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Resumo estruturado  

 

 Introdução. A procura por alimentos funcionais tem obtido um crescimento alto 

devido não somente a sua função nutricional, mas também por prometerem ajudar na 

prevenção e tratamento de doenças. Entre esses alimentos saudáveis existe o Kefir, 

que é uma bebida láctea, produzida a partir da fermentação alcoólica e ácido-láctica 

dos grãos de Kefir, que é formado por uma colônia de microrganismos que vivem em 

perfeita simbiose. O Kefir é um alimento altamente nutritivo podendo revelar-se 

benéfico, pois aumenta o valor biológico das proteínas do leite e por ser considerado 

probiótico, possui inúmeras indicações terapêuticas. O Kefir sintetiza o ácido lático, 

reduz a lactose, favorecendo a digestão do leite e também a manutenção do equilíbrio 

da flora intestinal, purifica o trato gastrintestinal, auxilia a neutralizar os microrganismos 

patogênicos responsáveis pelas infecções e ajuda a reduzir os riscos de câncer de 

cólon. Objetivo. O objetivo deste trabalho de pesquisa foi analisar os efeitos benéficos 

do leite de Kefir em camundongos com carcinoma de cólon induzido. Método. Na 

pesquisa, foram utilizados 18 camundongos da linhagem Balb-C, os quais foram 

divididos em 3 grupos com 6 animais denominados: A (controle); B (AOM) e C 

(AOM+Kefir). Todos os grupos tiveram água e ração à vontade durante todo 

experimento. A dieta do grupo C, foi acrescida de doses de 1ml de leite de Kefir, 5 dias 

por semana, durante 52 dias. Na 8ª semana, os animais foram sacrificados através da 

administração de tiopental. Os órgãos de interesse (intestino delgado, intestino grosso 

e reto) foram retirados para estudo histológico. Foram realizados no estudo de imagem 

a morfometria, histopatologia e sobre as médias foram aplicadas análise estatística. 

Resultados e discussão. Durante o experimento foram observados mudanças na 

alimentação, onde os animais tratados tiveram um menor consumo de ração, porém 

mantiveram sua massa corporal constante durante toda a pesquisa. Na análise 

histológica, os animais tratados tiveram uma redução na resposta inflamatória 
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comparando-se aos animais doentes sem tratamento. Sugere-se ainda que o aumento 

do consumo de água pelos animais que receberam suplemento de Kefir seja devido à 

acidez do alimento. Conclusão. De acordo com os resultados, indica-se que uma dieta 

acrescida de leite de Kefir, pode auxiliar na resposta inflamatória observando o não 

aumento das criptas no cólon intestinal. 

 

Palavras-chave: Kefir; Probiótico, Leite Fermentado  

Introdução  

A noção de que os alimentos poderiam ter a capacidade de prevenir doenças e 

ser usado como forma de tratamento surgiu há 2.500 anos. O Kefir, que é uma bebida 

láctea originada no Cáucaso, produzida a partir da fermentação alcoólica e ácido-lática 

dos grãos de Kefir, que são microrganismos que vivem em perfeita simbiose. A bebida 

pode ser preparada a partir de qualquer tipo de leite (cabra, ovelha ou vaca) e extratos 

(soja, coco ou arroz). Assemelhando-se ao iogurte natural quanto ao sabor, aroma e 

consistência, o Kefir é um alimento muito rico em nutrientes e, por isso, indicado para 

crianças e idosos. Possui inúmeras indicações terapêuticas, mas ainda é pouco 

conhecido e divulgado no país. Quando conservado corretamente em geladeira, não 

estraga facilmente. A diferença fundamental entre Kefir e iogurte comum, é que o 

iogurte normalmente é composto de 2 microrganismos e 2 lactobacilos,  o Kefir é 

composto de mais ou menos 15 a 16 lactobacilos, aproximadamente 7 a 9 

streptococci/lactococci, 8 leveduras e 2 bactérias acéticas (acetobacter). A ação 

fermentadora das bactérias e leveduras do Kefir faz com que o valor biológico do leite 

seja incrementado, aumentando a síntese de vitaminas do complexo B que auxiliam no 

processo digestivo. A abundância em cálcio, fósforo e magnésio é outra das 

características do Kefir, como de todos os produtos derivados do leite. Contém também 

triptofan e ácido fólico produzindo a enzima lactase que auxiliam na digestão de 

alimentos lácteos. O Kefir é um alimento facilmente digerido que elimina do intestino as 

bactérias e leveduras patogênicas, e regula a manutenção do equilíbrio da flora 

intestinal aumenta a população bacteriana benéfica e protetora. Ao purificar o trato 

gastrointestinal, os probióticos ajudam a reduzir mal hálito ou gases. Em caso de 

diarreia, esses alimentos podem ajudar a neutralizar os microrganismos patogênicos 

responsáveis pelas infecções em sua maioria. Os alimentos com essas características 
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são ainda úteis em caso de colite, flatulências e, segundo alguns nutricionistas, podem 

ajudar a reduzir os riscos de câncer de cólon (PIMENTEL, 2005; CREDIDIO, 2008).  

Objetivos              

 Analisar os efeitos benéficos do leite de Kefir fermentado em aglomerados 

inflamatórios e/ou carcinoma de cólon induzido. 

Método  

A pesquisa foi conduzida sobre o parecer do 009/2013. Para a realização desta 

pesquisa, foram utilizados 18 camundongos da linhagem BALB-C, fêmeas, com quatro 

semanas de idade, pesando na faixa de 19 a 22 gramas. Os animais foram adquiridos 

no Biotério da Unicamp – CEMIB e mantidos no biotério de experimentação animal da 

Universidade de Sorocaba – Uniso. 

Na semana zero, os animais passaram por um período de adaptação, e 

separados por grupos, sendo: Grupo A – composto por 6 camundongos que receberam 

ração, água ad libitum e placebo; Grupo B – composto por 6 camundongos com 

carcinoma de cólon induzido que receberam ração, água ad libitum e placebo e .Grupo 

C – composto por 6 camundongos com carcinoma de cólon induzido que receberam 

ração, água ad libitum e doses de leite de Kefir 5 vezes por semana. 

            Na primeira semana, os camundongos do grupo B e C receberam a primeira 

dose de azoximentano (AOM) para indução do carcinoma e a segunda dose na 

segunda semana (15mg/kg peso/dose), onde também, iniciou-se a administração das 

doses de leite de Kefir para o grupo C (1ml) e placebo para os grupos A e B (1ml). 

Também foi realizado o acompanhamento do consumo de ração e água de todos os 

grupos a cada dois dias. O leite de Kefir foi produzido semanalmente (30g de grãos de 

Kefir em 500mL de leite esterilizado (UHT), sendo administrado 5 dias por semana, 

durante 8 semanas. A eutanásia foi realizada na oitava semana através da 

administração de Tiopental (150mg/kg), com doses calculadas de acordo com o peso 

dos animais. Durante o processo, foram retirados os cólons intestinais e os órgãos 

foram processados para estudo histológico. As fotomicrografias foram realizadas pelo 

microscópio Zeiss mod. AXIO (Lapetox - 1) e a análise morfométrica pelo programa 

ZEN 2012. 
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Resultados  

 Média dos dados obtidos no consumo de água e ração e variação de peso entre 

os grupos serão apresentados nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 1 – Grupo Controle (A); Grupo com indução de AOM (B) e Grupo com indução de AOM e 

administração de Kefir (C).  

 

     significativo em relação grupo A e B, p˂0,05 

 

Gráfico 2 – Grupo Controle (A); Grupo com indução de AOM (B) e Grupo com indução de AOM e 

administração de Kefir (C). 
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 Gráfico 3 – Grupo Controle (A); Grupo com indução de AOM (B) e Grupo com indução de AOM e 

administração de Kefir (C).  

 
 

 

Gráfico 4 – Grupo Controle (A); Grupo com indução de AOM (B) e Grupo com indução de AOM e 

administração de Kefir (C).  
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 Na oitava semana do experimento, os animais foram pesados antes do 

sacrifício, em seguida realizou-se a retirada das estruturas anatômicas, para análise.

 Na análise histológica, podem-se observar alterações microscópicas nos grupos 

B e C, como mostradas nas figuras a seguir. 

 

 

Figura 1: Fotomicrografia mostrando 

características normais do cólon de animal do 

grupo A. Coloração H.E. Aumento de 20x. 

 

 

 

 

Figura 3: Fotomicrografia mostrando lesão 

classificada como foco de cripta aberrante 

displásico, de animal do grupo B. Coloração 

H.E. Aumento de 20x. 

 

Figura 2: Fotomicrografia mostrando lesão 

classificada como foco de cripta aberrante 

hiperplásico de animal do grupo B. Coloração 

H.E. Aumento de 20x. 

 

 

 

Figura 4: Fotomicrografia mostrando pequena 

lesão classificada como foco de cripta aberrante 

displásico de animal do grupo C. Coloração H.E. 

Aumento de 20x. 

 

 

 

  Com o intuito de aprofundar os estudos, foram realizadas a morfometria nas 

áreas dos aglomerados linfocitários; na altura das criptas e na espessura da parede do 

cólon. 
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Gráfico 1: Comparação da 

espessura da parede do 

cólon intestinal dos grupos B 

(AOM) e C (AOM+Kefir) em 

relação ao grupo A 

(controle). Cálculo feito em 

aumento de 20X. 

 

 

Gráfico 2: Comparação da 

espessura do cólon intestinal 

dos grupos B (AOM) e C 

(AOM+Kefir) em relação ao 

grupo A (controle). Cálculo 

feito em aumento de 20X. 

 

 

Grafico 3: Comparação da 

área de aglomerados 

linfocitários dos grupos B 

(AOM) e C (AOM+Kefir) em 

relação ao grupo A 

(controle). Cálculo feito em 

aumento de 5X. 

 

DISCUSSÃO 

  

 Com os dados obtidos durante o experimento, observou-se no início do 

experimento (semana 1), na qual foi administrado a primeira dose, de duas, de 

Azoximetano (AOM) para indução dos carcinomas de cólon intestinal, observou-se que 

até a semana 3, o consumo de água aumentou dos animais experimentalmente 

induzidos, pertencentes ao grupo B (AOM) e C (AOM+Kefir) em comparação ao grupo 

A (Controle). A partir da quarta semana, o consumo de água dos animais do grupo B 

reduziu gradativamente permanecendo-se inferior ao consumo de água do grupo 

controle. Já o grupo C manteve seu consumo de água maior em relação aos outros 

grupos, e na semana 6 apresentou aumento significativo (p˂0,05) com relação aos 

grupos A e B. Observou-se uma diminuição na última semana, anterior a eutanásia 

(Gráfico 1). 

 O consumo médio semanal de ração dos animais do Grupo A e B foram 

aproximados no decorrer de todo o experimento. Observou-se um aumento não 

significativo (p˃0,05) no consumo de ração da semana 5 e 6. Nas duas semanas que 
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antecederam o final do experimento, os dados apresentaram valores aproximados aos 

das primeiras semanas.  

 O Grupo C, passou a receber via gavagem administração do Kefir a partir da 

segunda semana. Observou-se um menor consumo de ração da segunda até a quarta 

semana em relação aos Grupos A e B. No final do experimento, portanto, na última 

semana, o grupo C apresentou variação não significativa (p˃0,05) no consumo de 

ração em relação ao Grupo A (Gráfico 2).  

 O Grupo A aumentou a massa corporal gradativamente durante o experimento 

todo (23,72g ± 1,36), com o maior pico de 25,65 gramas na semana 7. O Grupo B, 

iniciou o experimento com uma média menor em relação ao Grupo A, porém no 

decorrer do experimento observou-se variação não significativa (p˃0,05) da massa 

corporal (22,55g ± 0,98), com registro na semana que antecedeu o sacrifício, o valor 

máximo de 23,51g. O Grupo C manteve constante seu peso corporal durante as 8 

semanas (22,91g ± 0,43), obtendo pequenas variações durante o experimento, o que 

demonstrou não significativo (p˃0,05) (Gráfico 3). 

 Comparando-se o consumo médio de ração semanal e o ganho de massa 

corporal, na quinta e sexta semana, nos Grupos A e B observou-se um aumento no 

consumo de ração, e a massa corporal apresentou variação não significativa (p˃0,05). 

O Grupo C, mesmo com a administração do Kefir, teve uma queda no consumo de 

ração nas semanas 3 e 4, que sugere a adaptação do seu organismo em relação a 

substância probiótica, mas manteve seu peso durante todo o experimento (Gráfico 4).  

 Macroscopicamente, o cólon intestinal dos animais do grupo C, mostrou um 

aumento relevante em comparação aos grupos A e B. De acordo com MARQUINA et. 

al. (2002), os pesquisadores avaliaram a influencia do Kefir na microbiota do trato 

gastrointestinal de camundongos e as mudanças nesta população de microrganismos e 

relataram que a administração de Kefir aumentou significativamente a contagem de 

bactérias acido lácticas na mucosa intestinal dos camundongos. Segundo SAAD 

(2006), alimentos probióticos podem estimular tanto a resposta imune não específica 

quanto a específica. Acredita-se que esses efeitos sejam mediados pela ativação dos 

macrófagos; aumento dos níveis de citocinas; aumento da atividade das células 

destruidoras naturais (NK - “natural killer”) e/ou dos níveis de imunoglobulinas. Dessa 

forma, sugere-se que esse aumento no órgão dos animais tratados com leite de Kefir, 
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seja devido a maior estimulação da resposta imune que esses tipos de alimento 

causam no organismo e ao aumento de bactérias benéficas na mucosa intestinal.  

 Segundo RAFTER (1995) e NINANE et al. (2009), O consumo de produtos 

laticínios fermentados pode oferecer algum efeito protetor contra adenomas ou 

carcinomas do cólon. Alguns estudos demonstraram evidências do efeito inibidor do 

Kefir sobre o desenvolvimento de tumores e a proliferação de células cancerígenas.  

 A formação de aglomerados de linfócitos é um mecanismo de ação na resposta 

inflamatória. Os grupos B e C apresentaram um aumento significativo desses 

aglomerados em relação ao grupo A, os resultados caracterizam uma diferença de 

apenas 10,6% entre eles (p˃0,05). Dessa forma, sugere-se que tanto administração de 

AOM quanto AOM+Kefir, induziram resposta inflamatória. 

 Na análise histológica e morfométrica realizada, os animais do grupo B 

apresentaram lesões pré malignas, onde os focos de criptas aberrantes  ficaram mais 

evidenciados, comparado ao grupo C (figuras 7, 8 e 9). Devido ao tempo de evolução 

das lesões, não foram encontrados microadenomas em nenhum animal, pois sabe-se 

que essas lesões aparecem após 16 semanas da indução do tumor por azoximetano e 

raramente com 12 semanas, enquanto que lesões hiperplásicas e displásicas 

conseguem ser visualizadas à partir da 6 semana após indução (LARANJEIRA et al., 

1997; SUZUKI et al., 2004). Em relação ao grupo A, o grupo B mostrou um aumento de 

57,49% na espessura da parede do cólon e 38,96% na altura das criptas, enquanto que 

o grupo C apresentou 12,68% e 15,27%, respectivamente. Dessa forma, sugere-se que 

o grupo tratado apresentou menor resposta inflamatória ao AOM, sendo significativo 

(p˂0,05), isto se deve ao fato do Kefir demonstrar, segundo a literatura, uma atividade 

antimutagênica, antiploriferativa e anticancerígena com inibição do crescimento 

tumoral.  

 

CONCLUSÃO 

 

 A carcinogênese de cólon de intestino induzida, com a substância AOM em 

camundongos é um modelo experimental padrão a qual imita a sequência adeno-

carcinoma humano, possibilitando desta maneira o estudo da variação em dietas. De 

acordo com a literatura, estes animais adultos são utilizados em pesquisa no estudo da 

carcinogênese em cólon, com uma curta experimentação. 
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 Desta maneira, reforçamos que o Grupo C, por ter apresentado um consumo 

maior de água (p˂0,05) na segunda metade do experimento, sugere que por se tratar 

de um animal que foi suplementado com o Kefir, pode apresentar a necessidade de um 

consumo elevado de água devido a adaptação do seu organismo a essa substância por 

se tratar de uma bebida ácida. 

 Os animais do Grupo C demonstraram durante o experimento que 

provavelmente por terem a adição do suplemento Kefir em sua dieta, mantiveram o seu 

consumo de ração linear e por consequência a massa corporal constante. Isso pode 

ser devido ao probiótico trazer benefícios para flora intestinal, e também na ação do 

transito, mesmo na presença da patologia. 

 Segundo a literatura, devido às atividades antiploriferativas do Kefir, o grupos C 

apresentou diferença significativa na resposta inflamatória ao AOM, sugerindo que o 

Kefir pode auxiliar, juntamente com outros tratamentos, a diminuir e/ou evitar o 

crescimento de células cancerígenas.   

 Devido ao tempo de exposição dos animais ao AOM, não foram encontrados 

indícios de carcinogênese, porém foram apresentados processos inflamatórios em 

todos os animais que estavam sob ação dessa substância. Os animais tratados com o 

leite de Kefir apresentaram uma menor resposta a substância, sugerindo que o Kefir 

pode auxiliar na resposta inflamatória observando o não aumento das criptas no cólon 

intestinal. 
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