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RESUMO 
 

Efeito de Mananoligossacarídeos sobre parâmetros densitométricos e 
biomecânicos de ratos em crescimento 

 
O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de prebióticos do tipo 
mananoligossacarídeos (MOS) sobre os parâmetros densitométricos do fêmur por 
meio da densitometria óssea e do ensaio biomecânico em ratos. Foram utilizados 
144 ratos machos em crescimento, divididos em 04 grupos experimentais (n=36) 
e mantidos em gaiolas individuais durante o período experimental de 56 dias: 
Grupo Controle (GC); Grupo MOS 1 (GM1); Grupo MOS 2 (GM2); e Grupo MOS 3 
(GM3). A análise densitométrica e o ensaio biomecânico do conteúdo mineral 
ósseo foram realizadas em quatro momentos: 14, 28, 42 e 56 dias após o inicio 
do experimento. Foram ajustadas regressões lineares simples, situação de pares 
de dados, momento de coleta (a cada 14 dias) e resultados dos parâmetros do 
conteúdo mineral ósseo (CMO), densidade mineral óssea (DMO), área (A), 
energia, força máxima e rigidez. As regressões ajustadas pelos interceptos e 
inclinação das retas, revelaram diferenças significativas entre os tratamentos 
(P<0,0125) nos parâmetros área, energia absorvida até a força máxima e força 
máxima. A inclinação das retas foi maior nos grupos suplementados com MOS 
em relação ao GC. A ingestão de MOS resultou em uma maior mineralização 
óssea e aumentou a resistência à fratura do fêmur em todas as propriedades 
biomecânicas e densitométricas estudadas, devido a um aumento da absorção 
intestinal de nutrientes. Diante dos benéficos resultados obtidos nesse estudo 
com ratos em crescimento, como modelo experimental, sugere-se que este 
alimento funcional possa ser utilizado como um componente alimentar 
intensificador da saúde óssea. 
 
Palavras-chave: Prebióticos. Conteúdo mineral ósseo. Densitometria óssea. 
Ensaio biomecânico. Ratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

MOS effect on densitometry and biomechanical parameters of growing rats 
 
This study aims to evaluate the action of mannan oligosaccharides (MOS) 
prebiotics added in the diet of growing male albino Wistar rats through 
densitometry and biomechanical testing of the femur. One hundred fourty four 
male Wistar rats aged 23 days and with body weights of 36.7 g ± 0.6 g were used 
and randomised into four groups of 36 animals each during 56 days: Control 
Group (CG); Mos Group 1 (GM1); Mos Group 2 (GM2); and Mos Group 3 (GM3). 
Densitometric analysis and biomechanical testing of bone mineral content were 
conducted in four stages: 14, 28, 42 and 56 days after beginning the experiment. 
Linear regression coefficients of the lines were adjusted for bone mineral density 
(BMD), bone mineral content (BMC), Area (A), energy, maximum strength and 
stiffness parameters each time of collection and compared in pairs by the intercept 
and slope of the straight and revealed significant differences between treatments 
(P < 0.0125) in the area parameters, energy absorbed to the maximum strength 
and maximum strength. The slope of the lines was higher in groups supplemented 
with MOS compared to the CG. MOS intake increased bone mineralization, which, 
in turn, increased the resistance to fracture of the femur in all the biomechanical 
properties and densitometric studied, perhaps due to an increase in the intestinal 
absorption of nutrients in rats. Given the beneficial results of this study with 
growing rats as experimental model, it is suggested that this functional food can be 
used as a food component enhancing bone health. 
 
Key-words: Prebiotics. Bone mineral content. Densitometry. Biomechanical. Rats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
 
1 ARTIGO CIENTÍFICO:.......................................................................................09 
   ANEXOS............................................................................................................26 
   ANEXO A: PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS  ...26 
   ANEXO B: INSTRUÇÕES AOS AUTORES DA REVISTA EUROPEAN 

JOURNAL OF NUTRITION................................................................................27



9 

1 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Efeito de Mananoligossacarídeos sobre parâmetros densitométricos e 

biomecânicos de ratos em crescimento 

Leandro Kefalás Barbosa . Daniele Menegassi . Vinícius Notário Ligeiro .  
Gabriel Zanuto Sakita . Mário Jefferson Quirino Louzada . Hermann Bremer Neto 
 
 
Resumo 
Objetivo O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de prebióticos do tipo mananoligossacarídeos (MOS) 
sobre os parâmetros densitométricos do fêmur por meio da densitometria óssea e do ensaio biomecânico em 
ratos.  
Métodos  Foram utilizados 144 ratos machos em crescimento, divididos em 04 grupos experimentais (n=36) 
e mantidos em gaiolas individuais durante o período experimental de 56 dias: Grupo Controle (GC); Grupo 
MOS 1 (GM1); Grupo MOS 2 (GM2); e Grupo MOS 3 (GM3). A análise densitométrica e o ensaio 
biomecânico do conteúdo mineral ósseo foram realizadas em quatro momentos: 14, 28, 42 e 56 dias após o 
inicio do experimento.  
Resultados  Foram ajustadas regressões lineares simples, situação de pares de dados, momento de coleta (a 
cada 14 dias) e resultados dos parâmetros do conteúdo mineral ósseo (CMO), densidade mineral óssea 
(DMO), área (A), energia, força máxima e rigidez. As regressões ajustadas pelos interceptos e inclinação das 
retas, revelaram diferenças significativas entre os tratamentos (P<0,0125) nos parâmetros área, energia 
absorvida até a força máxima e força máxima. A inclinação das retas foi maior nos grupos suplementados 
com MOS em relação ao GC.  
Conclusão  A ingestão de MOS resultou em uma maior mineralização óssea e aumentou a resistência à 
fratura do fêmur em todas as propriedades biomecânicas e densitométricas estudadas, devido a um aumento 
da absorção intestinal de nutrientes. Diante dos benéficos resultados obtidos nesse estudo com ratos em 
crescimento, como modelo experimental, sugere-se que este alimento funcional possa ser utilizado como um 
componente alimentar intensificador da saúde óssea. 
 
 
Palavras-chave: Prebióticos. Conteúdo mineral ósseo. Densitometria óssea. Ensaio biomecânico. Ratos. 
 
 
Abstract 
Purpose  This study aims to evaluate the action of mannan oligosaccharides (MOS) prebiotics added in the 
diet of growing male albino Wistar rats through densitometry and biomechanical testing of the femur. 
Methods  144 male Wistar rats aged 23 days and with body weights of 36.7 g ± 0.6 g were used and 
randomised into four groups of 36 animals each during 56 days: Control Group (CG); Mos Group 1 (GM1); 
Mos Group 2 (GM2); and Mos Group 3 (GM3). Densitometric analysis and biomechanical testing of bone 
mineral content were conducted in four stages: 14, 28, 42 and 56 days after beginning the experiment. 
Results  Linear regression coefficients of the lines were adjusted for bone mineral density (BMD), bone 
mineral content (BMC), Area (A), energy, maximum strength and stiffness parameters each time of 
collection and compared in pairs by the intercept and slope of the straight and revealed significant differences 
between treatments (P < 0.0125) in the area parameters, energy absorbed to the maximum strength and 
maximum strength. The slope of the lines was higher in groups supplemented with MOS compared to the 
CG. 
Conclusion  MOS intake increased bone mineralization, which, in turn, increased the resistance to 
fracture of the femur in all the biomechanical properties and densitometric studied, perhaps due to an 
increase in the intestinal absorption of nutrients in rats. Given the beneficial results of this study with 
growing rats as experimental model, it is suggested that this functional food can be used as a food 
component enhancing bone health. 
 
Key-words: Prebiotics. Bone mineral content. Densitometry. Biomechanical. Rats. 
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Introdução 

 

A manutenção da saúde, prevenção de doenças e aumento da expectativa de vida da população tem 

despertado interesse da comunidade cientifica, o que tem fomentado estudos com alimentos funcionais e seus 

efeitos no organismo humano e animal [1, 2]. 

Os alimentos funcionais apresentam componentes fisiologicamente ativos que promovem benefícios à 

saúde, atuando na prevenção e redução da incidência de doenças, notadamente afecções crônicas como 

osteopenia e osteoporose [3, 4]. 

Prebióticos são oligossacarídeos não digeríveis e que afetam beneficamente o hospedeiro, por 

estimularem seletivamente a proliferação e/ou atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon 

(bifidobactérias, lactobacilos) para garantir benefícios adicionais a saúde humana [5-10]. Quando 

consumidos regularmente, os prebióticos podem ser convertidos em nutrientes utilizados pelas bactérias 

benéficas, promovendo a fermentação microbiana e a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) 

[11, 12], que acidificam o lume intestinal, e aumentam a solubilidade e a absorção de sais de cálcio (Ca) [10, 

13, 14]. Adicionalmente, a fermentação dos prebióticos pode aumentar a espessura da mucosa, o número de 

células epiteliais por cripta e o fluxo de sangue venoso, proporcionando condições para aumentar a área de 

absorção [12, 15]. 

Os principais prebióticos comercializados são à base de oligossacarídeos como as mananoproteinas, os 

mananoligossacarídeos (MOS), os frutoligossacarídeos (FOS), os Galactoligossacarídeos (GOS), a lactose e 

os β-glucanos [16]. Em estudos experimentais Ohta et al. [17-19], Brownawell [20] e Weaver et al. [21], 

demonstraram que prebióticos a base de FOS e GOS aumentam a absorção de cálcio, magnésio, fósforo e 

ferro. Outros estudos utilizando FOS relatam que minerais importantes para os ossos, tais como cálcio, 

magnésio e zinco, em curto prazo melhoraram o conteúdo mineral ósseo e em longo prazo, a densidade 

mineral óssea em ratos [22- 26]. 

mailto:drkefalas@gmail.com
mailto:gabrielsakita@yahoo.com.br
mailto:Louzada@fmva.unesp.br
mailto:hermann@unoeste.br
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O osso é um tecido duro ou mineralizado que apresenta alta resistência, sendo considerado apropriado 

para constituir o esqueleto, proteger e suportar órgãos e proporcionar flexibilidade corporal. A rigidez e 

resistência do osso devem-se a alta impregnação mineral da matriz de osteóide, particularmente do colágeno 

[27]. Na estrutura óssea ocorre o depósito de cálcio, fósforo e, em menor quantidade, sódio, magnésio e 

potássio, que  incorporam agua para formação de um tecido rígido. A deposição óssea é parcialmente 

regulada pelo grau de tensão mecânica imposta aos ossos. Maior tensão e curvatura proporcionam 

osteoblastos mais ativos, portanto, mais fortes e resistentes [28]. Recomendações nutricionais de cálcio 

variam durante a vida dos indivíduos, com maiores necessidades durante períodos de rápido crescimento, 

como na infância e adolescência, resultando em alta densidade óssea e saúde na maturidade [29]. 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a ação de três prebióticos a base de 

mananoligossacarídeos (MOS), adicionados na dieta de ratos albinos da linhagem Wistar em fase de 

crescimento, como modelo experimental para avaliação da densidade mineral e fragilidade mineral óssea, por 

meio de ensaio densitométrico e biomecânico do fêmur. 

 

Material e métodos 

 

Design experimental 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) e Comissão de Pesquisa (CAPi), 

da Universidade do Oeste Paulista, protocolo 1181/2012. 

Foram utilizados 144 ratos machos da linhagem Wistar (Rattus novergicus), com 23 dias e 36,7 g ± 0,6 

g de massa corporal. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos com 36 animais cada e 

mantidos em gaiolas individuais sob as mesmas condições padrões de iluminação (ciclo claro/escuro de 

12/12 horas), e temperatura (23º± 5ºC) e as dietas sólidas e hídricas fornecidas ad libitum [30]. Foram 

formuladas quatro dietas para compor os tratamentos. Como controle (GC), os animais foram alimentados 

com uma dieta basal (Supralab Especial, Alisul Ind. Alimentos Ltda., RS, Brasil). Foram estabelecidos os 

seguintes parâmetros de suplementação com o MOS nos grupos experimentais: grupo MOS 1 (GM1), que 

recebeu dieta basal acrescida de 1g do produto MOS 1 (mananoligossacarídeo, derivado da parede celular da 

levedura Saccharomyces cerevisiae, cepa 1026, composta de 17% de α-mananos) por kg da dieta, grupo 

MOS 2 (GM2) que recebeu dieta basal acrescida de 0,4g do produto MOS 2 (fração ativa, α-1,3 e α-1,6 

mananoproteína, derivada de um mananoligossacarídeo, apresentando 30% de α-mananos) por kg da dieta e a 

dieta do e grupo MOS 3 (GM3), que recebeu dieta basal acrescida de 1g do produto MOS 3 (β-glucanos, 

mananos, polímeros de manose, quitinas constituídas de polímeros de glucosamina e galactanos constituídos 

de polímeros de galactose, derivado de uma cepa de levedura Saccharomyces cerevisiae) por kg da dieta. 

Todas as dosagens de prebióticos para cada dieta seguiram as recomendações dos fabricantes. 

O experimento teve duração 56 dias. A cada 14 dias, 36 animais de cada grupo foram anestesiados com 

uma dosagem de 30 mg.Kg-1 de peso vivo de Tiopental 50 mg.mL-1 (Thiopentax, Cristália - Produtos 

Químicos Farmacêuticos Ltda – São Paulo/SP), por via intraperitoneal e eutanasiados por exsanguinação, 

conforme Paiva et al [31]. Constatada a morte, o fêmur direito de cada rato foi removido, dissecado, 



12 

identificado e acondicionado em frasco contendo soro fisiológico em concentração isotônica e armazenado 

em freezer -20oC para posterior analise. 

As avaliações dos ensaios densitométrico e biomecânico ocorreram em quatro momentos: D14 (14 dias 

após o início do experimento); D28 (28 dias após o início do experimento); D42 (42 dias após o início do 

experimento); e D56 (56 dias após o início do experimento). 

 

Densitometria Óssea - DXA  
 

A densidade mineral óssea (DMO), em g/cm2, o conteúdo mineral ósseo (CMO), em g, e a área da silhueta 

óssea (A) em cm2 foram avaliados para todos os fêmures dos animais. Para a análise densitométrica utilizou-

se o densitômetro de dupla emissão de raios - X (DXA), modelo DPX- ALPHA, com software especial para 

animais de pequeno porte [32].  

Os ossos foram submersos em um recipiente de plástico contendo lâmina d’agua de 2 cm para simular o 

tecido mole. Embaixo do recipiente, utilizou-se régua posicionadora para referenciar o ponto onde o osso 

permaneceu. O fêmur foi delimitado pelo aparelho, o qual correspondeu a área a ser percorrida em 

comprimento de 5 cm e largura de 4 cm. 

O laser do densitômetro foi ajustado acima do centro do osso, onde se iniciou a captura da imagem. No 

procedimento, o obturador abaixo do braço do scanner, se abre permitindo a emissão dos raios x. Durante o 

exame, o braço do scanner foi movido até o software avaliar a região delimitada.  

Após a captura das imagens, os ossos foram analisados utilizando-se a ferramenta de análise manual. A 

área desejada para análise foi delimitada na região terço médio da diáfise do fêmur, que foi contornada para 

obtenção dos valores de conteúdo mineral ósseo e densidade mineral óssea.  
 

Ensaio Mecânico - Flexão em três pontos  

 

Os ossos foram submetidos ao ensaio mecânico destrutivo para análise das propriedades mecânicas após 

serem descongelados e mantidos a 4oC por 24 horas. Algumas horas antes de serem avaliados, foram 

mantidos em temperatura ambiente, para o equilíbrio térmico. Para os ensaios mecânicos foi utilizada o 

aparelho universal de ensaio EMIC® modelo DL 3000. A força foi aplicada a uma velocidade de 5 mm/min e 

registrada eletronicamente pelo aparelho. A distância entre os apoios foi de 20 mm e a célula de carga 

utilizada foi de 2000 N. A partir da curva Força versus Deslocamento, foi obtida a força máxima admitida 

pelo tecido ósseo e calculada a rigidez, pela inclinação da curva na fase elástica. 
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Imagem 1. Modelo de ensaio densitométrico e biomecânico (Fonte: Unesp/ Araçatuba): A - Densitômetro de 

dupla emissão de raios - X (DXA), modelo DPX- ALPHA; B - Área para análise manual do fêmur; C – 

Análise do conteúdo mineral ósseo e densidade mineral óssea; D – Teste de flexão em três pontos pelo 

Aparelho Universal de ensaio EMIC® modelo DL 3000. 

 

 

Análise Estatística  

 

Os resultados do Ensaio Densitométrico foram expressos como média e desvio padrão. A homogeneidade 

entre os coeficientes de regressão dos quatro grupos avaliados foi determinada pela análise de variância em 

uma via (ANOVA one-way), para testar a hipótese de que existe ao menos um coeficiente divergente dos 

demais. Constatando-se diferenças significativas (P<0,05), procedeu-se a comparação entre os coeficientes de 

regressão dois a dois, empregando-se o teste t não pareado e ajustando-se o nível de significância com a 

correção de Bonferroni, na qual a probabilidade de erro tipo alfa foi dividida pelo número total de grupos a 

serem comparados (P = 0,05/4= 0,0125). Todas as comparações foram conduzidas com auxílio do programa 

computacional Biostat 5.0, conforme recomendações dos desenvolvedores [33]. 

 

Resultados 

 

Ensaio Densitométrico  

 

Após 56 dias de experimento, os coeficientes de regressão lineares das retas ajustadas para os parâmetros 

DMO e CMO não diferiram do grupo GC (P > 0,0125), em relação aos grupos suplementados com MOS. Os 

grupos GM1 e GM3 apresentaram inclinação mais acentuada da reta em relação à densidade óssea e 
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conteúdo mineral ósseo quando comparados aos demais grupos, porém sem significância estatística (P > 

0,0125) (Figuras 1 e 2).  
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Figura 1. Regressões lineares simples utilizando o tempo em dias como variável dependente sobre o 
coeficiente de Densidade Mineral Óssea em g/cm2 dos grupos Controle, GM1, GM2 e GM3. 
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Figura 2. Regressões lineares simples utilizando o tempo em dias como variável dependente sobre o 
coeficiente do Conteúdo Mineral Ósseo em gramas (g) dos grupos Controle, GM1, GM2 e GM3. 
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O coeficiente de regressão da reta ajustada para o parâmetro Área do grupo GC não apresentou 

diferenças com os grupos suplementados com MOS. O GM1 apresentou maior inclinação da reta em relação 

aos demais, porém somente diferiu significativamente (P = 0,0104) do grupo GM2. Os demais grupos não 

diferiram entre si (P > 0,0125) (Figura 3). 
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Figura 3. Regressões lineares simples utilizando o tempo em dias como variável dependente sobre o 
coeficiente da Área em cm2 dos grupos Controle, GM1, GM2 e GM3. 
 

 

Ensaio Biomecânico 

 

Na avaliação biomecânica, os ossos foram analisados conforme os parâmetros de rigidez (kN/m), força 

máxima (N) e a energia absorvida pelo corpo, até a força máxima (mJ). Os resultados do Ensaio 

Biomecânico estão demonstrados na Tabela 2, expressos como média e desvio padrão.  

No parâmetro da energia absorvida pelo corpo até a força máxima, os grupos suplementados 

apresentaram maior inclinação da reta, porém somente o grupo GM2 diferiu estatisticamente (P = 0,0044) do 

grupo GC (Figura 4). 
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Figura 4. Regressões lineares simples utilizando o tempo em dias como variável dependente sobre o 
coeficiente de Energia absorvida pelo corpo até a força máxima em mJ dos grupos Controle, GM1, GM2 e 
GM3. 
 

Em relação ao parâmetro força máxima, evidenciou-se diferença significativa do grupo GM2 quando 

comparado aos grupos GC (P = 0,0013) e GM1 (P = 0,008) (Figura 5). O grupo GM3 não diferiu dos demais 

grupos (P > 0,0125). 
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Figura 5. Regressões lineares simples utilizando o tempo em dias como variável dependente sobre o 
coeficiente de Força Máxima em N dos grupos Controle, GM1, GM2 e GM3. 
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No parâmetro Rigidez, os grupos suplementados com MOS, GM2 e GM3, apresentaram inclinação 

mais acentuada da reta, porém não diferiram estatisticamente dos demais (P > 0,0125) (Figura 6). 
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Figura 6. Regressões lineares simples utilizando o tempo em dias como variável dependente sobre o 
coeficiente de Rigidez em N/mm dos grupos Controle, GM1, GM2 e GM3. 
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Tabela 1. Parâmetros densitométricos, densidade mineral óssea (DMO), conteúdo mineral ósseo (CMO) e área da silhueta óssea (A), de ratos Wistar, submetidos a dietas contendo 
três diferentes mananoligossacarídeos e dieta basal e em quatro tempos amostrais. 
 

Tratamento 

Momentos (dias)/Parâmetros 

14 28 42 56 

CMO A DMO CMO A DMO CMO A DMO CMO A DMO 

GC 
0,038 

± 
0,007 

0,846  
± 

0,170 

0,046 
 ± 

0,011 

0,079  
±  

0,018 

1,113  
±  

0,163 

0,072  
±  

0,011 

0,141 
 ± 

0,038 

1,433 
 ±  

0,129 

0,097 
 ±  

0,021 

0,138 
 ± 

0,022 

1,276  
± 

0,071 

0,108  
±  

0,015 

GM1 
0,034  

± 
0,005 

0,736 
 ± 

0,040 

0,046 
 ±  

0,006 

0,075 
 ±  

0,016 

1,010 
 ± 

0,139 

0,074 
 ± 

0,011 

0,125 
 ±  

0,026 

1,322 
 ±  

0,127 

0,094 
 ±  

0,014 

0,168  
± 

0,044 

1,425  
± 

0,172 

0,117 
 ±  

0,023 

GM2 
0,035  

± 
0,006 

0,801  
±  

0,090 

0,044 
 ± 

0,009 

0,076 
 ± 

0,022 

1,112 
 ± 

0,148 

0,068 
 ± 

0,014 

0,124 
 ±  

0,024 

1,259 
 ±  

0,084 

0,098 
 ±  

0,016 

0,140 
 ± 

0,021 

1,302 
 ± 

0,092 

0,107  
± 

0,013 

GM3 
0,039  

± 
0,007 

0,825 
 ± 

0,120 

0,048 
 ±  

0,008 

0,074 
 ±  

0,015 

1,095 
 ± 

0,174 

0,068 
 ± 

0,008 

0,138 
 ±  

0,024 

1,331 
 ± 

 0,169 

0,103  
±  

0,009 

0,160 
 ± 

0,026 

1,396 
 ±  

0,083 

0,114 
 ± 

0,017 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. 
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Tabela2. Parâmetros biomecânicos, Rigidez, Força Máxima e Energia, de ratos Wistar, submetidos a dietas contendo três diferentes mananoligossacarídeos e dieta basal e em quatro 
tempos amostrais. 
 

Tratamento 

Momentos (dias)/Parâmetros 

14 28 42 56 

RIGIDEZ FORÇA ENERGIA RIGIDEZ FORÇA ENERGIA RIGIDEZ FORÇA ENERGIA RIGIDEZ FORÇA ENERGIA 

GC 
79,12 

 ± 
12,23 

31,92 
 ±  

5,46 

14,89 
 ±  

4,23 

100,63 
 ±  

21,65 

55,82 
 ±  

10,55 

32,05 
 ±  

12,23 

134,44 
 ±  

24,63 

71,99 
 ±  

13,07 

35,73 
 ±  

7,78 

186,62 
 ±  

40,11 

84,38 
 ±  

5,45 

38,33 
 ±  

8,49 

GM1 
94,17  

±  
22,32 

37,86 
 ±  

4,24 

19,3 
 ±  

3,40 

116,89 
 ±  

29,72 

56,65 
 ±  

8,95 

28,21 
 ±  

8,40 

167,89 
 ±  

37,42 

75,34 
 ±  

10,28 

40,93 
 ±  

8,92 

214,62 
 ±  

32,83 

94,56  
±  

10,28 

45,64 
 ±  

8,03 

GM2 
63,94 

 ±  
11,55 

29,54  
±  

4,17 

16,79  
±  

4,35 

94,02 
 ± 

27,34 

49,63 
 ±  

7,93 

27,47 
 ±  

6,77 

159,08 
 ±  

36,80 

77,84 
 ±  

11,44 

39,57 
 ±  

7,27 

220,9 
 ±  

40,88 

100,44 
 ±  

12,87 

54,7 
 ±  

10,02 

GM3 
75,65 

 ±  
28,55 

33,71 
 ±  

7,29 

17,11 
 ±  

4,37 

106,6 
 ±  

34,42 

54,11 
 ±  

7,79 

28,13 
 ±  

8,20 

172,35 
 ±  

39,55 

81,83 
 ±  

18,85 

40,54 
 ±  

19,94 

236,26 
 ±  

67,74 

103,55 
 ±  

24,38 

46,21  
±  

19,51 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. 
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Discussão 

 

Osteoporose é uma doença comum, na qual a qualidade e a densidade dos ossos diminuem, enfraquecendo-

os e aumentando o risco de fraturas e a prevenção da osteoporose deve se iniciar na infância e na 

adolescência [34]. O diagnóstico dessa doença pode ser clinico ou estabelecido com base na medida de 

baixa densidade mineral óssea (DMO) e pela área (A), pela técnica de absorciometria por raios-X com 

dupla energia (DXA) [35]. Estudos avaliaram o efeito de prebióticos na saúde óssea [36], porém não foram 

publicados em bases indexadas, estudos relacionando MOS, com os parâmetros DMO, A, CMO e 

resistência mecânica. 

No presente estudo, os resultados da suplementação nas dietas experimentais de três diferentes 

composições de MOS sugerem maior inclinação positiva da reta de regressão para os parâmetros DMO e 

CMO, em relação ao grupo GC, indicando que a inclusão de prebióticos na dieta foi benéfica. Os resultados 

são condizentes com os trabalhos de Nzeusseu et al. [37], Netto et al [38] e Weaver et al. [39], que 

utilizaram prebióticos a base de inulina e inulina + oligofrutose e FOS e fibras solúveis de dextrina e 

observaram aumento destes parâmetros em ratos. Benefícios semelhantes foram obtidos em humanos 

adolescentes por Abrams et al. [40] e Weaver et al. [21], utilizando GOS. Em contraste, outros estudos com 

FOS não observaram melhoras nos parâmetros DMO e CMO [41].  

Em outros estudos, as mudanças induzidas pela alimentação prebiótica, GOS, foram correlacionadas 

com o aumento fracionário da absorção de cálcio e densidade óssea em seres humanos e em modelos 

animais, assim como aumento da força e resistência óssea [36]. Supõe-se que os resultados observados com 

prebióticos, em animais e humanos, se devem à intensa fermentação desses alimentos funcionais no 

intestino grosso, favorecendo a absorção de minerais e melhoras na mineralização, composição, conteúdo e 

densidade óssea [23, 42]. O mecanismo envolvido possivelmente é resultado da absorção intestinal de 

cálcio, proporcionando aumento da concentração da forma iônica deste mineral e redução da concentração 

de paratormônio (PTH) no sangue, o que acarreta estímulo de reabsorção óssea [12, 20, 43-45]. Também foi 

relatado que prebióticos, inulina e oligofrutose, agem como fatores bifidogênicos e, consequentemente, 

estimulam a resposta imunológica do hospedeiro pela redução de bactérias patogênicas no intestino, 

aumentando a absorção de minerais como o cálcio, reduzindo os riscos de osteoporose [46].  

Com relação à área (A), observou-se que os grupos suplementados com MOS apresentaram maior 

inclinação positiva das retas ajustadas, resultados condizentes com as pesquisas de Nzeusseu et al. [37], 

Netto et al. [38] e Weaver et al. [39] com outros prebióticos (inulina e inulina + oligofrutose, FOS e fibras 

solúveis de dextrina). Smith et al. [41] estudou o efeito da suplementação com FOS, porém não observou 

efeito benéfico nesse parâmetro. Possivelmente, os mananoligossacarídeos utilizados no experimento 

necessitem de períodos maiores de adaptação dos animais à dieta suplementada para estabilizar mudanças 

na microbiota intestinal, proporcionando ambiente intestinal saudável e melhorias na integridade do trato 

digestório, absorção de nutrientes (minerais) e saúde óssea. 

A ingestão de MOS favoreceu os coeficientes de regressão das retas da regressão ajustadas para os 

parâmetros rigidez, força máxima e energia, sugerindo que as fases orgânica e ou mineral, são afetadas 

beneficamente com os diferentes mananoligossacarídeos. Apesar de que, nos parâmetros força máxima e 

energia absorvida pelo corpo até a força máxima, somente o grupo GM2 diferiu estatisticamente do grupo 
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GC, os outros grupos suplementados apresentaram uma maior inclinação positiva da reta, o que sugere que 

períodos experimentais mais duradouros podem confirmar a tendência evidenciada pelas regressões 

ajustadas.  

Segundo Bagi et al. [47], existem semelhanças entre humanos e ratos quanto às características ósseas, 

celulares e teciduais e a vantagem da utilização de ratos como modelos experimentais é a possibilidade de 

estudar propriedades mecânicas. Netto et al. [38], Lobo et al. [48], em trabalho experimental com ratos, 

comprovaram que os animais suplementados com FOS e inulina tiveram menor perda de osso cortical e 

aumentaram a resistência à ruptura, assim como Weaver et al [21] utilizando GOS e Yang et al. [49] com 

uso do prebiótico SAEAF (Anoectochilus formosanus) em ratas ooforectomizadas. Em frangos, Ortiz et al. 

[50] comprovaram a influência benéfica de prebióticos a base de inulina sobre a absorção de cálcio e a 

mineralização óssea na tíbia, o que não foi observado por Swiatkiewicz et al. [51], utilizando inulina ou 

FOS. Os resultados benéficos observados nesse estudo podem ser devido a melhora da síntese proteica e ou 

absorção mineral, pois segundo Tortora e Grabowski [52], a fragilidade óssea procede da redução da síntese 

proteica, o que reduz as fibras colágenas, resultando em um osso quebradiço e suscetível a fraturas. A 

resistência óssea é avaliada pela carga aplicada ao osso, e que é suportada na fase mineral [53] e as 

mudanças na orientação das fibras colágenas, fase orgânica, presentes na matriz óssea podem reduzir a 

quantidade a ser aplicada de energia absorvida necessária para causar fratura óssea [54].  

Nesse estudo, três pontos de resistência foram testados em uma região essencialmente constituída por 

osso cortical e os resultados revelaram que a resistência na região cortical do fêmur, avaliada pelo 

parâmetro rigidez, foi influenciada positivamente pela ingestão de MOS, mesmo sem diferenças estatísticas, 

pois os grupos suplementados com prebiótico apresentaram maior inclinação da reta. Esses resultados, em 

relação aos parâmetros rigidez, força e energia, sugerem melhorias na estrutura dos ossos em razão da 

ingestão de MOS, que acarretou fortalecimento da estrutura óssea e possivelmente reduções nos riscos de 

doenças sobre o tecido ósseo e prevenção de fraturas. Uma boa estrutura óssea é representada por ossos com 

maior elasticidade e resistência [23]. Em indivíduos com perda progressiva de massa óssea na vida 

adulta, os MOS podem ser considerados componentes alimentares intensificadores de saúde óssea, 

especialmente se utilizados na fase de infância e adolescência [55]. Esse efeito possivelmente pode ter sido 

resultado do aumento na absorção intestinal de nutrientes nos ratos na fase de crescimento, resultando numa 

maior mineralização óssea e aumento na resistência à fratura do fêmur, reiterando o papel dos MOS na 

manutenção da saúde dos ossos. 

A osteoporose é uma doença silenciosa e de grande impacto e as fraturas osteoporóticas em idosos, na 

maioria dos pacientes, evoluem para óbito [56, 57]. As estratégias dietéticas, como ingestão de prebióticos, 

podem potencialmente reduzir o risco dessa enfermidade [36, 58]. Diante do exposto, os resultados obtidos 

sugerem que os MOS incorporados nas dietas de ratos jovens, como modelo experimental, talvez possam 

ser destinados aos humanos para melhorar a formação, manutenção e saúde óssea.  
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figure 
 depicts. Include the captions in the text file of the manuscript, not in the figure 
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to be 
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form of a 
 reference citation at the end of the figure caption. 
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Please be aware that some publishers do not grant electronic rights for free and 
that Springer will not be able to refund any costs that may have occurred to 
receive these permissions. In such cases, material from other sources should be 
used. 
 
Accessibility 
In order to give people of all abilities and disabilities access to the content of your 
figures, please make sure that 
 
  All figures have descriptive captions (blind users could then use a text-to-

speech 
 software or a text-to-Braille hardware) 
  Patterns are used instead of or in addition to colors for conveying 

information 
 (colorblind users would then be able to distinguish the visual elements) 
  Any figure lettering has a contrast ratio of at least 4.5:1 
 
Electronic Supplementary Material 
Springer accepts electronic multimedia files (animations, movies, audio, etc.) and 
other supplementary files to be published online along with an article or a book 
chapter. This feature can add dimension to the author's article, as certain 
information cannot be printed or is more convenient in electronic form. 
 
Submission 
  Supply all supplementary material in standard file formats. 
  Please include in each file the following information: article title, journal 

name, 
 author names; affiliation and e-mail address of the corresponding author. 
  To accommodate user downloads, please keep in mind that larger-sized 

files may 
 require very long download times and that some users may experience other 

problems 
 during downloading. 
  
Audio, Video, and Animations 
  Always use MPEG-1 (.mpg) format. 
  
Text and Presentations 
  Submit your material in PDF format; .doc or .ppt files are not suitable for 
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 viability. 
  A collection of figures may also be combined in a PDF file. 
  
Spreadsheets 
  Spreadsheets should be converted to PDF if no interaction with the data is 

intended. 
  If the readers should be encouraged to make their own calculations, 

spreadsheets 
 should be submitted as .xls files (MS Excel). 
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Specialized Formats 
  Specialized format such as .pdb (chemical), .wrl (VRML), .nb (Mathematica 
 notebook), and .tex can also be supplied. 
 
Collecting Multiple Files 
  It is possible to collect multiple files in a .zip or .gz file. 
 
Numbering 
  If supplying any supplementary material, the text must make specific 

mention of 
 the material as a citation, similar to that of figures and tables. 
  Refer to the supplementary files as “Online Resource”, e.g., "... as shown 

in the 
 animation (Online Resource 3)", “... additional data are given in Online 

Resource 4”. 
  Name the files consecutively, e.g. “ESM_3.mpg”, “ESM_4.pdf”. 
 
Captions 
  For each supplementary material, please supply a concise caption 

describing the content of the file. 
 
Processing of supplementary files 
  Electronic supplementary material will be published as received from the 

author 
 without any conversion, editing, or reformatting. 
 
Accessibility 
In order to give people of all abilities and disabilities access to the content of your 
supplementary files, please make sure that 
 
  The manuscript contains a descriptive caption for each supplementary 

material 
 Video files do not contain anything that flashes more than three times per 
second (so that users prone to seizures caused by such effects are not put at 
risk) 
 
 
Integrity of research and reporting 
 
Ethical standards 
Manuscripts submitted for publication must contain a statement to the effect that 
all human and animal studies have been approved by the appropriate ethics 
committee and have therefore been performed in accordance with the ethical 
standards laid down in the 1964 Declaration of Helsinki and its later amendments. 
 
It should also be stated clearly in the text that all persons gave their informed 
consent prior to their inclusion in the study. Details that might disclose the identity 
of the subjects under study should be omitted. 
 
These statements should be added in a separate section before the reference 
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The editors reserve the right to reject manuscripts that do not comply with the 
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