFD a transposição 
permaneceu em níveis similares aos das fêmeas não 
prenhes alimentadas com ração convencional.  
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Este estudo demonstrou que a gestação mitiga os efeitos 
deletérios do consumo de uma dieta rica em gordura 
sobre a composição da microbiota e a permeabilidade 
intestinal. Tais desfechos benéficos foram acompanhados de aumento da expressão de transcritos codificadores 
de proteínas das TJs. Por se tratar de um estudo descritivo, não avaliamos detalhes mecanísticos que poderiam 
contribuir para caracterizar a sequência de eventos que resulta no fenótipo descrito. Entretanto, considerando 
que estudos pregressos haviam demonstrado que a composição da dieta tem impacto direto na microbiota e que 
as alterações da microbiota podem promover danos na permeabilidade intestinal, acreditamos que, no cenário 
avaliado neste estudo, particularidades fisiológicas da gestação, como o perfil hormonal, podem impactar 
diretamente a microbiota do intestino fazendo com que mesmo diante do consumo de HFD a composição da 
mesma fosse minimamente modificada, dessa forma mitigando os efeitos da dieta e da obesidade sobre a 
permeabilidade intestinal.  

Com isso, concluiu-se que embora as mudanças fisiológicas da gravidez preservem a microbiota intestinal 
materna, ela não impede a instalação do estado inflamatório induzido pela obesidade. Por outro lado, a gestação 
exerce, de fato, um efeito protetivo acerca da permeabilidade paracelular intestinal, pois induz um mecanismo 
compensatório que resulta no aumento da expressão de transcritos codificadores de proteínas das Tjs. Isso é 
protetivo pois compensa as eventuais disfuncionalidades epiteliais provocadas pela inflamação e, portanto, 
impede que substâncias nocivas adentrem o ambiente corporal materno. Estudos subsequentes deverão avaliar 
os mecanismos que fundamentam tais alterações.  
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