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RESUMO 

 

Os diversos estudos com a suplementação de glutamina em situações de estresse 

fisiológico demonstram o essencial papel deste aminoácido no metabolismo. 

Agudamente, a suplementação com glutamina aumenta a glutaminemia. Cronicamente, 

verifica-se maior concentração de glutamina em tecidos, tais como o muscular e o 

hepático. Entretanto, não é conhecido se esses efeitos são decorrentes diretos da 

suplementação oral com glutamina ou da redução de sua captação a partir da membrana 

basolateral de enterócitos. O estudo da cinética na absorção de glutamina traz 

informações relacionadas à proporção da concentração de glutamina absorvida e a retida 

no tecido intestinal, de acordo com as doses utilizadas, e aponta quais são as alterações 

decorrentes da sepse induzida pela endotoxemia. O objetivo deste trabalho foi investigar 

a cinética de absorção de glutamina em camundongos submetidos à endotoxemia, o que 

não fora previamente investigado em outros trabalhos. Para avaliar a cinética da 

absorção intestinal de glutamina foi realizada eversão intestinal em camundongos 

machos, o que permite a coleta dos líquidos das camadas mucosa e serosa com maior 

precisão. Foram utilizadas doses de 10, 20, 40 e 50 mM de L-glutamina associada a 

[
14

C]-glutamina, nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Os resultados 

obtidos demonstraram que em alta concentração de glutamina (50 mM) ocorre maior 

absorção em relação à retenção tecidual e esta é realizada por transporte ativo de 

aminoácidos. Os animais que foram submetidos à endotoxemia por LPS (5mg/kg) 

apresentaram alterações estruturais no tecido intestinal, detectadas pela histologia. Neste 

grupo, a retenção tecidual de glutamina foi significativamente maior do que no grupo 

controle, sobretudo na presença de glicose. Conclui-se que a cinética na absorção de 

glutamina é dose e tempo dependente em animais saudáveis e que, em condições de 

endotoxemia, ocorre maior retenção de glutamina no tecido intestinal na presença de 

glicose. Sugere-se que a via da hexosamina está envolvida; no entanto, mais estudos são 

necessários para esclarecer tais mecanismos. 
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ABSTRACT 

 

The various studies of glutamine supplementation in stressful situations demonstrate the 

physiological role of this essential amino acid in metabolism. Acutely, supplementation 

with glutamine improves glutaminemia. Chronically, there is a greater concentration of 

glutamine in tissues such as muscle and liver. However, it is not known whether these 

effects are direct result of glutamine oral supplementation or reduced  uptake within the 

basolateral membrane of enterocytes. The kinetic study of the absorption of glutamine 

provides information related to the ratio of concentration of glutamine absorbed and 

retained in the intestinal tissue, according to the doses used, and points out the changes 

resulting from sepsis induced by endotoxemia. The objective of this study was to 

investigate the kinetics of glutamine uptake in mice subjected to endotoxemia. To 

evaluate the kinetics of intestinal absorption of glutamine intestinal eversion was 

performed in male mice, allowing to collect the liquid layers of mucosa and serosa with 

greater precision. The doses used were 10, 20, 40 and 50 mM L-glutamine associated 

with [14C]-glutamine at 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 and 120 minutes. The results 

showed that high concentrations of glutamine (50 mM) a higher absorption occurs in 

relation to tissue retention and this is accomplished by active transport of amino 

acids. The animals subjected to endotoxemia by LPS (5mg/kg) showed structural 

changes in the intestinal tissue, detected by histology. In this group, the tissue retention 

of glutamine was significantly higher than in the control group, especially in the 

presence of glucose. It is concluded that the kinetics of glutamine uptake is dose and 

time dependent in healthy animals, and in conditions of endotoxemia, there is greater 

retention of glutamine in intestinal tissue in the presence of glucose. It is suggested that 

the hexosamine pathway is involved; however, more studies are needed to clarify these 

mechanisms. 
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Enzima uridina difosfato-N-acetilglicosamina: peptídeo β-N-acetilglicosaminil 

transferase 

p38
MAPK

 
p-38 mitogen-activated protein kinase 

Proteína quinase ativada por mitógeno p38 

PEPCK Fosfoenolpiruvato carboxiquinase 

PgE2 Prostaglandina E2 

RNA Ribonucleic acid 

Ácido ribonucléico 

RNAm Ácido ribonucléico mensageiro 



 

 

RNAt Ácido ribonucleico transportador 

SIRS Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

SGLGT-1 
Sodium-glucose transport protein 1 

Transporte de glicose dependente de sódio 1 

TLR4 toll-like-receptor-4 

Receptor do tipo Toll 4  

TNF-α Tumor necrosis factor-alfa 

Fator de necrose tumoral-alfa 

UDP-N-acetilglicosamina Uridina difosfato N-acetilglicosamina  

UTI Unidade de terapia intensiva 

UTP Uridina trifosfato  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A glutamina é o aminoácido livre mais abundante no plasma e no tecido muscular, 

sendo responsável por diversos processos, incluindo a proliferação celular (CURI et al., 

2005a), o balanço ácido-básico, o transporte intertecidual de amônia (NEWSHOLME et al, 

2003b) e a síntese de antioxidantes (CRUZAT et al., 2007). A glutamina tem importante 

papel, promovendo e mantendo funções de diversos órgãos e células, como rins, intestino, 

fígado, coração, neurônios, linfócitos, macrófagos, neutrófilos, células- pancreáticas e 

adipócitos brancos (CURI et al., 2005a; CURI et al., 2005b). Além disso, a glutamina regula 

a expressão de diversos genes e modula vias de sinalização intracelulares, como a do fator 

nuclear B (nuclear factor kappa B - NF-B), da proteína quinase Akt e da proteína ativada 

por mitógeno quinase (mitogen activated protein kinase - MAPK) (SINGLETON, BECKEY, 

WISCHMEYER, 2005; CURI et al., 2005b).  

Nutricionalmente, a glutamina é classificada como um aminoácido não essencial, pois 

pode ser sintetizada pelo organismo, de acordo com a necessidade (NEWSHOLME et al., 

2003a). Estudos, contudo, demonstram que em situações catabólicas, tais como jejum 

prolongado (HANKARD, HAYMOND, DARMAUN, 1997), cirurgias (FLÄRING et al., 

2003), dengue (KLASSEN et al., 2000), sepse (LIANG et al., 2009) e exercício físico de alta 

intensidade e/ou prolongado (CRUZAT, TIRAPEGUI, 2009), a disponibilidade de glutamina 

torna-se reduzida. A menor disponibilidade de glutamina ocorre tanto pelo aumento de seu 

consumo por células, tais como as do sistema imune e renal, quanto pela redução de sua 

síntese e liberação pela musculatura esquelética (NEWSHOLME et al., 2003a). Conclui-se 

então que uma variedade de funções celulares pode ser influenciada pela disponibilidade de 

glutamina, incluindo maior apoptose de células, estresse oxidativo, agravamento do estado 

inflamatório, menor síntese e maior degradação de proteínas (FLÄRING et al., 2003; 

CRUZAT, TIRAPEGUI, 2009).  

Via fluxo interórgãos de substratos, a manutenção das concentrações de glutamina no 

organismo, por meio da sua suplementação, contribui para a homeostasia celular 

(WERNERMAN, 2008; ROTH, 2008). Em condições de deficiência de glutamina, sobretudo 

em pacientes criticamente enfermos, a suplementação de glutamina tem reduzido as 

complicações clínicas destes indivíduos (WISCHMEYER et al., 2001; ZIEGLER et al., 2005; 

DECHELOTTE et al., 2006; TANG et al., 2007). No entanto, as vias e as formas de 

administração ainda são discutíveis. 



1. Introdução____________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________ 

ALVARENGA, M. L. 

2 

Agudamente, a suplementação com glutamina aumenta a glutaminemia (ROGERO et 

al., 2002), enquanto que, cronicamente, verifica-se maior concentração de glutamina em 

tecidos, tais como o muscular e o hepático (ROGERO et al., 2004). Em estudos de estresse 

metabólico, tais como o exercício físico, têm-se verificado que a suplementação crônica com 

L-glutamina, associada à L-alanina, ambas na forma livre, ou ao dipeptídeo L-alanil-L-

glutamina, promove maior concentração de glutamina nos tecidos muscular e no hepático, 

elevando a concentração tecidual do antioxidante glutationa (GSH) (CRUZAT et al., 2007; 

CRUZAT, TIRAPEGUI, 2009). Posteriormente, observou-se que a mesma suplementação 

com glutamina atenuou a liberação de creatina quinase e citocinas pró-inflamatórias, tais 

como o fator de necrose tumoral-alfa (tumor necrosis factor-alfa - TNF-α) e a prostaglandina 

E2 (PgE2) (CRUZAT, ROGERO, TIRAPEGUI, 2010). Entretanto, não são conhecidos se 

esses efeitos são decorrentes diretos da suplementação oral com glutamina ou da redução de 

sua captação a partir da membrana basolateral de enterócitos. 

Com intuito de investigar o metabolismo da glutamina, estudos utilizando diferentes 

marcações no aminoácido (isótopos ou radioisótopos) têm sido realizados (CROSET et al., 

2001; BOELENS et al., 2005; BOELENS et al., 2006; LIGTHART-MELIS et al., 2007, 

MARTIN et al., 2007). Nestes, a via enteral tem demonstrado contribuir mais efetivamente na 

síntese renal de arginina de novo proveniente da suplementação de [2-
15

N]-glutamina do que 

da suplementação com o dipeptídeo L-alanina-[2-
15

N]-glutamina via parenteral (BOELENS et 

al., 2006; LIGTHART-MELIS et al., 2007), fato que merece maior investigação. 

Neste contexto, atenção especial tem sido dada à identificação de transportadores 

intestinais específicos para glutamina e à dependência ou não de íons como sódio e cloreto  

(BROER, 2008; TALUKDER et al., 2008). Além do mais, pesquisas avançam nos estudos de 

transporte intestinal em condições patológicas, como em enteropatias (RAY et al., 2003) e na 

sepse (NIU et al., 2011). No entanto, apesar da glutamina atravessar a borda em escova, parte 

deste aminoácido proveniente da alimentação e/ou da suplementação é consumida pelas 

próprias células intestinais, não alcançando a corrente sanguínea, uma vez que a glutamina 

serve como substrato para síntese e manutenção dos enterócitos (ADIBI, 2003).  

O estudo da cinética na absorção intestinal de glutamina mostra em qual dose do 

aminoácido a absorção é maior em relação à retenção tecidual. Na endotoxemia, verifica-se 

quais são as alterações na concentração de glutamina absorvida, decorrentes da sepse, e se a 

presença de glicose no lúmen interfere no transporte da glutamina no intestino de animais 

submetidos a lipopolissacarídeo (LPS). Estas informações facilitam decisões relacionadas à 

via a ser utilizada - oral, enteral ou parenteral -; aos objetivos da suplementação, tais como 
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restaurar a função intestinal ou alcançar a corrente sanguínea para ser metabolizada por outras 

células e tecidos; e, ainda, se é necessária oferta de glicose concomitantemente à 

suplementação de glutamina. Nesse sentido, o presente trabalho investigou a cinética na 

absorção intestinal da suplementação de [
14

C]-glutamina nos camundongos em condições 

basais e na endotoxemia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 O presente estudo tem por objetivo investigar a cinética na absorção intestinal de 

[
14

C]-glutamina em camundongos saudáveis e submetidos à sepse por endotoxemia. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar a cinética da absorção intestinal de diferentes concentrações de [
14

C]-

glutamina em camundongos saudáveis. 

  

 Avaliar a cinética da absorção intestinal de [
14

C]-glutamina em camundongos 

submetidos à endotoxemia. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Glutamina 

 

3.1.1 História da glutamina 

 

A história da glutamina tem início em 1873, quando Hlasietz e Habermann sugeriram 

que a amônia encontrada em hidrolisados proteicos era proveniente de glutamina e 

asparagina. Em 1932, Damadaram isolou a glutamina deste hidrolisado proteico e, em 1935, 

Krebs descreveu o metabolismo das enzimas que catalisam e sintetizam a glutamina, 

glutaminase e glutamina sintetase, respectivamente (CURI, 2000). No mesmo ano (1935), 

Krebs também identificou duas diferentes isoformas da enzima glutaminase, tipo “hepática” e 

tipo “cerebral”, sendo que esta última hoje é conhecida como “glutaminase renal” 

(BROSNAN, 2001). Eagle, em 1959, descreveu que a presença da glutamina é essencial em 

estudos de cultura de células; além disso, evidenciou que a glutamina é convertida em ácido 

glutâmico, ácido aspártico, asparagina e prolina e, em menor proporção, em serina e alanina. 

E, ainda, que o esqueleto de carbono proveniente da glutamina é utilizado para síntese de 

purinas e pirimidinas, enquanto o grupo amino contribui para a formação de mais da metade 

das bases nitrogenadas (EAGLE, 1959).  

Estudos dos últimos 60 anos têm demonstrado que a glutamina é um aminoácido 

crucial para os processos metabólicos e para o crescimento de células do sistema imune, como 

linfócitos, macrófagos, neutrófilos (NEWSHOLME et al., 1989; CURI et al., 1997). Foi 

evidenciado ainda que a glutamina era proveniente das proteínas ou da conversão de outros 

aminoácidos e que o organismo possui mecanismos endógenos de síntese, efluxo, transporte e 

utilização de glutamina, o que a designava como um aminoácido “não essencial” (LACEY; 

WILMORE, 1990). No entanto, estudos mais recentes demonstraram que, em condições 

patológicas, o estoque de glutamina e a capacidade de síntese não são suficientes para atender 

às necessidades do organismo. Tal fato se intensifica quando o indivíduo não é capaz de 

digerir e/ou absorver os nutrientes da dieta através do trato gastrointestinal, quando estiver em 

jejum prolongado ou quando receber dietas por via parenteral sem a presença de glutamina. 

Por isso, atualmente a glutamina é conhecida como um aminoácido “condicionalmente 

essencial” (LACEY; WILMORE, 1990).  
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Pesquisas têm indicado diminuição da morbidade e da mortalidade com a 

suplementação de glutamina em pacientes críticos (ZIEGLER et al., 1992; GRIFFITHS et al., 

1997; WISCHMEYER et al., 2001; GOETERS et al., 2002); no entanto, outros trabalhos não 

demonstraram mesmo efeito (GORE, WOLFE, 2002; HALL et al.; 2003; SCHULMAN et al., 

2005). Tais contradições são justificadas por diferentes metodologias, tais como doses, vias 

de administração e seleção de pacientes, além de que a suplementação de glutamina 

aparentemente não apresenta nenhum efeito colateral (NOVAK et al., 2002; TSUBUKU et 

al., 2004; WATFORD, 2008). 

 

3.1.2 Absorção intestinal de glutamina 

 

Mediante a absorção de aminoácidos e pequenos peptídeos oriundos da dieta, animais, 

dentre os quais o homem, satisfazem suas necessidades nutricionais proteicas. O processo 

envolve a digestão de proteínas no lúmen intestinal para gerar produtos menores, que são 

absorvidos pelas células intestinas (ADIBI, 2003; ROGERO; TIRAPEGUI, 2003). Os 

produtos finais da digestão das proteínas da dieta são uma mistura de aminoácidos livres, 

(40%) dipeptídeos e tripeptídeos (60%) (ADIBI, 2003). Na Figura 1 observa-se a estrutura 

básica da célula intestinal (enterócito). 

 

 

         Figura 1. Organização básica da célula intestinal. 
  Fonte: adaptado de JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008. 
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Antigamente, acreditava-se que as proteínas eram completamente hidrolisadas no 

lúmen intestinal e então absorvidas como aminoácidos em sua forma livre. Há mais de 40 

anos estudos revelaram que o principal produto da digestão eram dipeptídeos e tripeptídeos e 

não aminoácidos. Foi identificado então o transportador exclusivo de oligopeptídeos na borda 

em escova do intestino delgado, o Pept-1- H
+
 dependente (FEI et al., 1994). Na membrana 

basolateral encontra-se outro transportador de pequenos peptídeos dependente de sódio, 

responsável pelo transporte dos peptídeos até a corrente sanguínea (ADIBI, 2003). Em 

situações catabólicas, como na presença de LPS de bactérias, pode haver redução na 

expressão do ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) dos Pept-1 e na síntese dos Pept-1, 

alterando assim a capacidade absortiva dos enterócitos (SHU et al., 2002).  

O transporte de peptídeos e aminoácidos da borda em escova até a membrana 

basolateral ocorre através de transporte ativo ou diretamente através da membrana dos 

enterócitos ou ainda por endocitose. É chamado de transporte transcelular, já que atravessa o 

interior do enterócito (GILBERT; WONG; WEBB, 2008). O transporte entre as células 

intestinais é denominado paracelular ou intercelular (PAPENHEIMER, 2001) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Transporte de aminoácidos e peptídeos na célula intestinal. 
Fonte: adaptado de GILBERT; WONG; WEBB, 2008. 
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Os aminoácidos na forma livre atravessam a borda em escova dos enterócitos através 

dos sistemas de transporte específicos para cada grupo ou aminoácido. Alguns exemplos são 

os sistemas de transportes chamados L, Y
+
, Y

+
L, b

0,+
, A, ASC, B

0
, B

0,+ 
e X

-
AG (BROER, 

2008). Cada sistema se diferencia pela sua funcionalidade e tem especificidade para 

determinados substratos aminoacídicos ou mesmos tipos de aminoácidos com diferentes 

trocas iônicas (Quadro 1).  

 

 

Quadro 1. Sistemas de transporte de aminoácidos intestinais. 

Sistema Aminoácidos Alvo Íons cotransporte Afinidade Localização 

AASSCC  AAllaa,,  SSeerr,,  CCyyss,,  TThhrr,,  GGllnn  NNaa
++
((AA))  AAllttaa  MMAA  

B
0+

 Aas Neutros e Básicos, β-Ala Na
+
(S), Cl

-
 (S) Alta MMAA  

B
0
 Aas Neutros Na

+
(S) BBaaiixxaa  MMAA  

bb
00++

  AArrgg,,  LLyyss,,  OOrrnniitt,,  CCiissttiinnaa  NNaa
++
((AA)),,  CCll

--
  ((AA))  AAllttaa  MMAA  

IMINO Pro, Hidroxi-Pro NNaa
++
  ee  CCll

--  
((SS))  Média MMAA  

PPAATT  PPrroo,,  GGllii,,  AAllaa,,  GGAABBAA,,  ββ--AAllaa  HH
++
((SS))  BBaaiixxaa  MMAA  

X
-
AG Glu e Asp Na

+
(S), H

+
(S), K

+
(A) Alta MMAA  

LL  AAaass  NNeeuuttrrooss,,  eexxcceettoo  PPrroo  NNaa
++
((AA)),,  CCll

--
  ((AA))  MMééddiiaa  MMBB  

T Phe, Tyr, Trp H
+
(U) Baixa MMBB  

YY
++
LL  

LLyyss,,  AArrgg,,  GGllnn,,  MMeett,,  HHiiss,,  LLeeuu,,  

AAllaa,,  CCyyss  
NNaa

++
((SS))  jjuunnttoo  ccoomm  

AAaass  NNeeuuttrrooss  
AAllttaa  MMBB  

A 
Gly, Pro, Ala, Ser, Cys, Gln, 

Asn, His, Met 
Na

+
(S) Média MA e MB 

X
-
c Glu, Cistina 

Na
+
(A), H

+
(A), 

K
+
(A) 

Alta MA e MB 

Y
+
 Arg, Lys, Ornit, His 

Na
+
(U), H

+
(U), 

K
+
(U) 

Média MA e MB 

Abreviaturas: A = Antiporte, S = Simporte, U = Uniporte, MA = Membrana apical, MB = Membrana 
basolateral.  

Fonte: adaptado de BROER, 2008. 

 

 

A importância em definir transportadores específicos para glutamina se dá na medida 

que estes são afetados pela presença ou não de íons no meio. E, ainda, permite o estudo de 

absorção de glutamina em diferentes condições patológicas, tais como o realizado por Ray e 

colaboradores (2003), na enterectomia, e por Niu e colaboradores (2011), na sepse. A passagem de 
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glutamina através do intestino é conduzida principalmente (aproximadamente 90%) por 

transportadores dependentes de sódio (Na
+
), como os sistemas B

0+
, B

0
, ASCT2 (RAY et al., 2003).  

Dada a relevância da glutamina, sobretudo em células intestinais, atenção especial tem 

sido oferecida nos estudos, sendo que em 2008 foi identificado, caracterizado e clonado um 

co-transportador intestinal para glutamina, nas vilosidades absortivas em células intestinais de 

mamíferos, o B
0
AT1 Na-dependente (TALUKDER et al., 2008). Em outro estudo, Niu e 

colaboradores (2011) verificaram, em condições basais, que a contribuição dos transportadores A, 

B
0,+

, B
0
 foi 12%, 25% e 63%, respectivamente, na absorção de glutamina. Neste mesmo 

estudo, em ratos submetidos à sepse, observou-se que tais transportadores tiveram aumento 

em sua expressão imediatamente após infecção (pico de 2 horas pós-LPS) e subsequente 

redução nos transportadores após 12 horas (NIU et al., 2011). 

Apesar de a glutamina atravessar a borda em escova, parte deste aminoácido, 

proveniente da alimentação e/ou da suplementação, é consumida pelas próprias células 

intestinais, não alcançando a corrente sanguínea, uma vez que a glutamina serve como 

substrato para síntese e manutenção dos enterócitos (ADIBI, 2003). A Figura 3 apresenta 

alguns prováveis destinos da glutamina oriunda do lúmen intestinal. 

 

 

 

ALA = Alanina, GLN = Glutamina, DIP = Dipeptídeo alanil-glutamina, Trans AA = Transportador específico de 
aminoácidos, PepT-1 = Transportador de pequenos peptídeos 1.  

 

Figura 3. Transporte e destino a partir do lúmen intestinal de glutamina, alanina e alanil-

glutamina.  
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3.1.3 Bioquímica e metabolismo da glutamina 

 

A glutamina (C5H10N2O3) é um L-α-aminoácido com peso molecular de 146,15 

kilodaltons (kDa), que pode ser sintetizada de forma generalizada nos tecidos do organismo 

via enzima glutamina sintetase (CURI, 2000; NEWSHOLME et al., 2003b). Fazem parte de 

sua composição química: carbono (41,09%), oxigênio (32,84%), nitrogênio (19,17%) e 

hidrogênio (6,90%) (LACEY; WILMORE, 1990; CURI, 2000). De acordo com seu 

grupamento R, ou seja, sua cadeia lateral, a glutamina é classificada como não carregada, mas 

é polar, o que lhe dá mais características hidrofílicas, sendo facilmente hidrolisada por ácidos 

ou bases (ROGERO; TIRAPEGUI, 2003). A glutamina é estruturalmente similar ao 

glutamato, contendo 5 carbonos em sua composição. No entanto, o glutamato tem um grupo 

carboxílico que substitui o nitrogênio amino da glutamina, o que lhe confere uma carga 

negativa e, com isso, a glutamina e o glutamato têm diferentes efeitos nas células e são 

dependentes de transportadores específicos nas membranas celulares (Figura 4) (NEU; 

SHWNOY; CHAKRABARTI, 1996).  
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Figura 4. Estrutura química de glutamina e glutamato. 

Fonte: adaptado de NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996. 

  

 

A glutamina está envolvida com diversos processos metabólicos, sendo que um dos 

principais é o ciclo do ácido cítrico (NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996). A glutamina, 

via glutamato, é convertida à alfa-cetoglutarato, componente do ciclo do ácido cítrico, 

participando assim do fornecimento de energia para enterócitos e linfócitos, dentre outras 

células (WIREN; MAGNUSSON; LARSSON, 1998; CURI et al., 1999). Além disso, o 

glutamato formado a partir da deaminação de glutamina é precursor de ácido gama-

aminobutírico (gama-aminobutyric acid - GABA), inibidor de neurotransmissores (LIANG; 

CARLSON; COULTER, 2006). A prolina, componente de colágeno e tecidos conectivos, 

também é produzida a partir da ciclização do glutamato, assim como a arginina, responsável 

pela produção de ureia e creatina fosfato (WATFORD, 2008). A transaminação de glutamina 

participa da transferência de amônia entre os tecidos (CURTHOYS; WATFORD, 1995). O 
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grupo amino da glutamina é utilizado para síntese de purinas e pirimidinas precursoras de 

ácido desoxirribonucleico (deoxyribonucleic acid – DNA) e ácido ribonucleico (ribonucleic 

acid – RNA) (BOZA et al., 2000a). Metabólitos da glutamina são utilizados para formação de 

hexosaminas, responsáveis por manter a integridade e a função das mucosas (HAMIEL et al., 

2009). A enzima antioxidante glutationa é composta por glutamato (derivado da glutamina), 

cistina e glicina (Figura 5) (NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996; ROTH et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interações bioquímicas de glutamina e glutamato. 

Fonte: adaptado de NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996. 

 

 

As enzimas envolvidas na interconverção de glutamina e glutamato são glutaminase e 

glutamina sintetase. Ambas são expressas na maioria dos tecidos. A glutaminase catalisa a 

hidrólise de glutamina em glutamato e amônia, enquanto a glutamina sintetase catalisa a 

síntese de glutamina a partir de glutamato e amônia (Figura 6) (KREBS, 1935; NEU; 

SHENOY; CHAKRABARTI, 1996). Estas enzimas se diferenciam na localização intracelular. A 
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glutamina sintetase é principalmente encontrada no citosol, enquanto a glutaminase na forma 

ativa é encontrada na mitocôndria. Esta localização está de acordo com suas funções, sendo 

que a glutaminase catalisa a utilização de glutamina como fonte de energia e a glutamina 

sintetase produz glutamina para síntese de nucleotídeos e proteínas citosólicas. Os principais 

consumidores de glutamina são intestino, linfócitos e rins, os quais têm alta atividade de 

glutaminase (LABOW; SOUBA; ABCOUWER, 2001). Já os principais produtores de 

glutamina são cérebro, músculo esquelético e pulmão, contendo alta atividade da enzima 

glutamina sintetase. O fígado é tanto consumidor como produtor de glutamina, conforme a 

necessidade do organismo (NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996; ROWBOTTOM; 

KEAST; MORTON, 1996). 

 

 

Figura 6. Reações catalisadas pelas enzimas glutaminase e glutamina sintetase. 

Fonte: adaptado de NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996. 
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Quando comparada a qualquer outro aminoácido em condições basais, a glutamina é o 

aminoácido mais abundante do organismo. Contudo, sua concentração pode variar de acordo 

com órgão ou meio. No meio extracelular, por exemplo, a concentração de glutamina é de 0,5 

a 0,7 milimolar (mM), o que corresponde a 20% do total dos aminoácidos (NEWSHOLME et 

al., 2003b). Já no meio intracelular, varia entre 2 e 20 mM, dependendo do tipo de célula 

(NEWSHOLME et al., 2003a). A glutamina também é o aminoácido mais abundante no 

tecido muscular, correspondendo de 40 a 60% do total de aminoácidos, e sua concentração 

está entre 5,2 e 5,7 mM, enquanto no cérebro está entre 6 e 11 mM e nos hepatócitos de 5 a 8 

mM. Nos enterócitos, a quantidade de glutamina depende do estado de alimentação, já que em 

períodos pós-prandiais a concentração alcança 6 mM e no jejum está em torno de 0,5 mM 

(CURI et al., 2005b).  

 

 

3.1.4 Glutamina nos tecidos e no sistema imune 

 

A glutamina tem diferentes funções dependendo do tipo de célula. O fígado é um 

órgão importante na manutenção da glutaminemia, uma vez que sintetiza glutamina a partir de 

glutamato e amônia (HAUSSINGER, 1990), processo também responsável pela remoção da 

amônia do organismo, favorecendo o equilíbrio ácido-base (WELBOURNE; JOSHI, 1990). 

Quillard e colaboradores. (1996) demonstraram, em hepatócitos, que a glutamina aumenta a 

enzima argininosuccinato sintase (ASS), responsável pelo ciclo de ureia e amônia. Já a 

presença de glutaminase, enzima que degrada a glutamina, proporciona que a mesma sirva 

como fonte de nitrogênio e aspartato para a síntese de nucleotídeos e seja utilizada como 

substrato energético para as células que se dividem rapidamente, como enterócitos e 

linfócitos, sobretudo em condições patológicas como na endotoxemia (CURI et al., 1997).  

Em hepatócitos, a glutamina aumenta a expressão e a atividade da fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase (PEPCK), enzima chave na gliconeogênese (LAVOINNE et al., 1996). Isso 

demonstra o papel da glutamina na manutenção de glicemia, sobretudo durante o exercício 

associado ao jejum (BORBA-MURAD et al., 1998). Em situações de estresse, tal como a 

sepse, o fígado passa de órgão liberador para órgão consumidor de glutamina, a fim de restaurar o 

balanço no plasma e nos tecidos extra-hepáticos (INOUE; PACITTI; SOUBA, 1993).  

Ainda em hepatócitos, a glutamina modula as vias envolvidas com apoptose celular, 

tais como a proteína quinase 1 reguladora de sinais de apoptose (apoptosis signal-regulating 
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kinase 1 - ASK1), a N terminal quinase c-Jun e a proteína quinase ativada por estresse (c-Jun-

Nterminal kinase/SAPK, stress-activated protein kinase - JNK/SAPK) (YOUNG-GYU et al., 

2001). A glutamina é transportada para o fígado através do sistema de transporte “N” 

dependente de sódio, o que induz a hidratação dos hepatócitos e ativa vias de sinalização, 

como a das MAPK. Neste sentido, a glutamina exerce ação antiproteolítica, através da 

ativação da proteína  quinase ativada por mitógeno p38 (mitogen activate protein kinase 

p38 - p38
MAPK

) e estimula a excreção biliar via proteína quinase regulada por sinal 

extracelular (extracelular signal-regulated protein kinase - ERK) (HAUSSINGER; GRAF; 

WEIERGRABER, 2001).  

Nos rins, a degradação de glutamina exerce a função de eliminar os íons  hidrogênio 

(H
+
),  sob a forma de amônio (NH4

+
), a fim de reestabelecer o pH sanguíneo. A utilização da 

glutamina nos rins não envolve consumo de energia, pelo contrário, fornece energia 

diretamente através de seu metabolismo oxidativo ou ainda por ser convertida em glicose 

(NEWSHOLME et al., 2003b). Além disso, Young-Gyu e colaboradores (2001) verificaram 

que em células renais a glutaminil-tRNA sintetase, enzima dependente de glutamina, atua na 

proliferação celular e na modulação da apoptose. 

As funções da glutamina no sistema imune se dão desde a proliferação de células T, à 

diferenciação de linfócitos B, fagocitose de macrófagos, produção e diminuição de apoptose 

de neutrófilos, até a modulação de citocinas (NEWSHOLME; CRABTREE; ARDAWI, 1985; 

CURI et al., 1997; NEWSHOLME et al., 2003a; PITHON-CURI et al., 2003).  Em experimento 

realizado em neutrófilos estimulados por LPS em meio de cultura, a produção do TNF-α é 

reduzida pela presença de glutamina, acompanhada do aumento na expressão das proteínas de 

choque térmico de 72 kDa (72-kDa heat shock protein - HSP72) (WISCHMEYER et al., 

2003). Tais efeitos corroboram estudos do próprio Wischemeyer (2002), que demonstraram 

que tanto in vitro quanto in vivo a glutamina aumenta a expressão das HSP. Além disso, o 

glutamato proveniente da degradação da glutamina aumenta as defesas antioxidantes das 

células, através da síntese de GSH (NEWSHOLME et al., 2003a). Tais fatos podem reduzir danos 

nos tecidos, disfunções em múltiplos órgãos e morte induzida pela sepse (CURI et al., 2005b).  

O trato gastrointestinal é o principal órgão de utilização de glutamina, sendo 

quantitativamente o mais importante combustível para as células do intestino (SOUBA, 

1993). A conversão de glutamina em alanina nos enterócitos serve como substrato metabólico 

para a nicotinamida adenina dinucleotídio ligada ao íon hidrogênio (NADH), e flavina 

adenina dinucleotídio ligada ao hidrogênio (FADH), que doam elétrons para a fosforilação 

oxidativa, a fim de gerar trifosfato de adenosina (ATP), enquanto a alanina é transportada 
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para o fígado, onde é convertida em glicose (NEWSHOLME et al., 2003a). Em células 

intestinais, Coeffier e colaboradores (2003) verificaram que a glutamina estimula a síntese 

proteica e atenua a proteólise dependente de ubiquitinas. Além disso, Rhoads e colaboradores  

(1997) demonstraram que este aminoácido potencializa fatores de proliferação e reparação 

celular, através do aumento da transcrição de genes ativadores de proteínas 1 (activating 

protein 1 - AP-1) e níveis de RNAm c-Jun.  

Todos os órgãos e as células do sistema imune citados acima dependem da 

manutenção da concentração de glutamina plasmática. O músculo esquelético é considerado o 

sítio mais relevante na produção de glutamina. Apesar de no músculo a atividade da 

glutamina sintetase ser baixa em comparação com outros tecidos como cérebro, fígado e 

pulmão, a contribuição é alta devido ao músculo representar aproximadamente 40% da massa 

corporal total (NEWSHOLME et al., 2003b). A diminuição no volume da massa muscular, 

que ocorre em situações como na sepse (LIANG et al., 2009), reduz a liberação de glutamina 

e a capacidade funcional orgânica, contribuindo para maior morbidade e mortalidade de 

indivíduos (TISDALE, 2005). Desta forma, embora a glutamina seja sintetizada pelo 

organismo, sua necessidade nutricional depende de uma condição fisiológica, o que, como 

dito, a classifica como um aminoácido condicionalmente essencial. Cabe lembrar que além da 

sepse (LIANG et al., 2009), a disponibilidade de glutamina é reduzida em outras situações 

catabólicas, tais como jejum prolongado (HANKARD; HAYMOND; DARMAUN, 1997), 

cirurgias (FLÄRING et al., 2003), dengue (KLASSEN et al., 2000) e exercícios físicos de 

alta intensidade e/ou prolongados (CRUZAT; TIRAPEGUI, 2009).  

 

 

3.2 Sepse 

3.2.1 Definições e epidemiologia da sepse 

 

A sepse é definida como a presença de infecção acompanhada por síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS) (BONE et al., 1992). Na Figura 7, pode-se verificar 

uma ilustração da relação entre infecção, SIRS e sepse.  
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Figura 7. Relação entre infecção, SIRS e sepse. 

Fonte: adaptado de BONE et al., 1992. 

 

  

 Em 1992, foi publicado o consenso na definição de sepse, o qual inclui a presença de 

infecção (ou suspeita) e de outros dois (ou mais) sintomas: (1) temperatura corporal maior do 

que 38°C ou menor do que 36°C, (2) frequência cardíaca de mais de 90 batimentos por 

minuto, (3) frequência respiratória maior que 20 inspirações por minuto e (4) contagem total 

de leucócitos maior do que 12.000 células por microlitro (µL) ou menor do que 4.000/µL ou 

ainda mais de 10% de células imaturas (BONE et al., 1992). Em 2006, especialistas das 

sociedades de terapia intensiva norte-americana e europeia propuseram novos critérios 

diagnósticos de sepse, que incluem presença de infecção e “alguns” critérios de SIRS 

(Quadro 2), que devem ser avaliados por uma equipe multidisciplinar de especialistas para 

adequado diagnóstico (NGUYEN et al., 2006). 
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Quadro 2. Critérios diagnósticos de sepse. 

Infecção (ou suspeita) e alguns dos critérios abaixo 

Variáveis gerais Febre (temperatura corporal maior do que 38°C) 

Hipotermia (temperatura corporal menor do que 36°C) 

Frequência cardíaca de mais de 90 bpm ou acima de 2 DP do valor normal 

Taquipneia (frequência respiratória maior do que 20 inspirações/min) 

Desorientação mental 

Edema significante ou balanço de fluídos positivo (>20 ml/kg em 24 horas) 

Hiperglicemia (>120 mg/dL) na ausência de diabetes 

Variáveis inflamatórias Leucocitose (>12.000/mm
3
) 

Leucopenia (<4.000/mm
3
) 

Contagem normal com 10% de células imaturas 

Proteína C-reativa no plasma maior do que 2 DP acima do valor normal 

Procalcitonina no plasma maior do que 2 DP acima do valor normal 

Variáveis 

hemodinâmicas 

Hipotensão arterial 

Saturação venosa de oxigênio >70% 

Índice cardíaco > 3,5 L/min/m
2
 

Disfunção de órgãos  Hipóxia arterial 

Oliguria aguda 

Creatinina maior do que 0,5 mg/dL 

Anormalidades de coagulação 

Oclusão intestinal 

Trombocitopenia  

Hiperbilirrubinemia  

Perfusão tecidual Hiperlactatemia 

 Queda de cabelos 

Bpm: batimentos por minuto; DP: desvio padrão 

Fonte: adaptado de NGUYEN et al., 2006. 

 



3. Revisão da Literatura___________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________ 

ALVARENGA, M. L. 

19 

Sepse severa é definida como a presença de sepse acrescentada de uma ou mais 

disfunções nos órgãos, como injuria pulmonar aguda, falência renal, hepática ou cardíaca e 

hipoperfusão com acidose lática (LEVY et al., 2003). O choque séptico inclui hipotensão 

induzida pela sepse (pressão arterial sistólica menor do que 90 mm Hg) e falência cardíaca 

(NGUYEN et al., 2006). A bacteremia é a presença de bactérias no sangue, que são 

encontradas em 50% dos casos de sepse severa e choque séptico, enquanto 20 a 30% dos 

pacientes não têm causa definida de qualquer fonte (BONE et al., 1992). 

A sepse é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. O aumento 

na incidência de sepse é de 8,7% ao ano somente nos Estados Unidos da América (EUA), 

sendo que no ano de 1979 havia aproximadamente 164.000 casos e, no ano 2000, ao redor de 

660.000 casos (MARTIN et al., 2003).  Na estimativa de Angus e colaboradores (2001), a 

partir de 7 milhões de prontuários hospitalares em sete estados norte-americanos, há 751.000 

casos de sepse severa por ano, com taxa de mortalidade de 28,6%. A sepse severa causa o 

mesmo número de mortes que o infarto agudo do miocárdio nos EUA, segundo o National 

Center for Health Statistics (NCHS) (MARTIN et al., 2003). Além disso, estudos na Europa, 

na Austrália e na Nova Zelândia reportaram a prevalência de sepse na unidade de terapia 

intensiva (UTI) entre 5,1% e 30% (ALBERTI et al., 2002; FINFER et al., 2004; PADKIN et 

al., 2003). 

No Brasil, estudo epidemiológico conduzido em 5 estados demonstrou taxas de 

mortalidade de 11% na SIRS, 33,9% na sepse, 46,9% na sepse severa e 52,2% no choque 

séptico (SILVA et al., 2004). Outro estudo verificou que em 75 UTI, em diferentes regiões, as 

taxas de mortalidade foram 16,7% na sepse, 34% na sepse severa e 65,3% no choque séptico 

(SALES JUNIOR et al., 2006). A incidência de sepse tem aumentado devido ao 

envelhecimento da população, ao maior número de procedimentos invasivos, ao uso de drogas 

imunossupressoras e ao aumento da prevalência de infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (human immunodeficiency virus - HIV) (MARTIN et al., 2003; ANGUS et al., 2001). 

A sepse, somada à inflamação, induz a falência múltipla de órgãos, principal causa de 

morte em UTI (RANGEL-FRAUSTO et al., 1995). Neste contexto, são necessárias intervenções 

de baixo custo que protejam as células e os tecidos, atenuem a inflamação e preservem 

funções metabólicas. Para pesquisas, estudos em animais têm sido desenvolvidos utilizando 

diferentes protocolos de indução à sepse. A injeção de componentes de bactérias (LPS) via 

intraperitoneal ou intravenosa submete os animais à endotoxemia, induzindo-os à inflamação 

em curto prazo (SCHEIERMANN et al., 2011). Já o protocolo de ligação e punção cecal 

(cecal ligation and puncture – CLP) induz inflamação sistêmica proveniente de uma bactéria 
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na íntegra e viva, o que resulta em maior mortalidade dos animais (LEVY et al., 2003). Não 

obstante, a administração de LPS é frequentemente usada em estudos de indução de sepse por 

endotoxemia em modelos de curto prazo. Em estudo realizado em ratos, conduzido por 

Scheiermann e colaboradores (2011), que comparou o modelo de endotoxemia (5 mg de 

LPS/kg de peso do animal) com CLP, verificou-se que em ambos houve hipotensão e acidose 

metabólica, características de sepse severa e choque séptico. A principal diferença das 

técnicas foi que a ativação das citocinas inflamatórias (incluindo TNF-α) aumentou aos 300 

minutos com LPS e após 390 minutos no CLP (SCHEIERMANN et al., 2011). 

 

 

3.2.2 Metabolismo da glutamina na sepse 

 

O processo infeccioso que ocorre na sepse altera a concentração de proteínas totais no 

organismo, bem como o balanço nitrogenado e o metabolismo da glutamina (KARINCH et 

al., 2001). Um dos primeiros estudos de depleção de glutamina no músculo, na sepse, foi 

publicado em 1982 e correlacionou tal deficiência à redução na taxa de sobrevida de pacientes 

(ROTH et al., 1982). Austgen e colaboradores (1992) demonstraram in vivo que na 

endotoxemia a atividade da enzima glutamina sintetase no músculo está aumentada; no 

entanto, não sendo capaz de manter a concentração da glutamina no tecido, devido a mesma 

estar sendo liberada do músculo para a circulação (AUSTGEN et al., 1992). Em conjunto com 

o músculo esquelético, o pulmão também atua na liberação de glutamina para corrente 

sanguínea, uma vez que apresenta alta atividade da enzima glutamina sintetase 

(WELBOURNE, 1987), sobretudo na sepse (LUKASZEWICZ et al., 1997). Outro órgão em 

que ocorre alteração no metabolismo da glutamina durante a sepse é o rim (AUSTGEN et al., 

1991a). Nestas condições, o rim passa de órgão consumidor de glutamina para liberador de 

glutamina, diminuindo sua capacidade de eliminar amônia e manter o equilíbrio ácido-base do 

organismo (AUSTGEN et al., 1991a). 

No tecido intestinal, ocorre diminuição na captação de glutamina circulante durante a 

endotoxemia (AUSTGEN et al., 1991b), assim como redução de transporte de glutamina na 

fase luminal e na atividade de glutaminase da mucosa intestinal (SOUBA et al., 1990). Por 

outro lado, em linfócitos de ratos septicêmicos, a atividade da glutaminase está aumentada 

(SARANTOS; OCKERT; SOUBA, 1993). E, ainda, o fígado, na endotoxemia, se torna o 

maior órgão consumidor de glutamina (AUSTGEN et al., 1991a), devido ao maior fluxo 
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sanguíneo para o tecido, atividade dos transportadores de membrana hepatocelular (INOUE; 

PACITTI; SOUBA, 1993) e aumento nas citocinas inflamatórias, principalmente TNF-α 

(KARINCH et al., 2001).  

Nas células, como as endoteliais, também ocorre maior captação de glutamina na 

endotoxemia (HERSKOWITZ et al., 1991), enquanto em fibroblastos o transporte de 

glutamina é diminuído (DUDRICK; BLAND; SOUBA, 1992). Tais alterações demonstram 

que em doenças inflamatórias e infecciosas ocorrem alterações no metabolismo de glutamina. 

Enquanto as concentrações de glutamina no fígado, nos linfócitos e nas células endoteliais são 

mantidas, as concentrações nos rins, no intestino, no músculo esquelético e no plasma estão 

diminuídas em relação ao estado basal (KARINCH et al., 2001). 

 

 

3.3 Suplementação de glutamina  

  

Historicamente, a glutamina não era utilizada como suplemento nutricional, por ser 

considerado um aminoácido não essencial e ter meia vida curta em solução aquosa. Em 

fórmulas enterais, é comumente encontrada na concentração característica de proteínas 

animais e vegetais (SWAILS et al., 1992). No entanto, esta quantidade pode estar 

superestimada, pois processos de preparação, como alta temperatura e exposição a ácidos, 

podem degradá-la rapidamente. Contudo, em indivíduos saudáveis, que tenham consumo alimentar 

adequado, não há necessidade de suplementação (NEU; SHENOY; CHAKRABARTI, 1996).  

Em condições inflamatórias, como as decorrentes da sepse, o consumo de glutamina 

por células renais e pelo sistema imune aumenta, o que pode levar à demanda que não seja 

suprida por outros tecidos, como o muscular e o hepático (LIANG et al., 2009; 

ANDREASEN et al., 2009). Como resultado, a concentração de glutamina no sangue é 

reduzida. É estimado que quando a glutamina no plasma é menor do que 0,4 mM, em estados 

de “deficiência de glutamina”, o sistema imune pode ser comprometido; lembrando que 

concentrações normais estão entre 0,5 e 0,7 mM. (WILMORE; SHABERT, 1998). Estudos, 

da década de 1990, em camundongos septicêmicos, demonstraram que a suplementação por 

via oral de glutamina aumenta a taxa de sobrevida (SUZUKI et al., 1993) e por via parenteral 

reduz risco de falência múltipla de órgãos decorrente de sepse (YOSHIDA; YAMASSKI; 

KARBERA, 1993). Em conformidade com estes estudos, Yeh e colaboradores (2004) 

verificaram que a suplementação de glutamina por via oral, em animais submetidos à sepse, 
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atenuou a redução na função de linfócitos e neutrófilos e na atividade da GSH. Além disso, 

estudo recente em modelo animal, de obstrução do tecido intestinal, verificou que a 

suplementação de glutamina por gavagem foi capaz de manter a integridade funcional da 

barreira intestinal, reduzindo a translocação bacteriana (SANTOS et al., 2010).  

Estudos em humanos, também desde a década de 1990, têm demonstrado que a 

suplementação de glutamina por via parenteral melhora condições clínicas de indivíduos 

transplantados de medula óssea (ZIEGLER et al., 1992), diminui risco de atrofia muscular 

durante estresse metabólico (HICKSON; CZERWINSI; WEGRZYN, 1995), reduz incidência 

de infecção hospitalar, melhora o balanço nitrogenado e reduz custo hospitalar (MacBURNEY et 

al., 1994). Em investigações mais recentes, em condições de deficiência de glutamina, 

sobretudo em pacientes criticamente enfermos, a suplementação de glutamina por via 

parenteral tem demonstrado reduzir as complicações clínicas destes indivíduos (WISCHMEYER 

et al., 2001; ZIEGLER et al., 2005; DECHELOTTE et al., 2006; TANG et al., 2007, 

ANDREASEN et al., 2009). Neste sentido, em revisão realizada por Wischmeyer (2008), foi 

evidenciado o papel da suplementação da glutamina por via parenteral em atenuar 

consequências indesejáveis de pacientes críticos, tais como degradação do tecido intestinal, 

diminuição das HSP, apoptose celular e inflamação mediada por NF-B. Enquanto a 

recomendação de suplementação de glutamina via parenteral é consistente em pacientes 

críticos (HEYLAND et al., 2003; KREYMANN, 2006), a suplementação nas vias oral e 

enteral ainda merece maior investigação, já que a absorção depende da integridade do tecido 

intestinal (OLIVEIRA et al., 2010).  

O guia norte-americano para manejo do paciente crítico recomenda a suplementação 

de glutamina em indivíduos fazendo uso de nutrição parenteral, a fim de atenuar o estresse 

oxidativo, manter a integridade intestinal, aumentar as HSP e estimular a proliferação celular 

em queimados, pós-cirúrgicos e septicêmicos (MCCLAVE et al., 2009). Já a suplementação 

por via enteral tem demonstrado exercer efeito principalmente na manutenção no epitélio 

intestinal (ARGENZIO et al., 1994; MCCLAVE et al., 2009). Cabe lembrar que a forma da 

glutamina suplementada é diferente na nutrição parenteral e na enteral. Enquanto na nutrição 

parenteral a glutamina é comumente adicionada à solução como dipeptídeo (L-alanil-L-

glutamina ou L-glicil-L-glutamina), devido à maior solubilidade e estabilidade (FUENTES-

OROZCO et al., 2004; DECHELOTTE et al., 2006), na via enteral a glutamina livre é 

misturada com água em quantidade suficiente para passar pela sonda, sendo fornecida de 1 a 3 

vezes ao dia em concentração aproximada de 0,3 a 0,5 g/kg/dia (GARREL et al., 2003; ZHOU et 

al., 2003). Estes resultados podem ser justificados pela hipótese de que na suplementação via 
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oral ou enteral a maior parte da glutamina é retida no tecido intestinal (NEWSHOLME, 2001; 

ADIBI, 2003), sendo que o quanto isto representa não é totalmente elucidado. 

Estudos com suplementação aguda oral de glutamina, na forma livre e como 

dipeptídeo, demonstraram aumento na concentração plasmática de glutamina de 30 a 120 

minutos pós-suplementação (BOZA et al., 2000b; KLASSEN et al., 2000; ROGERO et al., 

2004). No entanto, no estudo realizado por Rogero e colaboradores (2004), a concentração de 

glutamina do grupo suplementado agudamente com o dipeptídeo foi 26% superior à do grupo 

suplementado com L-glutamina livre, 30 minutos após a suplementação (ROGERO et al., 

2004). Tal resultado pode ser explicado pela elevada presença do transportador de dipeptídeos 

Pept-1 e das dipeptidases intracitoplasmáticas no enterócito, o que favorece o aumento da 

liberação de glutamina e alanina decorrente da suplementação aguda com L-alanil-L-

glutamina e, consequentemente, promove maior liberação para a circulação (ROGERO; 

TIRAPEGUI, 2003). 

Em condições de estresse metabólico, tais como o exercício físico, tem-se verificado 

que a suplementação oral crônica com o dipeptídeo L-alanil-L-glutamina promove maior 

concentração de glutamina, desta vez no tecido muscular e hepático de ratos, em relação à 

suplementação da glutamina na forma livre  (ROGERO et al., 2006; CRUZAT; TIRAPEGUI, 

2009; CRUZAT; ROGERO; TIRAPEGUI, 2010). Em indivíduos queimados, a suplementação do 

dipeptídeo L-alanil-L-glutamina restaurou a concentração de glutamina no plasma, bem como 

a permeabilidade do tecido intestinal, reduzindo endotoxemia, tempo de internação e custo 

hospitalar (ZHOU et al., 2003).  

Apesar dos resultados encontrados nos estudos, tanto experimentais como em 

humanos, sabe-se que na prática muitas vezes o uso do dipeptídeo em nível de saúde pública 

torna-se inviável devido ao custo extremamente elevado. Neste contexto, formas alternativas 

de suplementação de glutamina, sob condições de estresse metabólico, têm sido testadas. Foi 

verificado o efeito da suplementação de uma solução contendo L-glutamina e L-alanina, 

ambas na forma livre, e do dipeptídeo L-alanil-L-glutamina em ratos submetidos ao 

treinamento e ao exercício físico de longa duração (CRUZAT; TIRAPEGUI, 2009; 

CRUZAT; ROGERO; TIRAPEGUI, 2010). O primeiro estudo verificou que ambas as 

suplementações foram eficazes em aumentar a concentração de glutamina e glutamato 

muscular e hepático, o que elevou a concentração tecidual do antioxidante GSH, atenuando o 

estresse oxidativo induzido pelo exercício físico de longa duração (CRUZAT et al., 2007; 

CRUZAT; TIRAPEGUI, 2009). Posteriormente, observou-se que as mesmas suplementações 



3. Revisão da Literatura___________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________ 

ALVARENGA, M. L. 

24 

com glutamina atenuaram a liberação de creatina quinase e citocinas pró-inflamatórias, tais 

como o TNF-α e a PgE2 (CRUZAT; ROGERO; TIRAPEGUI, 2010).  

Em outro estudo, ambas as suplementações (L-alanina e L-glutamina na forma livre e 

dipeptídeo L-alanil-L-glutamina) foram capazes de modular a síntese de HSP e o fator de 

choque térmico 1 (heat shock factor-1 - HSF-1) no músculo esquelético de ratos submetidos a 

exercícios físicos em esteira rolante (PÉTRY et al., 2012). O aumento da glutamina no 

plasma, quando a mesma é fornecida associada à alanina, pode ser justificado pelo fato de que 

ambos os aminoácidos têm a mesma propriedade de fornecer nitrogênio e carbono 

(WOOLFSON, 1983). Assim, a glutamina pode ser poupada das funções ureogênicas e 

oxidativas e direcionada para outras funções, como a proliferação celular e a síntese de 

antioxidantes.  

O metabolismo da glutamina decorrente da sua suplementação tem sido estudado 

utilizando diferentes marcações no aminoácido (isótopos ou radioisótopos) (CROSET et al., 

2001; BOELENS et al., 2005; BOELENS et al., 2006; LIGTHART-MELIS et al., 2007, 

MARTIN et al., 2007).  Boelens e colaboradores (2006) verificaram, em camundongos,  que 

ambas as suplementações, de [2-
15

N]-glutamina ou de dipeptídeo L-alanina-[2-
15

N]-

glutamina, foram eficazes em aumentar a síntese renal de novo da arginina, em 60% e 45%, 

respectivamente. No estudo, a via enteral foi a que mais contribuiu com o resultado, 

demonstrando, em animais, a importância do eixo intestino-renal (BOELENS et al., 2006), 

fato este já evidenciado em estudo anterior do mesmo grupo e com a mesma suplementação 

com isótopos estáveis (BOELENS et al., 2005). Em outro estudo, desta vez em humanos que 

efetuaram cirurgia do trato gastrointestinal, com a utilização da suplementação de L-[2-
15

N]-

glutamina, encontraram-se resultados similares, evidenciando a via enteral como mais efetiva 

em aumentar a síntese renal de citrulina e arginina (LIGTHART-MELIS et al., 2007). Já a 

marcação da glutamina com carbono 13 (isótopo) (MARTIN et al., 2007) ou 14 

(radioisótopo) (CROSET et al., 2001) fora utilizada para investigar se ocorre gliconeogênese 

em células intestinais de camundongos em estado de jejum de 5 até 72 horas. Nestes estudos 

não foi encontrada tal atividade, evidenciando o fígado e o rim como principais órgãos 

produtores de glicose a partir de glutamina (CROSET et al., 2001;  MARTIN et al., 2007). 

A maioria dos estudos que avaliaram a segurança da suplementação de glutamina é de 

curto prazo em pacientes críticos adultos (GARLICK, 2001). Apesar de “aparentemente” não 

demonstrar nenhum efeito colateral em curto prazo, a suplementação de glutamina pode 

acarretar efeitos indesejados em pacientes após suplementação crônica (BRACCO, 2005). Em 

estudo in vitro em células do músculo esquelético verificou-se que a suplementação de 
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glutamina suprime a expressão da enzima glutamina sintetase (HUANG; WANG; 

WATFORD, 2007). Neste sentido, deve-se levar em conta que os pacientes críticos que 

utilizam glutamina por via exógena poderiam ficar dependentes desta suplementação para 

manutenção da função imune (DIOGUARDI, 2011). Nestes casos, Dioguardi (2011) 

recomenda o adequado planejamento da descontinuidade da suplementação.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados 30 camundongos machos do tipo B6 para avaliação da cinética na 

absorção de diferentes concentrações de glutamina e outros 30 camundongos do mesmo tipo 

para avaliação da cinética de absorção de solução de L-glutamina nos animais submetidos à 

endotoxemia, sendo que 15 foram os controles e 15 submetidos ao tratamento com LPS. De 

cada camundongo obteve-se de 4 a 6 amostras (frações intestinais). Todos os animais tinham 

aproximadamente 90 dias de vida e peso médio de 22 g, cedidos pelo Biotério do Conjunto 

das Químicas da Universidade de São Paulo. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal (Protocolo CEEA/FCF/88/2009, n° 249) (Anexo). Os animais 

foram mantidos em gaiolas, sob temperatura de 22 ± 2° C, umidade relativa do ar de 55%, 

obedecendo ao ciclo de 12 horas claro e 12 horas escuro (luz acessa às 19 h), dois animais por 

caixa. Recebiam ração padrão contendo 54% de carboidrato, 22,5% de proteína, 4,3% de 

gordura (NUVILAB CR1, Nuvital Nutrientes Ltda., Curitiba) e água ad libitum. Os animais 

foram mortos através de venossecção sob anestesia (80 mg/kg de quetamina e 15 mg/kg de 

xilazina) durante estado alimentado.  

 

 

4.2 Técnica de eversão intestinal  

 

A técnica de eversão intestinal recomendada para estudos de absorção (LEVINE 

et al., 1970; MARY; RAO, 2002; MAHOMOODALLY; GURIB-KAKIM; SUBRATTY, 

2007) e proposta por Wilson e Wiseman (1954) foi escolhida por permitir maior precisão na 

coleta do líquido na camada serosa e expor a camada mucosa ao meio com maior oxigenação 

(Figura 8). 
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Figura 8. Frações intestinais padrão e evertida de camundongos. 

 

 

Após morte dos animais, foi feita uma incisão na região abdominal para ressecção do 

intestino delgado, que foi limpo com uma solução contendo 0,9% de cloreto de sódio (NaCl). 

Foi retirado o duodeno, sendo utilizados dois terços do intestino remanescente da região 

proximal a fim de excluir o íleo. O jejuno foi escolhido para estudo, pois é o principal sítio de 

absorção de aminoácidos e peptídeos (SILK; GRIMBLE; REES, 1985). O mesentério e a 

gordura foram cuidadosamente retirados e não houve evidência de perfuração. 

Para everter-se o intestino, o mesmo foi empalado pela introdução de um bastão de 

aço inoxidável medindo 300 mm e 2,5 mm de diâmetro até que o mesmo surgisse do lado 

oposto à introdução. Após, um lado do intestino foi “rolado” sobre o outro até ocorrer a 

eversão total. Foi utilizada lupa estereoscópia binocular (Tecnival 40-80X) para verificar a 

presença das vilosidades intestinais do lado externo do intestino. O intestino foi então colocado em 

placa de Petri na solução salina sobre gelo. Ele foi particionado em frações de 2 a 3 cm de 

comprimento e utilizou-se um fio de nylon (0,20 mm - Grilon) para dar um nó em uma das 

extremidades. As amostras foram pesadas em balança analítica (Denver capacidade 200 g e 

legibilidade 0,1 mg). Após, foram introduzidos 100 µL de solução de 10% de soro do próprio 

animal em solução de Krebs sem glicose (KREBS; HENSELEIT, 1932) na parte interna do 
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intestino após inversão (camada serosa), utilizando seringa (Bd Ultra Fine Longa 0,3 mL com 

agulha 29 g de 12,7 mm) e fio de nylon para dar um nó na outra extremidade.  Os tecidos 

foram examinados antes e após as incubações em microscópio invertido (Olympus ix-81, 400-

600X) para avaliação da integridade e da viabilidade celular pela técnica de exclusão do azul 

Trypan. Além disso, amostras foram coletadas para exames histológicos, pela técnica da 

hematoxilina/eosina e picrosirios. 

A fração do intestino com o líquido dentro foi pesada novamente. O tecido foi então 

colocado em um frasco de Warburg modificado contendo 200 µL da solução Krebs com 

glicose ou Krebs sem glicose, L-glutamina (Sigma L-Glutamine ReagentPlus ≥99%) e  L-

[
14

C(U)]-glutamina (Perkin Elmer). Foram testadas as soluções de Krebs com e sem glicose, a 

fim de investigar se a presença de glicose na luz intestinal interfere na absorção de glutamina 

pelo enterócito. Utilizaram-se tampas de borracha flexíveis que possibilitam a introdução de 

agulha (BD Ultra Fine 12,7 mm, calibre 0,33 mm) para adição de carbogênio (CO2/O2 5/95% 

v/v, Linde) durante 30 s. Os frascos foram para o banho-maria (Precision Reciprocal Shaking 

Bath) sob temperatura de 23,5°C e agitação de 100 oscilações por minuto, conforme descrito 

por Levine e colaboradores (1970). 

 

 

4.3 Tempos de incubação das frações intestinais 

 

Para avaliar a cinética na absorção de glutamina, parte dos frascos com as frações 

intestinais imersas em solução de Krebs (com ou sem glicose) com L-glutamina e L-[
14

C(U)]-

glutamina foi diretamente para o gelo (tempo zero – 0) e parte foi para o banho-maria, sob 

agitação, retirada em 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos e colocada no gelo. Para cada 

tempo (0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos) e concentração de glutamina estudados (ver 

abaixo) havia 4 amostras. Após incubação, a fração intestinal foi pesada. O líquido interno 

(camada serosa) foi retirado e o tecido intestinal foi pesado novamente. O líquido externo 

(camada mucosa) foi armazenado em microtubo e o tecido foi homogeneizado (Polytron 

Aggregate Homogenizer – Brinkmann Instruments, Littau/Luzern, Switzerland) em triton (Sigma 

Triton x-100) na diluição 0,3 ml/100 mg de tecido. Após, foram centrifugados a 4°C por 2 

minutos a 16.000g (Hettich  modelo Universal 320R). 

http://www.tradepar.com.br/detalhes/seringa-bd-ultra-fine-longa-03ml-para-30-unidades-de-insulina-com-agulha-29g-de--1329-887.html
http://www.tradepar.com.br/detalhes/seringa-bd-ultra-fine-longa-03ml-para-30-unidades-de-insulina-com-agulha-29g-de--1329-887.html
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4.4 Concentrações de L-[
14

C(U)]-glutamina e L-glutamina 

 

A concentração de L-[C
14

]-glutamina foi calculada com objetivo de permitir o 

transporte, após o equilíbrio de concentrações, da camada mucosa para a serosa, de, 

aproximadamente, 20.000 desintegrações por minuto (dpm), considerado suficiente para 

leituras estatisticamente significativas. Isso equivale a 0,0090 microcure (µCi), sendo que 

1 µCi é igual a 2,22x10
6
 dpm. Foi então definida a concentração de glutamina uniformemente 

marcada com carbono de número de massa 14 (
14

C) à proporção de 0,0090 µCi por amostra a 

ser ensaiada. Como no frasco de L-[C
14

]-glutamina (Perkin Elmer) tinha 50 µCi/ml, foi 

utilizado 0,18 µL por amostra. 

Já para aferir a radioatividade específica em cada experimento, as concentrações de L-

glutamina foram calculadas com base no peso molecular da mesma, que é de 146,14 µg/µmol, 

de maneira a obter-se as seguintes concentrações (em termos de L-glutamina total) a serem 

testadas: 

 

50 mM =  7,307 mg/ml de L-glutamina (50 µmol/ml x 146,14 µg/µmol) 

40 mM =  5,846 mg/ml de L-glutamina (40 µmol/ml x 146,14 µg/µmol) 

20 mM =  2,920 mg/ml de L-glutamina (20 µmol/ml x 146,14 µg/µmol) 

10 mM =  1,460 mg/ml de L-glutamina (10 µmol/ml x 146,14 µg/µmol) 

 

 

4.5 Cálculo da concentração de glutamina nas camadas serosa, mucosa e 

tecido intestinal 

 

A concentração de glutamina na camada serosa foi calculada com base nas dpm 

contadas e corrigidas pelo volume. Para conversão das dpm em glutamina (mM), foi 

considerada a radioatividade específica dividida pela concentração de glutamina em cada 

meio (10, 20, 40 e 50 mM de glutamina). O mesmo cálculo foi utilizado para concentração de 

glutamina na camada mucosa e para o tecido, sendo que para este último houve correção pelo 

peso do tecido e diluição no Triton x-100 (Sigma). 
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4.6 Radioatividade  

 

Foram coletados 10 µL de cada amostra, tanto da camada serosa (líquido interno), 

quanto da camada mucosa (líquido externo) e do homogenato do tecido intestinal. Estes foram 

introduzidos em flaconetes (capacidade 4 mL) preenchidos com líquido de cintilação (Sigma 

Scintillation Mixture) para contagem da radioatividade em contador beta (Perkin Elmer 

Tricarb 2800TR Liquid Scintillator). Com base nos valores das radioatividades específicas de 

cada amostra, foram calculados os fluxos de 
14

C da face luminal para a serosa em termos de 

unidades de L-glutamina transportadas de um lado para outro. 

 

 

4.7 Animais submetidos à endotoxemia  

 

Os animais submetidos à endotoxemia receberam via intraperitoneal 5mg/kg de LPS 

de bactéria (Sigma - Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8) em solução de 

1mg/ml de água, enquanto os animais controle receberam a mesma quantidade de água. Os 

animais foram mortos 48 horas após aplicação do LPS. A dose de 5 mg/kg foi escolhida após 

estudo piloto em que foram testadas as doses de 5, 10, 20 e 30 mg/kg de LPS para avaliar a 

taxa de sobrevida dos animais após 48 horas de injeção de LPS (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Taxa de sobrevida de camundongos após 48 horas de injeção de LPS. 

LPS (mg/Kg de peso) N° de animais (morte/total) 

5  0 / 6 

10  2 / 6 

20  4 / 6 

30  6 / 6 
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4.8 Histologia do tecido intestinal 

 

Foram coletadas porções do jejuno antes e após 120 minutos de incubação, a fim de 

verificar a integridade do tecido intestinal, tanto em animais saudáveis quanto nos submetidos 

à endotoxemia por LPS. As frações intestinais que geraram o material para histologia 

seguiram mesmo protocolo de eversão intestinal das demais amostras e foram submetidas ao 

meio de 50 mM de L-glutamina e Krebs com glicose. Após coleta do material, foram 

realizadas desidratação, diafanização, infiltração, inclusão na parafina e microtomia, seguindo 

assim as técnicas histológicas de acordo com Junqueira e Junqueira (1983). A coloração das 

lâminas com o tecido intestinal foi feita com hematoxilina-eosina (HE), para verificar 

componentes ácidos e básicos (JUNQUEIRA; JUNQUEIRA, 1983), e picrosirios, para 

diferenciar componentes fibrosos da matriz extracelular (JUNQUEIRA et al., 1979). Após 

secagem das lâminas, as mesmas foram visualizadas em microscópio Olympus em contraste 

de fase (PH) e dic nas resoluções 10x, 20x, 40x e 60x. As fotos foram selecionadas e as 

melhores apresentadas neste trabalho. 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

Os resultados das análises da concentração de glutamina (GLN), dada em mM, na 

mucosa, na serosa e no tecido foram submetidos à análise de regressão. Os critérios de seleção 

do tipo de modelo (linear ou não linear) para ajustar os dados experimentais foram o modelo 

que obtivesse maior valor de coeficiente de determinação (R
2
) e significância estatística (p-

valor), obtida pelo teste F. Para isso, o tempo, dado em minutos, foi adotado como variável 

independente e a concentração de GLN como a variável de resposta. Para detectar a 

intensidade da associação entre a variável independente e a resposta, para cada concentração e 

parte estudada, foi determinado o coeficiente de correlação (r). 

 Para a análise dos dados em diferentes tempos, os resultados foram submetidos ao 

teste de Hartley, seguido de ANOVA de uma via, sendo que as médias dos tratamentos foram 

comparadas pelo teste de Tukey. Os valores-p foram considerados significativos quando 

menores que 0,05. Comparações entre médias de duas amostras foram conduzidas pelo teste t 

de Student, após a verificação da distribuição dos resultados pelo teste de Shapiro-Wilks. 

Todas as análises foram realizadas pelo programa SAS (SAS Institute, USA). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Concentração de glutamina na camada serosa nos meios com 10, 20, 40 

e 50 mM de glutamina 

 

Os resultados obtidos após contagem de glutamina marcada com carbono 14 

mostraram que a absorção intestinal de glutamina em animais saudáveis é dependente da dose 

e do tempo de incubação. Nas Figuras 9 A, B, C, e D, pode-se observar a cinética (tempos 0, 

5, 10, 20, 30, 40 60, 90 e 120 minutos) na absorção intestinal (líquido na camada serosa) nas 

doses 10 mM (A), 20 mM (B), 40 mM (C) e 50 mM (D) de glutamina em camundongos. Observa-

se que houve aumento linear da concentração de glutamina na camada serosa em meios com 

10 e 20 mM de glutamina, enquanto que, em meios com 40 e 50 mM, a análise de regressão 

mostrou que os resultados do aumento da concentração de glutamina na camada 

serosa puderam ser melhor explicados por uma curva hiperbólica. 
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Figura 9 A. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada serosa em 

meio com 10 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 9 B. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada serosa em 

meio com 20 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 9 C. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada serosa em 

meio com 40 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 9 D. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada serosa em 

meio com 50 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média 
 

 

 

 

 

 Na Tabela 2, verificam-se os resultados da concentração de glutamina na camada 

serosa em todas as concentrações 10, 20, 40 e 50 mM nos diferentes tempos. Observa-se que 

existe diferença na concentração de glutamina absorvida e esta é proporcional à dose 

fornecida. Enquanto no tempo zero (0) não existe diferença significativa entre todas as 

concentrações (10, 20, 40 e 50 mM), nos demais tempos há esta diferença estatística. O meio 

com 50 mM destaca-se por ter concentração de glutamina maior e diferente estatisticamente 

de todos os outros meios (10, 20 e 40 mM) nos tempos 5, 10, 20, 30, 40, 90 e 120 minutos.  
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Tabela 2. Concentração de glutamina na camada serosa (mM) nos meios com 10, 20, 40 e 50 

mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. 
 

  Concentração de glutamina (mM) na serosa 

tempo 10 mM 20 mM 40 mM 50 mM 

0 1,36 ± 0,22 1,56 ± 0,31 1,43 ± 0,80 1,91 ± 1,20 

5 1,91 ± 0,35
§ǂ
 4,58 ± 1,08

ǂ
 6,69 ± 1,53

*ǂ
 10,71 ± 0,84

*ƚ§
 

10 1,52 ± 0,64 
ƚ§ǂ

 6,06 ± 1,13
*ǂ
 7,16 ± 0,95

*ǂ
 15,64 ± 0,84

*ƚ§
 

20 3,83 ± 0,60
§ǂ
 7,63 ± 0,23

ǂ
 9,57 ± 1,88

*ǂ
 17,05 ± 1,13

*ƚ§
 

30 4,47 ± 0,49 
ƚ§ǂ

 8,52 ± 0,12
*§ǂ

 13,45 ± 0,17
*ƚǂ

 20,04 ± 0,80
*ƚ§

 

40 4,04 ± 0,86 
ƚ§ǂ

 9,62 ± 0,93
*§ǂ

 13,08 ± 1,19
*ƚǂ

 23,05 ± 0,80
*ƚ§

 

60 4,96 ± 0,62
ǂ
 9,68 ± 0,10 16,73 ± 4,69 23,67 ± 0,53

*
 

90 5,05 ±  0,32 
ƚ§ǂ

 11,50 ± 1,61
*§ǂ

 19,82 ± 1,18
*ƚǂ

 24,04 ± 0,34
*ƚ§

 

120 9,24 ± 0,85 
ƚ§ǂ

 15,78 ± 1,39
*ǂ
 19,52 ± 2,00

*ǂ
 28,74 ± 0,43

*ƚ§
 

 

Os valores são expressos em média e desvio padrão (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD). 

* diferença em relação à concentração 10 mM (p<0,05) 

ƚ diferença em relação à concentração 20 mM (p<0,05) 

§ diferença em relação à concentração 40 mM (p<0,05) 

ǂ diferença em relação à concentração 50 mM (p<0,05) 

 

 

 

5.2 Concentração de glutamina no tecido intestinal nos meios com 10, 20, 40 

e 50 mM de glutamina 

 

Os resultados da radioatividade no tecido enteral de camundongos podem ser vistos 

nas Figuras 10 A, B, C e D. Observa-se que o aumento na concentração de unidades de glutamina 

no tecido intestinal é linear para 10 mM (A) e 20 mM (B) e logarítmica nos meios com 40 

mM (C) e 50 mM (D), de acordo com o tempo. 
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Figura 10 A. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal 

em meio com 10 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média.  
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Figura 10 B. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal 

em meio com 20 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 10 C. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal 

em meio com 40 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 10 D. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal 

em meio com 50 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Na Tabela 3, estão descritos os resultados da concentração de glutamina retida no 

tecido intestinal nos meios com 10, 20, 40 e 50 mM de glutamina nos diferentes tempos. 

Enquanto em 5 minutos não houve diferença significativa entre os grupos, nos tempos 40, 60 

e 90 minutos todos são diferentes estatisticamente entre si. Em meio com 40 mM, a 

concentração de unidades de glutamina é significativamente maior do que todos os outros 

meios (10, 20 e 50 mM), a partir de 40 minutos, no tecido intestinal. 

 

 

Tabela 3. Concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal nos meios com 10, 20, 40 e 

50 mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. 
 

  Concentração de glutamina no tecido intestinal (mM) 

tempo 10 mM 20 mM 40 mM 50 mM 

0 1,94 ± 0,73
§ǂ

 2,94 ± 0,06
§ǂ

 5,11 ± 0,35
*ƚ

 5,54 ± 0,85
*ƚ

 

5 2,80 ± 1,19  6,51 ± 2,29 5,28 ± 0,29 6,16 ± 0,99 

10 5,17 ± 0,67 
ƚǂ

 7,10 ± 0,73
*ǂ

 6,31 ± 0,45
*ǂ 

 13,14 ± 0,34
*ƚ§

 

20 4,75 ± 0,54
§ǂ

 7,14 ± 1,89
§ǂ

 13,24 ± 0,25
*ƚ

 13,31 ± 0,26
*ƚ

 

30 4,89 ± 1,17 
ƚ§ǂ

 9,19 ± 0,75
*§ǂ

 13,24 ± 0,12
*ƚ

 13,13 ± 0,41
*ƚ

 

40 4,87 ± 0,53
ƚ§ǂ

 9,03 ± 1,3
*§ǂ

 16,16 ± 0,24
*ƚǂ

 14,26 ± 0,37
*ƚ§

 

60 4,82 ± 0,02
ƚ§ǂ

 9,71 ± 0,14
*§ǂ

 17,08 ± 0,53
*ƚǂ

 15,55 ± 0,89
*ƚ§

 

90 5,50 ± 0,34
ƚ§ǂ

 11,54 ± 1,71
*§ǂ

 17,76 ± 0,74
*ƚǂ

 15,09 ± 0,89
*ƚ§

 

120 6,71 ± 0,24
ƚ§ǂ

 13,89 ± 0,18
*§

 19,35 ± 0,04
*ƚǂ

 15,16 ± 0,89
*§

 

 
Os valores são expressos em média e desvio padrão (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD). 

* diferença em relação à concentração 10 mM (p<0,05) 

ƚ diferença em relação à concentração 20 mM (p<0,05) 

§ diferença em relação à concentração 40 mM (p<0,05) 

ǂ diferença em relação à concentração 50 mM (p<0,05) 
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5.3 Concentração de glutamina na camada mucosa nos meios com 10, 20, 40 

e 50 mM de glutamina 

 

A concentração de unidades de glutamina na camada mucosa diminuiu de acordo com 

o tempo e são apresentadas nas Figuras 11 A, B, C e D. Em meios com 10 (A) e 40 (C) mM 

de glutamina a regressão foi linear, enquanto em 20 (B) e 50 (D) mM a regressão da 

concentração de glutamina na camada mucosa foi melhor representada por uma curva 

logarítmica. 
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Figura 11 A. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada mucosa 

em meio com 10 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 11 B. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada mucosa 

em meio com 20 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 11 C. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada mucosa 

em meio com 40 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
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Figura 11 D. Análise de regressão da concentração de glutamina (mM) na camada mucosa 

em meio com 50 mM de glutamina nos tempos de incubação 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 

minutos. Os valores estão expressos em média. 
 

 

 

 

 

Na Tabela 4, verifica-se a concentração de glutamina na camada mucosa (mM) nos 

tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos nos meios com 10, 20, 40 e 50 mM de 

glutamina. Houve diminuição da concentração da radioatividade em todos os grupos, sendo 

que há diferença estatística entre os mesmos (10, 20, 40 e 50 mM) nos diferentes tempos; 

exceto nos tempos 20 e 30 minutos, nos quais a concentração de glutamina não demonstrou 

ser diferente estatisticamente nos meios com 40 e 50 mM. 
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Tabela 4. Concentração de glutamina (mM) na camada mucosa nos meios com 10, 20, 40 e 

50 mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. 
 

  Concentração de glutamina na mucosa (mM) 

tempo 10 mM 20 mM 40 mM 50 mM 

0 8,26 ± 0,19
ƚ§ǂ

 18,22 ± 0,02
*§ǂ

 29,27 ± 029
*ƚǂ

 46,24 ± 0,60
*ƚ§

 

5 6,88 ± 0,49
ƚ§ǂ

 18,63 ± 0,53
*§ǂ

 29,32 ± 0,87
*ƚǂ

 44,47 ± 1,03
*ƚ§

 

10 6,96 ± 0,01
ƚ§ǂ

 16,49 ± 0,78
*§ǂ

 28,38 ± 0,29
*ƚǂ

 44,43 ± 1,05
*ƚ§

 

20 6,00 ± 0,10
ƚ§ǂ

 14,74 ± 1,01
*§ǂ

 28,88 ± 2,11
*ƚ

 29,63 ± 1,38
*ƚ

 

30 5,41 ± 0,04
ƚ§ǂ

 14,76 ± 0,87
*§ǂ

 28,12 ± 1,25
*ƚ

 29,61 ± 0,61
*ƚ

 

40 4,71 ± 0,16
ƚ§ǂ

 13,54 ± 0,43
*§ǂ

 24,92 ± 0,96
*ƚǂ

 29,17 ± 1,32
*ƚ§

 

60 4,75 ± 0,77
ƚ§ǂ

 12,93 ± 0,74
*§ǂ

 20,51 ± 0,96
*ƚǂ

 29,78 ± 0,53
*ƚ§

 

90 4,62 ± 0,24
ƚ§ǂ

 13,61 ± 0,23
*§ǂ

 20,24 ± 0,72
*ƚǂ

 29,62 ± 1,12
*ƚ§

 

120 3,27 ± 0,28
ƚ§ǂ

 11,98 ± 0,33
*§ǂ

 19,60 ± 0,03
*ƚǂ

 25,25 ± 1,26
*ƚ§

 

 

Os valores são expressos em média e desvio padrão (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD). 

* diferença em relação à concentração 10 mM (p<0,05) 

ƚ diferença em relação à concentração 20 mM (p<0,05) 

§ diferença em relação à concentração 40 mM (p<0,05) 

ǂ diferença em relação à concentração 50 mM (p<0,05) 

 

 

5.4 Comparação entre a concentração de glutamina na camada serosa e no 

tecido intestinal 

 

Nas Figuras 12 A, B, C e D, podem-se observar a comparação entre as concentrações 

de glutamina (mM) absorvida (camada serosa) e retida no tecido intestinal em valores 

absolutos nos meios com 10 mM (A), 20 mM (B), 40 mM (C) e 50 mM (D) de glutamina em 

todos os tempos (0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos). Em 10 e 20 mM, não houve 

diferença significativa na concentração de glutamina entre a camada serosa e no tecido, 

exceto nos tempos 10 e 120 minutos, em 10 mM, e nos tempos 0 e 120 minutos, em 20 mM. 

Nestes meios (10 e 20 mM), em 120 minutos, a concentração de glutamina na camada serosa 

foi significativamente maior que a retida no tecido intestinal. Já em 40 mM, a concentração de 

glutamina apresentou diferença significativa nos tempos 0, 5, 20, 40 e 90 minutos, enquanto 

em 10, 30, 60 e 120 minutos não apresentou diferença. No meio com 50 mM, a concentração 
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de unidades de glutamina foi maior na camada serosa a partir de 5 minutos até o último tempo 

estudado, 120 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 A. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa e no tecido intestinal em 

meio com 10 mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores 

expressos em média e desvio padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam 

diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t). 

 

 

  

 

A 
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Figura 12 B. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa e no tecido intestinal em 

meio com 20 mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores 

expressos em média e desvio padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam 

diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t).  

 

Figura 12 C. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa e no tecido intestinal em 

meio com 40 mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores 

expressos em média e desvio padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam 

diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t).  

C 

B 
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Figura 12 D. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa e no tecido intestinal em 

meio com 50 mM de glutamina nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores 

expressos em média e desvio padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam 

diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t).  
 

 

 

 

5.5 Comparação entre a concentração de glutamina na camada mucosa e a 

somatória das concentrações de glutamina na camada serosa e tecido 

intestinal  

 

Nas Figuras 13 A, B, C e D estão apresentadas as concentrações de unidades de 

glutamina na camada mucosa e a somatória das camadas serosa e tecido intestinal. Em todos 

os meios, 10 (A), 20 (B), 40 (C) e 50 (D) mM de glutamina (GLN), houve um ponto de 

equilíbrio, seguido de maior concentração de glutamina na somatória das camadas serosa e 

tecido intestinal em relação à camada mucosa. Neste ponto de equilíbrio, não houve diferença 

estatística entre os grupos, sendo este em 10 minutos (10 e 20 mM GLN), 20 minutos (20 e 50 

mM GLN) e 30 minutos (40 mM GLN). 

 

 

D 



4. Material e Métodos______________________________________________________________________  46 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ALVARENGA, M. L. 

 

Figura 13 A. Concentração de glutamina (mM) na somatória da camada serosa (SER) com tecido 

intestinal (TEC) e na camada mucosa, em meio com 10 mM de glutamina, nos tempos 0, 5, 10, 

20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. Concentrações 

que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t).  
 

 
Figura 13 B. Concentração de glutamina (mM) na somatória da camada serosa (SER) com 

tecido intestinal (TEC) e na camada mucosa, em meio com 20 mM de glutamina, nos tempos 

0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. 

Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas 

(p<0,05) (teste-t).  
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Figura 13 C. Concentração de glutamina (mM) na somatória da camada serosa (SER) com tecido 

intestinal (TEC) e na camada mucosa, em meio com 40 mM de glutamina, nos tempos 0, 5, 10, 

20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. Concentrações 

que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t). 
 

 
Figura 13 D. Concentração de glutamina (mM) na somatória da camada serosa (SER) com tecido 

intestinal (TEC) e na camada mucosa, em meio com 50 mM de glutamina, nos tempos 0, 5, 10, 20, 

30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. Concentrações que 

contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t). 

C 
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5.6 Massa corporal dos camundongos controles e submetidos à endotoxemia 

por LPS 

 

O peso corporal dos animais submetidos à endotoxemia foi significativamente menor 

do que os animais do grupo controle em 24 e 48 horas após injeção de LPS (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Massa corporal (g) dos camundongos controle e endotoxêmicos nos tempos 0, 24 e 
48 horas. 

Tempo Controle Endotoxemia P 

0 horas 23,1 ± 3,8 21,6 ± 1,9 0,25 

24 horas 23,6 ± 3,7 19,3 ± 1,6
*
 < 0,001 

48 horas 23,7 ± 3,9 18,1 ± 1,7
*
 < 0,001 

Dados expressos em média e desvio padrão; n = 15 por grupo. * Diferença em relação ao grupo controle 

(p<0,01) (teste t). 

 

 

 

5.7 Consumo de ração dos camundongos controles e submetidos à endotoxemia 

por LPS 

 

O consumo de ração dos animais submetidos à endotoxemia foi significativamente 

menor do que o dos animais do grupo controle tanto em 24, quanto em 48 horas após injeção 

de LPS (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Consumo de ração (g/dia) dos camundongos controles e submetidos à endotoxemia 

em 24 e 48 horas após injeção de LPS. 

 

Tempo Controle Endotoxemia P 

24 horas 1,26 ± 0,30 0,16 ± 0,10
*
 < 0,001 

48 horas 1,46 ± 0,25 0,32 ± 0,22
*
 < 0,001 

Dados expressos em média e desvio padrão; n = 15 por grupo. * Diferença em relação ao grupo controle 
(p<0,01) (teste t). 
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5.8 Histologia do tecido intestinal 

 

Os cortes histológicos intestinais submetidos à hematoxilina-eosina podem ser vistos 

na Figura 14. Observa-se a presença de vilosidades e tecido íntegro no corte obtido a partir 

do jejuno de camundongos saudáveis (A). Após 120 minutos de incubação, nota-se alteração 

na estrutura submucosa do intestino (B). Já a porção do jejuno submetida à endotoxemia 

apresenta erosões, desprendimento de células, edema na mucosa e submucosa, além da 

desconfiguração das vilosidades (reduzindo seu tamanho) (C), fato que se intensifica após 120 

minutos de incubação (D).  

 

Figura 14. Histologia jejunal submetida à HE de animais saudáveis (A), incubados por 120 

minutos (B), animais endotoxêmicos (C) e endotoxêmicos incubados por 120 minutos (D) 

(cortes horizontais, PH = contraste de fase; dic = contraste dic). 
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Na Figura 15, observa-se a histologia do jejuno de camundongos saudáveis e 

submetidos à endotoxemia por LPS após imersão em corante picrosirios. No corte do jejuno 

de animal saudável (A), verifica-se a integridade da matriz celular, sendo que após 120 

minutos de incubação (B) ocorre deterioração das fibras de colágeno localizadas na camada 

mucosa. Já na presença de LPS (C), observam-se erosões no tecido e destruição da matriz 

celular tanto nas vilosidades, quanto na camada mucosa e submucosa, o que é acentuado após 

120 minutos de incubação (D). 

 

 

Figura 15. Histologia jejunal submetida a picrosirios de animais saudáveis (A), incubados por 

120 minutos (B), animais endotoxêmicos (C) e endotoxêmicos incubados por 120 minutos 

(D) (cortes horizontais, dic = contraste dic). 
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5.9 Concentração de glutamina na camada serosa de animais controles e 

submetidos à endotoxemia em meio com 50 mM de L-glutamina 

 

 Nas Figuras 16 A e B observam-se a cinética de absorção intestinal de glutamina com 

e sem a presença de glicose no meio de 50 mM de glutamina nos animais controles (A) e 

submetidos à endotoxemia (B). No meio com glicose, a absorção de glutamina foi 

significativamente maior do que no meio sem glicose, na maior parte dos tempos, inclusive 

em 120 minutos, em ambos os grupos, controle e endotoxêmicos.  

 

 
 

 
Figura 16 A. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa em meio com 50 mM de 

glutamina, com e sem glicose, nos camundongos controle e tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 

e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. Concentrações que contêm 

asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (ANOVA One Way Post 

Hoc Tukey HSD).  
 

A 
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Figura 16 B. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa em meio com 50 mM de 

glutamina com e sem glicose, em animais submetidos à endotoxemia nos tempos 0, 5, 10, 20, 

30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. Concentrações 

que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (ANOVA One 

Way Post Hoc Tukey HSD).  
 

 

 

Nas Figura 17 A e B percebemos que a concentração de glutamina na camada serosa 

foi significativamente maior no grupo controle do que no grupo submetido à endotoxemia por 

LPS, tanto no meio com glicose (A) quanto sem glicose (B) em 120 minutos. 

 

 

 

 

B 
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Figura 17 A. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa em meio com 50 mM de 
glutamina em camundongos controle e submetidos à endotoxemia, na presença de glicose, nos 
tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio 
padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas 
(p<0,05) (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD).  
 
 

 
Figura 17 B. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa em meio com 50 mM de 

glutamina em camundongos controle e submetidos à endotoxemia na ausência de glicose, nos 

tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio 

padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas 

(p<0,05) (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD).  

B 
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5.10 Concentração de glutamina no tecido intestinal de animais controles e 

submetidos à endotoxemia em meio com 50 mM de L-glutamina 

 

 

Nas Figuras 18 A e B observam-se a retenção de unidades de glutamina no tecido 

intestinal em meios com glicose e sem glicose nos animais controles (A) e submetidos à 

endotoxemia (B). No grupo controle, a retenção tecidual de glutamina foi maior no meio com 

glicose nos tempos 10, 20, 30, 40, 60 e 90 minutos. Já no grupo que foi submetido à 

endotoxemia houve diferença estatística a partir dos 20 minutos, sendo que o grupo com 

glicose teve maior retenção de glutamina no tecido intestinal do que o grupo sem glicose. 

 

 

 

 
 

 

Figura 18 A. Concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal em meio com 50 mM de 

glutamina com e sem glicose em camundongos controle nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 

90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. Concentrações que contêm 

asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05) (ANOVA One Way Post 

Hoc Tukey HSD).  
 

A 
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Figura 18 B. Concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal em meio com 50 mM de 

glutamina com e sem glicose em camundongos submetidos à endotoxemia nos tempos 0, 5, 

10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. 

Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas 

(p<0,05) (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD).  
 

 

Nas Figuras 19 A e B é possível constatar que a retenção de glutamina no tecido 

intestinal em meio com glicose (A) foi maior no grupo submetido à endotoxemia nos tempos 

60, 90 e 120 minutos em relação ao grupo controle. Já em meio sem glicose (B) não houve 

diferença estatística entre os grupos controle e endotoxemia, exceto no tempo 120 minutos.  
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Figura 19 A. Concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal em meio com 50 mM de 
glutamina com glicose em camundongos controle e submetidos à endotoxemia nos tempos 0, 
5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. 
Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas 
(p<0,05) (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD).   
 

  
Figura 19 B. Concentração de glutamina (mM) no tecido intestinal em meio com 50 mM de 
glutamina sem glicose em camundongos controle e submetidos à endotoxemia nos tempos 0, 
5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em média e desvio padrão. 
Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças estatísticas significativas 
(p<0,05) (ANOVA One Way Post Hoc Tukey HSD). 

A 
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5.11 Comparação entre a concentração de glutamina na camada serosa e no 

tecido intestinal de camundongos submetidos à endotoxemia 

 

Ao comparar a concentração do aminoácido na camada serosa e tecido intestinal de 

animais submetidos à endotoxemia, verifica-se que tanto em meio com glicose (Figura 20 A), 

quanto em meio sem glicose (Figura 20 B), a concentração de glutamina é maior na camada 

serosa em relação ao tecido intestinal na maioria dos tempos, inclusive em 120 minutos. 

 

 

 

Figura 20 A. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa e no tecido intestinal em 

meio com 50 mM de glutamina na presença de glicose, nos camundongos submetidos à 

endotoxemia, nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em 

média e desvio padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças 

estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t). 
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Figura 20 B. Concentração de glutamina (mM) na camada serosa e no tecido intestinal em 

meio com 50 mM de glutamina na ausência de glicose, nos camundongos submetidos à 

endotoxemia, nos tempos 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 minutos. Valores expressos em 

média e desvio padrão. Concentrações que contêm asteriscos (*) indicam diferenças 

estatísticas significativas (p<0,05) (teste-t). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Estudos têm demonstrado a importância da glutamina em diferentes tecidos do 

organismo, como fígado (LAVOINNE et al., 1996; CURI et al., 1997), rins (YOUNG-GYU 

et al., 2001), intestino (RHOADS et al., 1997; NEWSHOLME et al., 2003a), músculo 

(NEWSHOLME et al., 2003b) e também no sistema imune (CURI et al., 1997; PITHON-

CURI et al., 2003). A manutenção das concentrações de glutamina no sangue, em condições 

fisiológicas, é proveniente da síntese de glutamina através da enzima glutamina sintetase 

(KREBS, 1935), principalmente em fígado, cérebro, pulmão e músculo esquelético (NEU; 

SHENOY; CHAKRABARTI, 1996; ROWBOTTOM; KEAST; MORTON, 1996). E, ainda, a 

glutamina é proveniente de via exógena, através de alimentos, como carnes, aves, laticínios, 

soja (CURI, 2000), ou da suplementação. No entanto, parte da glutamina consumida é retida e 

metabolizada no próprio enterócito, não atingindo a circulação (RHOADS et al., 1997; 

ADIBI, 2003). 

No presente estudo, foi investigada a cinética de absorção de glutamina em diferentes 

concentrações na luz intestinal. Verificou-se que houve aumento nas unidades de glutamina 

até 120 minutos após suplementação, independentemente da dose fornecida. Tal resultado está 

de acordo com estudo realizado por Rogero e colaboradores (2004), no qual foi detectado 

aumento na glutaminemia de ratos até 120 minutos após gavagem com o aminoácido na 

forma livre. No entanto, neste estudo, foi demonstrado que a magnitude deste aumento difere 

entre a suplementação de L-glutamina e a de dipeptídeo L-alanil-L-glutamina (ROGERO et 

al., 2004). A justificativa disso é que parte deste aminoácido na forma livre é utilizada pelo 

próprio intestino (WINDMULLER, 1982; ZIEGLER et al., 1990; DÉCHELOTTE et al., 

1991; RERAT et al., 1992; ADIBI, 2003). 

Além disso, verificou-se que, em meio com 50 mM, a absorção de glutamina foi maior 

estatisticamente do que nos outros meios. Este dado mostra que altas doses de suplementação 

propiciam maior passagem de glutamina para corrente sanguínea. Estudos de suplementação 

de glutamina por via oral ou enteral em humanos utilizam doses variadas do aminoácido, 

sendo que as mais comumente utilizadas são de 0,3 a 0,5 g/kg/dia (McCLAIVE et al., 2009) 

ou até 1 g/kg/dia em ratos (CRUZAT; TIRAPEGUI, 2009; CRUZAT; ROGERO; TIRAPEGUI, 

2010). A comparação das doses utilizadas neste estudo com as referidas nos trabalhos de 

suplementação é inviável devido à técnica de suplementação. Enquanto em humanos ou 

animais a suplementação de glutamina é oferecida por via oral, enteral ou gavagem (animais) , 
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passando por uma diluição decorrente das secreções digestivas até alcançar o jejuno 

(ISENMAN; LIEBOW; ROTHMAN, 1999; O’KEEF et al., 2003 ), neste estudo, a suplementação 

foi oferecida diretamente para a fração intestinal.  

No mesmo sentido, a retenção tecidual de glutamina aumenta conforme a dose 

oferecida, ao mesmo tempo em que a concentração de glutamina na face luminal diminui. A 

exceção foi que, neste estudo, a retenção tecidual foi maior em meio com 40 mM do que com 

50 mM a partir de 40 minutos. Isso demonstra que altas concentrações de aminoácidos 

estimulam o transporte tanto através dos enterócitos, quanto entre os enterócitos, ou seja, 

transcelular e paracelular (PAPPERHEIMER, 2001); assim, a alta concentração de glutamina 

no lúmen (50 mM) permite maior acesso à corrente sanguínea, não sendo retida e consumida 

por células intestinais. 

Uma vez que a pergunta recorrente é qual a proporção em que a suplementação de 

glutamina alcança a corrente sanguínea, foi feita a comparação da concentração de unidades 

da mesma na camada serosa e no tecido intestinal. Em meios com 10 e 20 mM de glutamina 

houve equilíbrio entre os compartimentos; no entanto, aos 120 minutos houve maior absorção 

do que retenção no tecido intestinal, fato que demonstra que a absorção é tempo-dependente. 

Além disso, nos enterócitos, parte da glutamina é convertida em outros aminoácidos 

(glutamato, citrulina, prolina, alanina) que são liberados para corrente sanguínea 

(WINDMUELLER; SPAETH, 1975; WINDMUELLER; SPAETH, 1978) e outra parte em 

ácidos orgânicos (cítrico, lático, málico, alfa-cetoglutarato, succinato, pirúvico, fumárico) ou 

dióxido de carbono (WINDMUELLER; SPAETH, 1974). Apesar de pesquisadores terem 

sugerido que o intestino é capaz de fazer gliconeogênese a partir de aminoácidos durante 

jejum prolongado ou dietas ricas em proteínas (MITHIEUX et al., 2004; MITHIEUX et al., 

2005), estudo recente com glutamina marcada no carbono 13 não encontrou nenhuma 

evidência de gliconeogênese no intestino delgado (MARTIN et al., 2007). 

Já com 40 mM do aminoácido no lúmen, a concentração de glutamina foi maior 

alternadamente no tecido e na camada serosa até alcançar o equilíbrio em 120 minutos.  

Sugere-se que as células epiteliais adquiriram glutamina tanto através da membrana apical do 

enterócito como da membrana basolateral, o que já fora evidenciado em estudo de Horvath e 

colaboradores (1996). Em estudos com ratos, verificou-se que de 25 a 30% da glutamina da 

circulação é captada por enterócitos e convertida em dióxido de carbono, amônia, alanina, 

citrulina, prolina, glutamato e ornitina (WINDMUELLER; SPAETH, 1978; WINDMUELLER; 

SPAETH, 1980). 
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Apenas em 50 mM a absorção de glutamina foi significativamente maior (90%) do 

que a retenção intestinal em 120 minutos. Isso demonstra que possivelmente não houve 

saturação dos transportadores de aminoácidos tanto da membrana apical, quanto da membrana 

basolateral. Na membrana apical, o principal sistema de transporte de aminoácidos neutros, 

entre eles glutamina, é o sistema B
0 

dependente de sódio (SATOH et al., 1989; 

CHRISTENSEN, 1990). O sistema B
0+ 

(VAN WINKLE; CAMPIONE; GORMAN, 1988; 

MUNCK; MUNCK, 1994)
 
e o

 
ASC

 
(MAENZ et al., 1992; MUNCK; MUNCK, 1999) foram 

identificados na membrana apical apenas em animais (coelhos e ratos) e não em humanos. Na 

membrana basolateral, o principal transporte de glutamina é feito pelo sistema A (AL-

MAHROOS; ABUMRAD; GHISHAN, 1990; TAYLOR; EGAN; RENNIE, 1989; WILDE; 

KILBERG, 1991), sendo que o transporte de glutamina pode ser inibido neste sistema com a 

presença de outro aminoácido neutro (BROER, 2008). O alto potencial dos sistemas de 

transporte de aminoácidos justifica os resultados de Cruzat e Tirapegui (2009) e Cruzat e 

colaboradores (2010), nos quais a suplementação de L-glutamina associada a L-alanina 

(apolar), ambas na forma livre, foi eficaz em manter o estado redox e diminuir inflamação e 

lesão muscular decorrentes do exercício físico exaustivo. Estes resultados se devem ao fato de 

que a alanina também serve como substrato para os enterócitos, poupando assim a glutamina e 

permitindo sua entrada na circulação (WOOLFSON, 1983). Em estudo realizado por 

Windmüller (1982), verificou-se que ao expor o intestino de ratos a 6 mM de [C
14

]-glutamina, 

34% alcançaram a corrente sanguínea. Já quando a dose aumentou para 45 mM de [C
14

]-

glutamina, a concentração no plasma chegou a 70% do total fornecido (WINDMÜLLER, 

1982). O presente estudo confirma os resultados de Windmüller (1982), que verificou que, 

quanto maior a dose fornecida, maior a liberação de glutamina pelos enterócitos. 

Considerando que em dietas normoproteicas a concentração de aminoácidos no lúmen 

é de aproximadamente 20 mM (ADIBI; MERCER, 1973), podendo chegar até 120 mM em 

peptídeos (BAI, 1994), a alta concentração de glutamina (50 mM) desencadeia o transporte 

paracelular, que ocorre em concentrações altas de aminoácidos no lúmen (PAPPENHEIMER, 

1993). 

Cabe ressaltar que, no presente estudo, houve transporte ativo de unidades de 

glutamina para o interior do intestino e para a face serosa, já que houve aumento na 

radioatividade com o tempo, mantido mesmo sendo proveniente do meio menos concentrado 

(lúmen) para os compartimentos que já apresentavam concentração mais alta de glutamina. O 

transporte ativo de aminoácidos neutros já foi identificado através dos sistemas dependentes 

de sódio y
+
L, A, ASC, B

0
 e o sistema dependente de sódio e cloro B

0+ 
(DEVES; BOYD, 
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1998; MUNCK et al., 2000). Estes co-transportadores de aminoácidos dependentes de sódio 

são energizados através de um gradiente eletroquímico mantido pela enzima ATPase-Na
+
-K

+
 

na membrana basolateral de enterócitos (TALUKDER et al., 2008).  

Após identificar maior absorção de glutamina em meio com 50 mM em animais 

saudáveis, testamos a cinética da absorção intestinal de glutamina na mesma dose em animais 

submetidos à endotoxemia. Primeiramente observamos perda de peso nos animais tratados 

com LPS, caracterizando o que ocorre na sepse (COONEY; KIMBALL; VARY, 1997; 

VARY, 1998). Nesta condição, ocorre desequilíbrio entre a síntese e a degradação proteica 

devido à maior proteólise, resultando em diminuição da massa muscular (BIOLO et al., 

1997). Os aminoácidos derivados do músculo, entre eles a glutamina, se deslocam para região 

esplânica, rins e sistema imune (SOUBA; AUSTGEN, 1990; BRUINS; SOETERS; DEUTZ, 

2000), para oxidação e produção de energia (VARY, 1999). A presença de LPS de bactérias 

gram-negativas ativa o receptor TLR4 (toll-like-receptor-4) (BEUTLER et al., 2003) e, 

subsequentemente, o NF-B, a liberação de citocinas e a indução de enzimas, como a óxido 

nítrico sintetase (nitric oxide synthetase - NOS) (PALSSON-MCDERMOTT; O’NEILL, 

2004), caracterizando a patogênese do choque séptico. A liberação de citocinas e a produção 

de óxido nítrico são fatores predisponentes do estado catabólico na sepse (MORRIS JR; 

BILLIAR, 1994; COONEY; KIMBALL; VARY, 1997; VARY, 1998). O aumento do óxido 

nítrico, associado à disfunção mitocondrial e à captação de oxigênio prejudicada, causa 

diminuição da contratilidade muscular e fadiga, enquanto inibidores da óxido nítrico sintetase  

restauram a atividade muscular contráctil (GATH et al., 1996; BOVERIS; ALVAREZ; 

NAVARRO, 2002). 

A redução da massa corporal dos camundongos foi acompanhada pelo menor consumo 

de ração pelos animais submetidos a LPS, o que já fora previamente observado em outros 

estudos (JOHNSON, 1997; STEIGER et al., 1999). No estudo de Steiger e colaboradores 

(1999), em ovelhas, foi verificado que logo após a injeção de LPS há aumento na glicose e no 

cortisol sanguíneos e na segunda fase (aproximadamente 6 horas após injeção de LPS) ocorre 

redução na glicose sanguínea e aumento da lipólise. Cabe ressaltar que estes estudos, assim 

como o presente estudo, utilizaram doses altas e agudas de LPS a fim de provocar 

endotoxemia, caracterizando a sepse. Por outro lado, estudos recentes têm correlacionado 

ganho de peso, resistência à insulina e aumento do risco de doenças cardiovasculares com 

maiores concentrações de LPS no sangue, cronicamente conhecido como “endotoxemia 

metabólica” (MILLER; CAPPUCCIO, 2009; MANCO, 2009). As dietas ricas em lipídeos 

aumentam a absorção de LPS que, associada à maior disponibilidade de quilomícrons (que 
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transportam LPS na corrente sanguínea), provocam resposta inflamatória sistêmica (via 

ligação com TLR4) e aumento da lipogênese no adipócito e no fígado, maior gliconeogênese 

no fígado e redução da oxidação de gordura no músculo esquelético (CANI et al., 2008; 

MANCO; PUTIGNANI; BOTTAZZO, 2010). Neste caso, a maior permeabilidade da 

membrana intestinal é associada ao risco aumentado de síndrome metabólica em indivíduos 

(MILLER; CAPPUCCIO, 2009; MANCO, 2009).  

A histologia apresentada neste estudo demonstrou que, em condições de endotoxemia, 

ocorrem alterações no tecido intestinal, como inchaço na camada mucosa e submucosa, danos 

severos nas vilosidades e desintegração da matriz celular, o que já fora previamente 

observado em outros estudos em ratos (JACKSON;; SEWELL, 2000; SANTOS et al., 2010). 

Após 120 minutos de incubação houve alteração estrutural leve nos tecidos intestinais de 

animais saudáveis e mais acentuada em animais submetidos à endotoxemia por LPS. Cabe 

lembrar que cuidados foram tomados a fim de manter a integridade do tecido intestinal na 

técnica de eversão intestinal, conforme proposto por Levine e colaboradores (1970). Segundo 

estes autores, a temperatura mantida em 23°C e a morte sob anestesia são recursos que 

reduzem os danos ao tecido intestinal. A histologia de tecidos de animais submetidos à 

incubação demonstrou que, sob temperatura de 37°C, em 30 minutos, ocorre necrose de 50 a 

75% do epitélio de ratos; já em hamster, demonstrou-se que após 60 minutos de incubação a 

23°C, a integridade da membrana é mantida com apenas perda de detalhes nas vilosidades 

(LEVINE et al., 1970). 

No presente estudo, verificamos maior absorção de glutamina com a presença de 

glicose tanto em animais controle quanto nos submetidos à endotoxemia. O transporte de 

aminoácidos e glicose a partir do lúmen até a corrente sanguínea ocorre tanto pela via 

transcelular como paracelular (KELLET, 2001). O transporte de glicose dependente de sódio 

(sodium-glucose dependent transport-1 - SGLT-1) induz a fosforilação da miosina de cadeia 

leve, contração dos anéis de perijunções de actomiosina e contração do citoesqueleto 

(NUSRAT; TURNER; MADARA, 2000), consequentemente abrindo as junções apertadas 

(tight junctions) e encolhendo o enterócito, possibilitando o transporte paracelular 

(PAPPERHEIMER, 2001). Além disso, a glicose é descarregada para o fluido intercelular 

após as junções devido a sua concentração aumentada no citoplasma apical, proporcionando 

força osmótica através das junções dilatadas, facilitando também o transporte de aminoácidos 

(KELLET, 2001). 

Neste sentido, o transporte paracelular permite maior concentração de glicose e 

aminoácidos nos canais laterais das células intestinais do que no meio intracelular. Tal fato é 
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devido ao transporte de substâncias no interior do enterócito estar prejudicado, pois o 

citoplasma está obstruído por núcleo, mitocôndrias, retículo endoplasmático e outras 

organelas (PAPPERHEIMER, 2001). Em curto período (1 a 2 minutos) ocorre equilíbrio entre 

a concentração de glicose nos canais laterais e no espaço intracelular; no entanto, por conta da 

perda de fluidez, a base das células é mantida encolhida enquanto houver glicose na mucosa 

(PAPPERHEIMER; VOLPP, 1992; NUSRAT; TURNER; MADARA, 2000). 

Em resumo, o transporte de aminoácidos com a presença de glicose ocorre 

diretamente, através das junções apertadas, e indiretamente, através da membrana apical, 

pelos co-transportadores dependentes de sódio. E, ainda, o tempo que o substrato é 

transportado pela via intercelular é de, aproximadamente, 20 segundos, enquanto, pela via 

transcelular, é em torno de 2 a 3 minutos (PAPPERHEIMER, 2001). Enquanto isso, a 

ausência de glicose permite a passagem dos aminoácidos predominantemente através da via 

transcelular (KELLET, 2001). O presente estudo confirma estes autores, uma vez que a 

absorção de glutamina sem a presença de glicose é 19% e 29% menor do que com a presença 

de glicose, nos grupos controle e endotoxemia, respectivamente, aos 120 minutos de incubação. 

Por outro lado, em condições de sepse ou endotoxemia, ocorre uma disfunção no 

tecido intestinal, que é o “estopim” para o desenvolvimento da falência múltipla de órgãos 

(FMO) (FINK, 1990), principal causa de morte decorrente da sepse (ANGUS et al., 2001). 

Isso acontece porque o intestino é o maior reservatório de bactérias e o vazamento destas, ou 

de produtos microbianos, para o interior do organismo induz a iniciação ou a amplificação de 

resposta deletéria inflamatória e FMO (FINK, 1990; YANG et al., 2009).  

Em roedores, quando é injetado LPS via intraperitoneal, a função da barreira intestinal 

é prejudicada, causando hiperpermeabilidade e translocação bacteriana (HAN et al., 2004). 

Entretanto, quando é administrado por via oral, o LPS falha em induzir disfunção na barreira 

intestinal, indicando que as células epiteliais não respondem diretamente à exposição ao LPS 

(TAMAI et al., 2002). A patogênese da disfunção na barreira intestinal em animais 

endotoxêmicos é mediada, pelo menos em parte, por óxido nítrico sintetase induzível (iNOS), 

TNF-α e proteína de alta mobilidade box-1 (high-mobility group box 1 – HMGB-1) (HAN et 

al., 2004; SAPPINGTON et al., 2002). Ácidos biliares, contendo altas concentrações de 

mediadores pró-inflamatórios (TNF-α, IL-6, HMGB-1), são uma resposta à presença de LPS 

(ULLOA et al., 2002), o que modula a função da barreira intestinal (JACKSON; DAÍ; 

SEWELL, 2000; CLARKE et al., 2006; ROUHIAINEN et al., 2007). Apesar de mais estudos 

serem necessários para investigar o papel da bile na disfunção intestinal, Yang e colaboradores 
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(2009) verificaram que o aumento na permeabilidade intestinal e na translocação bacteriana 

foi revertido após remoção da HMGB-1 em ratos.  

Apesar de, em condições de endotoxemia, haver maior permeabilidade intestinal, os 

resultados do presente estudo indicaram que a absorção de glutamina é maior em animais 

saudáveis do que nos submetidos ao LPS, independente da presença de glicose. Sabe-se que a 

glutamina é um dos principais substratos para o intestino (SALVALAGGIO; CAMPOS, 

2000) e parte deste aminoácido proveniente da suplementação é retida pelo próprio tecido 

intestinal (RHOADS et al., 1997; ADIBI, 2003). Nossos resultados vão ao encontro destas 

afirmações, sobretudo em condições de endotoxemia na presença de glicose. 

A glutamina é um aminoácido que serve de substrato energético para células de 

divisão rápida, como os enterócitos, e tem papel fundamental na manutenção da integridade 

do tecido intestinal (WINDMULLER; SPAETH, 1980). Além do mais, a glutamina reduz 

citocinas inflamatórias, bem como a ativação do NFB, e proporciona a síntese de GSH e de 

HSP que protegem os enterócitos de injúrias, reduzindo risco de apoptose celular 

(WISCHMEYER, 2005; SINGLETON; BECKEY; WISHMEYER, 2005; FUCHS; BODE, 

2006). Neste sentido, estudos têm demonstrado que a suplementação de glutamina preserva a 

permeabilidade intestinal após situações de estresse, como a obstrução intestinal 

(MARGARITIS et al., 2005; SANTOS et al., 2010) e a síndrome do intestino irritável 

(WALD; RAKEL, 2008). E, ainda, Sakiyama e colaboradores (2009) demonstraram, nas 

células intestinais de ratos e humanos, que, em condições de estresse fisiológico, a glutamina 

induz a autofagia através da inibição das vias da proteína alvo da rapamicina em mamíferos 

(mammalian target of rapamicine - mTOR) e p38
MAPK

. A autofagia é reconhecidamente um 

mecanismo de sobrevivência celular, em que proteínas citoplasmáticas e organelas não 

essenciais provem uma fonte alternativa de geração de energia (TANIDA et al., 2005; 

SAKIYAMA et al., 2009). Estes fatos justificam a maior retenção de glutamina em frações 

intestinais, em meio com glicose, de animais submetidos à endotoxemia pós-suplementação.  

Outro mecanismo que explica a maior retenção tecidual de glutamina na presença de 

glicose é a via da hexosamina. O metabolismo celular da glicose gera glicose-6-fosfato 

(glicose-6-P), que é convertida em glicogênio, frutose-6-fosfato ou ainda segue para via das 

pentoses. O aumento da concentração de glicose no meio induz a síntese de glicogênio, 

enquanto a maior disponibilidade de glutamina induz a síntese da enzima glutamina-frutose-6-

fosfato amidotransferase (glutamine:fructose-6-phosphato amidotransferase - GFAT) e, 

consequentemente, promove maior formação de glicosamina (MARSHALL; BACOTE; 

TRAXINGER, 1991). A adição de um grupo acetil, assim como uma molécula de uridina trifosfato 
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(UTP), gera uridina difosfato N-acetilglicosamina (UDP-N-acetilglicosamina). Esta é 

responsável pela síntese de proteínas citoplasmáticas, como glicoproteínas, glicolipídios e 

proteoglicanas, e, ao ser metabolizada pela enzima uridina difosfato-N-acetilglicosamina: peptídeo 

β-N-acetilglicosaminil transferase (uridine diphospho-N-acetylgicosamine:peptide β-N-

acetylglusaminyl transferase – OGT), catalisa o-N-Ac-glicosamina (O-linked β-N-

acetylglucosamine – O-GlcNac), ativando a produção de HSF-1 e, consequentemente, de HSP 

(SINGLETON, WISCHMEYER, 2008; KAZEMI et al., 2010) Além da síntese de proteínas 

citoplasmáticas citadas acima, a UDP-N-acetilglicosamina inibe a enzima glicogênio sintase 

quinase 3 beta (glycogen synthase kinase 3 beta - GSK3β), cuja qual inativa a enzima 

glicogênio sintase, permitindo, assim, maior síntese de glicogênio (PETRY et al., 2012) 

(Figura 21). Este é um dos mecanismos que explicam a maior captação de glutamina pelo 

tecido submetido à endotoxemia na presença de glicose, uma vez que as HSP têm papel 

fundamental na sobrevivência celular em condições de estresse metabólico, como é o caso da 

sepse (SINGLETON, WISCHMEYER, 2008). No entanto, mais estudos são necessários para 

confirmar a importância desta via nestas condições. 
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Abreviaturas: P = fosfato; NAD = nicotinamida adenina dinucleitídeo; 6-PGDH = 6-fosfogluconato 

desidrogenase; G6PDH = glicose-6-fosfato desidrogenase; ATP = adenosina trifosfato; ADP = adenosina 

difosfato; Pi = fosfato inorgânico; G6PI = glicose-6-fosfato; GFAT = glutamina-frutose-6-fosfato 

amidotransferase; PFK = fosfofrutoquinase; PGmutase = fosfoglicerato mutase; UTP = uridina trifosfato; PPi – 

pirofosfato; UDP = uridina difosfato; GS = glicogênio sintase; CoA-SH = coenzima A; OGT = uridina difosfato-

N-acetilglicosamina: peptídeo β-N-acetilglicosaminil transferase; GSK-3β = glicogênio sintase quinase 3 beta; 

HSF-1 = fator de choque térmico-1; HSP70 = proteína de choque térmico de 70 kDa; ciclo TCA = ciclo do ácido 

cítrico. 

 

As setas largas indicam o percurso na presença de glicose e glutamina. 

 

 

Figura 21. Esquema proposto da via metabólica da hexosamina na presença de glicose e 

glutamina. 

Fonte: adaptado de MARSHALL; BACOTE; TRAXINGER, 1991; KAZEMI et al., 2010, PETRY et al., 2012.  
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Já nas frações intestinais em meio sem glicose, a retenção de glutamina no tecido 

intestinal não apresentou diferença estatística em todos os tempos entre controle e 

endotoxemia; apenas em 120 minutos a retenção tecidual foi maior no grupo controle. Estes 

resultados demonstram a importância da presença da glicose no lúmen intestinal, 

proporcionando o adequado funcionamento do tecido submetido à endotoxemia. Além da 

ausência de glicose no lúmen, nesta condição é comum ocorrer quadro de hipoglicemia 

devido à maior captação de glicose por outros tecidos, como muscular e hepático (HARIZI et 

al., 2007). Na presença de LPS, o TNF-α é a citocina que tem papel fundamental no estímulo 

à captação de glicose por tecidos; no entanto, a sua neutralização não bloqueia a alteração no 

metabolismo do carboidrato (BAGBY et al., 1993). Assim, outras citocinas, como a 

interleucina 1 (IL-1) e a interleucina 6 (IL-6), também têm sido estudadas na contribuição 

para o quadro de hipoglicemia na endotoxemia (DEL REY; BESEDOVSKY, 1992; 

TWEEDELL et al., 2011). Neste estudo, a ausência de glicose associada à endotoxemia 

proporcionou menor captação de glutamina pelo tecido intestinal. 

Apesar da maior retenção tecidual de glutamina em condições de endotoxemia em 

relação ao controle, sobretudo em meio com glicose, a maior parte do aminoácido consegue 

alcançar a corrente sanguínea (serosa). A comparação entre os compartimentos (serosa e 

tecido) mostrou que 56 a 57% do aminoácido são absorvidos, enquanto 44 a 43% são retidos 

no tecido intestinal, com e sem glicose, respectivamente. De qualquer forma, o percentual de 

unidades de glutamina retido no tecido intestinal é relevante e deve ser levado em conta na 

definição do objetivo da suplementação de glutamina. Isso justifica, pelo menos em parte, a 

controvérsia nos estudos em relação ao efeito da suplementação de glutamina através das vias 

oral ou enteral (MCCLAVE et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2010). 
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7. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que: 

 

1) A absorção de glutamina é dose e tempo dependente e somente em altas 

concentrações é maior do que a retenção no tecido intestinal. Assim, a utilização 

da suplementação de glutamina na forma livre tem efeito principalmente em 

restaurar funções intestinais. Tal fato deve ser levado em conta na hora de optar 

pela sua suplementação, uma vez que outras estratégias menos onerosas podem ser 

utilizadas em seu lugar. 

 

2)  Além disso, conclui-se que, em condições de endotoxemia, ocorrem alterações na 

cinética de absorção de glutamina, decorrentes da disfunção no tecido intestinal. 

Nestas condições, a presença de glicose aumenta a captação de glutamina pelo 

tecido intestinal, o que pode ser explicado possivelmente pela via das 

hexosaminas; no entanto, são necessárias maiores investigações em relação ao 

mecanismo pelo qual isso ocorre. E, ainda, estudos de compartimentalização da 

suplementação de glutamina marcada com carbono 14 em animais ou isótopos em 

humanos elucidariam a cinética de absorção deste aminoácido in vivo. 
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8. PERSPECTIVAS  

 

Após realização deste estudo, outras perguntas vieram à tona e merecem atenção em 

outros projetos de pesquisa. O estudo dos sistemas de transporte de glutamina independentes 

de sódio no enterócito trará informações mais precisas em relação ao transporte e à absorção 

do aminoácido. Além disso, os mecanismos pelo qual ocorre maior captação de glutamina 

pelo tecido na presença de glicose, em condições de endotoxemia, necessitam maiores 

investigações. É de fundamental importância, para se compreender o metabolismo deste 

aminoácido, a identificação dos metabólitos da glutamina no intestino e os que são liberados 

para corrente sanguínea, através da cromatografia líquida de alta eficiência (high-performance 

liquid chromatography - HPLC). 
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