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A colite ulcerativa (UC, do inglês ulcerative colitis) é uma doença inflamatória
intestinal (DII) de causa idiopática desencadeando um processo inflamatório crônico
do cólon e reto. Essa doença pode apresentar-se na sua forma aguda grave
comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. A fitoterapia tem se tornado um
recurso terapêutico frequente em DII e estudos relacionados ao potencial
farmacológico de plantas medicinais tornam-se importantes como arsenal
terapêutico do tratamento das DII. Neste contexto, a Baccharis dracunculifolia
(Asteraceae), conhecida como “alecrim-do-campo”, pode ser útil como um recurso
natural na obtenção de fitoterápicos ou fitofármacos para o tratamento de DII, em
especial a UC. No presente estudo, os efeitos do extrato hidroalcoólico de Baccharis
dracunculifolia (EHBD) e do seu composto majoritário ácido p-cumárico foram
avaliados no modelo experimental de colite ulcerativa induzida por Dextrano Sulfato
de Sódio (DSS), através da avaliação de perda de peso, índice de atividade da
doença (IAD) e análises histopatológicas de amostras do cólon. Também, foi
observado as alterações comportamentais do tipo depressivo ou ansioso nos
camundongos com UC induzida por DSS, além de avaliar os efeitos na atenuação do
estresse oxidativo e processo inflamatório através de análises bioquímicas no tecido
colônico, córtex e hipocampo dos camundongos. Os animais colíticos tratados com
EHBD (300 mg/kg, v.o) apresentaram diminuição de 40% nos valores de IAD em
comparação ao grupo veículo (6,25 ± 1,00 de IAD) após o 9° dia de tratamento. Já o
grupo colítico tratado com ácido p-cumárico (15 mg/kg, v.o) não mostrou diferença
estatística significativa no IAD em relação ao grupo veículo. O tratamento com
EHBD também preservou parcialmente a arquitetura dos vilos e diminuiu o efeito
deletério do DSS sobre as túnicas intestinais dos camundongos colíticos, além de
preservar os níveis de mucina. Além disso, a maior dose do EHBD, aumentou as
defesas antioxidantes por meio do aumento de glutationa reduzida (GSH) e da
atividade de superóxido dismutase (SOD) e catalase no tecido colônico de

camundongos colíticos e aumento dos níveis de GSH e da atividade de SOD no
hipocampo desses animais. Em relação aos parâmetros inflamatórios, o extrato
reduziu a atividade da mieloperoxidase e os níveis de IL-6 no cólon dos animais
colíticos. Além disso, os animais colíticos tratados com EHBD não apresentaram
comportamento do tipo depressivo no teste de suspensão pela cauda. Conforme os
resultados encontrados sugere-se que o EHBD reduz a inflamação do cólon, além de
manter as defesas antioxidantes e mucinas no tecido, bem como pode reduzir
comorbidades neuropsiquiátricas associadas a essa patologia através de seus efeitos
antioxidantes.
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Ulcerative colitis (UC) is an idiopathic inflammatory bowel disease (IBD)
that triggers a chronic inflammatory process in the colon and rectum. This
disease can present in its severe acute form, compromising the patients'
quality of life. Herbal medicine has become a frequent therapeutic resource
in IBD, and studies related to the pharmacological potential of medicinal
plants have become important in the therapeutic arsenal for the treatment of
IBD. Baccharis dracunculifolia (Asteraceae), known as "alecrim-do-campo
(wild rosemary), can be useful as a natural resource for obtaining herbal
medicines or phytopharmaceuticals for the treatment of IBD, especially UC.
The study evaluated the effects of the hydroalcoholic extract of Baccharis
dracunculifolia (EHBD) and its major compound p-coumaric acid, in the
experimental model of ulcerative colitis induced by Dextran Sulfate Sodium
(DSS) in mice, through the measurement of weight loss, the disease activity
index (IAD), and histopathological analysis of colon samples. It also
observed behavioral changes of the depressive or anxious type in colitic
mice, and evaluated the effects on the attenuation of oxidative stress and
inflammatory process through biochemical analyses in the colon tissue,
cortex and hippocampus of these animals. Colitic animals treated with
EHBD (300 mg/kg, v.o) showed a 40% decrease in IAD values compared to
the vehicle group (6.25 ± 1.00 IAD) after the 9th day of treatment. On the
other hand, the colitic group treated with p-coumaric acid (15 mg/kg, v.o)
showed no difference in IAD compared to the vehicle group. Treatment
with EHBD also partially preserved the villi architecture and reduced the

harmful effect of DSS on the intestinal layers of colitic mice, as well as
preserving mucin levels. Furthermore, EHBD (300 mg/kg, po) increased
antioxidant defenses by increasing reduced glutathione (GSH) and
superoxide dismutase (SOD) and catalase activity in the colonic tissue of
colitic mice and increasing GSH levels and SOD activity in the
hippocampus of these animals. In addition, the extract reduced
myeloperoxidase activity and IL-6 levels in the colon of colitic animals, and
colitic animals treated with EHBD did not show depressive-like behavior in
the tail suspension test. Based on our results, it is suggested that EHBD
reduces colon inflammation and maintains the antioxidant and mucin
defenses in this tissue, as well as reducing neuropsychiatric comorbidities
associated with this pathology, through its antioxidant effects.

Keywords: Phytotherapy. Inflammation. Colitis. Neuroprotection.
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1 INTRODUÇÃO
Alterações na integridade da barreira epitelial do intestino afetam
a homeostase corporal, levando a uma resposta imune local e sistêmica
anormal resultando em doenças inflamatórias intestinais (DII) (TASHITA et
al., 2020). As DII são caracterizadas pelo desenvolvimento de inflamação
crônica em porções do intestino e incluem a colite ulcerativa (UC, do inglês
ulcerative colitis) e a doença de Crohn (DC) (SALAS et al., 2020), sendo
ambas de etiologia complexa e com características fisiopatológicas distintas
que impactam no manejo terapêutico, fazendo-se necessário a distinção das
doenças para o adequado acompanhamento clínico (MARANHÃO,
VIEIRA E CAMPOS, 2015).
A DC é uma doença multifatorial, que apresenta acometimento
assimétrico e transmural de qualquer extensão do tubo digestivo, da boca ao
ânus, podendo ocorrer na sua forma inflamatória, fistulosa ou
fibroestenosante e está associada a uma reposta Th1 / Th17 (IFN-g e IL-12)
(CHASSAING et al, 2014). A UC caracteriza-se por episódios recorrentes
de inflamação e que compromete na maior parte a camada da mucosa do
reto além de múltiplas partes do cólon (MELO et al., 2016) com perfil Th2
(IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 ) (CHASSAING et al, 2014).
As DII apresentam períodos de exacerbação e remissão da
doença e em ambos os casos pode haver complicações decorrentes da má
absorção intestinal, como anemia, doenças ósseas metabólicas além de
desenvolvimento de câncer intestinal (SANTOS et al., 2015). Ressalta-se
que o processo inflamatório das lesões intestinais pode causar desnutrição
no paciente não apenas pela atividade da doença, mas devido ao estresse
oxidativo, necessidades nutricionais aumentadas, má absorção de nutrientes,
anorexia, além do uso de medicamentos (BORGES et al., 2019; SOBRADO
e SOBRADO, 2016).
Embora as DII sejam de origem desconhecida, sabe-se que há
relação com fatores genéticos e ambientais, além da participação da
microbiota intestinal e da resposta imune do paciente. Especificamente na
UC, entre os principais sintomas, destaca-se a presença de sangue nas fezes,
diarreia e dor abdominal, que consequentemente impactam de forma
negativa na qualidade de vida dos pacientes e elevam o risco de
desenvolvimento de câncer colorretal (MARANHÃO, VIEIRA e
CAMPOS, 2015). Além de estar diretamente relacionado com o
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desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas (CALIXTO, FLORES e
FRANCESCONI, 2018).
A depressão pode afetar mais de 25% das pessoas com DII e a
ansiedade pode ultrapassar 30% desses pacientes (BERNSTEIN et al.,
2018). De fato, estudos recentes demonstram a relação entre a inflamação
intestinal e alterações no sistema nervoso central (PEREZ-PARDO et al.,
2017). Em estudos em modelos experimentais, também já foi demostrado
haver comportamento do tipo depressivo em ratos com colite induzida
experimentalmente (TAKAHASHI et al., 2019).
O tratamento farmacológico utilizado nos casos de UC incluem o
ácido 5-aminosalicílico (5-ASA), anti-inflamatórios esteroidais e
imunossupressores, os quais têm por finalidade reduzir a atividade da
doença ou manter a doença em fase remissiva. No entanto, 20 a 40% dos
pacientes não respondem positivamente a essa terapia durante crises
intensas da doença (ERCAN, YIGITTURK e ERBAS, 2019; LOPES e
CURADO, 2009). Neste contexto, caso o paciente não responda
positivamente ao tratamento utilizando imunossupressores, pode-se
considerar o uso de terapia imunobiológica, a qual tem elevado custo
(KAMPA et al., 2017).
Embora não estejam totalmente elucidados os fatores
fisiopatológicos associados ao desenvolvimento de comorbidades
psiquiátricas como depressão e ansiedade em pacientes com DII, sabe-se
que de fato existe uma relação entre DII e comorbidades psiquiátricas
(CALIXTO, FLORES e FRANCESCONI, 2018). Portanto, se faz
necessário à busca por recursos terapêuticos que possam
concomitantemente tratar a inflamação intestinal e atenuar processos neuroinflamatórios e neuro-oxidativos de forma a integrar o arsenal terapêutico
futuro no manejo da doença em pacientes com comorbidades psiquiátricas
decorrentes das DII.
A fitoterapia tem se tornado um recurso terapêutico cada vez
mais frequente em pacientes com DII (HOLLERAN et al., 2019); portanto,
o desenvolvimento de estudos relacionados ao potencial farmacológico de
plantas medicinais torna-se importante e um campo fecundo para o
incremento do arsenal terapêutico útil no tratamento das DII. Neste
contexto, a Baccharis dracunculifolia (Asteraceae), conhecida como
“alecrim-do-campo”, um arbusto medicinal nativo brasileiro, pode ser útil
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como um recurso natural na obtenção de fitoterápicos ou fitofármacos para
o tratamento de DII, em especial a UC.
A Baccharis dracunculifolia tem sido descrita como a principal
fonte botânica da própolis verde brasileira, sendo responsável por muitos
constituintes bioativos dessa própolis brasileira (VEIGA et al., 2017). De
fato, alguns estudos têm descrito o potencial anti-inflamatório intestinal de
extrato de própolis verde e de B. dracunculifolia (COSTA et al., 2019;
RIBEIRO et al, 2018; SILVA et al., 2018).
Considerando o potencial farmacológico que extratos de B.
dracunculifolia demonstram em modelos de inflamação intestinal induzido
por ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS) (CESTARI, BASTOS e STASI,
2011), o qual é um modelo que deflagra resposta imunológica semelhante a
DC em humanos. Ressalta-se que a escolha do modelo a ser utilizado neste
estudo reflete no fato de que deflagra resposta imunológica
predominantemente Th2, a qual é prevalente na UC (CHASSAING et al,
2014; MATTOS et al., 2015; OLSEN et al., 2007).
Assim, este estudo expande o conhecimento do potencial
farmacológico do EHBD no tratamento da UC em um modelo murino
adequado. Em adição, o efeito do composto majoritário do extrato, o ácido
cumárico, também foi avaliado em camundongos submetidos a indução de
colite ulcerativa por exposição ao DSS. Paralelamente, este estudo também
investigou os efeitos do EHBD nas alterações comportamentais e
neuroquímicas nos camundongos colíticos.
Diante do exposto, o presente estudo avaliou o efeito do extrato
hidroalcoolico das partes aéreas de B. dracunculifolia (EHBD) na colite
experimentalmente induzida por Dextrano Sulfato de Sódio (DSS) em
camundongos.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Investigar o efeito do extrato hidroalcoólico de Baccharis
dracunculifolia (EHBD) nos danos intestinais e em alterações
comportamentais de camundongos submetidos a colite ulcerativa induzida
por DSS, além de avaliar o modo de ação envolvido nos efeitos elicitatos e
a contribuição do composto majoritário ácido p-cumárico em tais efeitos.
2.2 Objetivos específicos








Avaliar o efeito do EHBD no modelo experimental de colite
ulcerativa induzida por DSS;
Mensurar os efeitos do EHBD nas alterações comportamentais do
tipo depressiva ou ansiosa em camundongos com colite ulcerativa
induzido por DSS;
Analisar se a atenuação do estresse oxidativo e do insulto
inflamatório participam dos efeitos promovidos pelo EHBD no
tecido colônico, bem como no córtex e hipocampo de
camundongos com colite ulcerativa induzido por DSS;
Avaliar o efeito do ácido p-cumárico no modelo experimental de
colite ulcerativa induzida por DSS;
Analisar o modo de ação envolvido nos efeitos elicitatos e a
contribuição do composto majoritário ácido p-cumárico nos efeitos
observados.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Doenças Inflamatórias Intestinais (DII)
O sistema digestivo é responsável por várias funções, além de
atuar como uma importante barreira contra patógenos que ocasionalmente
acessam o organismo pela via oral. Seu bom funcionamento se dá pelo
equilíbrio entre vários componentes do sistema e quando há quebra na
homeostase, podem surgir doenças como as DII (CZAJA, PIATEK e FILIP,
2020; ZHOU, XU e WAN, 2019).
As DII são caracterizadas por um conjunto de condições
inflamatórias intestinais de causa ainda desconhecida, que afetam o trato
gastrointestinal (TGI), destacando-se a Doença de Crohn (DC) e a Colite
ulcerativa (UC) (CAMBUI e NATALI, 2015; OLIVEIRA, et al., 2017).
O critério utilizado para diferenciar as DII é realizado através da
identificação de qual seguimento do TGI foi afetado. No caso da DC
acomete qualquer parte do TGI, diferentemente da UC, que tem início no
reto, se estende proximalmente, com um padrão de continuidade podendo
comprometer todo o cólon (MARQUES e PATRÍCIO, 2019). Entre os
principais sintomas apresentados pelas pessoas acometidas pelas DII estão a
fadiga, alterações da motilidade intestinais, dores abdominais e diarreia.
Essas condições apresentadas podem afetar de forma negativa a vida social,
pessoal e profissional, causando impacto no bem-estar e qualidade de vida
dos acometidos pela UC (GIL e FERNANDES, 2019).
Embora a etiologia dessas doenças não seja bem estabelecida,
acredita-se que fatores ambientais, genéticos, imunológicos, infecciosos e
psicológicos possam estar envolvidos. No entanto, não há evidências que
demonstrem como esses fatores poderiam influenciar no desenvolvimento
da doença (SANTOS et al., 2015). Fatores genéticos podem ser citados
como uma das causas mais importantes no desenvolvimento de DII. Estudos
mostram que pacientes com DC são mais propensos a ter um histórico
familiar da doença do que os pacientes com UC. As mutações ocorrem
preferencialmente em genes envolvidos na homeostasia da reposta imune
(CZAJA, PIATEK e FILIP, 2020).
Alguns desses genes envolvidos na patogênese das DII incluem
aqueles que codificam receptores de reconhecimento de padrões, incluindo
os receptores similares ao domínio de oligomerização ligante de nucleotídeo
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do tipo 2 (NOD2, do inglês: Nucleotide-Binding Oligomerization Domain),
os receptores do tipo Toll (TLR, do inglês: toll-like receptors) e
transportador de cátions orgânicos (OCTN1/2) (CZAJA, PIATEK e FILIP,
2020; KAWAI e AKIRA, 2010).
O NOD2 desempenha um papel importante na função
imunológica inata, frente a uma infecção bacteriana atua como um receptor
bacteriano intracelular ativando o fator nuclear kappa B (NF- κB). Diante
disso, alterações no gene NOD2 estão relacionadas a uma resposta imune
inadequada a bactérias intestinais e consequentes às mudanças na população
bacteriana no lúmen intestinal ou até mesmo na lâmina própria, resultando
em inflamação (DUDZIŃSKA , GRYZINSKA E KOCKI, 2018).
A autofagia é outro mecanismo fundamental na manutenção dos
processos fisiológicos normais. Esse mecanismo é definido como um
processo de reciclagem de células, através da degradação de organelas
citoplasmáticas, proteínas, macromoléculas e produtos de decomposição,
portanto desempenha papel importante na sobrevivência e manutenção das
células. Desta forma, disfunções nesse mecanismo estão envolvidos em
vários processos patológicos como câncer, miopatias, neurodegeneração,
doenças cardíacas e diabetes (PARZYCH e KLIONSKY, 2014).
As células que constituem a barreira epitelial e as células imunes
do intestino atuam na defesa do hospedeiro contra micro-organismos
patogênicos mantendo a tolerância aos comensais, a fim de manter a
homeostase intestinal. Estudos anteriores já descreveram a importância da
autofagia nas repostas inflamatórias às citocinas e como defeitos no
mecanismo de autofagia podem resultar em inflamação descontrolada no
intestino (LASSEN e XAVIER, 2018).
Os genes associados à autofagia, responsável por manter
homeostase apropriada do epitélio intestinal e regular a inflamação são o
ATG16L1 e a proteína M da família GTPase relacionada à imunidade
(IRGM) (CZAJA, PIATEK e FILIP, 2020; MATTOS et al., 2015). Uma
redução na expressão dessas proteínas resulta em diminuição da atividade
autofágica das células epiteliais do cólon e consequentemente interfere
negativamente na autofagia e eliminação bacteriana (WANG et al., 2018).
Foi demonstrado que o aumento na liberação de citocinas está relacionado a
um polimorfismo de suscetibilidade no ATG16L1, o que prejudica a
autofagia seletiva. Anteriormente, foi comprovado que o aumento da
clivagem do ATG16L1 por capase 3 (CASP3), responsável pela diminuição
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dos níveis de proteínas e interrupção da autofagia seletiva, foi o mecanismo
associado à esse polimorfismo (LASSEN e XAVIER, 2018).
Mutações nos genes do receptor de interleucina (IL)-23, IL12B e
do transdutor de sinal e ativação da transcrição 3 (STAT3), também podem
elevar o risco de desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais
(CZAJA, PIATEK e FILIP, 2020).
Além do exposto, a homeostase da microflora intestinal depende
do equilíbrio entre a ação da imunidade inata e adaptativa, ou seja,
tolerância imunológica a fim de evitar uma resposta imune contra as
próprias bactérias comensais do intestino (MATTOS et al., 2015).
O sistema imunológico inato é inespecífico e funciona como
primeira linha de defesa contra infecções. Esse sistema é composto pela
barreira epitelial, macrófagos, monócitos, neutrófilos, células dendríticas,
células natural killer, eosinófilos e basófilos, responsáveis por iniciar a
inflamação secretando citocinas, quimiocinas e agentes antimicrobianos
(WALLACE et al., 2014).
As células envolvidas na imunidade inata identificam os padrões
moleculares de microrganismos através dos receptores de reconhecimento
de padrões (PRR), como os TLR e NOD. Como descrito anteriormente, o
NOD2 atua como um regulador da inflamação, logo, uma alteração dessa
proteína pode prejudicar a resposta imune na lâmina própria, favorecendo a
inflamação no tecido (DUDZIŃSKA, GRYZINSKA e KOCKI, 2018;
MATTOS et al., 2015).
A partir da resposta do sistema imunológico inato, ocorre a
fagocitose de células e micro-organismos infectados, apresentação de
antígenos e ativação do sistema imunológico adaptativo composto por
linfócitos (células T e B) que, por sua vez, geram respostas efetoras
(citocinas e anticorpos). Diferente do sistema imunológico inato, o sistema
imunológico
adaptativo
é
altamente
específico
(BROWN,
SADARANGANI e FINLAY 2013; WALLACE et al., 2014).
O tecido linfóide associado ao intestino (GALT, do inglês, gutassociated lymphoid tissue) é o tecido responsável pela imunidade local na
mucosa intestinal. A desregulação das repostas imunes e a quebra da
tolerância à autoantígenos na mucosa intestinal têm sido relacionada ao
desenvolvimento de DII. Acredita-se que o sistema imune adaptativo é o
principal contribuinte para a patogênese da doença na DII, e as hipóteses
são de que isso ocorre através do aumento de citocinas pró-inflamatórias
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dirigidas por T-helper (Th) ou células T reguladoras anti-inflamatórias
ineficazes (MATTOS et al., 2015; WALLACE et al., 2014).
Na UC, há uma exacerbação na secreção de IL-13, responsável
pela inflamação e cronicidade dessa patologia. Além da resposta Th1, os
pacientes com UC apresentam predominantemente uma resposta Th2 com
aumento da secreção de IL-4, IL-5, IL-9 e TNF- (MATTOS et al., 2015;
OLSEN et al., 2007). Nesse contexto, as DII podem ser causada devido
uma desregulação no sistema imunológico em indíviduos geneticamente
suscetíveis (WALLACE et al., 2014).
Uma resposta anormal do sistema imunológico a bactérias
comensais do próprio intestino pode ocasionar alterações na microbiota
intestinal e essa resposta inadequada, ou uma desregulação nesse ambiente
ocasionado por fatores ambientais como estilo de vida e alimentação, pode
resultar em disbiose intestinal (WEISS e HENNET, 2017). Entre os fatores
ambientais que podem causar alterações na microbiota intestinal, está o
estilo de vida, alimentação, tabagismo, estresse, quimioterapia, uso de
antibióticos, poluição e radiação (ANANTHAKRISHNAN et al., 2018;
SHEEHAN e SHANAHAN, 2017).
A microbiota intestinal compreende mais de mil e quinhentas
espécies difundidas em mais de 50 espécies diferentes, sendo a maioria
representada principalmente pelos filos: Firmicutes (mais abundantes) e
Bacteroidetes.
Proteobacteria,
Actinobacteria,
Fusobacteria
e
Verrucomicrobia também estão presentes, porém, em pequenas quantidades
(PASSOS e MORAES-FILHO, 2017).
A disbiose intestinal ocorre devido à redução das bactérias
benéficas e consequente aumento de bactérias patogênicas, uma vez que,
ocorre aumento da permeabilidade intestinal. No caso das DII, a disbiose
está presente tanto na colite ulcerativa quanto na doença de Crohn. A
disbiose pode ocorrer devido infecções, predisposição genética, uso de
antibióticos, além de mudanças no estado nutricional e consumo alimentar
(HONDA E LITTMAN, 2016).
Além de alterar a homeostase intestinal, a disbiose pode aumentar a
resposta inflamatória intestinal caso ocorra, por exemplo, aumento de gamaProteobactérias, as quais são ricas em estruturas da parede celular próinflamatórias como o lipopolissacarídeo (LPS) induzindo a inflamação e
estresse oxidativo (HIIPPALA et al., 2018).
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3.1.1 Tratamento das doenças inflamatórias intestinais (DII)
O tratamento das DII é adaptado de acordo com a extensão e
curso da doença em cada paciente e inclui a utilização de anti-inflamatórios
(aminosalicilatos e corticosteroides) ou imunossupressores, como tiopurinas
ou metotrexato. Esse tratamento geralmente é feito de forma intensiva, a
fim de aliviar os sintomas e evitar complicações em longo prazo (CROOKS,
BARNES e LIMDI, 2020; WEHKAMP et al., 2016).
Existem duas formas de terapia medicamentosa no manejo das
DII, a terapia “Top-down” (“de cima para baixo”) que inicia com
medicamentos mais potentes, como imunomoduladores (tiopurinas,
azatioprina, metotrexato e ciclosporina (SAIRENJI, COLLINS e EVANS,
2017; ZENLEA e PEPPERCORN, 2014) e a terapia “Step-up” (“intensiva”)
que do contrário, incia com drogas menos potentes e com isso apresenta
menos efeitos colaterais. A forma de tratamento a ser utilizada deve ser
definido de acordo os objetivos, tolerância de risco, efeitos colaterais, custo
e adesão do paciente (SAIRENJI, COLLINS e EVANS, 2017).
O medicamento utilizado inicialmente no tratamento da colite
ulcerativa é o 5-ASA, (terapia medicamentosa “Step-up”), seguido de
esteróides e imunossupressores. Em alguns casos pode-se utilizar
imunobiológicos como o infliximabe ou considerar a possibilidade de
submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. A utilização de ácidos
graxos, em especial o ômega-3, e substâncias biológicas, incluindo fator de
necrose tumoral alfa (TNF-α) receptor de interleucina (IL) -2 e anticorpos
anti-IL-12 e IL-6, são opções de tratamento alternativo (ERCAN,
YIGITTURK e ERBAS, 2019; WEHKAMP e STANGE,2018).


Aminossalicilatos
O primeiro aminossalicilato usado no tratamento de DII foi a
sulfassazalazina que contém o 5-ASA. Atualmente, esse fármaco não é uma
das terapias mais recomendadas devido seus benefícios serem limitados
(SEYEDIAN, NOKHOSTIN e MALAMIR, 2019).
Os principais aminossalicilatos prescritos no tratamento de DII
são mesalazina, sulfassalazina, olsalazina e balsalazida. Apesar desses
medicamentos serem utilizados como primeira linha no tratamento de UC,
sendo considerado seguro e tolerável, seu uso em pacientes com DC é
controverso (SALES-CAMPOS et al.,2014).
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O mecanismo de ação dos aminosalicilatos se dá pela inibição da
secreção de IL-1, TNF e fator de ativação de plaquetas, além da diminuição
da secreção de anticorpos, entre outros mecanismos como a diminuição de
liberação de mediadores lipídicos, outras citocinas inflamatórias e espécies
reativas de oxigênio (CARTER, LOBO e TRAVIS, 2004; MATTOS et al.,
2015). Essa ação ocorre através da supressão da ciclooxigenase e
prostaglandina E2 (COX-2/PGE2) nas células inflamatórias da mucosa
intestinal (PERROTTA et al., 2015).
Além disso, os aminossalicilatos podem atuar através da ativação
de receptores ativados por proliferadores de peroxissoma tipo gama
(PPARγ). O PPARγ é expresso em células epiteliais e imunes na mucosa
colonica, portanto, tem papel fundamental na regulação de DII uma vez que
é capaz de antagonizar moléculas inflamatórias, como o fator nuclear kappa
B (NF-κB), transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STAT) e
proteína ativadora (AP-1) (SALES-CAMPOS et al., 2014).
Embora a terapia com aminossalicilatos seja amplamente
utilizada no tratamento da UC, pode-se observar alguns efeitos adversos
como, dores de cabeça, tontura dispepsia, dor epigástrica, dor abdominal,
nauseas, vômitos e diarreia (WANG et al., 2016). Desta forma, mesmo os
aminossalicilatos sendo fármacos de primeira linha no tratamento de UC, a
presença de efeitos colaterais significativos e até mesmo pacientes pouco
responsivos ao tratamento caracterizam uma barreira na eficácia dessa
terapia (SALES-CAMPOS et al.,2014).


Corticoesteroides
A utilização de corticosteroides pode ser feito de forma isolada
ou em combinação com uma formulação de mesalazina para induzir e
manter a remissão das DII. O corticoesteroide mais utilizado é a
prednisolona, administrado por via oral, retal ou até mesmo parenteral em
situações extremas. (PITHADIA e JAIN, 2011).
A resposta ao tratamento com corticoesteroides em pacientes
com DII pode ser dividido em três classes: responsivos a esteroides,
dependentes de esteroides, e esteroide sem resposta. Geralmente, pacientes
da primeira classe, ou os responsivos, melhoram clinicamente já na primeira
ou segunda semana de tratamento e permanecem em remissão mesmo
quando a dose de esteroides é reduzida e descontinuada. Os pacientes
dependentes de esteroides, também respondem aos glicocorticoides. No
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entanto, os sintomas retornam proporcionalemente à redução da dose do
esteroide. Pacientes não responsivos a esteroides não evoluem com melhora
clínica mesmo com doses elevadas e prolongadas de esteroides (PITHADIA
E JAIN, 2011). Em média, 16% dos pacientes não respondem a esteroides e
20% a 30% apresentam apenas uma resposta parcial (MARTÍNEZMONTIEl et al., 2015).
As funções dos glicocorticoides são reguladas através do receptor
intracelular de glicocorticoides (GR), que faz parte dos receptores nucleares
de fatores de transcrição ativados por ligantes. As duas principais vias
moleculares pelas quais o GR controla a transcrição gênica são: 1)
dimerização e ligação direta a elementos de resposta a glicocorticóides
(GREs) positivos ou negativos nas regiões promotoras de genes que levam a
aumentos transcricionais (ou seja, moléculas anti-inflamatórias e
metabólicas) ou diminui a transcrição gênica (por exemplo: o feedback
negativo no eixo HPA), e 2) monômeros GR influenciando indiretamente a
transcrição de genes por meio de interações proteína-proteína com outros
fatores de transcrição e assim inibindo a atividade transcricional de NFκB e
AP-1 para moléculas pró-inflamatórias (RAMAMOORTHY e
CIDLOWSKI, 2016).
Os corticoesteroides são utilizados para o tratamento de
exacerbações aguda da DII (SALES-CAMPOS et al.,2014). Entre diversos
efeitos moduladores da inflamação, esses fármacos têm sua ação
moduladora frente ao processo inflamatório colônico reduzindo a atividade
de fosfolipase A2 na cascata o ácido araquidônico pelo aumento da
expressão da lipocortina anexina 1, desta forma, ocorre uma redução na
produção de mediadores lipídicos inflamatórios, além de estimular a
apoptose de linfócitos na lâmina própria e atuar na supressão de transcrição
de citocinas (CARTER, LOBO e TRAVIS, 2004; LONGUI, 2007).
Assim, a principal ação dos corticoesteroides no tecido inflamado
ocorre pelo aumento a expressão de anexina-1 que por sua vez atua na
diminuição da expressão de RNAm de citocinas pró-inflamatórias, como a
IL-1β, TNF-α (FERNANDES et al.,2010) e da IL-6 que atua como um
mediador anti-inflamatório endógeno (OLIANI e GIL, 2006).
Apesar da utilização de cortioesteroides ser eficaz no tratamento
da DII, os pacientes podem apresentar graus variáveis de sensibilidade ao
tratamento, não apresentando resposta ou até mesmo efeitos adversos
relacionados aos medicamentos. Entre as reações adversas estão os
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distúrbios no sono e humor, aparecimento de acne, intolerância a glicose,
miopatia, osteoporose, hipertensão arterial, mal-estar, edema generalizado,
irritação gástrica e manifestações psiquiátricas (LONGUI, 2007).
A corticoterapia é uma das principais terapias utilizadas para
tratar a exacerbação aguda das DII. Porém, como descrito anteriormente,
essa terapia pode apresentar muitas reações adversas, principalmente,
quando com a administração sistêmica. Desta forma, pode-se considerar o
uso de aplicação tópica na tentativa de reduzir os efeitos adversos além de
utilizar triagem genética a fim de avaliar quais pacientes respondem melhor
ao tratamento e assim direcionar abordagens farmacogenéticas para
administração de corticoesteroides (SALES-CAMPOS et al., 2014).


Antibióticos
O uso de antibióticos no tratamento das DII está relacionado ao
fato de que há um envolvimento da microbiota na patogênese das doenças.
Os antibióticos podem alterar a composição da microbiota diminuindo as
concentrações de bactérias patogênicas no lúmen intestinal favorecendo as
bactérias comensais (NITZAN, et al., 2016). Além de diminuir a
translocação bacteriana e previnir a disseminação sistêmica (LEDDER e
TURNER, 2018).
Os antibióticos utilizados com mais frequência no tratamento de
DII, são metronidazol, ciprofloxacino e claritromicina (PITHADIA e JAIN,
2011; SEYEDIAN, NOKHOSTIN e MALAMIR, 2019) e são mais eficazes
no tratamento de DC em comparação a UC.
Algumas das complicações da DC, como abscessos intraabdominais, fístulas e abscessos perirretais, supercrescimento bacteriano no
intestino delgado secundário a uma obstrução parcial do intestino delgado,
secundárias infecções por bactérias como o Clostridioides difficile e
complicações pós-operatórias podem ser tratadas com terapia antibiotica
(PITHADIA e JAIN, 2011).
Além disso, os antibióticos podem atuar especificamente nas
bactérias que supostamente estão envolvidas na patogênese da DII, por
exemplo, a administração de ciprofloxacino, aminoglicosídeos ou
rifaximina atua diretamente contra a Escherichia coli virulenta e outras
bactérias gram-negativas entéricas e o metronidazol contra microorganismos anaeróbios (Bacteroides fragilis) (LEDDER e TURNER, 2018;
NITZAN, et al., 2016).
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Assim como as outras classes de medicamentos citados, o
tratamento com antibióticos não é totalmente eficaz e apresenta efeitos
colaterais. O uso de ciprofloxacino pode causar reações adversas como
tendinite, ruptura do tendão, fotossensibilidade, inibição do crescimento da
cartilagem em fetos e crianças e candidíase oral. O metronidazol está
associado ao desenvolvimento de distúrbios gastrointestinais e até mesmo
desenvolvimento de neuropatia periférica, caso utilizado de forma
prolongada (NITZAN, et al., 2016).
A terapia com os antibióticos deve ser feita de forma cautelosa,
pois, apesar de fazer parte do tratamento das DII, já foi sugerido que essa
classe de fármacos podem ter efeito contrário, desencadeando a DII devido
sua propriedade de alterar a microbiota intestinal. Cabe ressaltar ainda, que
seu uso a longo prazo pode gerar uma alteração nas bactérias comensais
(ABRAHAM e QUIGLEY, 2020).
Os antibióticos também podem causar efeito rebote no
crescimento de bactérias intestinais, ou seja, após a interrupção da terapia,
pode haver um aumento anormal de bactérias no TGI, ocasionando disbiose.
Também é importante citar que o tratamento com antibióticos pode levar a
uma resistência aos antibióticos (NITZAN, et al., 2016).
Essa resistência pode ser associada ao surgimento de bactérias
importantes como Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA)
e Enterococci resistente
à vancomicina (VRE).
Além
disso,
a
farmacoterapia com os antibióticos podem afetar o metabolismo dos ácidos
biliares, colesterol e vitaminas. Portanto, se faz necessário outros estudos
sobre os efeitos do uso de antibióticos no microbioma de pacientes com DII
(ABRAHAM e QUIGLEY, 2020).


Imunobiológicos
Imunobiológicos também tem sido empregado no tratamento de
pacientes com doenças inflamatórias. Eles agem induzindo a apoptose em
células pró-inflamatórias, especificamente no bloqueio de receptor de TNF,
no entanto, esse tratamento também promove reações adversas como dor
abdominal, calafrios, tosse, tontura, dor de cabeça, desmaios, edema facial,
constipação, perda de peso, batimento cardíaco irregular e risco de
desenvolvimento de infecções (KAMPA et al., 2017).
O infliximabe atua na diminuição da concentração de TNF na
mucosa do colon em pacientes com UC. O tratamento com esse
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medicamento é capaz de diminuir a inflamação e melhorar a cicatrização da
mucosa. Também já foi demonstrado que em alguns pacientes que fizeram o
uso dessa terapia medicamentosa houve remissão da UC sendo observado
menor número de macrófagos e linfócitos T no tecido do cólon desses
pacientes. Essas alterações podem ser relacionadas à capacidade de inibição
da geração de TNF e modulação da via de sinalização estimulada por TNF
(PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 2014).
De fato, após uma administração de infliximabe aos pacientes
com UC (dose de 5 mg/dia) por 2-4 semanas diminuiu a atividade de
neutrófilos, no entanto, essa inibição não foi tão eficaz quanto os resultados
observados na terapia com glicocorticoides na dose de 0,8 mg/kg/dia)
(MAKITALO et al. 2012; PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 2014).
Em adição, a terapia com anti-TNF não é totalmente eficaz, além de estar
mais relacionado a eventos adversos infecciosos quando comparado a outras
terapias (TEIXEIRA, DAMIÃO, e KOTZE, 2018).
Apesar dos anticorpos anti-TNF serem os mais utilizados,
existem outros grupos de medicamentos usados na terapia biológica, são
eles: 1. Medicamentos anti-integrinas, no qual estão inclusos o
natalizumabe e o vedolizumabe; 2. Anti-IL (anti-IL-12 e anti-IL-23),
denominado ustecinumab (TRINDADE, MORCERF e ESPASANDIN,
2019).
O natalizumabe, é um anticorpo anti-alfa-4-beta-1 e anti-alfa-4beta-7 que bloqueia a ligação e diminuição da migração leucocitária para a
superfície intestinal, há consequentemente uma diminuição do efeito da
cascata inflamatória e menor lesão tecidual. Porém, um ponto negativo das
drogas anti-integrinas não seletivas, como o natalizumabe, seria a
interferência do tráfego de células T para o sistema nervoso central, por
meio do bloqueio da subunidade alfa-4-beta-1 (TRINDADE, MORCERF e
ESPASANDIN, 2019).
Já vedolizumabe, antagoniza seletivamente a subunidade alfa-4beta-7, desta forma ele leva a uma imunossupressão seletiva no intestino
com eficácia semelhante ao natalizumabe, porém, com menor risco de
infecção sistêmica. No entanto, estão sendo realizados mais estudos a fim
de elucidar os efeitos do uso a longo prazo e quando é seguro e eficaz
utilizar esses medicamentos na terapia imunobiológica para tratamento das
DII (PALMELA, TORRES e CRAVO, 2015).

45



Imunossupressores
Outro tratamento disponível para as DII é a utilização de
imunossupressores, que incluem tiopurinas, azatioprina, metotrexato e
ciclosporina (ZENLEA e PEPPERCORN, 2014). No entanto, também há
risco de desencadear reações adversas como sangramento nas gengivas, dor
no peito, febre, calafrios, inchaço nas glândulas, desenvolvimento de
linfoma, tosse e fraqueza. O mecanismo de ação dessa classe de
medicamentos é através da supressão da geração específica de células T,
inibição da IL-1 ou a transcrição inibida de IL-2 e de seu receptor nos
linfócitos T auxiliaries (BIONDO-SIMÕES et al, 2003).
Mesmo que o tratamento com imunossupressores também possa
apresentar efeitos adversos, eles são mais seguros e toleráveis que o uso de
corticoesteroides a longo prazo. Porém, esse tipo de terapia medicamentosa
não é indicado para pacientes jovens que são candidatos à cirurgia ou
pacientes que não aderem e se recusam a retornar para monitoramento
periódico (PITHADIA E JAIN, 2011).
Apesar dos avanços e expansão das opções de anti-inflamatórios
e imunossupressores para tratamento das DII, menos de 40% dos pacientes
não alcançam a remissão da doença no período de um ano. Outros 23 a 46%
dos pacientes sofrem queda de resposta ao longo do tempo. Apesar de a
redução da resposta imune ter apresentado resultados pouco significativos, a
causa implícita da doença continua sem tratamento pelas terapias atuais,
fazendo-se necessário o desenvolvimento de novas terapias (AGRAWAL,
et al., 2020).


Tratamentos alternativos
O uso de plantas medicinais no tratamento de doenças é uma
prática antiga que tem aumentado significativamente, sendo uma opção de
tratamento alternativo natural com ausência de produtos químicos. Essa
prática apresenta vantagens, como baixo custo e facilidade de acesso da
população, desta forma, vários estudos têm focado na avaliação da atividade
biológica das plantas medicinais (GRIZ et al., 2017). Nas DII, há
possibilidade de tratamentos experimentais com flavonoides, como a
quercetina, por exemplo (ERCAN, YIGITTURK, ERBAS, 2019).
Além do tratamento alternativo fitoterápico, existem estudos
avaliando o possível efeito benéfico da utilização de prebioticos e
probioticos para auxiliar no tratamento das DII, pois, sabe-se que nesses
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casos há uma alteração na microbiota intestinal, onde há uma redução das
bactérias benéficas e consequente aumento de bactérias patogênicas devido
um aumento da permeabilidade intestinal, consequentemente levando a uma
disbiose intestinal (FRIEDRICH e FARIÑA, 2020; HONDA E LITTMAN,
2016).
 Prebióticos e Probióticos
Com o objetivo de modular a microbiota intestinal humana, a estratégia
alimentar mais utilizada tem sido o uso de probióticos e prebióticos. Os
probióticos são micro-organismos vivos presentes em alimentos como
iogurte e leite fermentado, que quando consumidos na quantidade adequada,
alteram a microflora intestinal trazendo benefícios ao hospedeiro
(CAVALCANTE et al., 2020).
Em relação às DII, os probióticos podem exercer sua ação benéfica
através da inibição da invasão de bactérias patogênicas, além de melhorar as
funções da barreira epitelial e imunomodulação. Acredita-se que alguns
probióticos reduzem o pH intestinal por meio da produção de ácidos graxos
de cadeia curta, que demonstram inibir a E. coli patogênica intestinal
(CAVALCANTE et al., 2020). As cepas mais utilizadas são Lactobacillus e
Bifidobacterium (SANTOS et al., 2015).
Os prebióticos são carboidratos não digeríveis que promovem o
crescimento bacteriano no cólon, que por sua vez induzem a proliferação de
bactérias benéficas, preservação da mucosa intestinal, manutenção de
fluidos intestinais e defesa contra micro-organismos patogênicos. Os
prebióticos mais estudados quanto sua ação benéfica são a inulina, psyllium,
oligofrutose e lactulose (SANTOS et al., 2015).
3.1.2 Colite ulcerativa (UC)
A colite ulcerativa (UC) é uma doença de causa idiopática
(BORGES et al.,2019) definida como um processo inflamatório crônico do
cólon e reto, e apesar da variedade de medicamentos existentes disponíveis
para seu tratamento. Estima-se que 15-20% dos pacientes acometidos
necessitarão de internação devido à doença se apresentar-se na sua forma
aguda grave. Essa DII foi anteriormente descrita por Truelove e Witts, que
se embasaram nos seguintes critérios para sua definição: diarreia (>6 vezes
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ao dia), sangramento anal, febre (>37,8º C), taquicardia (FC>90 bpm),
anemia (Hb <10,5 g/dl) (SOBRADO e SOBRADO, 2016).
A incidência e prevalência da UC diferem de acordo com a
região, sendo a incidência anual máxima de 19,2 a 24,3 por 100.000 na
Europa e América do Norte, aproximadamente 6,3 por 100.000 na Ásia e
em outros países em desenvolvimento. A UC pode ser considerada uma
doença global, com taxa de incidência acelerada nos países ocidentais e
países recém-industrializados (FAN et al., 2019).
Alguns fatores que ocorrem já no início da vida, como o tipo de
parto, amamentação e exposição a antibióticos, além da poluição do ar,
tabagismo e dieta, estão entre as possíveis causas ambientais do
desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais (SANTOS et al.,
2015).
Na UC, a inflamação característica da doença ocorre de forma
difusa e inespecífica na mucosa e submucosa da parede do TGI, limitada ao
cólon e reto dessa forma a delimitação entre tecido acometido e tecido
normal é bem definido (MARANHÃO, VIEIRA e CAMPOS, 2015,
UNGARO et al, 2017).
O comprometimento do cólon pode causar desde erosões na
mucosa, até úlceras e comprometimento da camada muscular nas formas
mais graves, com presença de pólipos e pseudopólipos inflamatórios. Na
microscopia é possível observar depleção de muco, edema de mucosa,
infiltrados de neutrófilos na mucosa, submucosa e no lúmen das criptas,
também linfócitos, eosinófilos, plasmócitos e macrófagos como resposta
crônica (MARANHÃO, VIEIRA e CAMPOS, 2015).
Os sintomas da DII dependem da extensão e gravidade da doença,
alguns deles podem incluir perda de peso corporal, dores abdominais,
diarreia, sangramento retal e fadiga. Quando a doença está limitada ao reto,
os sintomas são mais relacionados à incontinência fecal e urgência de
defecação, já em casos graves de colite ulcerativa, podem ocorrer episódios
de vômito, febre, anorexia e distensão abdominal (OH et al., 2020;
TEIXEIRA, ROSNE e SOBRADO, 2015).
Observa-se um aumento da motilidade no cólon ulcerado,
ocorrendo movimentos em massa várias vezes ao dia, diferente do cólon
saudável onde ocorre apenas movimentos de 10 a 30 minutos diariamente.
Também há aumento nas secreções intestinais, aumentando a motilidade e
episódios recorrentes de diarreia (HALL, 2017).
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Além desses sintomas, pacientes com UC tem maior risco de
desenvolvimento de câncer colorretal que se acredita estar relacionado à
inflamação não tratada à longa data. Esses pacientes, também são mais
propensos ao desenvolvimento de condições psicológicas como ansiedade e
depressão e tendem a ter interações sociais ou carreiras prejudicadas
(RUBIN et al., 2019).
Apesar de a etiologia ser desconhecida, pode-se relacionar a
patogênese da doença com alguns fatores ambientais, estresse oxidativo,
rompimento da barreira epitelial, desregulação na resposta imune e
comprometimento da microflora intestinal (disbiose) (OH et al., 2020).
O muco e o epitélio intestinal são as primeiras barreiras química e
física que atuam contra bactérias intestinais, patógenos e antígenos
alimentares. No entanto, uma resposta desregulada do sistema imune inato,
ativação de células T efetoras, aumento de células B e produção de
anticorpos com elevação de mediadores pró-inflamatórios, caracterizam
papel importante na patogênese da DII (KESHTELI, MADSEN e
DIELEMAN, 2019).
Os neutrófilos, células imunes inatas, são responsáveis por danos
nos tecidos intestinais, uma vez que liberam uma quantidade exacerbada de
componentes tóxicos e radicais livres após a estimulação na progressão da
colite ulceraiva. Além disso, ocorre a ativação excessiva de células T Killer
e células Th2, e observa-se um aumento de citocinas IL-5, IL13 e TNF.
Uma vez que as citocinas aumentam as respostas imunes, ocorre apoptose
de células epiteliais aumentando a expressão de claudina-2, comprometendo
a junção estreita das células epiteliais intestinais causando danos à barreira
epitelial (WAN et al., 2014).
O NF-κB é o fator de transcrição que regula a expressão do TNF,
em resposta a estímulos inflamatórios extracelulares, dessa forma, torna-se
evidente que NF-κB desempenha um papel central no desenvolvimento da
UC, uma vez que se observa elevada expressão de TNF no sangue, amostra
de fezes e mucosa de pacientes colíticos. Também já foi descrito que a
inibição de NF-κB na DII demonstrada no tratamento de colite experimental
com um oligonucleotídeo antisense de NF-κB, resultou na melhoria da
inflamação no cólon (WAN et al., 2014)
Outro fator a ser considerado na progressão da UC, é a
microbiota intestinal, pois, estudos tem demonstrado que a composição da
microbiota de pacientes colíticos difere de forma significativa em relação
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indivíduos saudáveis, sugerindo dessa forma, que a disbiose e a defesa do
hospedeiro pode contribuir para a patogênese da colite ulcerativa (HONDA
E LITTMAN, 2016).

3.1.3 Resposta inflamatória e contribuição do estresse oxidativo na colite
ulcerativa (UC)
Apesar da colite ulcerativa (UC) ser de causa idiopática, sabe-se
que a patogênese da doença envolve uma resposta desregulada do sistema
imune inato (KESHTELI, MADSEN e DIELEMAN, 2019). Na resposta
imune inata, destaca-se a importante participação de células efetoras –
neutrófilos, macrófagos, células dendríticas e células natural killer (CHOY;
VISVANATHAN e CRUZ, 2017).
A colite ulcerativa está atrelada a várias vias inflamatórias. Uma
ruptura na barreira epitelial aumenta a permeabilidade do eptélio intestinal
aumentando a captação de antígenos luminais. Os macrófagos e células
dendríticas reconhecem a microbiota não patogênica por meio de receptores
de reconhecimento padrão moleluculares que logo, são alterdos para o
fenótipo ativado. Essa ativação, via NF-kB estimula a transcrição de vários
genes resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL-1β e
IL-6) (HWANG et al., 2019).
A camada mucosa é a primeira barreira de proteção do epitélio
intestinal. O muco produzido por células caliciformes possui uma camada
interna, rica em em antimicrobianos e livre de bactérias, e uma camada
externa que possui mucina, antimicrobianos diluídos e bactérias
comensais. A camada mucosa auxilia na prevenção de brechas epiteliais e
inflamação intestinal. Estudos demonstraram que a expressão reduzida de
mucina foi observada nas DII (CHOY; VISVANATHAN e CRUZ, 2017).
As células dendríticas, são especializadas na captura e apresentação
de antígenos para os linfócitos. Os neutrófilos são os leucócitos mais
abundantes e tem um papel fundamental na fase inicial das reações
inflamatórias, e são ativados por estímulos como por exemplo, produtos
bacterianos, proteínas do complemento (como a anafilotoxina C5a),
imunocomplexos (IC), quimiocinas e citocinas (CRUVINEL et al., 2010).
Na resposta inflamatória, os macrófagos são responsáveis pela
liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6, IL-12, TNF-α e
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quimiocinas. Além disso, são capazes de produzir espécies reativas de
oxigênio (EROs), como ânion superóxido, radical hidroxila e peróxido de
hidrogênio (H2O2), e intermediários reativos do nitrogênio óxido nítrico
(NO). O NO é produzido pela sintetase do óxido nítrico induzível (iNOS)
induzida por ativação de TLRs (Receptores Toll-Like) em resposta a
padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) (CRUVINEL et al.,
2010).
As células naturais killer (NK) destacam-se como uma importante
linha de defesa inespecífica, reconhecendo células infectadas por vírus,
bactérias e protozoários, além de células tumorais. São ainda responsáveis
por recrutar neutrófilos e macrófagos, ativar células dendríticas e linfócitos
T e B (CRUVINEL et al., 2010).
As células imunes epiteliais, inatas e adaptativas do intestino atuam
na defesa através de receptores de reconhecimento de padrões (PRR). Os
PRRs descritos incluem receptores do tipo Toll (TLRs), receptores de
lectina do tipo C (CLRs), receptores contendo repetição rica em leucina
(LRR) (ou semelhantes a NOD), Receptores Rig do tipo I (RLRs) e
receptores do tipo AIM2 (ALRs) (BRUBAKER et al., 2015).
Esse reconhecimento é responsável pela ativação das vias de
sinalização de citocinas e quimiocinas, morte de patógenos e início de
respostas adaptativas (células T e B). Os PRRs reconhecem estruturas
conservadas de microrganismos através dos padrões moleculares associados
a patógenos (PAMPs) (ABRAHAM e MEDZHITOV, 2011).
Essas respostas inflamatórias não estão apenas relacionadas a
primeira linha de defesa contra infecções, além disso, através da produção
de citocinas e apresentação de antígenos criam uma ponte para a proteção
imunológica específica através da indução e ativação de células T e do
sistema imunológio adaptativo. Uma falha nessa barreira pode ocasionar
uma ativação imune persistente, característica frequentemente observada em
casos de DII (CHOY; VISVANATHAN e CRUZ, 2017).
Nos pacientes acometidos pela colite ulcerativa a resposta imune
é regulada por linfócitos T CD4+ com fenótipo Th2, caracterizado pela
produção de TGF-β e IL-5, que promovem aumento de IL-4, IL-5 e IL-6,
estimulam a proliferação e diferenciação de linfócitos B e por fim a
produção de anticorpos. Porém, a concentração de citocinas próinflamatórias é aumentada na lâmina própria de pacientes com doença
inflamatória intestinal e sabe-se que há uma produção espontânea de TNF-α
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através de células mononucleares da lâmina própria da mucosa intestinal de
pacientes com DII ativa (FERRAZ, 2016).
Nas DII, ocorre uma exposição aumentada, diminuição dos
mecanismos de defesa ou redução da tolerância a algum componente da
microflora gastrointestinal. Caso ocorra a resposta inflamatória de forma
inadequada sem a capacidade de suprimi-lá, esse evento caracteriza-se
como importante desencadeador de doenças inflamatórias intestinais
(MAHAN, ESCOOT-STUMP e RAYMOND, 2012).
A resposta inflamatória, o aumento de citocinas e proteínas de
fase aguda, aumento da permeabilidade intestinal, além da elevação de
proteases, EROs e leucotrienos ocasiona o dano tecidual (MAHAN,
ESCOOT-STUMP e RAYMOND, 2012). Desta forma, torna-se evidente a
necessidade de modulação do processo inflamatório realizado através de
Th2, capaz de inibir a resposta Th1, por meio do aumento da produção de
citocinas moduladoras- IL-10, TGF-β e IL-13 (FERRAZ, 2016).
No caso das DII, os mecanismos regulatórios da resposta
inflamatória podem ser defeituosos ou a resposta imune e de fase aguda
acabam exacerbando, ocasionando a destruição tecidual (MAHAN,
ESCOOT-STUMP e RAYMOND, 2012).
O estresse oxidativo no intestino também é um importante fator a
ser discutido na patogênese e progressão de DII. A NADPH-oxidase
estimulada por TNF-α, IL-1β e IL-6 catalisa a produção de radical livre
superóxido. As EROs podem promover a apoptose e necrose, resultando em
disfunção endotelial e dano oxidativo do DNA, proteínas e lipídio
(HWANG et al., 2019).
Dessa forma, é de extrema importância garantir o equilíbrio entre
agentes oxidantes e mecanismos antioxidantes, como as enzimas glutationa
peroxidase e glutationa S-transferase. Alterações nesse equilíbrio afetam
vias de transdução de sinais como a de NF-κB e de monofosfato cíclico de
adenosina (AMP), logo induz a sinalização intracelular, promovendo a
produção de citocinas pró-inflamatórias e produção de quimiocinas
(FERRAZ, 2016).
No organismo, em condições normais, as EROs colaboram com
os mecanismos de defesa intestinal através de seus efeitos bactericidas.
Porém, a produção descontrolada de EROs sobrepondo-se às defesas
antioxidantes resulta em peroxidação lipídica e consequente danos à
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barreira da mucosa intestinal, translocação bacteriana e estímulo da resposta
inflamatória (WANG et al. 2016).
Na fase ativa da UC ocorre uma infiltração de células
inflamatórias e abcessos na cripta da mucosa intestinal (delgada). No cólon
inflamado há uma infiltração de neutrófilos, linfócitos, células plasmáticas e
eosinófilos. A infiltração de neutrófilos, eleva a produção de EROs
causando o estresse oxidativo e enzima proteolíticas. As enzimas
proteolíticas juntamente com EROs causam a lesão celular e aumento da
permeabilidade epitelial favorecendo a invasão de patógenos luminais, que
levam à infiltração inflamatória celular de forma descontrolada e danos
inflamatórios, resultando em necrose e ulceração da mucosa intestinal
(WANG et al. 2016).

3.1.4 Comorbidades psiquiátricas em pacientes com colite ulcerativa (UC)
Pacientes com doenças inflamatórias intestinais (DII),
frequentemente apresentam sintomas psicológicos associados a transtornos
não psiquiátricos. Os sintomas das DII, possíveis agravos e próprio
tratamento da doença, são um fator estressante para o paciente que pode
resultar em quadros de ansiedade e depressão. Essas alterações psicológicas
comprometem a qualidade de vida tanto, no trabalho, nas relações pessoais
e atividades sociais (FALCÃO e MARTINELI, 2016).
Os estudos apontam para uma alta prevalência de depressão em
pacientes com DII, potencializando o problema, visto que essa relação entre
sintomas psicológicos e a DII implica na diminuição da atividade
imunológica, aumento da resposta inflamatória, diminuição da adesão do
tratamento e por fim a exacerbação dos sintomas da doença. Da mesma
forma que as DII podem agravar o quadro de depressão (MENEZES e
FARO, 2018).
Uma revisão sistemática abordando o tema: depressão e
ansiedade em pacientes com DII, concluiu que entre esses pacientes há uma
taxa de prevalência de ansiedade de aproximadamente 20% e depressão
aproximadamente 15% (NUENDORF et al., 2016). Além disso, no estudo
de Goodhand e colaboradores (2012), os resultados indicaram que 18% dos
pacientes com colite ulcerativa tiveram depressão, esses dados indicam uma
proporção 1,7% mais alta em relação a população sem DII.
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Panara e colaboradores (2014) encontraram valores um pouco
superiores aos descritos anteriormente, os resultados da pesquisa foram de
20,1% de incidência de depressão em pacientes com DII. Além disso, os
pesquisadores evidenciaram que mudanças na atividade das DII afetam
diretamente o bem-estar psicológico e que essas alterações estão atreladas a
sintomas depressivos nesses pacientes, ou seja, a depressão está associada
as crises de DII.
Uma pesquisa recente discutiu o fato de que níveis elevados de
citocinas pró-inflamatórias (IL- 6 e TNF), podem estar relacionados com a
depressão considerando suas funções imunorreguladoras e moduladoras a
nível de sistema neural (MOREIRA, et al., 2015).
As DII são caracterizadas pela impossibilidade de cura, sendo
uma doença grave, além dos efeitos colaterais dos medicamentos e
cirurgias. Dessa forma, o paciente sobretudo, pode sofrer uma carga
psicossocial muito elevada (MIKOCKA-WALUS, KNOWLES, KEEFER E
GRAFF, 2016).
3.2 Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis dracunculifolia DC. é uma espécie de planta
pertencente a família Asteraceae. É popularmente conhecida como
“vassourinha”, “alecrim-do-campo” ou “alecrim vassoura” (Figura 1). É
uma planta nativa do sul do Brasil que ganhou destaque após a descoberta
de que é uma das principais matéria-prima utilizada pelas abelhas (Apis
mellifera) para a produção de própolis verde, uma substância resinosa que
serve como barreira protetora contra fungos e bactérias nas colméias
(BELINI et al., 2016; COSTA et al., 2019).
O gênero inclui mais de 500 espécies sendo que no Brasil, mais
de 120 espécies do gênero Baccharis foram descritas. As plantas deste
gênero são arbustos dióicos que medem 0,5 a 4,0 metros de altura e sua
floração ocorre principalmente nos meses menos chuvosos. Suas folhas são
simples, alternas, medem aproximadamente 30mm de comprimento,
possuem uma coloração verde escura e tem a base e ápice agudos, além
disso, as folhas apresentam tricomas tectores e glandulares que auxiliam na
interação dessa espécie com as abelhas para a coleta do material resinoso
(PEGORINI, MARANHO e ROCHA, 2008; SFORCIN et al., 2012).
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Na medicina popular, o uso desta planta na forma de chás,
decocções e tinturas tem sido feito principalmente no tratamento de doenças
gástricas, inflamação e distúrbios hepáticos (SILVA, et al., 2019; PEREIRA
et al., 2016).
As espécies do gênero Baccharis mais estudadas a respeito da
composição química e/ou atividade biológica são B. megapotamica, B.
incarum, B. trimera, B. trinervis, B. salicifolia, B. crispa, B. coridifolia, B.
dracunculifolia, B. grisebachii e B. uncinella (PAROUL et al., 2016).

Figura 1. Foto ilustrativa Baccharis dracunculifolia DC.

Fonte: Flora digital. <https://floradigital.ufsc.br/open_sp.php?img=14738>
Acesso em: 22/05/2020.

Em estudos anteriores, foi relatado que extratos hidroalcoólicos e
metanólicos de Baccharis dracunculifolia apresentam potencial
imunomodulador, anti-inflamatório, antitumoral e antiulceroso (CAZELLA
et al., 2019; RODRIGUES, et al., 2019).

55

Além disso, sugere-se que a composição química do extrato e
folhas da B. dracunculifolia é semelhante ao da própolis verde. Desta
forma, pode exibir atividades biológicas análogas às já conhecidas em
relação à própolis (ROBERTO et al., 2016; RODRIGUES, et al., 2019).
Espécies do gênero Baccharis apresentam em sua constituição química
triterpenos e diterpenos, além de substâncias fenólicas e derivados do ácido
cumárico (SFORCIN et al., 2012).
Muitos estudos têm evidenciado a presença de metabólitos
secundários com atividade biológica e potencial farmacológico em plantas
desse gênero (HOCAYEN et al., 2015). O primeiro estudo fitoquímico da
B. dracunculifolia. foi realizado por Bohlmann e colaboradores (1981),
utilizando as partes aéreas da planta e identificaram fenilpropanoides
drupanina, bacarina e artepelin C.
Anteriormente, surgiu a hipótese de que o composto Artepillin C
da B. dracunculifolia. pode ter um potencial antidiabético atuando no
aumento da expressão de proteínas transportadoras de glicose (GLUT 1 e
4). Além disso, flavonoides e cumarinas, presentes na B. dracunculifolia
também mostraram efeitos antidiabéticos (HOCAYEN et al., 2015).
No estudo de Guimarães e colaboradores (2012), os pesquisadores
analisaram o perfil químico do extrato glicólico de B. dracunculifolia que
foi demonstrado como os principais compostos presentes no extrato os
ácidos cafeico, p- cumárico e cinâmico, aromadendrina-4-metil- éter,
isosakuranetina e, artepillin C. Sugere-se que a ação antioxidante
apresentada pelo extrato é resultante da soma ou efeito sinérgico de cada um
desses compostos, principalmente compostos fenólicos como flavonoides.
Ainda nesse mesmo estudo de Guimarães e colaboradores (2012),
foi evidenciado que o extrato glicólico de B. dracunculifolia. também inibiu
a oxidação de grupos tiol de proteínas mitocondriais e a depleção de GSH.
Além disso, as propriedades antioxidantes apresentadas pela B.
dracunculifolia têm potencial hepatoprotetor, semelhante ao já descrito para
a própolis verde brasileira.
No estudo de Rezende e colaboradores (2014) os pesquisadores
evidenciaram o efeito hepatoprotetor da B. dracunculifolia. Além disso eles
idenfitificaram alguns dos principais compostos presentes no extrato
hidroalcoólico da B. dracunculifolia., o ácido cafeico, ácido pcumárico, ácido 3,4-di- O- cafeoilquínico, ácido 3,5-di- O- cafeoilquinico,
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ácido 4,5-di- O- cafeoilquinóico, ácido cinâmico, aromadendrin-4'- O- metil
éter, drupanina, artepelin C e bacarina.
Cestari e colaboradores (2011) descreveram a atividade antiinflamatória do extrato de B. dracunculifolia. em um modelo de colite
ulcerativa experimental induzida pelo ácido trinitrobenzenosulfônico
(TNBS) e foi demonstrado que o extrato vegetal foi capaz de reduzir
significativamente o dano colônico. Os autores associaram esse efeito
benéfico com a melhora no estado oxidativo, visto que a planta evitou a
depleção de glutationa e inibiu a peroxidação lipídica, além de reduzir a
atividade da mieloperoxidase (MPO).
Outro estudo buscando avaliar a atividade cicatrizante do extrato
hidroalcoólico de B. dracunculifolia em um modelo de úlcera induzida por
ácido acético também demonstrou que houve um aumento da atividade da
superóxido dismutase e glutationa-S-transferase e diminuição da MPO,
além recuperar o tecido ulcerado gástrico, elevando os níveis de muco e
enzimas antioxidantes e reduzindo a atividade da H + / K + -ATPase. Os
autores também atribuíram os efeitos promissores da B. dracunculifolia. a
um de seus compostos bioativos, o ácido p-cumárico (COSTA et al., 2019).
Além dessas propriedades farmacológicas, a B. dracunculifolia.
também já apresentou efeitos benéficos na atividade antimicrobiana
(PEREIRA et al., 2016) e o óleo essencial dessa espécie também tem sido
amplamente estudado, considerando suas propriedades antioxidantes, antiinflamatórias e igualmente antimicrobiana (VALDIVIESO-UGARTE et al.,
2019).
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Obtenção do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia
Partes aéreas de B. dracunculifolia foram coletadas em Franca,
SP, Brasil. O material vegetal foi autenticado por Nelson Ivo Matzenbacher
e um voucher foi depositado no herbarium do Centro Pluridisciplinar de
Pesquisas Químicas, Biológicas e Agronômicas (CPQBA) of Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil. Como descrito
anteriormente por Lemos e colaboradores (2007) as folhas moídas secas
(350g) foram extraídas por maceração usando (etanol/água 7:3, v/v) durante
7 dias. O extrato hidroalcoólico de B. dracunculifolia foi concentrado sob
vácuo usando evaporador rotativo, produzindo 50,2 g (14,3%) de extrato
hidroetanólico bruto de Baccharis dracunculifolia (EHBD).
4.2 Obtenção do ácido p-cumárico
A obtenção do ácido p-cumárico foi feita sob responsabilidade
do Prof. Jairo Kennup Bastos (USP-RP). O ácido p-cumárico foi isolado do
EHBD, e sua pureza era superior a 98%. Para um protocolo detalhado
desses procedimentos, ver Lemos et al. (2007) e Costa et al. (2019). Em
resumo, o composto isolado foi identificado por análises espectroscópicas
de 1H e 13C NMR em solventes deuterados (clorofórmio CDCl3,
dimetilsulfóxido-DMSO-d6 e ace tone-d6) em espectrômetros Bruker
(DRX-400 ou DRX500), trabalhando a 400 ou 500 MHz para 1H e em 100
ou 125 MHz para 13C. Tetrametilsilano foi usado como uma referência
interna. Dados de espectros de massa (MS) de alta resolução foram
adquiridos usando Equipamento H-ESI II Thermo Scientific Exactive
PlusTM com Sistema OrbitrapTM na voltagem de spray 3,6 kV no modo de
ionização negativa e 3,2 kV no modo de ionização positiva. O controle de
ganho automático foi definido em 3E6 cargas e 250 ms tempo máximo de
injeção, resolução de 70.000 e um tempo de varredura de 2,5 varreduras/s.
O teor de ácido cumárico no EHBD já foi verificado anteriormente e foi de
5% em relação ao extrato seco como descrito por Costa et al. (2019).
4.2 Ensaios in vivo
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4.2.1 Animais
Todos os experimentos realizados seguiramos protocolos
referentes ao manejo de animais experimentais previamente aprovados
pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), da Universidade do
Vale do Itajaí, sob o parecer: 038/18p e 024/20p1. Foram utilizados
camundongos machos adultos (60 dias) da linhagem Swiss, pesando entre
30 e 40 g aproximadamente, provenientes do biotério central da
UNIVALI. Os animais foram aclimatados às condições controladas pela
instituição por pelo menos sete dias antes da manipulação experimental,
com livre acesso à ração e água, sob temperatura de aproximadamente
23°C e ciclo claro/escuro de 12 horas.
4.2.2 Grupos experimentais
Para desenvolvimento do experimento foram utilizados 37 animais
no total, distribuídos em diferentes grupos, conforme descritos a seguir:


Controle não colítico (NAIVE): formado por animais que não
receberam Dextrano Sulfato de Sódio (DSS) diluído em água (n=7)



Controle negativo colítico (VEÍCULO): formado por animais
que receberam DSS diluído em água (n=6) e foram tratados com
veículo (10 ml/kg).



Colítico tratado com Extrato Hidroalcoólico de Baccharis
Dracunculifolia (EHBD): formado por animais que receberam
DSS diluído em água e foram tratados com diferentes doses (3, 30
ou 300 mg/kg) de extrato de Baccharis Dracunculifolia (n=6).



Colítico tratado com ácido p-cumárico (AC): formado por
animais que receberam DSS diluído em água e foram tratados com
ácido cumárico 15 mg/kg1 (n=6).

4.2.3 Indução da colite ulcerativa através de Dextrano Sulfato de
Sódio (DSS) 3%

1

A dose do ácido p-cumárico foi calculada de acordo com o rendimento do
composto no EHBD e a dose efetiva deste extrato em reduzir a severidade
da colite.
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A indução da colite experimental foi feita através da adição de
Dextrano Sulfato de Sódio (DSS) a 3% na água de beber dos animais
durante um período de 7 dias consecutivos, seguido de um período de 5 dias
em que receberam apenas água potável sem DSS, conforme descrito por
Chassaing et al. (2014). O grupo veículo (água, 10 mL/kg + Tween 80 1%
v.o), o grupo EHBD (3-300 mg/Kg) e o grupo AC (15 mg/Kg) receberam o
tratamento via oral, utilizando gavagem, uma vez ao dia durante 12 dias. Os
tratamentos ocorreram simultaneamente com a adição do DSS na água
(Figura 2).
Além de receberem os tratamentos, os animais foram pesados
diariamente, e a presença de sangue retal e a consistência das fezes foram
analisadas individualmente e a cada parâmetro atribuiu-se uma pontuação
de acordo os critérios previamente propostos por Utrilla et al. (2015).
Posteriormente, esses dados foram utilizados para calcular em média diária,
o índice de atividade da doença (IAD) (Tabela 1). O grupo não colítico
(naive) foi monitorado durante todo o experimento, assim como os demais
grupos, no entanto, não recebeu nenhum tratamento.
Nos 11° e 12° dia após o início dos tratamentos foram realizados
os testes comportamentais de ansiedade e depressão, respectivamente, ao
13° dia após o início dos tratamentos, todos os animais foram eutanasiados,
imediatamente após a eutanásia foi feita a remoção do cólon em sua
totalidade, dispondo –se sobre uma placa de Petri e se procedendo com a
sua limpeza, retirando-se restos de gorduras e de adesões mesentéricas
seguido da mensuração do comprimento (cm) e peso. Um segmento de
aproximadamente 0,5 cm do órgão foi retirado e fixado em solução de
ALFAC (85% álcool etílico 80%, 10% de formaldeído e 5% de ácido
acético glacial) para posterior análise histológica. Além disso, o fígado,
córtex e hipocampo também foram pesados separadamente.
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Figura 2 – Desenho experimental do modelo de colite ulcerativa induzida por DSS 3%

Fonte: a autora

4.2.4 Avaliação do Índice de Atividade da Doença (IAD)

Durante todo o período de tratamento todos os animais foram
pesados diariamente para análise de alterações de peso corporal. Também
foram avaliados os parâmetros que compõem o Índice de Atividade da
Doença (IAD), os quais: análise do percentual de perda de peso, a
consistência anormal das fezes e o sangramento retal, critérios propostos
por Cooper et al. (1993). A cada um desses fatores foram atribuídos pontos
contabilizados diariamente (Tabela 1).
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Tabela 1: Itens que compõe o IAD
Pontuação

Perda de peso Consistência das fezes Sangramento Retal

0

Nenhuma

Normal

Normal

1

1-5%

---

---

2

5-10%

Fezes amolecidas

---

3

10-20%

---

---

4

>20%

Diarreia

Sangramento severo

Pontuação máxima IAD: soma de 12 pontos, avaliados diariamente.
--- = nulo
Fonte: Utrilla, Peinado e Ruiz (2015)

4.3 Testes comportamentais
Foram utilizados três modelos experimentais distintos para a
avaliação do comportamento tipo depressivo e ansioso nos camundongos:
Labirinto em Cruz Elevado (LCE), Teste de suspensão de Cauda (TSC) e
Teste de campo aberto (Open field).
4.3.1 Labirinto em cruz elevado (LCE)
O objetivo do modelo experimental foi observar o
comportamento do animal sob a condição de confronto da tendência natural
de explorar o novo ambiente aberto e com risco de queda, representado
pelos braços abertos do instrumento; e a de permanecer em um ambiente
seguro e protegido dos braços fechados (NIN et al., 2014; ZHANG et al.,
2014; REIMER et al., 2015)
A higienização da ferramenta é imprescindível, pois os odores e
dejetos liberados pelo animal em procedimento podem interferir nos
comportamentos do animal subsequente. Utilizou-se papel toalha
umedecido com solução alcoólica de 30% ou 40%. Após a utilização do
papel toalha, aguardou-se a evaporação e secagem para que não houvesse
interferência no comportamento nos próximos procedimentos (NIN et al.,
2014).
Ao iniciar o teste, os animais colíticos tratados com veículo e/ou
EHBD e/ou ácido cumárico e ainda o grupo não colítico (naive), foram
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colocados na área central do labirinto de frente para um dos braços abertos,
sendo que todos os movimentos foram registrados pelo observador.
4.3.2 Teste de Suspensão pela Cauda (TSC)
Este modelo experimental foi proposto por Stéru e colaboradores
(1985), com objetivo avaliar a atividade antidepressiva, pois, a imobilidade
e a diminuição do comportamento ativo são indicativos de sintomas
depressivos. Nesse teste os camundongos colíticos tratados com veículo
e/ou EHBD e/ou ácido cumárico e ainda o grupo não colítico (naive),
ficaram suspensos durante uma sessão de 6 minutos a 30 cm do chão por
uma fita fixada a 1 cm a partir da ponta da cauda, de maneira tal que o
animal permanecesse com a porção ventral do corpo voltada para o
observador. Durante esse tempo, foi observado quantas vezes o animal
procurou alcançar a cauda com a tentativa de se virar.
4.3.3 Teste de campo aberto (Open field)
Com o objetivo de avaliarmos o comportamento do tipo ansioso
dos animais, realizamos o teste de campo aberto (open field) que avalia a
atividade motora e de locomoção dos animais. Nesse teste utilizamos uma
caixa (50 cm × 50 cm × 50 cm) de plástico policloreto de vinil, compensado
e acrílico transparente. Os animais de cada grupo experimental foram
colocados individualmente no centro do campo aberto e os números de
quadrados cruzados (cruzamentos) e levantamentos foram observados e
registrados. O número de cruzamentos foi registrado apenas quando o
animal cruzou com as quatro patas o quadrante do aparato, e as levantadas
foram contabilizadas de acordo com o número de vezes em que o animal
ergueu a parte frontal do corpo apoiado apenas nas patas traseiras
(BARBOSA e LIMA, 2016).

4.4 Avaliação histológica do cólon
Após a eutanásia, amostras de tecido (5μm) adjacentes à área de
lesão foram coletadas para processamento histológico. As amostras dos
tecidos dos animais foram fixadas em ALFAC durante um período de 24
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horas. Posteriormente, essas amostras foram desidratadas em séries
alcoólicas crescentes, diafanizadas em xilol, para posteriormente serem
incluídas em parafina e em seguida preparadas para microtomia. Os cortes
com aproximadamente 5μm de espessura foram desparafinizados e
reidratados utilizando série alcoólica etílica decrescente. Em seguida, as
amostras foram submetidas a coloração em eosina-hematoxilina para análise
morfológica das lesões. Os procedimentos de preparo das amostras para
análise histopatológica foram realizados pela empresa Histocell (São Paulo,
Brasil).
O dano histológico foi realizado de acordo com critérios préestabelecidos por Utrilla et al. (2015) e Camuesco et al., (2004) com
algumas modificações considerando a presença de perda epitelial, edema,
infiltração celular, células caliciformes, além da condição das criptas.

4.5 Determinação dos níveis de mucina colônica
A análise histoquímica dos níveis de mucina foi realizada nos
cortes histológicos obtidos, conforme descrito acima, os quais foram
oxidados em ácido periódico 0,5% durante 5 minutos, lavados em água
destilada, corados com reativo de Schiff por 20 minutos e então lavados em
água sulfurosa e em água corrente. Após, as lâminas foram contra coradas
com hematoxilina por mais 20 segundos, desidratadas em uma série
ascendente de álcoois, diafanizadas em xilol e montadas entre lâmina e
lamínula. As lâminas foram observadas em microscópio óptico em aumento
de 400x e fotografadas. As glicoproteínas (mucinas) coradas pelo ácido
periódico de Schiff (PAS) foram quantificadas com o programa ImageJ, de
acordo com os critérios descritos por Silva et al. (2016).
4.6 Avaliação bioquímica
Foram realizadas análises bioquímicas das amostras de tecido
colônico, córtex e hipocampo a fim de avaliar alterações no intestino, bem
como obter informações relacionadas ao possível mecanismo de ação
envolvido em que o extrato testado exerce seus efeitos benéficos além de
avaliar os possíveis efeitos na atenuação do estresse oxidativo a nível de
sistema nervoso central.
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As amostras de tecido colônico, córtex e hipocampo foram
homogeneizados com tampão fosfato de potássio 200 mM (pH 6,5). O
homogenato foi utilizado para determinar a glutationa redutase (GSH) e o
restante foi centrifugado a 9000 RCF durante 20 minutos. O sobrenadante
obtido após a centrifugação foi usado para verificar a atividade das
enzimas: glutationa S – transferase (GST), superóxido dismutase (SOD), e
catalase (CAT), além dos níveis de citocinas (IL-4 e TNF); o precipitado
foi utilizado para determinar a atividade da mieloperoxidase (MPO).
4.6.1 Quantificação de glutationa reduzida (GSH)
Foi adicionado 50µl do homogenato e mais 40µl de ácido
tricloroacético (ATC) 12% em um tubo plástico, em seguida o tubo foi
homogeneizado em vórtex e centrifugado por 15 minutos a 4000 rpm na
temperatura de 4 ºC.
Em uma placa de 96 poços foram adicionados 10µl do
sobrenadante, 290µl de tampão
IS ,
(p , ) e ul de solução ,
mg/mL de D NB ( , ’-ditiobis 2- ácido nitrobenzoico) em metanol. Foi
aguardado 15 minutos de reação e realizou-se a leitura espectrofotométrica
em 420 nm.
4.6.2 Quantificação de hidroperóxidos lipídicos (LOOH)
Em um tubo de plástico foi adicionado 10 µl de metanol e 100 µl
do homogenato, em seguida agitado em vórtex e centrifugado a 9000 g por
20 minutos na temperatura de 4ºC.
Em uma placa de 96 poços foi colocado 30µl do sobrenadante e
140µl de meio reacional (Xilenol laranja, Ferro II, hidroxitoluenobutilado
solubilizados em metanol) incubado por 30 minutos em temperatura
ambiente. Ao fim da encubação realizou-se a leitura em espectrofotômetro
a 560 nm.
4.6.3 Quantificação da Superóxido Dismutase (SOD)
A atividade da SOD foi determinada com base na capacidade de
inibição de auto-oxidação do piragollol (DIETERICH et al., 2000). As
alíquotas do sobrenadante (20μl) foram adicionadas à 443μl de solução
tampão (200 mM Tris HCL –EDTA, pH 8,5) e misturados, depois, foi
adicionado piragollol (25μl) e agitado durante 1 minuto. A reação foi
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incubada à temperatura ambiente por 20 minutos e interrompida com HCL
(13μl). Após, 300 μl da solução obtida foi pipetada em duplicata em
microplaca para leitura em espectrofotômetro a 420 nm. Os resultados
foram comparados com o controle (tampão tris EDTA com pirogallol sem
incubação + média sem amostra e sem incubação), sendo este valor igual a
100%. A quantidade de proteína que inibiu a reação em 50%, comparado ao
controle, foi definido como unidade de atividade da SOD. Os resultados
foram expressos em U de SOD/mg de proteína.
4.6.4 Quantificação dos níveis da atividade da enzima catalase (CAT)
A determinação da atividade da CAT foi quantificada de acordo
com o método de AEBI (1984). Primeiramente foram pipetados 5 µL do
sobrenadante de cada amostra em duplicada em microplaca de 96 poços e
adicionado 295 5 µL de uma solução de reação (tampão Tris/ EDTA 5mM,
pH 8,5 + peróxido de hidrogênio 30% e água miliQ) e imediatamente lidas
em espectofotômetro sob absorbância de 240-280 nm. Os resultados foram
expressos em μmol/mg de proteína/min.
4.6.5 Quantificação dos níveis da atividade da enzima glutationa-Stransferase (GST)
Para determinação da atividade da GST, foi utlizado o método
descrito por HABIG e colaboradores (1974). A atividade da GST foi
determinada pela adição do dicloro-nitro-benzeno (CDNB) com GSH,
formando um tioéter que pode ser monitorado pelo aumento de absorbância.
Assim, duplicatas de 50 µL do sobrenadante foram adicionados a 150 µL de
solução-reação contendo CDNB 3 mM (diluído em etanol 98%) e GSH 3
mM. A atividade da GST foi quantificada em intervalos de 10 s durante 1
min, em espectrofotômetro a 340 nm e expressa em nmoles/mg de
proteína/min.
4.6.6 Atividade da enzima mieloperoxidase (MPO)
A atividade da MPO foi determinada utilizando o precipitado
obtido após a centrifugação das amostras à 9.000 RCF durante 20 minutos.
O precipitado homegenizado foi ressuspendido em tampão fosfato de
potássio 80 mM (pH 5,4), contend 0,5% de brometo de
hexadeciltrimetilamónio (HTAB) e centrifugado a 11.000 RCF durante 20
minutos a 4°C. A atividade da MPO foi determinada a 620 nm no
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sobrenadante na presença de H2O2 e 3,3`, 5,5`- tetrametilbenzidina (TMB).
A atividade da MPO foi expressa como unidades de mili densidade óptica
(mO.D)/mg de proteína (SILVA et al, 2016).
4.6.7 Dosagem de citocinas
Os tecidos colônicos homogeneizados foram também foram
utilizados para quantificar os níveis de TNF- α e IL-6, usando kits de ensaio
imunoenzimáticos (ELISA) para citocinas de camundongos da BD
Biosciences (Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA), de acordo com as
instruções do fabricante. A absorbância foi medida a 450 – 570 nm e os
resultados expressos em pg/mL.
4.6.8 Dosagem de proteínas
Para determinação da concentração de proteína no tecido foi
adotado o métododo Bradford (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA), utilizando
albumina de soro bovino (0,125 a 1,0mg/mL) como padrão de acordo com a
instrução do fabricante.
4.6.9 Análise estatística
Os resultados expressos foram apresentados em média ± erro
padrão. A análise estatística foi efetuada utilizando análise de uma ou duas
vias da variância (ANOVA), quando aplicável, seguida pelo posteste de
Bonferroni. As análises foram realizadas utilizando o programa GraphPad
Prism 5.0 (San Diego, EUA). Valores de p<0,05 foram considerados
significativos.
5 RESULTADOS
5.1 Efeito do EHBD e ácido p-cumárico sobre a perda de peso e índice
de atividade da doença (IAD) em camundongos com colite ulcerativa
induzida por DSS 3%
Um dos principais parâmetros avaliados no modelo experimental
de colite é o índice de atividade da doença (IAD). A análise desse parâmetro
mostrou que houve um aumento no IAD (10,5±1,05) dos animais tratados
com veículo. Já os animais colíticos tratados com EHBD (300 mg/kg, v.o)
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apresentaram diminuição siginificativa nos valores de IAD em 40%, (6,25 ±
1,00) em comparação ao grupo veículo, após o 9° dia de tratamento.
Quando comparado o IAD do grupo naive e o grupo colítico tratado apenas
com veículo, observou-se diferença estatística significativa a partir do 5° dia
de experimento (3,37 ± 0,9). O grupo colítico tratado com ácido p-cumárico
não mostrou diferença estatística significativa no IAD em relação ao grupo
veículo (Figura 3 A).
Quando analisado somente o 13° após o início dos tratamentos,
os resultados evidenciam que houve diferença significativa apenas no grupo
tratado com EHBD na dose de 300 mg/kg, v.o (Figura 3 B). Outro
parâmetro de extrema importância avaliado nesse modelo experimental foi
o percentual de perda de peso dos animais onde foi demonstrado uma
diferença significativa do grupo naive e o grupo colítico tratado com
veículo e como esperado, o grupo naive ganhou peso enquanto grupo
tratado com veículo perdeu em média 18,7 ± 12,1.
O grupo tratado com EHBD (300 mg/kg, v.o) também
demonstrou uma perda de peso significativamente menor em relação ao
grupo tratado com veículo (Figura 3 C).
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Figura 3. Efeito do EHBD e ácido p-cumárico sobre a perda de peso e
índice de atividade da doença (IAD) em camundongos com colite ulcerativa
induzida por DSS 3%
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Fig.3A: Índice de atividade da doença em camundongos com colite ulcerativa
induzida por DSS 3%. Fig. 3B: Índice de atividade da doença em camundongos com
colite ulcerativa induzida por DSS 3%, no 13° dia após o ínicio dos tratamentos.
Fig.3C: Perda de peso em camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS 3%.
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Os camundongos colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/kg, v.o) ou
extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o), um grupo de
animais não colíticos não recebeu tratamento (NAVE). A comparação estatística foi
realizada usando análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de
comparações múltiplas de Bonferroni. *p˂ , quando comparado ao VEI. #p ˂
0,05 e quando comparado ao grupo NV.

5.2 Efeitos do EHBD e ácido p-cumárico sobre o comprimento do cólon
e peso do baço, fígado e cólon de camundongos com colite ulcerativa
induzida por DSS 3%.
O DSS reduziu em 68% o comprimento do cólon dos
camundongos colíticos do grupo tratado com veículo em comparação ao
grupo naive (9,27 ± 0,70 cm). Contudo, o EHBD na dose de 300 mg/kg não
evitou a diminuição do comprimento do cólon dos animais coliticos em
comparação ao grupo tratado com veículo. A menor dose testada do EHBD
(3 mg/kg) foi capaz de evitar a diminuição do comprimento do cólon em
16% quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo. O ácido pcumárico não foi capaz de evitar a diminuição do comprimento do cólon em
animais colíticos (tabela 2).
Os resultados também mostram o peso dos órgãos onde é
possível observar que houve diferença em relação ao peso do cólon dos
camundongos colíticos tratados com EHBD nas doses de 30 e 300 mg/kg
em relação aos camundongos colíticos tratados com veículo ou naive
(p<0,05) (Tabela 2).
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Tabela 2. Efeitos do EHBD e ácido p-cumárico sobre o comprimento do
cólon e peso do baço, fígado e cólon.
Grupos

Comprimento
Peso do
Peso do baço
Peso do fígado
do cólon
cólon
(g/100g)
(g/100g)
(cm)
(g/100g)
Não-colítico - veículo
9,3 ± 0,7
0,06 ± 0,01
0,05 ± 0,01
0,50 ± 0,10
Colítico-veículo
6,3 ± 0,9 d
0,07 ± 0,01
0,08 ± 0,01 c
0,41 ± 0,01
Colítico- EHBD (3 mg/kg)
7,4 ± 0,8a
0,08 ± 0,01
0,06 ± 0,01
0,43 ± 0,01
Colítico-EHBD (30 mg/kg)
6,0 ± 0,8 d
0,11 ± 0,01 b,c 0,08 ± 0,01
0,53 ± 0,10
Colítico-EHBD (300 mg/kg)
6,9 ± 0,8 d
0,09 ± 0,01b,c 0,08 ± 0,01 c
0,44 ± 0,01
Ácido p-cumárico
6,94 ± 1,5 d
0,07 ± 0,0
0,07 ± 0,0
0,43 ± 0,0
Veículo: água, 10 ml/kg, v.o; Extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD:
3-300 mg/kg, v.o), Naive: não-colítico; ácido p-cumárico: 15mg/kg. a p ˂ , e b p
<0,01 quando comparado ao veículo. c p ˂ , e d p ˂ , 1 quando comparado ao
grupo Naive.

5.3 Efeito do EHBD nas alterações histopatológicas no cólon de
camundongos com colite induzida por DSS
As evidências microscópicas do cólon de camundongos dos
diferentes grupos experimentais foram examinadas utilizando a técnica de
hematoxilina, eosina e imagens representativas podem ser observadas na
Figura 4, onde é possível observar que a arquitetura colônica foi
intensamente alterada pelo consumo de DSS em animais tratados com
veículo (Figura 4 VEI), em comparação ao grupo não colítico (Figura 4
NV), com redução da altura de vilos e da profundidade das criptas (Figura
4 VEI, pontos em destaque por setas pretas). Além disso, um intenso
edema na lâmina própria intestinal com significativo infiltrado
inflamatório é facilmente destacado histologicamente após a exposição ao
DSS (Figura 4 VEI, pontos indicados por asteriscos).
Por outro lado, o tratamento com o EHBD (300 mg/kg)
preservou parcialmente a arquitetura dos vilos e diminuiu o efeito
deletério do DSS sobre as túnicas intestinais (Figura 4 EHBD). Vale
ressaltar que em todas as lâminas visualizadas houve presença de
infiltrado inflamatório, o qual ainda será quantificado em estudos futuros.
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Figura 4. Efeito do EHBD nas alterações histológicas no cólon de camundongos com colite
induzida por DSS.

NV: Naíve (não-colítico); VEI: Veículo (colítico); EHBD: Extrato hidroalcoolico de
Baccharis dracunculifolia (300 mg/kg). Asteriscos indicam edema e infiltrado inflamatório
e setas pretas indicam redução da altura de vilos e profundidade de criptas.

5.4 Efeito do EHBD nas alterações induzidas pelo DSS nos níveis de
mucina no cólon
A coloração histoquímica de PAS é uma técnica clássica utilizada
para detectar a presença de glicoproteínas, como as mucinas, que são
apresentadas em grânulos citoplasmáticos das células de Goblett e
protegem a mucosa intestinal (SUBBUSWAMY, 1971). A coloração de
PAS no cólon de camundongos colítico tratado com veículo foi diminuída
em 46% quando comparada ao grupo não colítico (NV: 26 ± 4 × 103
pixels/campo), com p<0,05 (Figura 5 A).
De forma evidente, o tratamento com o EHBD (300 mg / kg)
aumentou os níveis de mucina em 318% quando comparado ao grupo
colítico (VEI: 13 ± 1 × 103 pixels / campo), com p <0,001. Também foi
observado nesse grupo, uma significância estatística dos níveis de mucina
quando comparado ao grupo não colítico, com p< 0,001.
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Figura 5. Efeito do EHBD nas alterações induzidas pelo DSS na coloração colônica para
glicoproteína mucina

A) Quantificação da coloração de mucina pelo ácido periódico de Schiff expressou
como média ± E.P.M. A análise estatística foi realizada utilizando análise de
variância unidirecional (ANOVA) seguida do pós-teste de Bonferroni, onde *p
<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. ***p<0,001 quando comparado
com o grupo NV: Naíve (não colítico), #p<0,05 e ###p<0,001 quando comparado
com o grupo VEI: Veículo (colítico). B) Imagem microscópicas representativa de
cada Grupo experimental. NV: Naíve (não colítico); VEI: Veículo (colítico); EHBD:
Extrato hidroalcoolico de Baccharis dracunculifolia (300 mg/kg). Setas indicam
pontos postivos para marcação de mucinas.

5.5 Efeito do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia em
parâmetros comportamentais de camundongos colíticos avaliados no
Teste de Labirinto em Cruz Elevado
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Em relação aos testes comportamentais, quando analisado o
comportamento tipo ansioso dos animais, não foi possível observar
diferença significativa entre os grupos nos percentuais de entrada nos braços
abertos (Figura 6A). No entanto, o grupo colítico tratado com veículo
apresentou média de 14% no tempo de permanência nos braços abertos, o
que constituiu um aumento significativo quando comparado ao grupo naive
(8% de permanência, p<0,001). Além disso, o grupo colítico tratado com
EHBD, apresentou média de 10% na permanência, demonstrando uma
diminuição em relação ao grupo colítico tratado com veículo (Figura 6 C,
p<0,05). Além disso, nos percentuais de entrada nos braços fechados,
também não houve diferença significativa entre os grupos (Figura 6 B). Já a
análise do tempo de permanência nos braços fechados foi similar entre o
grupo naive (com média de 9% de entradas nos mesmos) e o grupo colítico
tratado com EHBD (com média de 7%); em contraste, o grupo veículo
apresentou média de permanência nos braços fechados de 12% (Figura 6D).

Figura 6. Efeito do EHBD em parâmetros comportamentais de camundongos
colíticos avaliados no Teste de Labirinto em Cruz Elevado.
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Fig. 6A: Entradas nos braços abertos; Fig. 6B: Entradas nos braços fechados; Fig.
6C: Permanência nos braços abertos; Fig. 6D: Permanência nos braços fechados. Os
camundongos colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou
extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o), um grupo de
animais não colíticos não recebeu tratamento (Naive). A comparação estatística foi
realizada usando a análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste
de comparações múltiplas de Bonferroni. *p˂ , quando comparado ao VEI. #p ˂
0,05 e quando comparado ao grupo NV.

5.6 Efeitos do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia em
parâmetros comportamentais de camundongos colíticos avaliados no
Teste de Suspensão pela Cauda
Não houve diferença estatística entre os grupos na frequência de
imobilidade no Teste de Suspensão pela Cauda (Figura 7 A). Em
contrapartida, no tempo de imobilidade, em relação ao veículo, foi possível
observar uma diminuição semelhante entre os grupos naive e os animais do
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grupo colítico tratados com EHBD, os quais reduziram em 69% e 70%,
respectivamente, quando comparados ao grupo de animais colítico tratados
com veículo (Figura 7 B). Demonstrando assim, um comportamento tipo
depressivo nos animais colíticos tratados com veículo e ausência desse
comportamento nos animais colíticos tratados com EHBD.
Figura 7. Efeitos do EHBD em parâmetros comportamentais de
camundongos colíticos avaliados no Teste de Suspensão pela Cauda.
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Fig.7A: Frequência de imobilidade; Fig.7B: Tempo de imobilidade. Os
camundongos colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou
extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o), um grupo de
animais não colíticos não recebeu tratamento (NAVE). A comparação estatística foi
realizada usando a análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste
de comparações múltiplas de Bonferroni. *p˂ , quando comparado ao VEI. #p ˂
0,05 e quando comparado ao grupo NV.

5.7 Efeitos do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia em
parâmetros comportamentais de camundongos colíticos avaliados no
Teste de Campo aberto (Open field)
Conforme demonstrado na Figura 8A o número de cruzamentos
do grupo naive atingiu média de 128 ± 8, e o grupo colítico tratado com
veículo apresentou redução de 35% no número de cruzamentos em relação
ao grupo naive (p<0,01). Da mesma forma, como é possível observar na
figura 8B, na atividade de levantar houve diferença significativa (p<0,05)
entre o grupo naive e colítico tratado com veículo com (p<0,05) entre esses
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grupos, sendo que o grupo colítico tratado com veículo apresentou redução
de 32% no número de levantadas em relação ao grupo naive (o qual
apresentou média de número de levantadas de 105±7).
Nesse teste não foi possível observar diferença significativa
entre o grupo colítico tratado com veículo e o grupo colítico tratado com
EHBD. No entanto, é possível observar que o grupo colítico tratado com
EHBD reduziu em 29% (p<0,05; Figura 8A) e em 44% (p<0,01; Figura 8B)
o número de cruzamentos e levantadas respectivamente, comparado ao
grupo naive.

Figura 8.
Efeitos do EHBD em parametros comportamentais de
camundongos colíticos avaliados no teste de campo aberto (open field).
B

150

150

*

100

**

50

0

N ú m e ro d e L e v a n ta d a s

N ú m e ro d e c ru z a m e n to s

A

100

*
**
50

0

N A IV E

VEI

EHBD
D SS 3%

N A IV E

VEI

EHBD
D SS 3%

Fig. 8A: Número de cruzamentos; Fig.8B: Número de levantadas. Os camundongos
colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou extrato
Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o), um grupo de animais
não colíticos não recebeu tratamento (NAVE). A comparação estatística foi
realizada usando a análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste
de comparações múltiplas de Bonferroni. *p˂ , quando comparado ao VEI. #p ˂
0,05 e quando comparado ao grupo NV.

5.8 Efeitos do EHBD em parâmetros do estresse oxidativo no cólon de
camundongos colíticos
Como descrito na tabela 3, houve uma diminuição significativa
nos níveis de GSH no grupo colítico-veículo de 38% em comparação ao
grupo não colítico-naive (p<0,01). O grupo colítico tratado com EHBD
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(300mg/kg) apresentou um aumento significativo de 51,5% nos níveis de
GSH quando comparado ao grupo colítico-veículo.
A análise de atividade da SOD, demonstrou uma diminuição de
39% no grupo colítico-veículo em relação ao grupo não-colítico (p<0,05).
Quando comparado o grupo colítico-veículo houve um aumento
significativo nos níveis de atividade de SOD no grupo colítico tratado com
EHBD (300mg/kg, p<0,01).
A atividade da CAT apresentou uma diminuição de 33% no
grupo colítico-veículo em relação ao grupo naive (p<0,05). Já o grupo
colítico tratado com EHBD (300mg/kg) apresentou um aumento de 41% da
atividade da CAT em relação ao grupo veículo (p<0,05).
Em relação aos níveis de GST, não foi possível observar
diferença entre o grupo colítico em relação ao grupo naive, mas houve
redução significativa (p <0,01) na atividade de GST nos animais colíticos
tratados com EHBD. A análise dos níveis de LOOH e ROS não
apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os grupos.
Já a análise de MPO, evidenciou um aumento de 53% no grupo
colítico tratado com veículo em relação ao naive (p<0,05). Quando
comparado o grupo colítico tratado com veículo e o grupo colítico tratado
com EHBD, observa-se uma diminuição de 50% (p<0,01) nos níveis de
MPO no grupo colítico tratado com EHBD.
Tabela 3. Efeito do EHBD em parâmetros de estresse oxidativo no cólon
de camundongos colíticos.
Parâmetro
oxidativo
GSH

Não-colítico
-veículo
831,7 ± 67,5

Colíticoveículo
509,5 ± 65,7 b

ColíticoEHBD
772,3 ± 84,7 b

ROS

2315 ± 347

2079 ± 624

1813 ± 155,3

LOOH

3,81 ± 0,3

3,65 ± 0,8

1,96 ± 0,1
c

23,6 ± 6,4 b

SOD

18,7 ± 3,6

11,4 ± 1,5

CAT

6,08 ± 1,4

4,02 ± 1,2 c

5,69 ± 1,2 a

GST

3,29 ± 0,1

3,17 ± 0,3

2,14 ± 0,6b,d

MPO

0,030 ± 0,0 a

0,046 ± 0,0

0,023±0,0 b
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Os camundongos colíticos foram tratados com veículo (água, 10 ml/kg,
v.o) ou extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, v.o), um
grupo de animais não colíticos não recebeu tratamento (Naive: NV). GSH:
Glutationa reduzida (µg/g de tecido). LOOH: hidroperóxido lipídico (mmol/g de
tecido). SOD: Superóxido dismutase (U/mg de proteína). CAT: Catalase (mmol/g de
proteína). GST: Glutationa S-transferase (mmol/g de proteína). MPO:
mieloperoidase: mO.D/mg de proteína. Os resultados são mostrados com a média
± S.E.M de 6 animais cada grupo. A comparação estatística foi realizada usando a
análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de comparações
múltiplas de Bonferroni. ap ˂ , e bp <0,01 quando comparado ao VEI. cp ˂ , e
d
p ˂ , 1 quando comparado ao grupo NV.

5.8 Efeito do EHBD em parâmetros de estresse oxidativo no córtex e
hipocampo de camundongos colíticos
O efeito do EHBD nos parâmetros de estresse oxidativo em amostras
de córtex e hipocampo também foi avaliado e apresentado na tabela 4.
Quanto aos níveis de GSH no córtex, foi possível observar uma diminuição
de 44% e 38% nos grupos colíticos tratados com veículo e EHBD, em
relação ao grupo naive, respectivamente (p<0,01). Já nas amostras do
hipocampo, houve uma diminuição de 24% no conteúdo de GSH do grupo
colítico tratado com veículo em relação ao grupo naive (p<0,05). Por outro
lado, quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo, o grupo
tratado com o EHBD apresentou um aumento de 44% nos níveis de GSH
(p<0,05).
Nas amostras do córtex, não foi possível observar diferença
significativa nos níveis de atividade da enzima SOD. Por outro lado, em
amostras do hipocampo, o grupo colítico tratado com veículo teve uma
diminuição na atividade de SOD de 36% em relação ao grupo naive
(p<0,05), enquanto, o grupo colítico tratado com EHBD aumentou em 43%
a atividade desta enzima, quando comparado ao colítico tratado com
veículo.
Não foi possível verificar diferença significativa na atividade da
enzima CAT tanto no córtex como no hipocampo. E na atividade da enzima
GST, houve diminuição no grupo colítico tratado com veículo em 35%
(p<0,05) nas amostras do córtex e 22% (p<0,01) no hipocampo, ambos
quando comparados ao grupo naive.

79

Tabela 4. Efeito do EHBD em parâmetros de estresse oxidativo no córtex e
hipocampo de camundongos colíticos

Nãocolítico veículo
GSH
SOD
CAT
GST

419, 7 ±
49,0
4,1 ± 0,4
0,7 ± 0,1
9,0 ± 0,1

Colítico veículo

Colítico EHBD

Nãocolítico veículo

Córtex
234,2
±
14,3b
2,2 ± 0,1
0,7 ± 0,2
5,8 ± 0,5#

261,3
±
8,5b
2,4 ± 0,5
0,5 ± 0,1
6,5 ± 0,4

352,9
±
36,6 b
4,3 ± 0,4 a
0,7 ± 0,2
6,3 ± 1,1

Colítico veículo

Colítico EHBD

Hipocampo
268,6
±
31,7b
2,7 ± 0,1a
0,8 ± 0,2
4,9 ± 0,5b

386,9
±
53,2 a
3,9 ± 0,3 a
1,0 ± 0,2
4,6 ± 0,6

Os camundongos colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/kg, v.o) ou
extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o), um grupo de
animais não colíticos não recebeu tratamento (Naive: NV). GSH: Glutationa
reduzida (g/g de tecido). SOD: Superóxido dismutase (U/mg de proteína). CAT:
Catalase (mmol/mg/min de proteína). GST: Glutationa S-transferase (mmol/min/mg
de proteína). Os resultados são mostrados com a média ± S.E.M de 6 animais cada
grupo. A comparação estatística foi realizada usando a análise de variância
unidirecional (ANOVA) seguida pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni.
a
p ˂ , quando comparado ao VEI. p ˂ , e bp ˂ , 1 quando comparado ao
grupo NV.

5.9 Efeito do EHBD nos níveis de TNF e IL-6 no cólon, córtex e
hipocampo de camundongos colíticos
Conforme demonstrado na figura 9B, houve um aumento
significativo dos níveis de TNF no hipocampo dos camundongos colíticos
tratados com veículo em comparação ao grupo naive (p<0,05). Também foi
observado uma diferença significativa (p<0,05) entre o grupo colítico
tratado com EHBD em relação ao grupo colítico tratado com veículo, com
uma redução dos níveis de TNF para valores semelhantes ao grupo naive.
De forma não esperada, não houve diferença entre os níveis de TNF em
amostras de cólon e córtex dos diferentes grupos experimentais.
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Em relação aos níveis de IL-6, os resultados observados na figura
10A demonstram que houve uma diminuição significativa (p<0,05) nos
níveis de IL-6 no cólon dos camundongos colíticos tratados com EHBD em
relação ao grupo colítico tratado com veículo. Além disso, houve uma
diferença significativa (p<0,05) com aumento nos níveis de IL-6 no
hipocampo de camundongos colíticos tratados com EHBD e do grupo naive
em relação ao grupo colítico tratado com veículo (Figura 10B). Por fim, não
houve diferença significativa nos níveis de IL-6 no córtex dos camundongos
em nenhum dos grupos experimentais (Figura 10C).

Figura 9. Efeitos do EHBD nos níveis de TNF no cólon, córtex e
hipocampo de camundongos coliticos.
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Fig. 9A: Efeitos do EHBD nos níveis de TNF no cólon, camundongos coliticos; Fig.
9B: Efeitos do EHBD nos níveis de TNF no hipocampo de camundongos coliticos;
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Fig.9C: Efeitos do EHBD nos níveis de TNF córtex de camundongos coliticos. Os
camundongos colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou
extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o), um grupo de
animais não colíticos não recebeu tratamento (Naive: NV). A comparação estatística
foi realizada usando a análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo
teste de comparações múltiplas de Bonferroni. *p˂0,05 (EHBD: 300 mg/kg, p.o),
um grupo de animais não colíticos não recebeu tratamento.

Figura 10. Efeitos do EHBD nos níveis de IL-6 no cólon, córtex e
hipocampo de camundongos coliticos.
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Fig. 10A: Efeitos do EHBD nos níveis de IL-6 no cólon, camundongos coliticos;
Fig. 10B: Efeitos do EHBD nos níveis de IL-6 no hipocampo de camundongos
coliticos; Fig. 10C: Efeitos do EHBD nos níveis de IL-6 no córtex de camundongos
coliticos. Os camundongos colíticos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/
kg, v.o) ou extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, p.o),
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um grupo de animais não colíticos não recebeu tratamento (NAVE). A comparação
estatística foi realizada usando a análise de variância unidirecional (ANOVA)
seguida pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni. *p ˂ ,
quando
comparado ao VEI. #p ˂ , e quando comparado ao grupo NV.

5.10 Efeitos do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia em
parâmetros comportamentais de camundongos não colíticos (perse)
A partir da análise dos testes comportamentais em camundongos
não colíticos (perse), foi possível observar que o tratamento com EHBD não
alterou o comportamento dos animais em comparação ao grupo tratado com
veículo, avaliado no Teste de Labirinto em Cruz Elevado (figura 11). O
mesmo resultado, foi observado nos camundongos não colíticos (perse), nos
testes de Suspensão pela cauda (figura 11) e Campo aberto (Open Field)
(figura 12).

Figura 11. Efeito do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia
em parâmetros comportamentais de camundongos não colíticos (perse)
avaliados no Teste de Labirinto em Cruz Elevado.
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Fig. 10A: Permanência nos braços abertos; 10B: Entrada nos braços abertos; 10C:
Permanência nos braços fechados; 9D: Entrada nos braços fechados. Os
camundongos foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou extrato
Hidroalcoólico de B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, v.o).

Figura 11. Efeito do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia
em parâmetros comportamentais de camundongos não colíticos (perse)
avaliados no teste de Suspensão pela cauda.
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Fig 11A: Frequência de imobilidade; 11B: Tempo de imobilidade. Os camundongos
foram tratados com veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou extrato Hidroalcoólico de
B. dracunculifolia (EHBD: 300 mg/kg, v.o).

Figura 12. Efeito do Extrato Hidroalcoólico de Baccharis dracunculifolia
em parâmetros comportamentais de camundongos não colíticos (perse)
avaliados no teste de Campo aberto (Open field).
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Fig. 12A: Número de cruzamentos; 12B: Número de levantadas; 12C Frequência de
imobilidade; 12D: Tempo de imobilidade. Os camundongos foram tratados com
veículo (VEI: água, 10 ml/ kg, v.o) ou extrato Hidroalcoólico de B. dracunculifolia
(EHBD: 300 mg/kg, v.o).
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6 DISCUSSÃO
O modelo experimental utilizando Dextrano Sulfato de Sódio
(DSS) para indução de UC que utilizamos em nosso estudo é um dos
principais modelos utilizados por apresentar marcadores inflamatórios e
características histopatológicas semelhantes à doenças inflamatórias
intestinais (DII) em humanos (OLIVEIRA et al.,2014). Essa semelhança
entre o modelo utilizando DSS e a UC em humanos, está relacionada ao fato
de que o DSS deflagra resposta Th2 (CHASSAING et al, 2014) diferente do
TNBS usado no estudo de Cestari (2011), que está mais associado a
resposta Th1 (OH et al. 2013). Entretanto, ainda não há dados
esclarecedores sobre o mecanismo pelo qual o DSS induz a inflamação
intestinal, mas, uma das hipóteses, é que a lesão na monocamada epitelial
no intestino grosso causado pelo DSS, permite a disseminação do conteúdo
intestinal pró-inflamatório, como as bactérias, para os tecidos subjacentes
(CHASSAING et al, 2014).
A Baccharis dracunculifolia, tem sido descrita em diversos
estudos como um promissor tratamento em DII (CESTARI et al., 2011;
SILVA, et al., 2019; PEREIRA et al., 2016). De fato, nosso grupo de
pesquisa tem investigado quais os efeitos do Extrato hidroalcoólico de
Baccharis dracunculifolia (EHBD), bem como de seus componentes
majoritários, como o ácido p-cumárico, na atenuação dos processos
inflamatórios experimentalmente induzidos empregando modelo murino de
colite ulcerativa utilizando DSS (CHASSING et al., 2014).
No estudo de Cestari e colaboradores (2011) utilizando ácido
trinitrobenzenosulfônico (TNBS) para indução de colite ulcerativa em ratos,
os autores observaram que a administração oral de extrato de acetato de
etila das partes aéreas de B. dracunculifolia (5 e 50 mg/Kg), reduziu
significativamente o escore macroscópico de dano colônico em comparação
ao grupo controle, além de diminuir a infiltração de neutrófilos no tecido
colônico e o efeito anti-inflamatório da B. dracunculifolia foi relacionado
ao efeito protetor contra a depleção de GSH.
Corroborando com os dados obtidos por Cestari et al. (2011), em
nosso estudo também observamos uma redução no índice de atividade da
doença (IAD) dos camundongos colíticos tratados com (EHBD) na dose de
300mg/Kg.
O IAD é um índice de extrema importância, pois avalia os dados
de perda de peso, sangramento retal e consistência das fezes dos animais
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após a exposição ao DSS. Portanto, é um parâmetro para avaliar a remissão
ou exacerbação da doença durante o período experimental (OLIVEIRA et
al., 2014).
Além do já exposto, a indução de UC através do DSS apresenta
como vantagem a fácil reprodutibilidade, pois, o procedimento é feito
colocando o DSS dilúido na água de beber dos animais durante 7 dias
consecutivos, enquanto o modelo utilizando TNBS é feito através de
administração retal de TNBS nos animais, portanto, apresenta a
desvantagem de ser um modelo mais invasivo (OH et al. 2013). Além disso,
pode-se desenvolver modelos agudos, crônicos e recorrentes de inflamação
intestinal, fazendo modificações na concentração de DSS e a frequência da
administração do mesmo (CHASSING, et al., 2014).
Alterações na consistência das fezes ou presença de diarreia
observadas nos animais que foram expostos ao DSS estão relacionado ao
aumento da permeabilidade das células intestinais ou da hiperosmolaridade
causada pelo DSS (OLIVEIRA et al., 2014). Já a perda de peso e o
sangramento retal está associado ao encurtamento do cólon (CHASSAING
et al, 2014). Além da redução no IAD, os camundongos colíticos tratados
com EHBD (300 mg/Kg), demonstraram redução de perda de peso em
comparação ao grupo tratado apenas com veículo. Portanto, essa atenuação
de perda de peso em comparação ao grupo tratado apenas com veículo,
impactou positivamente no resultado reduzido do índice de atividade da
doença no grupo tratado com EHBD.
É importante ressaltar que um dos principais sinais físicos
apresentados por indivíduos acometidos pela UC é a perda excessiva de
peso, levando até mesmo a casos de desnutrição (RIPOLI et al., 2010).
Essa perda de peso expressiva, pode estar associada a fatores decorrentes
dos própios sinais e sintomas da doença como náuseas, restrições
alimentares, aumento da perda intestinal de eletrólitos, minerais,
oligoelementos e sangue, diarreia, aumento das necessidades energéticas e
nutricionais (sepse, febre, aumento da renovação celular), estado catabólico
decorrente do processo inflamatório, interação entre drogas e nutrientes,
além de má absorção de macronutrientes e micronutrientes (ELSHERIF,
ALEXAKIS e MENDAL, 2014; RIPOLI et al., 2010). A desnutrição
compromete diretamente a qualidade de vida dos pacientes com UC
(MARANHÃO, VIEIRA e CAMPOS, 2015), portanto, tratamentos
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alternativos que sejam capazes de atenuar a perda de peso se faz
extremamente necessária.
Em adição à perda de peso, a UC também compromete a
integridade do cólon. A capacidade do EHBD de minimizar o encurtamento
do cólon dos camundongos colíticos só foi observada com a menor dose
testada (3 mg/kg), apesar de esta dose não ter reduzido o IAD. Além disso o
ácido p-cumárico, composto majoritário da B. dracunculifolia
(GUIMARÃES et al., 2012; SFORCIN et al., 2012) não foi capaz de
atenuar o IAD ou evitar a diminuição do comprimento do cólon em animais
colíticos.
A ausência de efeito do ácido p-cumárico neste estudo pode ser
justificada pela dose empregada de 15 mg/kg, a qual foi determinada de
acordo com o teor deste composto no extrato e a mínima dose efetiva do
extrato na redução do IAD. Tal escolha de dose foi pautada no sentido de
responder à questão sobre a participação deste composto no efeito
promovido pelo extrato, administrado isoladamente em quantidade similar à
disponível na administração do extrato. Tal hipótese do impacto da dose é
fortalecida pelo estudo de Luceri e colaboradores (2004), onde os autores
utilizaram uma dose maior deste composto e observaram que o ácido pcumárico na dose de 50 mg/kg foi capaz de atenuar a inflamação induzida
por DSS e tais efeitos foram atribuídos à sua capacidade de supressão da
expressão e atividade da COX-2.
Recentemente, também foi realizado um estudo em nosso grupo
de pesquisa onde se avaliou os efeitos gastroprotetores do ácido p-cumárico
em um modelo de úlcera crônica em ratos e os dados demonstraram que a
dose de 15 mg/Kg, foi capaz de reduzir a área ulcerada em comparação ao
grupo veículo. Portanto, a escolha da dose de 15 mg/Kg utilizada no
presente estudo, também foi baseada nos resultados obtidos nesse estudo
anterior do nosso grupo de pesquisa.
Após a exposição ao DSS, as principais alterações histológicas
observadas no cólon dos animais colíticos, são a diminuição nos níveis de
mucina, alteração na integridade epitelial e necrose, infiltração de
neutrófilos na lâmina própria e submucosa (PE ŠE e CERAR, 2012). De
fato, no estudo de Oliveira et.al (2014), os autores observaram edema e
infiltrado inflamatório na lâmina própria, perda de criptas e células
caliciformes, além de áreas multifocais de erosões e ulcerações
demonstrando grande dano tecidual no cólon após a exposição dos
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camundongos ao DSS, semelhante às alterações observadas em nosso
estudo onde o grupo veículo apresentou alterações na arquitetura colônica
além de edema na lâmina própria intestinal destacado histologicamente após
a exposição ao DSS. Apesar de o DSS ser altamente tóxico e capaz de
alterar a integridade do cólon, foi possível observar que o tratamento com o
EHBD (300 mg/kg) preservou parcialmente a arquitetura dos vilos e
diminuiu o efeito deletério do DSS sobre as túnicas intestinais.
Em adição à análise histológica, também foi avaliada a coloração
histoquímica de PAS com o objetivo de detectar a presença de
glicoproteínas, como as mucinas, que são apresentadas em grânulos
citoplasmáticos das células de Goblett. As mucinas epiteliais são
glicoproteínas que constituem o muco, uma camada que reveste o trato
gastrointestinal e funciona como uma barreira protetora que garante a
homeostase intestinal, pois atua como primeira linha de defesa contra
xenobióticos, bactérias, vírus, fungos, protozoários. As células caliciformes
produzem diferentes tipos de mucinas, entre elas: MUC2, MUC5AC,
MUC5B e MUC6, MUC1, MUC3, MUC4, MUC13 e / ou MUC17
(DOROFEYEV et al.,2013; SHIRAZI et al., 2000).
A secreção das mucinas pode ocorrer basalmente ou em resposta
a algum estímulo como toxinas, citocinas pró-inflamatórias, neuropeptídeos
e fatores de crescimento. Quando há uma alteração da expressão das
mucinas em resposta à inflamação na mucosa do cólon, a barreira do muco
é afetada, aumentando a permeabilidade intestinal, o que facilita a passagem
de bactérias, produtos microbianos e toxinas que consequentemente causam
danos nas células epiteliais dando início ao processo inflamatório sistêmico
evidente na UC (DOROFEYEV et al.,2013). Foi possível observar que os
níveis de mucina no cólon de camundongos do grupo colítico foi diminuída
em relação ao grupo não colítico. Já no grupo de animais colíticos tratados
com o EHBD (300 mg/kg) houve significativo aumento nos níveis de
mucina quando comparado ao grupo colítico tratado apenas com veículo.
Anteriormente, nosso grupo de pesquisa também observou um
aumento significativo nos níveis de mucina no estômago de ratos
submetidos ao modelo experimental de úlcera crônica induzida por ácido
acético e tratados oralmente com EHBD na dose de 300 mg/ kg, atestando
que o favorecimento da secreção de mucinas esteja envolvido no efeito
gastroprotetor da planta (COSTA et al., 2019).
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No estudo de Dorofeyev e colaboradores (2013), os autores
avaliaram pacientes com UC e Doença de Chron e observaram que houve
uma depleção na expressão nos níveis de mucina comprometendo a função
protetora do cólon de pacientes com UC, além de apresentar uma redução
nas células caliciformes. Liu et.al, 2020, também avaliaram a relação entre
os níveis de mucina, especificamente a MUC2, e a relação com doenças
intestinais e evidenciou que uma redução na expressão de MUC2 está
associado à patogênese das doenças inflamatórias intestinais. Esses dados
corroboram com os resultados encontrados neste estudo onde os animais
colíticos que receberam veículo apresentaram maior IAD e maior depleção
nos níveis de mucina no cólon; enquanto que animais colíticos tratados com
extrato apresentaram redução no IAD e na depleção das mucinas.
Além de analisarmos o modo e mecanismo de ação do EHBD
frente os danos intestinais também investigamos o efeito neuroprotetor do
extrato, a fim de corroborar com as hipóteses de que há uma relação entre
DII e comorbidades neuropsiquiátricas (CALIXTO, FLORES e
FRANCESCONI, 2018). No presente estudo, observamos um
comportamento do tipo depressivo no grupo de animais colíticos tratados
com veículo e ausência desse comportamento no grupo tratado com EHBD.
No estudo de Byrne e colaboradores (2017), onde os autores
avaliaram a prevalência de ansiedade e depressão em pacientes com DII,
eles verificaram elevada prevalência dessas alterações psíquicas nessa
população e demonstraram que a fase ativa da doença foi significativamente
associada ao aumento do risco de depressão e ansiedade.
Rivet-Noor e Gaultier (2020), recentemente fizeram um estudo
de revisão buscando evidências da relação entre as mucinas intestinais e a
depressão. Uma das hipóteses abordadas pelos autores é o fato de que a
disbiose, que está relacionada também a alterações na camada protetora, ou
seja, a barreira mucosa, pode alterar a produção de neurotransmissores no
intestino, por exemplo, deficiência no transportador de serotonina, além de
influenciar a ativação do sistema imunológico que também está associado à
depressão, visto que há uma relação entre depressão e o aumento de
marcadores de translocação bacteriana, permeabilidade intestinal e ativação
de receptores do tipo toll. Tal hipótese se baseou no estudo de Kéri e
colaboradores (2014), onde os autores realizaram um estudo com pacientes
com transtorno depressivo maior (TDM), onde eles investigaram as vias
pró-inflamatórias relacionadas a hipótese do "intestino permeável",
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associado ao TDM, definido como uma translocação intestinal de bactérias
gram-negativas e uma resposta imune anormal mediada pelo receptor do
tipo toll.
No teste comportamental Labirinto em Cruz Elevado, utilizado
para avaliar o comportamento do tipo ansioso dos animais, não observamos
diferença significativa entre os grupos nos percentuais de entrada nos braços
abertos e fechados do aparato utilizado no teste. Porém, o grupo colítico
tratado apenas com veículo apresentou maior média de permanência tanto
nos braços abertos como nos braços fechados quando comparado ao grupo
naive e o grupo tratado com EHBD. Desta forma podemos inferir que o
animal tradado com veículo estava mais debilitado em relação ao grupo
naive e o grupo tratado com EHBD, pois, uma vez que os camundongos
colíticos tratados apenas com veículo entravam nos braços do aparato, eles
permaneciam lá por mais tempo.
No teste de campo aberto (open field), outro teste utilizado para
avaliar comportamento do tipo ansioso dos animais., também observamos
que o grupo de animais colíticos tratados apenas com veículo reduziu sua
mobilidade visto que hove uma diminuição no número de cruzamentos
desse grupo quando comparado ao grupo naive. Além disso, também houve
uma redução da atividade exploratória do grupo tratado com veículo,
avaliado através do número de levantadas, quando comparado ao grupo
naive. Apesar de não ter sido possível observar diferença significativa entre
o grupo colítico tratado com veículo e o grupo colítico tratado com EHBD,
foi demostrado que o grupo colítico tratado com EHBD também reduziu o
número de cruzamentos e levantadas respectivamente, comparado ao grupo
naive, isso significa que mesmo que o extrato tenha reduzido a severidade
da doença no animal, ele ainda não está totalmente recuperado, o que
atrapalha sua atividade de locomoção.
Apesar de não ser totalmente esclarecida essa relação existente
entre as DII e alterações no SNC, sabe-se que a inflamação periférica pode
induzir uma inflamação no SNC, alterando sua função através do
rompimento da barreia hematoencefálica (HAN et al.,2018). Além disso, a
alteração da microbiota intestinal observada na colite pode favorecer o
aumento de endotoxinas na microbiota intestinal (YAO et al., 2006). Essa
exacerbação de endotoxinas pode ativar o fator nuclear kB quando entra na
corrente sanguínea, e consequentemente induzir a expressão de produtos
pró-inflamatórios, além de atuar como um estimulador da microglia no
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cérebro. Quando o aumento dessa endotoxina é acompanhado pela ruptura
da barreira hematoencefálica, ela pode entrar no parênquima cerebral
resultando por fim, em uma neuroinflamação acentuada (HAN et al.,2018).
Já no teste de suspensão pela cauda, foi demonstrado um
comportamento tipo depressivo nos animais colíticos tratados com veículo e
ausência desse comportamento em animais colíticos tratados com EHBD.
Haj-Mirzaian e colaboradores (2017), demonstraram em seu estudo que o
comportamento do tipo ansioso e depressivo em um modelo animal de DII
foi associado a um aumento da transcrição dos genes relevantes para
ativação da imunidade inata no hipocampo (Tlr2; Tlr-4; HMGB1).
Juntamente com a expressão desses genes ocorreu uma superprodução de
espécies reativas de oxigênio (EROs) e óxido nítrico (NO) no hipocampo
desses animais, o que pode estar associado a essas alterações
comportamentais observadas.
Em paralelo ao aumento de mucina no cólon dos camundongos,
também foi possível observar aumento nos níveis de GSH no grupo tratado
com EHBD quando comparado ao grupo colítico-veículo. Apesar de a UC
ser uma doença de etiologia desconhecida, sabe-se que a produção
excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS) está relacionado ao
desenvolvimento dessa patologia, portanto as defesas antioxidantes
endógenas, principalmente o GSH, tem um papel importante na atenuação
do estresse oxidativo que está relacionado à citotoxicidade, morte celular e
processo inflamatório observado na UC (ARDITE et al, 2000).
A análise de atividade da superóxido dismutase (SOD), também
demonstrou uma diminuição significativa no grupo colítico tratado com
veículo em relação ao grupo não-colítico. Além disso, o EHBD foi capaz de
aumentar significativamente a atividade da SOD em relação ao grupo
colítico tratado com veículo. Nossos dados corroboram com o estudo de
Mariano e colaboradores (2018), onde eles avaliaram os efeitos da pópolis
verde brasileira, que tem como fonte botânica a Baccharis Dracunculifolia,
na colite experimental em camundongos induzida por DSS. Os autores
também observaram um aumento nos níveis da atividade da SOD nos
camundongos colíticos tratados com a própolis verde em relação ao grupo
colítico tratado com veículo. Além disso, eles também observaram uma
depleção nos níveis de GSH no tecido do cólon dos camundongos colíticos
tratados apenas com veículo enquanto o tratamento com própolis foi capaz
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de evitar a depleção de GSH, mantendo este antioxidante em níveis
semelhantes ao encontrado no grupo não colítico.
Guimarães e colaboradores (2012) investigaram os efeitos do
extrato glicólico da B. dracunculofolia contra o estresse oxidativo no fígado
de roedores e atribuíram seus efeitos benéficos à sua capacidade
antioxidante que está relacionada ao efeito dos compostos presentes no
extrato, principalmente fenóis e flavonoides, além disso, os autores
observaram que o extrato glicólico de Baccharis Dracunculifolia. também
inibiu a oxidação de grupos tiol de proteínas mitocondriais e a depleção de
GSH. Outro estudo avaliando os efeitos antiúlcera do EHBD, observaram
que as doses de 50, 250 e 500 mg/kg do extrato bruto da Baccharis
Dracunculifolia. diminuiu significativamente a área de lesão. Os autores
também atribuem os efeitos benéficos desta planta à suas propriedades
antioxidantes pois ao analisar a composiçaão química do extrato de
Baccharis Dracunculifolia encontraram derivados do ácido cinâmico e
flavonoides que são potentes antioxidantes (LEMOS et al., 2007)
A superprodução de ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS)
e a depleção nos níveis de antioxidantes como GSH, SOD e catalase (CAT)
implicam diretamente na fisiopatologia da UC. A SOD age na conversão do
ânion superóxido no metabólito peróxido de hidrogênio (H2O2), um
metabólito facilmente difusível e estável. A catalase, por sua vez, age
no H2O2 e o neutraliza em água (RANA et al., 2014). Em nosso estudo,
além de observarmos uma depleção nos níveis de GSH e atividade de SOD
nos camundongos colíticos, também verificamos uma redução significativa
nos níveis de atividade de CAT no grupo colítico tratado com veículo. Já o
grupo colítico tratado com EHBD apresentou um aumento significativo na
atividade da CAT em relação ao grupo colítico tratado apenas com veículo.
Em relação aos níveis de GST, não foi possível observar redução
significativa entre o grupo colítico tratado com veículo em relação ao grupo
naive, mas houve redução significativa na atividade de GST nos animais
colíticos tratados com EHBD. Também não encontramos diferenças
estatísticas significativas na análise de LOOH e ROS entre os grupos. No
entanto, estudos anteriores já descreveram a relação existente entre estresse
oxidativo e doenças inflamatórias intestinais (PEREIRA et al., 2015;
PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 2014; RANA et al., 2014).
O presente estudo também avaliou os níveis de atividade
mieloperoxidase (MPO), que é um biomarcador de infiltração de neutrófilos
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frequentemente utilizado em modelos experimentais de doenças
inflamatórias intestinais para elucidar os aspectos fisiopatológicos da
doença (AMIRSHAHROKHI, 2019; ZHU e LI, 2012). Observou-se um
aumento nos níveis de atividade de MPO no grupo colítico tratado apenas
com veículo em comparação ao grupo não-colítico e em contrapartida, o
tratamento com EHBD foi capaz de reduzir significativamente os níveis
desse marcador inflamatório em comparação ao grupo tratado com veículo.
Costa e colaboradores (2019), demonstraram que o extrato
hidroalcoólico de própolis verde, nas doses de 100 e 300mg/Kg, também foi
capaz de reduzir a atividade da MPO no tecido ulcerado por etanol em um
modelo experimental de úlcera crônica, atestando assim a atividade antiinflamatória da própolis verde, que tem como principal fonte a Baccharis
Dracunculifolia. O estudo de Okamato e colaboradores (2013), atribuiu os
efeitos antinflamatórios da própolis verde à sua capacidade de inibir a
diferenciação Th1 tanto in vitro quanto in vivo, em um modelo de colite
induzido por TNBS. Os autores verificaram que o tratamento in vitro (12 μg
/mL) e a ingestão de extrato etanólico de própolis verde no modelo in vivo
(23,3 mg/kg) diminuiu a inflamação mediada por células Th1, podendo
assim melhorar a colite, sugerindo que o efeito supressor da própolis na
diferenciação Th1 pode ser eficaz no controle de expressão de citocinas
inflamatórias em doenças autoimunes.
Nossos resultados obtidos a partir da análise da atividade da
MPO também estão de acordo com os resultados encontrados por Cestari e
colaboradores (2011), que observaram diminuição neste parâmetro em um
modelo experimental de UC induzida por TNBS em ratos, após
administrarem oralmente o extrato hidroalcólico de B. dracunculifolia
(300mg/kg). Além disso, nosso grupo de pesquisa também já havia
demonstrado a capacidade anti-inflamtória do EHBD, uma vez que o
tratamento com o extrato também diminuiu a atividade da MPO na mucosa
gástrica de roedores com úlcera gástrica induzida por ácido acético ácido
acético (COSTA et al., 2019). Outro estudo buscando avaliar os efeitos
antiinflamatórios e antinociceptivos do EHBD, também associou o efeito
anti-inflamatório do extrato à sua capacidade de inibição da COX-2, que
frequentemente está aumentada em processos inflamatórios (SANTOS et
al., 2010).
Além do estresse oxidativo relacionado à UC, o processo
inflamatório associado a essa patologia, eleva a produção de citocinas
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inflamatórias como TNF-α e IL-6 (OLSEN et al.,2007). O TNF tem um
papel importante na progressão da UC uma vez que ele estimula as células
do sistema imunológico a produzir distintas quimiocinas, citocinas e
prostaglandina E2, além de ROS e RNS, o que culmina em um aumento da
permeabilidade intestinal e consequente recrutamento de neutrófilos para a
o tecido colônico inflamado (AMIRSHAHROKHI, 2019). Porém, de forma
não esperada, em nosso estudo não observamos diferença significativa nos
níveis de TNF- α no cólon dos camundongos colíticos nos diferentes grupos
experimentais.
Além do TNF- citado anteriormente, a IL-6 também está
envolvida no processo inflamatório relacionado a UC, e seu papel está
associado a regulação da resposta imune adaptativa (AMIRSHAHROKHI,
2019). No estudo de Wang e colaboradores (2019), em que os autores
também utilizaram um modelo murino de colite ulcerativa induzido por
DSS e azoximetano, eles encontraram níveis significativamente maiores de
TNF- e IL-6 em camundongos colíticos em comparação ao grupo controle.
Esses dados corroboram parcialmente com os resultados encontrados no
presente estudo, pois, embora não se observou diferença nos níveis de TNF, os níveis de IL-6 foram significativamente menores no cólon dos
camundongos colíticos tratados com EHBD em relação ao grupo colítico
tratado com veículo.
De acordo com Takac e colaboradores (2014), a IL-6 tem papel
importante na via de sinalização de DII, porém o mecanismo molecular
dessa via ainda não foi totalmente compreendido. Um estudo desenvolvido
por esses mesmos autores com o objetivo de avaliar a relevância clínica da
concentração sérica de IL-6 em pacientes com DIIs demonstrou que de fato,
essa citocina pró-inflamatória está estritamente relacionada com a atividade
inflamatória tanto da UC, quanto da Doença de Crohn.
Além de analisar o estresse oxidativo e os níveis de citocinas próinflamatórias (IL-6 e TNF-) no cólon de camundongos colíticos, neste
estudo também se avaliou esses mesmos parâmetros no córtex e hipocampo
dos animais colíticos (FALCÃO e MARTINELI, 2016). Segundo Menezes
e Faro (2018), sintomas como depressão podem agravar o problema dos
pacientes com DII uma vez essa alteração em nível psicológico pode
desregular ainda mais a atividade imunológica, com consequente aumento
da resposta inflamatória e exacerbação dos sintomas da doença (MENEZES
e FARO, 2018).
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Um estudo recente discutiu o fato de que níveis séricos elevados
de citocinas pró-inflamatórias (IL- 6 e TNF-), podem estar relacionados
com sintomas depressivos em pacientes acometidos por esse transtorno
psicológico, considerando suas funções imunorreguladoras e moduladoras a
nível de sistema neural (MOREIRA, et al., 2015). De fato, foi verificado
um aumento significativo dos níveis de TNF- no hipocampo dos
camundongos colíticos tratados com veículo, juntamente com um
comportamento do tipo depressivo avaliado através do teste de suspensão
pela cauda, nesse grupo experimental.
Em contrapartida, não observamos diferenças significativas nos
níveis de níveis de TNF- no córtex dos animais nos diferentes grupos
experimentais. É provável que o fato de não haver diferença nos níveis de
TNF- no córtex, mas sim no hipocampo dos animais colíticos pode estar
relacionado com os resultados encontrados por Do e Woo (2018), onde
descreveram que o hipocampo é mais suscetível à neuroinflamação em
modelos animais de colite induzida por DSS e posteriormente, esta
inflamação pode progredir para outras regiões cerebrais. Além disso, já foi
evidenciado que ratos com colite apresentam aumento da excitabilidade em
lâminas do hipocampo (RIAZI et al., 2008).
De forma oposta ao TNF-, houve redução dos níveis de IL-6 no
hipocampo de camundongos colíticos tratados com veículo. No entanto,
apesar de a IL-6 ser uma citocina pró-inflamatória, ela também pode atuar
em atividades regenerativas ou anti-inflamatórias, dependendo do tipo de
sinalização pela qual está envolvida, sendo que atividades anti-inflamatórias
são mediadas pela sinalização clássica, que está associada à ativação de
glicoproteína (gp130), enquanto respostas pró-inflamatórias são mediadas
por trans-sinalização (SCHELLER et al.,2011). Os resultados demonstram
uma redução da IL-6 no hipocampo de camundongos colíticos tratados com
veículo e um resultado contrário, ou seja, aumento dessa citocina no tecido
colônico dos camundongos colíticos também tratados com veículo, o que
pode ser devido à diferença de vias de sinalização promovidas por esta
citocina em diferentes regiões tecidos ainda que na vigência da exposição
ao mesmo agente danoso.
No estudo de Matsumoto e colaboradores (2010), onde os autores
investigaram se a trans-sinalização de IL-6 contribui para o
desenvolvimento de câncer colorretal usando um modelo de câncer prémaligno associado a colite em camundongo utilizando DSS, foi evidenciado
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que de fato a a trans-sinalização de IL-6 contribuiu para a progressão da UC
e desenvolvimento de câncer associado à colite. Além disso, níveis
reduzidos de IL-6 nas células epiteliais do cólon de camundongos colíticos
foram associados ao aumento da expressão de gp130, que é um receptor da
IL-6 e o do transdutor de sinal e ativação da transcrição 3 (fosfo-Stat3), e o
tratamento com uma proteína de fusão gp130Fc solúvel reduziu
significativamente a lesão pré-maligno associada à colite nos camundongos,
indicando que a via de trans-sinalização foi a que mediou os efeitos da IL-6
no contexto daquele tecido. Contudo, não há ainda estudos que comprovem
a hipótese sobre o papel da via sinalização antiinflamatória da IL-6 em
hipocampo de animais colíticos, sendo este um resultado desafiador para
novos estudos.
O sistema nervoso central (SNC) é altamente suscetível ao
estresse oxidativo e as interações que ocorrem na microbiota intestinal
também podem influenciar o estado oxidativo do SNC (DUMITRESCU et
al., 2018). A hipótese sobre essa influência da microbiota, também está
associado a capacidade da microbiota produzir, além de neurotransmissores
(dopamina, serotonina e ácido gama-aminobutírico), também produzir
substâncias potencialmente neurotóxicas como lipopolissacarídeos e
proteínas amiloides que podem chegar ao SNC através da circulação
sistêmica ou do nervo vago e consequentemente a ativação da micróglia e
neuroinflamação, com isso há um um aumento na produção de espécies
reativas de oxigênio no SNC (COBLEY, FIORELLO e BAILEY, 2018;
DUMITRESCU et al., 2018).
Além de atenuar a expressão da citocina pró-infamatória TNF-,
o tratamento de animais colíticos com EHBD também foi capaz de
aumentar significativamente os níveis dos principais antioxidantes, GSH e
SOD, no hipocampo dos animais em comparação ao grupo de animais
colíticos tratados apenas com veículo. Em condições normais, há um
equilíbrio entre a formação de ROS e RNS e as defesas antioxidantes,
porém, uma alteração nesse equilíbrio pode resultar em estresse oxidativo e
consequentemente acentuar respostas inflamatórias (ARULSELVAN et al.,
2016). Além disso, o processo inflamatório também pode induzir o estresse
oxidativo, levando a uma superprodução de ROS por macrófagos
(SHABAB et al., 2016).
Desta forma, o tratamento com EHBD se mostrou eficaz na
manutenção da homeostase entre o estresse oxidativo e as defesas
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antioxidantes uma vez que, o EHBD aumentou a expressão dos principais
antioxidantes, GSH e SOD, no hipocampo dos animais colíticos. Em
contraste, no córtex dos animais colíticos o tratamento com extrato não
preveniu a depleção de GSH e a redução da atividade da SOD,
evidenciando uma especificidade no local de ação do extrato. Porém,
futuros estudos ainda precisam esclarecer tal diferença de resultados em
diferentes localidades do encéfalo.
Já a análise da atividade da enzima CAT, não demonstrou
diferença significativa na sua atividade enzimática tanto no córtex como no
hipocampo dos diferentes grupos experimentais. No estudo de Costa e
colaboradores (2019), os autores também não encontraram alterações na
atividade da CAT no estômago dos animais com úlcera crônica induzida por
ácido acético, após o tratamento com EHBD.
A catalase tem papel menor em níveis mais baixos de H2O2 e sua
atividade torna-se mais importante em níveis mais altos de H2O2 e isso pode
ter interferido nos dados. Portanto, se faz necessário quantificar os níveis de
atividade de outras enzimas que também catalisam H 2O2 como a glutationa
peroxidase (GPx) (KIM et al., 2015) e que podem compensar a diminuição
da atividade da CAT. Também é importante ressaltar que, naturalmente, há
uma baixa expressão dessa enzima no tecido cerebral quando comparado a
outros órgãos como o fígado, por exemplo, além disso, a atividade da CAT
é um pouco mais elevada no hipotálamo que no córtex cerebral
(BARBOSA, MEDEIROS e AUGUSTO, 2006).
Por outro lado, houve uma redução na atividade da enzima GST
nas amostras do córtex e hipocampo do grupo colítico tratado com veículo.
O GST também atua como uma defesa antioxidante contra a toxicidade de
compostos eletrofílicos e estresse oxidativo e está envolvido na resposta ao
estresse e desintoxicação celular (ALLOCATI et al., 2003). Portanto, era
esperada essa redução na atividade de GST no córtex e hipocampo do grupo
colítico tratado apenas com veículo.
Os resultados do presente estudo demonstram que o tratamento
com EHBD na maior dose testada foi capaz de aumentar as defesas
antioxidantes por meio do aumento de GSH, SOD e CAT no tecido
colônico de camundongos colíticos e aumento da expressão de GSH e SOD
no hipocampo desses animais. Esse efeito antioxidante da EHBD está
relacionado à sua composição, visto que no extrato da B. dracunculifolia. já
foi identificado compostos como ácidos cafeico, p- cumárico e cinâmico,

98

aromadendrina-4-metil- éter, isosakuranetina e, artepillin C e sua ação
antioxidante pode ser resultante da soma ou efeito sinérgico de cada um
desses compostos, principalmente compostos fenólicos (GUIMARÃES et
al.,2012).

7 CONCLUSÕES
Em conclusão, a maior dose testada do EHBD foi capaz de
reduzir o IAD, parâmetro utilizado para avaliar a remissão ou exacerbação
da UC e que foi atenuado devido à capacidade do extrato em minimizar a
perda de peso, bem como atenuar o encurtamento do cólon nos
camundongos colíticos, fatores que estão sob forte influência da severidade
do processo inflamatório colônico. De fato, a preservação da arquitetura do
tecido colônico foi evidente nos animais tratados com EHBD, o que
também foi confirmado pelo adequado nível de mucina na mucosa colônica
destes animais. Além disso, este estudo revelou a eficácia do EHBD em
reduzir a inflamação e o estresse oxidativo no tecido colônico, o que foi
evidenciado pelo aumento do GSH, SOD e CAT e pela redução da atividade
da MPO e dos níveis de TNF e IL-6 colônicos.
O EHDB também se mostrou eficaz na prevenção de alterações
comportamentais que podem inferir desordens comportamentais comuns em
pacientes com UC, dado que o tratamento com o extrato foi capaz de
atenuar comportamentos do tipo depressivo e ansioso em animais colíticos,
o que também foi acompanhado por mudanças nos níveis de indicadores de
neurotoxidade e neuroinflamação, em especial no hipocampo.
Embora o ácido p-cumárico seja o composto majoritário do
EHBD, tal composto não foi efetivo quando administrado isoladamente em
dose calculada de acordo com seu teor no EHBD, indicando que os efeitos
promovidos pelo extrato não são devidos a presença deste composto
isoladamente.
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