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A colite ulcerativa é caracterizada por uma inflamação crônica contínua que acomete
a mucosa colônica. Sua patogênese é parcialmente conhecida e, a terapêutica utilizada
atualmente apresenta um grande número de medicamentos disponíveis, porém com
inúmeros efeitos adversos, algumas terapias de alto custo e, geralmente, ineficazes
para muitos pacientes. Por esse motivo, a busca por terapias alternativas ou mesmo
adjuvantes que reforcem o arsenal terapêutico no tratamento da colite ulcerativa é
emergente. Neste trabalho, foram avaliados os efeitos do extrato hidroalcoólico de
Maytenus robusta Reissek (EHMR) em células intestinais epiteliais da linhagem IEC6 e em danos inflamatórios e oxidativos no cólon e fígado decorrentes de colite
induzida por Dextran Sulfato de Sódio (DSS) em camundongos. Assim, técnicas de
cultivo celular e mensurações dos efeitos da administração de EHMR (100 mg/kg) em
parâmetros pré-clínicos (perda de peso, diarreia e presença de sangue nas fezes),
macroscópicos (comprimento do cólon e o peso do cólon, fígado e baço),
microscópicos (histologia e quantificação de mucinas) e bioquímicos (GSH, LOOH,
SOD, CAT, GPx, GST, MPO, TGO, TGP, IL-6, IL-10 e TNF) foram realizadas.
Primeiramente, a ação do EHMR (1-100 µg/ml) não alterou a viabilidade de células
IEC-6 e reduziu a produção de nitrito nas mesmas células quando estimuladas por
lipopolissacarídeo bacteriano. Em relação aos experimentos in vivo, foi possível
observar atenuações nas alterações fenotípicas no tecido colônico nas análises macro
e microscópicas. O tratamento com EHMR no tecido colônico aumentou os níveis de
GSH em 202% e reduziu os níveis de LOOH em 58%, quando comparados ao grupo
veículo. A atividade da CAT no colón de animais do grupo EHMR foi normalizado a
valores similares ao grupo não colítico. O grupo tratado com EHMR apresentou um
aumento da atividade de GST colônico em 171% em relação ao grupo não colítico.
Com a administração de EHMR foi capaz de reduzir a atividade da MPO (um
marcador de infiltração neutrofílica) e de citocinas inflamatórias (TNF e IL-6) em
29%, 29% e 55%, respectivamente, quando comparados ao tecido colônico de animais

do grupo veículo. Entretanto, a administração de EHMR não foi capaz de reverter os
níveis reduzidos de IL-10 no colón dos camundongos expostos ao DSS. Quanto aos
parâmetros oxidativos hepáticos, a administração de EHMR não foi capaz de reverter
alterações nos níveis de GSH e LOOH e nem aumentar os níveis de SOD e CAT em
animais induzidos por DSS. Porém, o tratamento com EHMR aumentou em 13% os
níveis de GST hepático e diminuiu em 34% o nível de GPx em relação ao grupo não
colítico. O tratamento com EHMR não modificou a atividade de MPO e os níveis de
TNF no fígado, porém reduziu em 37% os níveis de IL-6 quando comparado ao grupo
veículo. Com relação aos marcadores de danos hepáticos, as enzimas AST e ALT, o
grupo tratado com EHMR reduziu os níveis séricos desses marcadores em 42% e 47%,
respectivamente quando comparados ao grupo veículo. Por fim, o EHMR foi capaz
de reduzir o trânsito intestinal em 12% quando comparado ao grupo veículo. Neste
conjunto sugere-se que o EHMR minimiza a inflamação da mucosa colônica, mantém
a atividade antioxidante do cólon e induz a uma possível ferramenta potencial para
prevenir a lesão hepática secundária à colite ulcerativa.
Palavras-chave: Colite. Estresse oxidativo. Intestino. Fígado. Fitoterapia. Produtos
Naturais.
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Ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease related to genetic,
environmental an immunological mechanisms. The available drugs for the treatment
of UC are limited, expensive and closely associated with side effects. Moreover, a
close relationship between UC and hepatic disorders has been described. Given that
additional preventive/adjuvant strategies to treat UC - or the liver damage associated
with it - are required, the present study evaluates the effects of the hydroalcoholic
extract do Maytenus robusta Reissek (Celastraceae) on colon and liver of mice with
colitis induced by dextran sodium sulfate (DSS). The effects of hydroalcoholic extract
of M. robusta (HEMR) on intestinal epithelial cells (IEC-6 line) and on inflammatory
and oxidative damage in the colon and liver caused by dextran sulfate (DSS)-induced
colitis in mice were evaluated. For this purpose, cell culture techniques and the effects
of HEMR (1-100 mg/kg, p.o) on pre-clinical parameters (weight loss, diarrhea,
presence of blood in the faeces), macroscopic (colon length and colon weight),
histological, histochemical and biochemistry parameters (GSH, LOOH, SOD, CAT,
GPx, GST, MPO, TGO, TGP, IL-6, IL-10 and TNF) were assessed. The incubation
of HEMR (1-100 μg/mL) did not alter the viability, but reduced nitrite production of
IEC-6 stimulated by bacterial lipopolysaccharide. In vivo, was possible to observe
attenuations in the macro and microscopic alterations in the colonic tissue from mice
treated with HEMR (100 mg/kg, which in turn, reduced the disease activity index. In
addition, in the colonic tissue, treatment with HEMR increased GSH levels by 202%
and reduced LOOH levels by 58%, compared to the vehicle group. The level of CAT
activity in the colon of EHMR-treated mice was normalized to values similar to those
of the non-colitic group. Interestingly, the group treated with HEMR showed
increased colonic GST activity, reaching 171% compared to the non-colitic group.
HEMR also reduced the activity of MPO (a neutrophil infiltration marker) and
inflammatory cytokine secretion (TNF and IL-6) on the colon. However,
administration of HEMR was not able to reverse reduced levels of IL-10 in the colon
of mice exposed to DSS. Regarding the hepatic parameters, HEMR was not able to

reverse changes in GSH and LOOH levels, or to increase in the activities of SOD,
CAT or MPO in mice exposed to DSS. But, HEMR increased hepatic GST levels, and
decreased GPx activity in relation to the non-colitic group. In addition, HEMR
reduced hepatic IL-6 levels by 37%. Furthermore, the HEMR treatment reduced AST
and ALT serum levels, markers of liver damage, in mice exposed to DSS. Finally, the
HEMR was able to reduce intestinal transit by 12% compared to the vehicle group. In
this set, our findings suggest that HEMR minimizes inflammation of the colonic
mucosa, and maintains the antioxidant activity of the colon. In addition, EHMR may
be a potential tool to prevent hepatic injury secondary to ulcerative colitis
(CEUA/UNIVALI: 035/15).
Keywords: Colitis. Oxidative stress. Intestine. Liver. Phytotherapy. Natural products.
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1 INTRODUÇÃO
As doenças inflamatórias intestinais (DII) que correspondem
principalmente a doença de Crohn e a colite ulcerativa são doenças
complexas e multifatoriais, caracterizadas por inflamação crônica do
intestino (BARRET, 2015). A colite ulcerativa (UC) acomete o intestino
grosso (cólon e reto) de maneira contínua, sendo caracterizada por uma
inflamação da camada superficial do intestino chamada de mucosa, porém,
pode apresentar ulcerações, edema e hemorragia ao longo de todo o cólon.
Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes incluem distúrbio
recorrente de diarreia sanguinolenta, com possível presença de muco,
desidratação, dor abdominal inferior e cólicas que são temporariamente
aliviadas pela defecação. Esses sintomas podem perdurar por dias, semanas,
meses antes de cederem (HENDRICSON et al., 2002; KUMAR et al., 2010;
BRASILEIRO FILHO, 2011).
A prevalência das DII teve um aumento gradual considerável nos países
industrializados na segunda metade do século XX. A maior prevalência
encontra-se principalmente na Europa, América do Norte e Reino Unido,
afetando preferencialmente indivíduos residentes em áreas urbanas e com um
poder sócio econômico mais elevado (LONGO; FAUCI, 2013). Segundo a
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (2017) ainda
há poucos dados estatísticos sobre as DII, assim como qualquer estudo que
busque entender todas as dúvidas pertinentes a esses casos. Tampouco, há
estudos a respeito de sua incidência e prevalência.
Segundo Cotran et al., (1996), Kang et al., (2008) e Sobrado; Sobrado
(2016) a etiologia das DII podem ser divididas em grupos, entre eles estão os
que consideram o envolvimento de um agente infeccioso; os que relacionam
as doenças a mecanismos imunológicos, sendo que eles podem ser os
precursores ou perpetuadores das doenças; os que indicam o envolvimento
de mecanismos psicossomáticos, genéticos, dietéticos, ambientais,
vasculares, traumáticos, hormonais, além do desequilíbrio da microbiota
intestinal.
Para as DII, o tratamento utilizado geralmente é inespecífico e ineficaz,
pois não se evita as crises recidivas e nem a cura da doença. Vários
pesquisadores na área alertam que em pacientes submetidos ao tratamento
com fármacos convencionais como corticosteroides, antibióticos,
aminossalicilatos, imunomoduladores e medicamentos biológicos. Nos

30

pacientes 60 a 70% deles necessitarão de intervenção cirúrgica devido a
complicações relacionadas a doença, e desses, 50% necessitarão de cirurgia
subsequente. Apesar de ter um número elevado de medicamentos disponíveis
para o tratamento, 15-20% dos pacientes necessitarão de internação devido a
complicações no quadro do paciente, além dos inúmeros relatos de efeitos
adversos causados por tais medicamentos (CAMBUI; NATALI, 2015;
SOBRADO; SOBRADO, 2016).
A planta medicinal Maytenus robusta Reissek (Celastraceae),
popularmente conhecida como cafezinho do mato ou coração de bugre é
empregada para o tratamento de doenças gastrointestinais, principalmente em
processos ulcerosos, em estados da região sul do Brasil (BALBACH, 1980;
CUNHA, 2003, NIERO et al., 2011). A decocção ou a infusão das folhas de
M. robusta tem sido consumida com a proposta gastroprotetora ou
detoxificante, similarmente a outras espécies de Maytenus sp (TESKE e
TENTRINI, 2001).
Recentemente, o potencial hepatoprotetor do extrato hidroalcoólico das
folhas de M. robusta (EHMR) foi descrito em camundongos e em hepatócitos
humanos (THIESEN et al., 2017). A relação entre colite ulcerativa e
desordens hepáticas têm sido descritas por Radema et al. (1991), Lee et al.
(2012), Trivedi e Jena (2012) e Trivedi e Jena (2013). Aproximadamente 5 a
10% dos pacientes colíticos desenvolvem desordens hepatobiliares
(TRIVEDI e JENA, 2013). Neste contexto e dado a emergente necessidade
de terapias adjuvantes no tratamento da colite ulcerativa ou ainda que
previnam ou minimizem o dano hepático subsequente a inflamação intestinal,
o presente estudo avaliou os efeitos do EHMR em parâmetros inflamatórios
e oxidativos no colón e fígado de camundongos com colite ulcerativa
induzida por dextran sulfato de sódio (DSS).
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar os efeitos protetores do extrato hidroalcoólico de Maytenus
robusta no dano inflamatório e oxidativo colônico e em parâmetros
associados ao dano hepático decorrente de colite ulcerativa induzida por DSS
em camundongos.
2.2 Objetivos Específicos

Avaliar os efeitos do extrato hidroalcoólico de M. robusta na viabilidade
de células intestinais murinas (linhagem IEC-6) e na produção de espécies
reativas de oxigênio e óxido nítrico;

Mensurar os efeitos do extrato hidroalcoólico de M. robusta na colite
ulcerativa induzida por DSS em camundongos, avaliando o índice de
atividade da doença, bem como utilizando análises macroscópicas e
microscópicas da mucosa colônica;

Avaliar o efeito do EHMR nos parâmetros inflamatórios e no sistema
antioxidante em tecido colônico e hepático de camundongos submetidos ao
modelo de colite ulcerativa induzida por DSS;

Avaliar os efeitos do extrato hidroalcoólico de M. robusta no dano
hepático secundário à colite ulcerativa induzida por DSS em camundongos;

Determinar os efeitos do extrato hidroalcoólico de M. robusta no
transito intestinal de camundongos saudáveis.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Anatomia e fisiologia do intestino grosso
O intestino grosso é um órgão tubuliforme, em forma de ferradura, que
tem seu início no ceco e sua terminação na junção reto-sigmoidiana (Figura
1). Mede aproximadamente 1,5 metros de comprimento e seu diâmetro, maior
em sua parte proximal (10 cm) em pessoa adulta e, vai diminuindo
discretamente em direção ao segmento distal (FREITAS NETO, 1981;
ORIÁ, R. B.; BRITO, G. A. C., 2016). Este é dividido nas seguintes regiões:
ceco, cólon, reto e canal anal. O ceco trata-se da porção proximal do intestino
grosso. O cólon é a parte mais longa e é dividido em ascendente, transverso,
descendente e sigmoide; o reto continua do colo sigmoide até o canal anal e
tem uma camada muscular espessa; o canal anal é contínuo a partir do reto e
se abre para o meio externo a partir do ânus (APLEGATE, 2012). O intestino
grosso é caracterizado por apresentar mobilidade, capacidade de distensão,
pela disposição especial da sua musculatura, e pelo tempo no qual consegue
reter o seu conteúdo, sendo estas características diretamente relacionadas
com algumas de suas funções, como por exemplo, o armazenamento e
transporte de fezes (GARDNER et al., 1971).
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Figura 1: Anatomia do intestino grosso

Fonte: Designua, 2018.

A parede da mucosa é composta por um grande número de células
caliciformes, porém, não apresenta vilos. Nos seus intervalos regulares há
estreitamentos caracterizando espécie de sacos, denominadas haustras. Na
sua parede (Figura 2) é possível verificar quatro capas: a capa mucosa que
cobre todo o interior do órgão e engloba glândulas e células epiteliais
especializadas na produção de muco e na absorção de líquidos; a capa
submucosa que é formada por um tecido conjuntivo largo contendo rede de
capilares sanguíneos, nódulos linfáticos e fibras nervosas; a capa muscular
que é composta por duas capas de fibras musculares, uma circular e outra
longitudinal; a capa serosa, mais externa, e uma delgada túnica de tecido
fibroelástico correspondente a uma extensão do peritônio, membrana que
cobre os órgãos presentes na cavidade abdominal (KACHLIK et al., 2010).
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Figura 2: Camadas histológicas do tecido colônico

Fonte: Epífise Proximal, 2010.

O muco liberado pelas células caliciformes está presente em todo o trato
gastrointestinal e é responsável pela lubrificação e proteção das superfícies
intestinais. É caracterizado como sendo uma substância espessa composta de
água, eletrólitos e um conjunto de vários mucopolissacarídeos. Sua
propriedade aderente faz com que ele envolva os alimentos, formando uma
camada fina, ocorrendo assim, a facilidade no deslize do bolo fecal,
facilitando o processo de evacuação. Tanto o intestino delgado quanto o
intestino grosso são protegidos pelo muco, sendo que a mais abundante e
estudada das mucinas é a MUC2. Estudos demonstraram que camundongos
deficientes de MUC2 mostram desenvolvimento espontâneo de colite.
Porém, as propriedades do muco são diferentes nas duas regiões, no íleo tem
apenas uma camada, não está aderido ao epitélio e é permeável a bactérias,
diferente do muco no intestino grosso que protege a parede intestinal contra
lesões e propicia um meio aderente mantendo as substâncias fecais úmidas
(LIMA et al., 2016; RODRIGUES et al., 2016).
A inervação do intestino grosso ocorre a partir do sistema nervoso
autônomo compreendendo o componente simpático (responsável pela
diminuição das atividades motora e secretora) e o parassimpático
(responsável pelo aumento das atividades motora e secretora) (FREITAS
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NETO, 1981; ORIÁ, R. B.; BRITO, G. A. C., 2016). Já o sistema nervoso
entérico coordena um dos mais importantes reflexos do sistema
gastrointestinal, o peristaltismo. Formado por neurônios distribuídos por toda
a área gastrointestinal sendo organizados em gânglios que se comunicam
entre si. Devido a quantidade de células neurais e suas funções é denominado,
também, de cérebro gastrointestinal (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN,
1998).
O intestino grosso atua como reservatório para o armazenamento de
produtos de degradação e materiais indigeríveis antes de sua eliminação pela
defecação. Em geral, as células epiteliais colônicas (ou colonócitos) não
expressam transportadores absortivos para nutrientes convencionais, como
monossacarídeos, peptídeos, aminoácidos e vitaminas, mas podem estar
relacionados com captação de outros constituintes luminais. Muitos
nutrientes, como vitaminas, tornam-se biodisponíveis a serem absorvidos
pelo intestino apenas após sua passagem pelo metabolismo das bactérias
colonizadoras do intestino. Entre a microbiota existente no intestino podemos
citar: Escherichia coli, Lactobacillus sp. e bifidobactérias. Além dos
nutrientes, o intestino grosso também proporciona ao organismo a absorção
de água. O processo digestivo termina com a eliminação das fezes
(evacuação) pelo ânus, que relaxam as pregas anais (musculatura)
possibilitando a eliminação das fezes (GUYTON, 2011).
Essa função excretora não é restrita apenas aos resíduos não absorvíveis
da refeição, mas inclui-se, também, a classes específicas de substâncias que
não podem sair do corpo por outras vias. O intestino grosso também abriga
um complexo ecossistema de bactérias simbióticas, conhecidas como
comensais, mesmo em condições de vitalidade, muitos membros dessa
comunidade morrem diariamente ou são eliminados pelas fezes. As células
do próprio revestimento intestinal sofrem rápida renovação, e as fezes
também contém resíduos dessas células mortas que se desprendem do
revestimento após o desempenho de suas funções (BARRET, 2015).
O cólon é a região com um ecossistema comensal abundante, composto
principalmente por bactérias anaeróbias no indivíduo sadio, e esses
simbiontes contribuem de maneira significativa para o estado nutricional do
corpo como um todo. Cada indivíduo desenvolve uma microbiota
característica, porém, o contato de bactérias e microrganismos a partir da
água e de alimentos pode desequilibrar essa homeostasia. Para que haja
proteção contra os microrganismos, o trato gastrointestinal (TGI) conta com
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um tecido linfático associado a mucosa (GALT) que ocorre na forma de
células imunes difusas presentes na lâmina própria das vilosidades da
mucosa, bem como linfócitos arranjados em nódulos linfáticos, as Placas de
Peyer (SILVERTHORN, 2010).
Além da função de digestão e absorção de nutrientes, o trato
gastrointestinal necessita executar com precisão uma tarefa complexa e
difícil, a sincronia entre a prevenção de uma resposta imune desordenada
contra comensais e a adequada detecção e eliminação de microrganismos
patogênicos. Por isso, é de suma importância que a mucosa intestinal esteja
íntegra, pois atua como uma barreira protetora contra antígenos, toxinas,
macromoléculas e outros microrganismos do meio externo (GROSCHWITZ,
2009; ANTONI, 2014).
De acordo com Edelblum (2009) e Antoni (2014) as alterações na
barreira epitelial intestinal podem afetar diferentes níveis do mecanismo de
proteção, incluindo alterações nos receptores de reconhecimento padrão
(PRRS), produção de AMP alterada, aumento da permeabilidade da barreira
epitelial, entre outras, consequentemente, levando a uma redução na função
da barreira. Esse desequilíbrio entre os microrganismos e os mecanismos de
proteção do hospedeiro permitem que mais bactérias entrem em contato
direto com os mecanismos imunitários do epitélio e da mucosa.
Consequentemente, reações imunes compensatórias excessivas são
desencadeadas, liberando citocinas pró-inflamatórias, que induzem a
disfunção da barreira epitelial, resultando em inflamação intestinal crônica.
O sistema imune da mucosa intestinal é muito bem organizado e
coordenado, não havendo reação com bactérias comensais e antígenos
provenientes da dieta, evitando, assim, a entrada de agentes patogênicos.
Esse mecanismo é conhecido como tolerância oral, sendo que qualquer
inconformidade com este mecanismo da resposta imunitária pode ser o
gatilho para o desenvolvimento de doenças intestinais, porém, ainda não se
sabe o real motivo pelo qual isso ocorre (MOWAT, 2003).

3.2 Doenças Inflamatórias Intestinais (DII)
O TGI pode ser afetado por inflamações capazes de alterar sua estrutura
e seu funcionamento, sendo a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa
(UC) as principais formas de doenças inflamatórias intestinais. Estas são
caracterizadas por distúrbios inflamatórios crônicos que afetam o TGI, tendo
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sua incidência aumentada drasticamente no século 20, sua maior incidência
dar-se-á em países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Europa
Ocidental. No Brasil, há uma grande dificuldade em encontrar dados, uma
vez que, as DII não são consideradas doenças de notificação compulsória e,
portanto, qualquer dado encontrado é subestimado. Mesmo as duas doenças
tendo manifestações com fenótipos similares, há diferenças clínicas,
patológicas e fisiológicas que possibilitam distingui-las (Quadro 1)
(DANESE; FIOCCHI, 2011; FROLKIS et al., 2013).
Quadro 1: Comparação entre os achados clínicos das principais formas de DII:
Manifestações fisiológicas
Sintomas:
Dor
Vômito
Diarreia
Sangue nas fezes
Tenesmo
Perda de peso
Achados macroscópicos

Colite ulcerativa

Doença de Crohn

Ocasional
Raro
Frequente
Comum
Comum
Comum

Frequente
Frequente
Frequente
Incomum
Incomum
Raro

Predomina no cólon
distal
Envolvimento
retal
frequente
Lesões contínuas
Úlceras superficiais
Aspecto polipoide

Predomina no cólon
proximal
Envolvimento retal raro
Lesões segmentares
Úlceras profundas
Aspectos em mosaico

Achados microscópicos

Inflamação difusa
Inflamação segmentar
Frequentes abcessos de Raros abcessos
criptas
Mucosa sem atrofia
Mucosa atrófica
Granulomas frequentes
Ausência de granulomas Rara depleção de células
Pronunciada depleção caliciformes
de células caliciformes
Fonte: Adaptado de Revista Brasileira de Medicina, 2018.

As DII podem aparecer em qualquer fase da vida, sendo que a maior
prevalência se encontra em indivíduos com idade entre 15 e 30 anos e, um
menor pico de incidência em indivíduos entre 50 a 70 anos, com elevado
índice na população de origem caucasiana e em grupos pertencentes a um
padrão socioeconômico mais elevado (PALLIS et al., 2002).
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Sabe-se que as DII interferem de modo significativo na condição de vida
do paciente, pois em virtude da cronicidade envolvida, recidivas são
frequentes, há necessidade de uso prolongado de medicamentos,
consequentemente efeitos adversos são relatados. Complicações graves
podem ocorrer como obstrução intestinal, perfuração, hemorragia e a
necessidade de cirurgias impactando na qualidade e na forma do paciente em
conduzir sua vida e, também, no sistema público de saúde (BRITO et al.,
2007).
Há relatos de que as DII são caracterizadas por um grupo de condições
inflamatórias crônicas, resultantes da ativação persistente e inadequada do
sistema imune. Essa desregulação manifesta-se por meio de uma elevação
local de diversas citocinas como: TNF (fator de necrose tumoral), IFN-γ
(interferon-γ), IL-12 (interleucina-12), IL-13 (interleucina-13) e IL-17
(interleucina-17). Como consequência dessa desregulação ocorre danos no
tecido epitelial e é possível observar nas lesões colônicas o infiltrado de
células imunes excessivas e devastação do tecido (PINHO, 2008; LEE;
KWON; CHO, 2018.
Conforme CLEYNEN et al., (2016) a história natural e o curso clínico
das DII são muito heterogêneo, pois até 20% dos pacientes com colite
ulcerativa precisam de colectomia para as doenças refratárias e mais de 50%
dos pacientes com doença de Crohn necessitam de cirurgia dentro de 10 anos
do diagnóstico da doença, até 50% dos pacientes com colite ulcerativa e 30%
dos pacientes com DC terá um curso da doença bastante remisso sem a
necessidade de imunossupressão ou cirurgia.
As DII necessitam de diagnósticos minuciosos que se baseiam em
análise de dados clínicos, radiológicos, laboratoriais, endoscópicos e
histopatológicos. Porém, dificilmente há capacidade de previsão de
comportamento e curso da doença, bem como das possíveis complicações
associadas a progressão dessas doenças (BAUGERIE et al., 2006;
FREEMAN, 2008; KUNA, 2013).
3.2.1 Etiologia das DII
No que se refere a etiologia dessas doenças, a mesma continua não
elucidada completamente. Sabe-se que uma série de fatores (Figura 3)
contribuem para o desencadeamento da inflamação da mucosa, entre eles
podemos citar as causas ambientais, fatores genéticos, alterações
imunoregulatórios e a exposição a microrganismos. Esses fatores têm grande

40

relevância, pois desde o nascimento do indivíduo, seu estilo de vida,
exposição ao meio ambiente, poluição e até mesmo o fator genético
continuam a alterar a composição, estrutura e função da microbiota intestinal
alterando, consideravelmente, o risco e a história natural da doença ao logo
da vida (MARCHESI et al., 2007; ANANTHAKRISHNAN et al., 2017).
Figura 3: Fatores que contribuem para o desenvolvimento das DII

Fonte: Adaptado de Nature, 2017.

Há inúmeros indícios de que principalmente fatores genéticos e
ambientais estejam envolvidos na patogênese das DII, ocasionando um
desequilíbrio na proporção normal entre a microbiota intestinal, a integridade
a função das células epiteliais intestinais e o sistema imunológico. Através
disto, é possível observar que apenas um fator isolado não é capaz de
desenvolver a inflamação intestinal (MARCHESI et al., 2007).


Fatores ambientais

As mais elevadas taxas de DII encontram-se em países desenvolvidos e
em indivíduos de classe socioeconômica alta. A justificativa para isso se dá
em virtude da falta de exposição a microrganismos ainda quando jovem,
desencadeando DII e autoimunes devido as rigorosas melhorias nas
condições sanitárias. A convivência de várias crianças aumenta a exposição
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a bactérias entéricas diminuindo a risco de desenvolvimento das DII
futuramente (ANANTHAKRISHNAN et al., 2017).
A composição da microbiota intestinal é dinâmica e sofre modificações
dependendo da idade, mudanças ambientais e hábitos alimentares (qualidade
e quantidade dos produtos ingeridos). Vários estudos têm relacionado a
deficiência de micronutrientes ao desenvolvimento das DII e, tanto em
humanos quanto em animais demonstraram os benefícios das fibras
alimentares e dos ácidos graxos de cadeira curta na microbiota intestinal e
inflamação intestinal, diminuindo a incidência de DC e UC. No que se refere
aos carboidratos, esses diminuem a diversidade da microbiota intestinal (DE
SOUZA, 2017).
Segundo Frolkis (2013) estudos indicam que os pacientes com DII são
moradores de centros urbanos com alta concentração de poluentes. O
mecanismo pelo qual a poluição desencadeia tais doenças não está elucidado.
Outro fato citado é o estresse, porém este não está relacionado ao
desenvolvimento da doença, mas sim a sua modulação, pois este pode alterar
a função imune e influenciar no curso das DII.
O tabagismo está entre os fatores complicadores para a DC, pois piora
o prognóstico do paciente, aumentando a frequência de crises e a necessidade
de cirurgia, aumentando a recorrência pós-cirúrgica, enquanto que na UC este
passa a ser um aliado, sendo que a maioria dos pacientes são não fumantes
ou optaram por eliminar este hábito de sua vida. Além disto, estudos
demonstraram que indivíduos expostos a fumaça passiva não sofrem
influência no desenvolvimento das DII. Porém, o tabagismo está
estreitamente correlacionado com a não aptidão dos pacientes por atividades
físicas, ou seja, a sinergia desses dois fatores pode contribuir negativamente
na patogênese da doença (HASHASH; BINION, 2017).
Estratégias de melhoria na saúde pública como saneamento básico e,
também, o uso demasiado de antibióticos tem como consequência a
alteração da microbiota intestinal devido a interação entre humanos e
microrganismos ambientais, através disto, ocorre um desequilíbrio entre
bactérias comensais e patogênicas o que acaba gerando menor exposição a
enteropatógenos acarretando assim, na maturação inadequada do sistema
imune (ANANTHAKRISHNAN et al., 2017).
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Fatores genéticos

Os familiares de primeiro grau de indivíduos acometidos pelas DII
demonstram cerca de 20 a 50 vezes maior probabilidade de desenvolver DC
quando comparados a indivíduos sadios e, 10 a 20 vezes maior probabilidade
de desenvolver UC. Em irmão afetados, geralmente as idades, local da
doença, comportamento e manifestações extra intestinais são semelhantes.
Quando se trata de irmãos gêmeos monozigóticos, estes apresentam de 20%
- 44% de características semelhantes na DC e 3,8% - 6,5% em gêmeos
dizigóticos. Na UC estes representam 6% - 16% e 3% respectivamente
(ZHENG, 2003; SANTOS, 2017).
Estudos tem demonstrado por meio de várias análises do genoma alguns
locis de ligação, envolvendo apenas alguns cromossomos. NOD2 tem sido
citado frequentemente como o gene para a susceptibilidade genética da DC
(ZHENG, 2003).
As DII já foram caracterizadas como doença genética do modelo
recessivo mendeliano (Mendeliano é um fenótipo de defeito de gene único),
porém há controvérsias, pois, pais da maioria dos pacientes com as DII
desenvolvidas eram saudáveis, e irmãos e crianças dos pacientes tinham uma
taxa inferior a 50% para o desenvolvimento da doença e a redução no índice
se dá a medida que a distância entre os graus de parentescos aumenta. A
incidência de DII em crianças de cônjuges afetados é inferior a 100%. A
análise de ligação detectou vários locis de ligação que são distribuídos em
vários cromossomos (ZHENG, 2003; SANTOS, 2017).
Sabe-se que as DII estão relacionadas a distúrbios imunológicos, sendo
assim, estudos tem se voltado para genes NOD2/CARD15, HLA-II,
citocinas, receptor de citocinas e moléculas de adesão (ZHENG, 2003; KO et
al., 2018). Dada variedade dos achados neste campo, seguem sumarizados
dados relevantes acerca do tema:
a.

Mutações NOD2/CARD15

O reconhecimento do gene NOD2 como desencadeante das DII é
sustentada pela análise de ligação, análise de associação e análise de função
imunológica. NOD1 trata-se de uma proteína intracelular formada por vários
domínios, sendo que um deles é rico em leucina e pode estar relacionado a
ativação do fator nuclear kB (NF-kB) e também promover a apoptose. O
NOD2 tem um domínio a mais que a NOD1 e um elevado grau de
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polimorfismo. É expressa principalmente em monócitos, sendo que após a
estimulação por lipopolissacarídeos (LPS) resulta na ativação de NF-kB
(ZHENG, 2003), ou seja, o principal ponto de regulação da sinalização do
LPS via NF-kB é a regulação pós-translacional do adaptador citoplasmático
IkB-alfa que reprime o NF-kB no citoplasma e o libera após o estímulo na
membrana, ativando a sua fosforilação e degradação proteossômica (CRUSMACHADO, 2010). Estudos tem demonstrado que o NOD2 é um receptor
intracelular para agentes patogênicos bacterianos, manifestando-se apenas
em monócitos e que o domínio LRR (regiões ricas em leucinas) de NOD2
pode ser ativado por LPS liberando o sinal de NF-kB, emitindo assim, a
expressão de citocinas pró-inflamatórias. O domínio LRR também pode
desencadear a apoptose. Contudo, este é o mecanismo mais aceito de que as
mutações em NOD2 elevam a sensibilidade dos monócitos aos agentes
patogênicos bacterianos, resultando na expressão elevada de certas citocinas
pró-inflamatórias ou promovendo a deficiência da apoptose, ocasionando o
acúmulo de monócitos na mucosa intestinal e a possível cronicidade. Sabese que a identificação de NOD2 foi um marco na história da investigação do
fator genético propenso as DII (ZHENG, 2003; KUGATHASAN; FIOCCHI,
2007;).
b. Polimorfismos no gene antígeno leucocitário humano (HLA)
O gene HLA é formado por três regiões: HLA-I, HLA-II e HLA-III.
O HLA-I inclui HLA-A, HLA-B e HLA-C, enquanto HLA-II consiste em
HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP. Os genes da imunidade primária na região
HLA-III são TNF-α, TNF-β, C2 (proteína do sistema complemento
relacionada a imunidade inata) e C4 (proteína do sistema complemento atua
em várias funções do sistema imune, tem papel crucial na ativação das vias
de apresentação antígeno/anticorpo), sendo estes genes altamente
polimórficos (ZHENG, 2003). Os genes HLA-II manifestam-se
principalmente nos macrófagos, células dendríticas e células epiteliais
tímicas, desempenhando papel fundamental na apresentação de antígenos
exógenos. As DII estão intimamente relacionadas aos distúrbios da subclasse
de linfócitos Th sendo que a microbiota intestinal é o fator mais evidente de
indução do distúrbio imunológico. Os linfócitos T aceitam os antígenos
entéricos apresentados por macrófagos já que as variantes de sequências de
HLA-II promovem facilmente a desorganização dessa apresentação do
antígeno, resultando em desequilíbrio da subclasse dos linfócitos Th. Estudos
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relacionados ao HLA-DR (um receptor de superfície celular MHC classe II
codificado pelo complexo HLA) que estão envolvidos em várias condições
autoimunes, susceptibilidade a doenças e resistência a doenças. Estudos
sugerem que a UC está relacionada positivamente a DR2 e DR9, enquanto a
DR4 relaciona-se negativamente a doença. Já a DC está positiva para DR7 e
DQ4 e negativamente a DR2 e DR3. A diversidade foi óbvia entre UC e DC
no que se refere aos polimorfismos de genes HLA-II. É possível observar
após vários estudos realizados alguns alelos associados positivamente ou
negativamente, mas vários deles apresentam discrepâncias, ou seja, alguns
podem desenvolver um papel mais dominante em uma comunidade do que
em outra (ZHENG, 2003; GOYETTE et al., 2015).
c. Polimorfismo das citocinas, receptores de citocinas e molécula de
adesão
A IL-1β regula a expressão de HLA-II, molécula de adesão e IFN-γ de
forma autócrina, mas também, as vezes pode atuar de forma parácrina
promovendo a atividade do linfócito Th e exercendo um papel importante no
desenvolvimento da resposta imune. O TNF-α é caracterizado como um fator
patogênico para as DII, pois encontra-se elevado na mucosa intestinal dos
pacientes, sendo que a terapia anti-TNF-α mostrou resultados positivos para
as DII refratárias. Resultados de alterações nesses genes estão relacionados a
patogênese das DII, aumentando a expressão de TNF-α e promovendo a
atividade e proliferação dos linfócitos Th. A IL-4 expressa principalmente
nos linfócitos Th2, exerce um papel importante na regulação das subclasses
de linfócitos Th e conduz a diferenciação e proliferação dos linfócitos B ou
macrófagos, sendo considerado fator preponderante no início da UC
(CRAGGS et al., 2001; PENG et al., 2002). A secreção de IL-10 por
linfócitos Th2 ou Th3 pode diminuir a expressão de IL-12 e TNF-α em célula
natural killer ou macrófagos limitando a atividade ou proliferação dos
linfócitos Th1. A deficiência funcional da IL-10 está associada a cronicidade
das DII (KOSS et al., 2.000; ZHENG, 2003). A ICAM-1 (molécula de adesão
intracelular 1) trata-se de um membro da superfamília das imunoglobulinas
que está presente em pequenas concentrações nas membranas de leucócitos e
células endoteliais. Desempenha um papel importante na regulação da
localização dos linfócitos. A elevada expressão de ICAM-1 e infiltração de
linfócitos encontra-se presente na mucosa intestinal de pacientes com DDI
(CRAGGS et al., 2001; DONALDSON et al., 2001; PENG et al., 2002).
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Sistema imunológico

Inúmeros estudos têm se concentrado no papel da imunidade inata e
adaptativa na mucosa intestinal de pacientes com DII. Na imunidade inata a
disfunção da barreira epitelial inclui a interrupção de mucinas e as junções
justapostas, expressão incorretas de peptídeos antimicrobianos e detecções
anormais de antígenos são citados como causas em pacientes com DII. Além
disso, a autofagia desregulada também vem sendo citada como possível
causadora dessas doenças (EOM et al., 2018).
A resposta imune adaptativa é mediada por linfócitos T que possuem
memórias duradouras contra alvos específicos, incluindo agentes patogênicos
intra e extracelulares. Os linfócitos T incluem as T helper (Th) e T
reguladoras (Tregs) que são diferenciadas das células T naive (T0). Na DC a
IL-12 estimula as células a liberarem INF-γ o qual induz a produção de TNFα ativando os macrófagos na mucosa epitelial. Em contrapartida, na UC há
resposta e secreção excessiva de IL-5 e IL-13, porém está ideia não está sendo
muito aceita, por ter outras pesquisas controversas a esta (EOM et al., 2018).
Enquanto a DC é uma doença mediada por Th1, a UC é mediada por
Th2. Estudos recentes têm sugerido que a Th17 também esteja envolvida nas
DII, pois após sua cascata de ativação, está produz uma série de citocinas
(secreta IL-17) e amplifica o processo inflamatório na mucosa intestinal. Está
bem enfatizado que a inibição da Th17 pode diminuir o desenvolvimento de
colite aguda por meio da redução da inflamação (EOM et al., 2018; LEE;
KWON; CHO, 2018).
Em indivíduos saudáveis, as bactérias comensais mantêm uma simbiose
perfeita com o hospedeiro, modulando várias respostas tanto do sistema
imune quanto do adaptativo. Porém, quando há falhas nos genes envolvidos
com o sistema imunológico, uma desregulação na microbiota intestinal acaba
ocasionando a disbiose (Figura 4) (EOM et al., 2018).
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Figura 4: Interação entre a microbiota imune na mucosa intestinal durante o estado
de homeostasia e inflamação

Fonte: Adaptado de LEE; KWON; CHO, 2018

Contudo, as DII são um grupo de doenças desencadeadas por vários
fatores, que em conjunto resultam em um processo inflamatório crônico
desregulado (Figura 5) (EOM et al., 2018).
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Figura 5: Conjunto de ações envolvidos na patogênese das DII

Fonte: Adaptado de EOM et al., 2018.

3.2.2 Doença de Crohn
A doença de Crohn (DC) é uma DII crônica, na qual há uma resposta
anormal da imunidade intestinal contra antígenos luminais em indivíduos
geneticamente predispostos. Há indícios de que o primeiro passo para o
desenvolvimento da doença seja o aumento da permeabilidade intestinal,
fazendo com que os antígenos derivados de bactérias comensais passem para
a camada submucosa e a lâmina própria intestinal. Na DC ocorre o
acometimento de várias partes do trato gastrointestinal, da boca até o ânus,
sendo que, geralmente, o íleo terminal é considerado o eixo da doença,
enquanto que o reto é poupado e o duodeno raramente envolvido (Figura 6).
Apresenta-se sob três formas principais: inflamatória, fistulosa e
fibroestenosante. A inflamação causada gera diminuição da integridade da
mucosa epitelial e perda da função de absorção das células epiteliais da
superfície (HENDRICKSON et al., 2002; FERNANDES et al., 2009;
GONÇALVES et al., 2016).
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Figura 6: Doença de Crohn

Fonte: Adaptado de Morbus Crohn, Darmerkrankung Symptome, 2018.

A DC não é curável clínica ou cirurgicamente, sendo sua história natural
marcada por agudizações e remissões. Não é uma doença contagiosa e pode
afetar tanto crianças quanto adultos (principalmente entre os 15-40 anos), não
havendo predominância de sexo (PORTARIA SAS/MS nº 966, 2014).
Pacientes com DC tem como característica marcante o acometimento
transmural do TGI, que pode afetar todas as camadas (desde a mucosa até a
serosa) e que possui um caráter descontinuo de lesões, devido a áreas de
mucosa preservadas em meio às de atividade inflamatória (Figura 7A e 7B).
Nas áreas acometidas, pode-se observar desde discretas erosões, edemas,
friabilidade, enantema, fístulas, sendo mais característico a presença de
úlceras. Manifestações extra intestinais (MEI) associadas ou isoladas podem
ocorrer e atingem mais frequentemente pele, articulações, olhos, fígado e
trato urinário (LANGHOLZ, 1997; FIOCCHI, 1998).
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Figura 7: Demonstração da fisiopatologia da Doença de Crohn

Legenda: Painel A: Regiões intestinais comprometidas pelo processo inflamatório na
Doença de Crohn. Painel B: Inflamação transmural na Doença de Crohn acometendo
as camadas do intestino.
Fonte: MERKLE, 2007; 123RF, 2018; SMART PANCE e PANRE, 2018.

Na DC a maioria dos casos observados possui o envolvimento
macroscópico do intestino, sendo observado em 30% do intestino delgado,
40% do intestino grosso e 30% do cólon (ESBERARD, 2012). O intestino
apresenta aparência espessa e edemaciada como consequência do edema,
inflamação, fibrose e hipertrofia da muscular própria. O lúmen se apresenta
estreitado com nítida delimitação dos segmentos intestinais afetados com
relação aos não afetados. Outro aspecto característico da DC é o “aspecto de
paralelepípedo” oriundo da tumefação nodular, fibrose e ulceração na
mucosa, além da presença de fissuras delgadas entre as pregas da mucosa
(Figura 8A) (VAN ASSCHE, 2010).
No exame histológico são visualizadas inflamações com infiltrado
neutrofílico na camada epitelial e no interior das criptas, abcessos, danos
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crônicos na mucosa observados a partir da distorção da arquitetura, atrofia e
metaplasia. Agregados linfoides nodulares transmurais são observados
acompanhados por alterações proliferativas da mucosa, podendo em alguns
casos estar presente granulomas na camada submucosa (Figura 8B)
(ESBERARD, 2012).
Figura 8: Aspectos anatomopatológicos da Doença de Crohn

Legenda: Painel A: Característica da DC “aparência de paralelepípedos” na
endoscopia. Painel B: Presença de granulomas na análise microscópica.
Fonte: 123RF, 2016; Crohn disease, 2018.

Outra característica que deve ser ressaltada é a presença de áreas
displásicas nas áreas epiteliais da mucosa, focais ou disseminadas,
aumentando assim, o risco de desenvolvimento de carcinoma, em especial o
de cólon (STATSANGI et al., 2006).
Todas as displasias podem evoluir para processo inflamatório e
ocasionar a desnutrição do paciente devido à má absorção de nutrientes,
estresse oxidativo e necessidade de medicamentos. Pacientes com DC
geralmente apresentam desconforto gastrointestinal que envolve dores
abdominais, diarreia, vômito, sangramento colônico, fissuras anais, distensão
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abdominal, perda de peso, saciedade precoce e até estenose
(HENDRICKSON et al., 2002).
No que se refere ao perfil imunológico da DC, esta apresenta resposta
do tipo Th1, já que as células T CD4+ intestinais produzem grandes
quantidades de interferon-γ, enquanto que os macrófagos produzem grandes
quantidades de IL-12 e IL-18 (MONTELEONE et al., 1997; NEURATH et
al., 2002).
A colonoscopia com biópsia e avaliação do íleo terminal é o melhor
recurso para o diagnóstico da doença. O exame histopatológico do material
coletado na biópsia pode confirmar a suspeita. Exames como tomografia,
radiografia do abdômen e exames laboratoriais são importantes no
diagnóstico e controle da patologia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
COLOPROCTOLOGIA, 2009).
A diferenciação entre doença ativa e em remissão pode ser feita com
base no Índice de Harvey-Bradshaw (IHB) (Quadro 2), esse índice é o mais
simples e mantem uma boa correlação com o Índice de Atividade da Doença
de Crohn (IADC) (BRAZILIAN STUDY GROUP OF INFLAMMATORY
BOWEL DISEASES, 2010).
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Quadro 2: Índice de Harvey-Bradshaw
Variável

Descrição

1

Bem-estar geral

2

Dor abdominal

3

Número de evacuações
líquidas por dia

4

Massa abdominal

5

Complicações

Escore
0= muito bem
1= levemente comprometido
2= ruim
3= muito ruim
4= péssimo
0= nenhuma
1= leve
2= moderada
3= intensa
1 por cada evacuação

0= ausente
1= duvidosa
2= definida
3= definida e dolorosa
1 por item:

Artralgia

Uveíte

Eritema nodoso

Úlceras aftosas

Pioderma gangrenoso

Fissura anal

Nova fistula

Abcesso

Total

Soma dos escores das variáveis
de 1 a 5
Fonte: Adaptado de Portaria SAS/MS nº 167, 2014.

Segundo BEST et al., (1976) e Brazilian study group of inflammmatory
bowel diseases (2010) a classificação da DC é realizada de acordo com a
severidade, extensão e desenvolvimento da doença baseada no Índice de
Atividade da Doença de Crohn (IADC) (Quadro 3) que é o mais utilizado
para estudos clínicos e avalia a dor abdominal, bem estar do paciente, número
de sintomas extra intestinais associados (artralgia, artrite, inflamação da íris,

53

aftas orais, fissuras anais, febre) ao uso de medicamentos antidiarreicos,
massa abdominal, hematócrito e peso.
Quadro 3: Índice de Atividade da Doença de Crohn
Item (somatório diário por semana)
Número de dejeções líquidas ou bastante moles

Fator de
ponderação
X2

Dor abdominal (classificada de 0-3 em grau de atividade)
durante a semana

X5

Bem-estar geral (classificado subjetivamente de 1-4)

X7

Somatório de achados físicos por semana:

Artrite/Artralgia

Lesões muco cutâneas

Irite/Uveíte

Doença anal (fissura, fistulas)

Fístula externa

Temperatura superior a 37,8ºC
Utilização de antidiarreicos
Massa abdominal (não= 0, questionável= 2, sim=5)
Fonte: Adaptado de Atlas de Ciências da Saúde, 2016.

X20

X30
X10

Pacientes sem sintomas (IHB igual ou inferior a 4) e sem uso de
corticosteroide são considerados em remissão sintomática, pacientes que
necessitam de corticosteroides para permanecer assintomáticos são
considerados como corticodependentes, não sendo considerados em
remissão, devido ao risco de efeitos adversos do tratamento prolongado.
Pacientes com doença leve a moderada (IHB igual a 5, 6 ou 7) costumam ser
atendidos no ambulatório, toleram bem os alimentos, estão bem hidratados,
não apresentam perda de peso superior a 10%, nem sinais de toxicidade.
Pacientes com doença moderada a grave (IHB igual ou superior a 8)
possivelmente estão com o estado geral bastante comprometido e apresentam
um ou mais dos seguintes sintomas: febre, perda de peso, dor abdominal
intensa, anemia ou diarreia frequente (superior a 4 evacuações diárias).
Pacientes com manifestação grave a fulminante (IHB superior a 8) não
apresentaram sucesso com o tratamento ambulatorial ou apresentam febre
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alta, vômitos intermitentes, obstrução intestinal (PORTARIA SAS/MS nº
966, 2014).
Conforme Portaria SAS/MS nº 858/02 do Ministério da Saúde, o
tratamento da DC é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante
confirmação por médico competente.
Segundo Biondo-Simões et al., (2003), o tratamento da DC baseia-se na
indução e na manutenção da remissão (item abordado no tópico 4.3), terapia
nutricional, controle dos sintomas, tratamento cirúrgico, e na melhoria da
qualidade de vida. Não é um tratamento definitivo, pois depende da
gravidade, local de acometimento da doença e estado geral do paciente. A
identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e
adequado para o atendimento especializado dão a atenção básica um caráter
essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos
(PORTARIA SAS/MS nº 966, 2014).
3.2.3 Colite Ulcerativa
A colite ulcerativa (UC) é uma doença que acomete o intestino grosso
(cólon e reto), caracterizado por inflamação da camada superficial do
intestino chamada de mucosa. Além disso, pode apresentar ulcerações, edema
e hemorragia ao longo de todo o cólon (Figura 9A e 9B). Quando acomete
apenas o reto é chamada proctite e nesse caso costuma se manifestar por
prisão de ventre com sangramento, colite esquerda quando atinge o cólon
esquerdo e pancolite ou colite extensa quando chega ou ultrapassa o cólon
transverso (Figura 10). Eventualmente, poderá comprometer também a parte
final do íleo terminal (HENDRICKSON et al., 2002). A doença pode iniciar
em qualquer faixa etária, acometendo tanto homens quanto mulheres. O pico
da doença parece ocorrer dos 20 aos 40 anos, e um segundo pico de incidência
nos idosos (Portaria SAS/MS nº 861, de 04 de novembro de 2002; Retocolite
Ulcerativa, Folhetos informativos SBCP 2009).
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Figura 9: Colite Ulcerativa

Fonte: Adaptado de Morbus Crohn, Darmerkrankung Symptome, 2018; 123RF,
2018.
Figura 10: Classificação dos tipos de colite ulcerativa

Fonte: 123RF, 2018.

Esta patologia é caracterizada por um distúrbio recorrente de diarreia
sanguinolenta com material mucoide enfileirado, desidratação, dor
abdominal inferior e cólicas que são temporariamente aliviadas pela
defecação. Esses sintomas podem persistir por dias, semanas e meses antes
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de cederem. Em geral, a gravidade do quadro clínico correlaciona-se com a
extensão do comprometimento intestinal e a intensidade do processo
inflamatório. A doença evolui de modo recorrente. A gravidade varia de
formas leves até casos fulminantes (KUMAR et al, 2010; BRASILEIRO
FILHO, 2011).
Além disso, os pacientes com colite ulcerativa podem apresentar
manifestações extra intestinais (MEIs), principalmente artralgias,
tromboembolismo venoso, manifestações hepatobiliares, problemas
psicológicos e hepatotoxicidade (MENDOZA et al., 2005; BATISTA et al.,
2011).
O quadro macroscópico é variável e depende da intensidade, da
extensão e da fase da doença. A colite ulcerativa sempre envolve o reto e se
estende proximalmente e de modo contínuo para envolver parte ou todo o
cólon. As lesões em salto não são vistas. A mucosa colônica envolvida pode
estar levemente avermelhada e granular ou ter úlceras de base larga, extensas,
e pode haver uma transição abrupta entre o cólon doente e o não envolvido.
Ilhas isoladas de mucosa regenerativa frequentemente formam
protuberâncias no lúmen para criar pseudopólipos e as pontas desses pólipos
podem se fusionar para criar as pontes mucosas (Figura 11A e 11B). A
doença crônica pode levar à atrofia da mucosa com uma superfície mucosa
achatada e lisa que não apresenta as dobras normais. O espessamento mural
não está presente, a superfície serosa é normal e as estenoses não ocorrem.
Porém, a inflamação e os mediadores inflamatórios podem danificar a
muscular própria e comprometer a função neuromuscular, levando a dilatação
colônica e ao megacólon tóxico que eleva o risco de perfuração (KUMAR et
al., 2010; BRASILEIRO FILHO, 2011; LOW et al., 2013).
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Figura 11: Região intestinal comprometida pela UC

Legenda: Painel A: Região intestinal comprometida pelo processo inflamatório na
colite ulcerativa. Painel B: Inflamação na colite ulcerativa acomete somente a camada
mucosa.
Fonte: 123RF, 2018; MERKLE, 2007; 123RF, 2018.

As características histológicas da colite ulcerativa incluem infiltrados
inflamatórios, abcessos crípticos, distorção da arquitetura das criptas e
metaplasia epitelial (Figura 12). Contudo, o processo inflamatório é difuso e
geralmente limitado a mucosa e à submucosa superficial. A longo prazo, são
frequentes alterações arquiteturiais da mucosa, caracterizadas por
encurtamento e fusão das criptas, cujo epitélio pode apresentar displasia, que
constitui marcador de risco para o câncer. (KUMAR et al, 2010; DEROCHE
et al., 2014). Sabe-se que na colite ulcerativa ocorre o envolvimento das
células Th2, com elevada presença de citocinas IL-13 e IL-15, assim como, a
ativação dos macrófagos causando aumento na produção de TNF, IL-1β e IL6 (HOLTMANN et al., 2001; MAYANARDI; WEAVER, 2009).
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Figura 12: Demonstração histológica da colite ulcerativa

Legenda: Lâmina histológica de paciente com colite ulcerativa demonstrando
inúmeros infiltrados inflamatórios.
Fonte: FAGUNDES-NETO, U., 2018.

3.2.4 Danos hepáticos associados à colite ulcerativa
O relato de desordens hepáticas associadas a colite ulcerativa foi
descrito pela primeira vez em 1873 e foi seguido por inúmeras pesquisas
neste campo. A incidência dessas complicações varia em diferentes estudos
devido aos critérios de seleção adotados em cada um deles. A causa do
envolvimento hepático na UC é enigmático, pacientes com DII apresentam
alterações na mucosa intestinal devido ao processo inflamatório intenso o que
acaba ocasionando a possível translocação bacteriana, pois este órgão está
ligado ao intestino através da drenagem venosa mesentérica ascendente que
se une à veia esplênica para formar a veia porta hepática, cita-se também, a
resposta imune alterada e a reação aos medicamentos utilizados, porém é de
suma importância descobrir se a taxa desta complicação é aumentada por
fatores não relacionados a UC ou se está intimamente relacionada ao
acometimento da UC (BROOMÉ et al., 1994; COMPARE et al., 2012; UKO;
THANGADA; RADHAKRISHNAN, 2012).
As principais alterações hepáticas relatadas concomitantes as DII são:
infiltração gordurosa, pericolangite, cirrose, hepatite crônica ativa, abcessos
e anormalidades do trato biliar como carcinoma de vesícula e ducto biliar,
colangite esclerosante, colelitíase, trombose da veia porta (induzida por
hepatotoxicidade) e de veias hepáticas. O curso clínico da doença nem

59

sempre se correlaciona com a atividade doença, pode ser independente do
grau da inflamação (AITOLA; KARVONEN; MATIKAINEN, 1994; UKO;
THANGADA; RADHAKRISHNAN, 2012).
As doenças hepáticas e biliares são manifestações extra intestinais
comuns diagnosticadas em pacientes com DII. A colangite esclerosante
primária (CEP) é a manifestação prevalente na UC, acometendo cerca de 5%
dos pacientes, porem este índice pode chegar até a 90%. Trata-se de um
distúrbio fibroesclerótico crônico caracterizado por inflamação dos ductos
biliares intra e extra-hepáticos, seguida por fibrose, e na pior das hipóteses,
cirrose biliar com insuficiência hepática e/ou colangiocarcinoma (ROJASFERIA et al., 2013; OTT; SCHÖLMERICH, 2013).
De acordo com Ott e Schölmerich (2013), pacientes com DII e CEP
apresentam sintomas inespecíficos como fadiga, dor abdominal e perda de
peso, em estágios tardios pode ocorrer prurido e icterícia. Os resultados
dessas alterações podem ser obtidos através de testes da função hepática
como transaminases, fosfatase alcalina e bilirrubina. Assim como,
ultrassonografia, raio-x ou biópsia hepática possam ser necessários para o
diagnóstico completo (BROOMÉ et al., 1994).

3.3 Modelos Experimentais de inflamação intestinal
Conforme descrito por Eichele et al., (2017) e Gadaleta et al., (2017)
para que se possa investigar a patogênese e a etiologia da DII humana, foi
necessário desenvolver vários modelos animais para que assim, possamos
compreender melhor as alterações histopatológicas, morfológicas, bem como
os fatores associados as doenças inflamatórias intestinais e avaliação das
opções e associações terapêuticas das últimas décadas. Ressaltando que
apenas um modelo experimental muitas vezes não é suficiente para elucidar
essa doença tão complexa, sendo que cada um fornece informações valiosas
sobre seus diferentes aspectos.
A colite experimental ocasiona diversas alterações estrutural,
fisiológica e molecular no intestino grosso. Os modelos experimentais podem
ser classificados de acordo com suas características de apresentação (aguda
ou crônica), de desenvolvimento (induzido ou espontâneo) e de indução
(tóxica, infecciosa e imunomediada) (GADALETA et al., 2017).
Já nos modelos experimentais para a Doença de Crohn há a indução
química, a transferência de células imunes ou por manipulação genética. Os
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mais utilizados são o dextran sulfato de sódio (DSS), ácido 2,4,6trinitrobenzenosulfônico (TNBS) e a oxalazone (PIZARRO et al., 2003).
Entretanto, como acontece com todo modelo experimental, estes
também possuem limitações, mas conseguem se assemelhar a aspectos
diferentes e importantes na DII do humano (GADALETA et al., 2017).
O DSS induz mudanças no perfil de citocinas Th1/Th2. O TNBS induz
a resposta imune impulsionada pela Th1 (GADALETA et al., 2017).
3.3.1 Modelo experimental induzido por dextran sulfato de sódio (DSS)
O DSS é um polissacarídeo sulfatado solúvel em água com um peso
molecular altamente variável (5 a 1400 kDa). Sua administração na água
potável difere entre os diferentes pesos moleculares, sendo o DSS de 40 a 50
kDa o mais adequado para causar colite grave. O DSS produz distúrbios no
metabolismo de fosfolipídios representando diminuição nos níveis de
fosfocolina e glicerofosfocolina, sendo estes, os mais importantes
metabólitos de colina e os principais constituintes celulares necessários para
a formação das membranas, por isso, a presença de DSS causa distorções na
integridade dessa membrana (Figura 13). O DSS é tóxico para células
intestinais, alterando a integridade da barreira mucosa, causando uma colite
aguda, caracterizada por sangramento retal, diarreia, ulcerações e infiltrações
de granulócitos, assemelhando-se com os aspectos clínicos e histológicos das
DII (EICHELE, et al., 2017; GADALETA et al., 2017). Este modelo foi
desenvolvido por Morris et al., (1989) baseando-se na hipótese de que na DC
um aumento na permeabilidade da mucosa resulta na entrada de um antígeno
luminal, na lâmina própria, que não é eliminado adequadamente pelo sistema
imunológico da mucosa.
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Figura 13: Indução de colite ulcerativa causada por DSS

Legenda: Colite ocasionada devido a administração de DSS, consequentemente
ocorre perda do epitélio da mucosa intestinal e diminuição da função da barreira
ocasionando infiltração de células linfoides, secreção de citocinas e quimiocinas próinflamatórias, além de neutrófilos e macrófagos citotóxicos.
Fonte: KIESLER; FUSS; STROBER, 2015.

O estabelecimento do modelo é realizado por diversos procedimentos:
a observação de sinais característicos das DII experimental em ratos
(presença de diarreia sanguinolenta, queda de pêlos e da vitalidade dos
animais) e a utilização da escala com escores para a avaliação microscópica
e histológica da lesão colônica e a quantificação da inflamação por métodos
bioquímicos. Essa quantificação é realizada através da determinação da
atividade da mieloperoxidase (MPO), enzima presente principalmente nos
grânulos azurófilos dos neutrófilos e em concentrações muito inferiores nos
monócitos e macrófagos. É um marcador bioquímico para a infiltração de
neutrófilos e inflamação no tecido danificado. O nível da atividade de MPO
é diretamente proporcional à concentração de neutrófilos no tecido inflamado
(KRAWISZ et al., 1984).
3.3.2 Modelo de colite ulcerativa induzida por ácido
trinitrobenzenosulfônico (TNBS)
Esse modelo experimental consiste também na indução da inflamação
intestinal por um agente químico via intra-retal. Este é composto por uma
solução de TBNS em etanol a 50%, na qual o etanol age como um “rompedor
de barreira”, enquanto o ácido TBNS, atua com um hapteno, que se
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associando com moléculas de alto peso molecular (por ex. proteínas
teciduais), resulta em uma resposta imunológica. O TNBS associado ao
etanol desencadeia uma inflamação severa, transmural e granulomatosa do
cólon distal, sendo um modelo importante para o estudo do desenvolvimento
da etiopatogênese da inflamação intestinal, como também, para o estudo de
novos fármacos para o tratamento da DII (GONÇALVES et al., 2008).
A inflamação provocada pelo TNBS, histologicamente, é caracterizada
pela presença de úlceras focais, distorções das criptas, presença de
granulomas, depleção de células caliciformes, espessamento da parede
intestinal, edema, infiltração de células inflamatórias e necrose. Já no exame
bioquímico é observado um aumento da atividade de enzimas como a
mieloperoxidase e a fosfatase alcalina, assim como, aumento da expressão
das citocinas pró-inflamatórias (TNF-α) e interleucinas, como também
alterações nos sistemas antioxidantes da mucosa intestinal (SÁNCHES DE
MEDINA, 2004; SÁNCHES-HIDALGO et al., 2007; FOLIGNÉ et al.,
2008).
A injúria inflamatória desenvolvida por TNBS é um modelo
experimental de inflamação da mucosa intestinal de resposta tardia,
caracterizada pela presença de granulomas com células inflamatórias em
todas as camadas do intestino, macrófagos produtores de IL-12 e linfócitos
secretores de INF-γ e IL-2. Por se tratar de uma resposta do tipo Th1 é mais
utilizado em modelos característicos de DC (NEURATH et. al., 1995).
3.3.3 Colite induzida por oxazolona
A administração intra-retal de apenas uma dose de oxazolona provoca
uma reação tardia da pele, ocasionando inflamação do tecido colônico,
resultando em infiltrados de leucócitos e neutrófilos na lâmina própria, edema
e ulcerações. A sua resposta imune é mediada por células TH2 e este modelo
é caracterizado por infiltrado de células NK, aumento da produção de IL-13
comprometendo a função da barreira epitelial (KIESLER; FUSS; STROBER,
2015).
3.3.4 Colite induzida por ácido acético
Outro método existente para induzir a colite é através da administração
intra-retal de ácido acético diluído, o qual promove o desenvolvimento de
edema da submucosa, infiltrado inflamatório, úlceras no cólon, destruição da
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criptas e depleção das células caliciformes. A mucosa lesionada consegue
reverter e se recuperar após alguns dias em camundongos e após semanas em
ratos. Por se tratar de um método com respostas de fase aguda, é possível
investigar os componentes envolvidos no processo inflamatório, bem como
avaliar a eficácia de novos possíveis fármacos. É um método simples,
reproduzível e de baixo custo (ELSON et al., 1995; (KIESLER; FUSS;
STROBER, 2015).
3.3.5 Colite induzidas por fatores genéticos
Os métodos através de alterações genéticas em animais são utilizados
também para desenvolver doenças semelhantes aos humanos e assim poder
analisar os componentes do sistema imune que estão envolvidos na patologia
(WIRTZ et al., 2007). Vários são os modelos utilizados neste método, sendo
que os mais comumente utilizados nas pesquisas encontra-se no quadro 4.
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Quadro 4: Modelos experimentais geneticamente modificados
Knockout convencional:
IL10-/-, IL10-/-, IL2-/-, JAK3-/-, WASP-/-, A20/, TLR5-/-, TCRa-/-

Colite crônica

Mdr1a-/- e IL2Ra-/-

Colite Ulcerativa

SHIP-1-/-

Ileíte com granulócitos e monócitos tipo DC
e inflamação pulmonar

TGFb-/-

Colite crônica e falha de múltiplos órgãos
Colite crônica, lesões gástricas

RUNX3-/Colite por TH2
Keratin 8-/Colite dirigida por epitélio
Muc2-/Knockout condicional:
Myeloid/STAT-3-/- e CD4/PDK1-/-

Colite crônica

Epi/C1Galt1-/-

Colite ulcerativa dirigida por epitélio

Epi/XBP1-/-

Ileíte aguda dirigida por epitélio

Epi/FADD-/-

Colite dirigida por epitélio

Epi/Casp8-/-

Ileíte terminal

Epi/N-cadherin-/-

Ileíte semelhante a DC

Transgênico convencional:
IL7 transgenic107

Colite crônica

T-bet-/-/RAG2-/-

Colite ulcerativa, células dendríticas e TNFα

Anti-CD40/RAG-/-

Colite aguda mediada por célula imune inata

TNFΔARE/+

Ileíte aguda e crônica tipo DC,
manifestações extra intestinais (erupções
cutâneas, artralgias).

Fonte: Adaptado de COMINELLI et al., 2017.

A IL-10 é uma citocina primordial para o equilíbrio da mucosa intestinal
e que pode ser secretada por várias células imunes como macrófagos, células
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dendríticas e linfócitos T. Esta apresenta a capacidade de inibir as funções
efetoras das células Th1/Th17, bem como das células NK e dos macrófagos
modulando assim a resposta imune (Figura 14) (KEUBLER et al., 2015).
Figura 14: Demonstração da função da IL-10 na homeostasia intestinal

Legenda: Ao lado esquerdo da figura pode-se observar a homeostasia que ocorre na
presença de IL-10, está é produzida por macrófagos, células dendríticas, e
principalmente, células Treg. As funções efetoras da resposta imune inata (células
dendríticas e macrófagos) e da resposta imune adaptativa (Th1/Th17) são suprimidas
por essas células através da IL-10. No lado esquerdo pode-se observar que não há
mais o equilíbrio entre as células Th1/Th17 devido à ausência da IL-10,
desencadeando o processo inflamatório, pois há excesso de secreção de citocinas próinflamatórias.
Fonte: Adaptado de KEUBLER et al., 2015.

Os modelos desenvolvidos com animais deficientes de IL-10 são
característicos de doença inflamatória crônica local com intensa expressão de
mediadores inflamatórios induzidos pelo NF-kB muito semelhantes aos
encontrados em humanos. O desenvolvimento da colite em camundongos
mutados ocorre logo após o desmame e ocorre devido ao fato de a IL-10 ser
um mediador chave na homeostasia intestinal (KEUBLER et al., 2015).
Os macrófagos CX3CR1+ na lamina própria também tem a função de
contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal, através da IL-10.
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Camundongos com deficiência de CX3CR1+ não conseguem resolver o
processo inflamatório instalado, apesar da alta produção de IL-10. O
envolvimento mediado por CX3CL1 do receptor CX3CR1 + induziu a
regulação positiva da heme-oxigenase-1 (HMOX-1) uma enzima
antioxidante e anti-inflamatória. Por isso, camundongos deficientes de
CX3CR1+ apresentaram menor expressão de HMOX-1 nos tecidos
lesionados do cólon (MARELLI et al., 2017).
A expressão de mucina MUC2, o componente estrutural da camada de
muco colônica, é reduzida na doença inflamatória intestinal. Camundongos
knockout de MUC2 apresentam sinais clínicos de colite (em 5 semanas).
Pesquisas mostram que a deficiência de mucina desencadeia a inflamação do
cólon e contribuiu para o aparecimento e perpetuação da colite experimental.
Este é o primeiro modelo experimental capaz de possibilitar a investigação
da função fisiológica de MUC2 no intestino do camundongo através de
alterações realizadas no meio luminal. Contudo, violações na barreira
epitelial intestinal leva a uma morfologia anormal, marcado pelo nítido
aumento da espessura da mucosa intestinal, achatamento e ulcerações de
células epiteliais, perda geral da arquitetura, aumento e proliferação de
células inflamatórias e, uma redução na diferenciação celular no cólon (VAN
DER SLUIS et al., 2006).
O TGF-β atua por vários mecanismos e foi verificado que pode atuar na
prevenção da colite por meio da indução de células Tregs. A deficiência de
TGF-β gera uma resposta inflamatória em múltiplos órgãos, ou seja, sua
atuação é de forma sistêmica inibindo a resposta imunológica (KHUN et al.,
1993).

3.4 Tratamento das doenças inflamatórias intestinais
Sabe-se que as DII são enfermidades crônicas, com períodos variáveis
de atividade e remissão. Por isso, é de fundamental importância que o médico
informe ao paciente sobre essa característica, orientando-o sobre a
necessidade de acompanhamento periódico, suporte emocional e a boa
relação médico-paciente. A estratégia terapêutica utilizada deve ser baseada
no grau de atividade clínica e endoscópica da doença, localização, extensão,
comportamento, eficácia dos fármacos e seus possíveis efeitos colaterais,
resposta prévia a algum tratamento anterior, presença de manifestações extra
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intestinais, complicações resultantes da doença e a relação custo x benefício
(AZEVEDO et al., 2014).
O tratamento das DII utiliza-se do consenso da estratégia “step-up” na
qual medicamentos menos potentes e tóxicos são usados inicialmente e, caso
não ocorra a resposta esperada, a escala vai se elevando na questão potência
e toxicidade. Mas, atualmente, pacientes com doença grave e refratária tem
utilizado a estratégia oposta, a “top-down”, onde, geralmente, utilizam
terapia biológica combinada com imunossupressores introduzidas
inicialmente para prevenir a progressão da doença (Figura 15) (DERIJKS et
al., 2018)
Figura 15: Indução terapêutica Step-up x Top-down

Fonte: WOHL, D., 2018.

Os fármacos convencionais (Quadro 5) utilizados são os
aminossalicilatos, antibióticos, corticosteroides, imunomoduladores e
medicamentos biológicos sendo que o protocolo mais seguido é o
aminossalicilato para manter a remissão e corticoides para o controle durante
as crises agudas (HEAD & JURENKA, 2003).
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Quadro 5: Tratamento convencional e seus mecanismos de ação
Classe de fármacos

Mecanismo de ação

Aminossalicilatos

Ação anti-inflamatória

Corticosteroides

Ação
anti-inflamatória
imunossupressora

e

Agentes
imunomoduladores/imunossupressores

Supressão da resposta imune na DC

Anticorpos monoclonais TNF-α

Neutralização do TNF-α e apoptose

Antibióticos

Provocam dano celular na parede de
patógenos e redução da carga
bacteriana

Fonte: Adaptado de Head e Jurenka, 2004.

Atualmente não há cura farmacológica para DC e UC. O tratamento
realizado para as DII tem por objetivos induzir e manter a remissão, manter
uma nutrição adequada, diminuir as complicações associadas ao tratamento
e à doença e por fim, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Porém, o
enigma atual da terapia médica consiste em induzir a remissão aliviando os
sintomas, provendo a cicatrização da mucosa e prevenindo complicações
intestinais com consequência cirúrgica (Quadro 6) (GOODMAN et al., 2003;
COHN; DAVE; LOFTUS, 2017).
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Quadro 6: Esquema terapêutico utilizado pela clínica médica

Legenda: 5-ASA: ácido 5-aminosalicílico; 6-MP: 6-mercaptopurina; AZA:
azatioprina; BUD: budesonida; CSA: ciclosporina A; CS: corticosteroide; i.m.:
intramuscular; i.v.: intravenoso; MTX: metotrexato; s.c.: subcutâneo; TNF: fator de
necrose tumoral.
Fonte: WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION, 2009.

Contudo, vale ressaltar que os gastos com as doenças inflamatórias
intestinais são expressivos, sendo que apenas nos EUA esse valor fica em
torno de 2,2 bilhões de dólares por ano (CLEYNEN, et al., 2016).
3.4.1 Tratamento farmacológico não biológico
•

Aminossalicilatos orais e tópicos

O tratamento de primeira escolha para as DII caracterizadas como leve
a moderada é o aminossalicilato (5-ASA) que está disponível em diferentes
formas farmacêuticas, como comprimidos e sachês orais (Quadro 7), e
supositórios (asalit®, mesacol®, pentasa®). O 5-ASA age em células
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epiteliais por meio de vários mecanismos para moderar a liberação de lipídeos
mediadores, citocinas e espécies reativas de oxigênio. Porém, é fundamental
saber se a lesão é distal e ao alcance da terapia tópica ou extensa, necessitando
de terapia sistêmica (FREITAS DINIZ, 2002).
Quadro 7: Preparações orais com 5-ASA
Preparação

Formulação

Local de ação

Sulfapiridina -5ASA

Cólon

3 a 6 g (dose
aguda)
2 a 4 g (dose de
manutenção)

5-ASA – 5-ASA
Aminobenzoilalanina-5-ASA

Cólon
Cólon

1a3g
6,75 a 9 g

Eudragit S (pH 7)

Íleo distalcólon

Mesalazina MMX
(SPD476)

Íleo-cólon

Microgrânulos de
etilcelulose

Estômagocólon

2 a 4 g (dose
aguda)
1,5 a 4g (dose de
manutenção)

Mecanismo de
Íleo-cólon
liberação
prolongada
Fonte: Adaptado de LONGO, D. L.; FAUCI, A. S., 2015.

1,5 g (dose de
manutenção)

Ligação Azo
Sulfassalazina (500
mg) (Azulfidine®)

Olsalazina (250 mg)
(Dipentum®)
Balsalazida (750
mg) (Colazal®)
Liberação
retardada
Mesalazina (400 e
800 mg) (Asacol®)

Mesalazina (1,2 g)
(Lialda®)
Liberação
controlada
Mesalazina (250,
500 e 1.000 mg)
(Pentasa®)
Liberação
retardada e
prolongada
Mesalazina (375 g)
(Apriso®)

Posologia diária

2,4 a 4,8 g (dose
aguda)
1,6 a 4,8 g (dose
de manutenção)
2,4 a 4,8 g

A sulfassalazina, um pró-fármaco utilizado na clínica, (Figura 16) foi a
primeira formulação de 5-ASA que se mostrou eficaz no plano terapêutico e
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tem sido amplamente prescrita nas últimas quatro décadas, devido à sua
eficácia e baixo custo. No entanto, está associada a um número de eventos
adversos dose-dependentes (cefaleia, dispepsia, náuseas e alergias)
(ZENLEA, 2014).
Figura 16: Estrutura química da sulfassalazina

Fonte: Wikipédia, 2018.

Os aminossalicilatos tópicos podem ser administrados na forma de
enemas, supositórios ou espuma. Estes fármacos podem ser utilizados como
uma monoterapia alternativa ou como adjuvante dos medicamentos orais
(ZENLEA, 2014).
O mecanismo de ação da 5-ASA consiste na modulação de secreção de
citocinas pró-inflamatórias, na inibição da produção de prostaglandinas e
leucotrienos, na capacidade de assimilação de radicais livres, na diminuição
do estresse oxidativo, na redução da atividade do fator NF-kB, na inibição da
proliferação celular e na promoção da apoptose. Nos últimos tempos,
constatou-se que boa parte da ação da 5-ASA está na capacidade de ativar os
receptores nucleares PPAR-γ (receptor ativado por proliferador de
peroxissoma- γ), envolvidos no controle da inflamação, na proliferação
celular e na apoptose (PEPPERCORN, 1984; NG SC, 2008; FRANCES et
al., 2010).
Nos casos em que não houve resposta aos salicilatos ou na doença
moderada à grave, pode-se fazer o uso dos corticoides (PODOLSKY, 2002).
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•

Antibióticos

As escassas pesquisas da terapia com antibióticos isolados para o
controle da atividade inflamatória não têm mostrado resultados conclusivos.
Seu uso na DC e UC está principalmente associado ao fato do envolvimento
da microbiota intestinal na patogênese das doenças, pois sabe-se que a
microbiota intestinal se encontra alterada nas regiões de lesões, o que acaba
acarretando em uma possível perda de tolerância imunológica. Devido a isso,
os antibióticos são utilizados com o propósito de manipular a microbiota
intestinal. O uso na UC tem sido pouco prescrito, já que estes entram apenas
como terapia coadjuvante na UC severa, enquanto que na doença de Crohn
estes são mais comumente utilizados, podemos citar o metronidazol,
ornidazol, ciprofloxacina, tobramicina, claritromicina, sendo que o
metronidazol e ciprofloxacina (Figura 17) são os mais utilizados. Porém,
devido ao seu uso prolongado, é comum ocorrer a toxicidade como a
neuropatia periférica pelo uso do metronidazol, bem como a potencial
indução da resistência antimicrobiana, sugerindo que antimicrobianos
isolados não devam ser utilizados no tratamento de DII. Devem ser apenas
indicados quando apresentarem infecções decorrentes de abcessos e fístulas.
(TRAVIS et al., 2006; LICHTENSTEIN et al., 2009).
Figura 17: Estrutura química de antibióticos (metronidazol e ciprofloxacina) mais
utilizados na clínica

Fonte: Pubchem, 2018.
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•

Corticosteroides

Os corticoides demonstram o suporte principal da terapia aguda das
formas moderada, severa e fulminante da UC e das formas ativas, moderadas
e severas da DC, sendo que não indicam qualquer eficácia na manutenção da
remissão das DII. (ZENLEA, 2014).
Desde a década de 70, a primeira geração de glicocorticoides
(prednisona, metilprednisolona e hidrocortisona) tem sido utilizada para
induzir a remissão clínica em pacientes com doença inflamatória intestinal.
Porém, devido aos vários efeitos adversos ocasionados pelo uso, a segunda
geração foi desenvolvida (budesonida, budesonida MMX, diproprionato de
beclometasona). O resumo do tratamento com glicocorticoides encontra-se
no quadro 8 (DUBOIS-CAMACHO et al., 2017).
Quadro 8: Uso dos glicocorticoides de primeira e segunda geração
Glicocorticoides
1ª geração

2ª geração

Componente

Estrutura química

Indicação

Prednisona

Casos de
moderado a
severo

Metilprednisolo
na

Casos de
moderado a
severo

Hidrocortisona

Casos de DII
tratamento de
curta duração

Budesonida

Casos DC
moderado
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Budesonida
MMX*

Diproprionato
de
beclometasona

-

Casos UC leve a
moderado

Administração
tópica

Eritrócito –
Em pesquisa de
mediando
tratamento a
entrega de
longo prazo
dexametasona
*Formulação oral diária de budesonida que prolonga a liberação de budesonida por
todo o cólon usando a tecnologia do sistema multi-matriz (MMX).
Fonte: Adaptado de DUBOIS-CAMACHO et al., 2017; PUBCHEM, 2018.

Os corticoides encontrados na forma oral são prednisona e prednisolona,
na forma parenteral temos hidrocortisona e metilprednisolona e na forma retal
temos o valerato de betametasona, proprionato de beclometasona e
metasulfobenzoato de prednisolona (DUBOIS-CAMACHO et al., 2017).
Habitualmente produzem uma supressão importante da inflamação e um
rápido alívio dos sintomas. Isso porque diminui a permeabilidade capilar,
provoca neutrofilia, resultado de uma produção aumentada na medula óssea.
São indicados nas DII para surtos agudos que não respondem as doses
adequadas
de
5-ASA
(WORLD
GASTROENTEROLOGY
ORGANISATION, 2009).
Entretanto, os efeitos dos corticoides são bem conhecidos,
principalmente quando usados por muito tempo, ainda que em baixas doses:
aumento do apetite e do peso, edema, insônia, labilidade emocional, acne,
síndrome de Cushing entre outros. Devido a esses efeitos, novos corticoides
foram desenvolvidos numa tentativa de reduzir tais efeitos. Os mais
estudados tem sido a budesonida a qual é inativada logo após sua passagem
pelo fígado. Contudo, estes não devem ser usados como terapia de
manutenção, sendo que a budesonida deve ser usada no máximo por até seis
meses, quando necessário (SINGLETON et al., 1979).
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•

Imunomoduladores

Os moduladores do sistema imunológico são disparadamente a
abordagem mais comum para as DII, sendo que estes envolvem o uso de
fármacos que direcionam citocinas, receptores, células de moléculas de
adesão e vias de sinalização. Porém, estes alvos podem sofrer modificações
decorrentes da inflamação intestinal, sendo que estas modificações resultam
em respostas imunes diferentes no estágio inicial e tardio das DII. As
respostas imunes no estágio inicial apresentam as células T com resposta
típica de Th1 característico de um processo infeccioso agudo, porém essa
resposta padrão é perdida com a progressão da doença. Isso sugere que a
imunorregulação mude o curso das DII, afetando o tempo e a eficácia dos
agentes imunomodulares. Contudo, os tratamentos atuais são
consideravelmente efetivos e a resposta depende do estado imunológico e a
eficácia pode ser perdida ao longo do tempo (ANANTHAKRISHNAN et al.,
2017).
Nas DII a importância dos mecanismos imunológicos na sua patogenia
justifica o uso de fármacos imunomoduladores e imunossupressores. As
tiopurinas, 6-mercaptopurinas (6-MP) e azatioprina (AZA) foram
desenvolvidas na década de 1950 e, utilizadas inicialmente para o tratamento
de crianças com leucemia. A associação americana de gastroenterologia para
tratamento de DC recomendam que as tiopurinas sejam usadas juntamente
com um corticosteroide ou um medicamento biológico para a indução da
remissão (COHN; DAVE; LOFTUS, 2017).
O AZA é um pró-fármaco que é convertido em 6-MP por meio de uma
reação não enzimática. Em seguida, o 6-MP é metabolizado enzimaticamente
através de várias vias competitivas produzindo pelo menos dois metabólitos
clinicamente significativos: a 6-tioguanina (6-TGN) e o 6metilmercaptopurina ribonucleotidos (6-MMPR). Os efeitos do 6-TGN são
pró-apoptóticos em linfócitos T ativados por meio da ativação indireta de uma
trifosfatase de guanosina e triagem de células (GTPase), enquanto o 6MMPR tem efeitos anti-metabólicos inibindo a síntese de purina e tiopurina
s-metil transferase (TPMT) mantendo um equilíbrio entre esses metabólitos
(Figura 18) (COHN; DAVE; LOFTUS, 2017).
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Figura 18: Representação esquemática do metabolismo da azatioprina

Fonte: PACHECO NETO et al., 2008.

O medicamento AZA e 6-MP são mais indicados para pessoas jovens,
por apresentar um risco menor de desenvolvimento de linfoma e maior
expectativa de vida, geralmente, com uma boa resposta do paciente e sem a
apresentação de complicações e, não precisam ser suspensas, no caso de
cirurgias. Porém, são relatados como efeitos adversos da AZA e 6-MP
supressão da medula óssea, pancreatite aguda, náusea, vômitos, rash cutâneo,
entre outros. A longo prazo surge a preocupação com o risco aumentado de
linfoma. Alguns pacientes não toleram esses fármacos e devem seguir com
outras alternativas (LEMANN et al., 2005; BERMEJO et al., 2008).
Segundo, Van Assche et al., (2003) a ciclosporina age reduzindo a
produção de IL-2 pelas células T auxiliares. Tem uma boa resposta a curto
prazo, porém a longo prazo não demonstram o resultado esperado, devendo
associar a um imunossupressor do tipo AZA ou 6-MP. Os efeitos adversos
são frequentes, entre eles podemos citar: parestesia, hipertensão arterial,
insuficiência renal, infecções oportunistas, cefaleia e anafilaxia.
O metotrexato (MTX) (Figura 19) apesar de ter uma longa história, seu
mecanismo de ação não está completamente esclarecido. Sabe-se que em
altas doses, utilizados para tratamentos oncológicos ele inibe a di-hidrofolato
redutase (entre outros) causando a inibição da síntese de nucleotídeos,
perturbando assim, os efeitos proliferativos. Já em doses menores, como as
utilizadas para a UC e DC acredita-se que outras enzimas dependentes do
folato são afetadas negativamente, levando ao acúmulo de adenosina a qual
possuiu efeitos imunossupressores e anti-inflamatórios, via linfotoxicidade,

77

causando o bloqueio de diversas citocinas e quimiocinas (COHN; DAVE;
LOFTUS, 2017).
Figura 19: Estrutura química do metotrexato

Fonte: PUBCHEM, 2018.

O MTX é indicado para pacientes intolerantes ao ASA e 6-MP e tem
seu mecanismo de ação sobre a di-hidrofolato redutase que bloqueia a síntese
de DNA, causando a morte celular. Esse mecanismo reflete na atividade de
citocinas e mediadores inflamatórios, bloqueando a ligação da IL-1 ao seu
receptor e reduzindo a síntese de IL-2, IL-6, IL-8, INF-γ. As reações adversas
relatadas incluem: náuseas, diarreia, leucopenia e queda de cabelo. Este
medicamento é contraindicado para gestantes por ser teratogênico e
apresentar risco de aborto (FEAGAN et al., 1995; TE HS et al., 2000).
•

Moduladores Biológicos

A mucosa intestinal, dentro dos padrões de normalidade, deve-se
encontrar em equilíbrio, quando ocorre qualquer alteração e desencadeia uma
resposta inflamatória, essa é regulada pela produção de citocinas próinflamatórias (TNF-α, IFN-γ, IL-1, IL-6, IL-12, IL-23) e citocinas antiinflamatórias (IL-4, IL-10, IL-11). Quando ocorre as DII, todo este aparato
encontra-se desregulado, ocorrendo uma produção excessiva de citocinas
pró-inflamatórias que se juntando com as células imunes inatas, estimulam a
célula Th diferenciando-se em células Th1 e células T produtoras de IL-17.
Com isso, as citocinas induzem a expressão dos receptores de moléculas de
adesão nas células endoteliais, que em associação com as quimiocinas,
iniciam um processo de migração leucocitário para a região inflamada. Esse
conjunto de moléculas contribuem para a resposta inflamatória desordenada,
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resultando em danos teciduais. Os agentes biológicos têm papel importante
sobre as citocinas dentro do processo inflamatório, impedindo o desenrolar
do restante da cadeia inflamatória. Devido a isto, os agentes biológicos
permitem um bloqueio imune, evitando situações de imunossupressão
generalizada desnecessária (BAI, A.; PENG, Z., 2010).
•

Antagonistas do TNF-α

O TNF-α é caracterizado por ser uma citocina pleiotrópica com
múltiplos papéis fundamentais para a resposta inflamatória do sistema imune
inato e a patogênese da DII. Produzido em grande parte por monócitos,
macrófagos e linfócitos T, o TNF liga-se a receptores específicos
denominados de receptores específicos de TNF (TNF-R) I e II presente nas
células linfoides, produzindo seus efeitos biológicos. Os receptores de TNF
(principalmente o TNF-RIII), ainda podem desencadear o gatilho para a
apoptose (ABBAS et al., 1998; COHN; DAVE; LOFTUS, 2017). A
estimulação desses receptores resulta na ativação de um programa de eventos
de transdução de sinais intracelulares que exercem efeitos críticos na
fisiologia celular e sobrevivência, uma vez que, o TNF ativa o fator nuclear
kB (NF-kB), um fator de transcrição anti-apoptótico. Os heterodímeros das
proteínas de NF-kB são liberados do citoplasma (através da fosforilação de
IkB no resíduo de serina pelo complexo de proteína quinase IKK) e migram
para o núcleo onde atuarão na regulação da transcrição de genes específicos.
O NF-kB desencadeia o aumento da regulação de citocinas (IL-1, IL-6) que
induzem a inflamação e a sobrevivência celular. O NF-kB é fortemente
ativado no tecido intestinal de pacientes com DII, ocasionando uma regulação
positiva das citocinas no tecido inflamado (COHN; DAVE; LOFTUS, 2017).
Historicamente as estratégias para o tratamento das doenças
inflamatórias intestinais, se resumem a UC e a DC. Talvez o avanço mais
significativo para o tratamento das DII tenha sido a introdução da terapia
biológica, sendo esta a opção de tratamento mais atual contando com os
seguintes medicamentos disponíveis no Brasil: o infliximabe (anti-TNF
quimérico, 75% humano) o adalimumabe (anti-TNF, 100% humano) e o
certolizumabe pegol (fragmento Fab de um anticorpo anti-TNF humanizado
com duas moléculas de polietilenoglicol (5-10% de proteína animal). Os
agentes anti-TNF são eficazes no tratamento da DII, pois agem bloqueando a
produção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6 e a expressão das
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moléculas de adesão intensificadas que acabam ocasionando a migração de
leucócitos. Além disso, os anti-TNF-α podem, também, induzir um
mecanismo de sinalização reversa em uma célula produtora de citocinas,
amortecendo a capacidade da célula de produzir e secretar mais citocinas.
Contudo, estes agentes ainda podem induzir a morte celular por
citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Esta terapia age em
mediadores e fenômenos naturais e fisiológicos, sendo que muitas delas ainda
estão em fase experimental (ZENLEA, 2014; MOTA et al., 2015;
CLEYNEN, et al., 2016; COHN; DAVE; LOFTUS, 2017).
Essa opção terapêutica vem sendo utilizada cada vez mais nos casos de
UC e DC, porém, é reservada apenas para os casos de fase moderada ou
severa e refratária a outros tratamentos. Efeitos adversos são relatados com
menos frequência, são eles: bronquite, faringite, cefaleia, náuseas, aumento
do risco de linfoma entre outros (ZENLEA, 2014).
Estudos genéticos identificaram 163 loci de susceptibilidade para a
doença inflamatória intestinal. Seu mecanismo de ação se dá a partir da
ligação dos anti-TNFs ao TNF solúvel circulante, impedindo que este
desenvolva sua função pró-inflamatória. Estes, neutralizam também, os
receptores de TNF ocasionando o bloqueio da sinalização dessa citocina,
resultando na redução do processo inflamatório. Além disso, os anti-TNFs se
ligam aos TNFs ligados a membrana das células produtoras (TNF
transmembrana), gerando uma sinalização reversa que inibe a produção do
TNF e induz a apoptose das células produtoras de TNF. Quando o anti-TNF
se liga aos receptores ou TNF transmembrana, este facilita a ativação do
complemento e a fagocitose desse imunocomplexo (PEYRIN-BIROULET et
al., 2008; CLEYNEN, et al., 2016).
Um ponto fundamental que vem sendo descrito é a sua capacidade de
promover a melhora endoscópica e histológica, o que no futuro, pode traduzir
em um impacto positivo sobre a evolução natural da doença (KAPLAN et al.,
2007).
Não está preconizado o tempo de tratamento com essa classe de
medicamentos, mas caso necessite um uso prolongado, o paciente pode fazer
uso, avaliando sempre o benefício e o risco de determinadas complicações
(OUSSALAH; DANESE; PEYRIN-BIROULET, 2010).
Existe uma grande discussão no que diz respeito ao momento de se
iniciar o tratamento com anti-TNF. Alguns defendem a utilização precoce
logo após o diagnóstico, uma vez que este diminuiria as chances de
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complicações futuras relacionadas a doença. Porém, não há dados suficientes,
indicando que o uso destes medicamentos a longo prazo não comprometa a
história natural da doença, principalmente, impactando sobre a vida do
paciente (D´HAENS et al., 2008).
•

Anticorpos anti-integrinas

Como representantes desse grupo de fármacos temos o natalizumab e
vedolizumab. O natalizumab consiste em um anticorpo monoclonal
recombinante humanizado. Seu mecanismo de ação está relacionado a
prevenção da migração de células T para o local da inflamação, neste caso
para o intestino. No que se refere ao vedolizumab este tem sua ação na
inibição da integrina α-4β7 fazendo o bloqueio do descolamento de
leucócitos para o endotélio intestinal (Figura 20). Sabe-se que esse grupo de
fármacos tem ação restrita no intestino, o que diminui os efeitos adversos
(SOBRADO; LEAL; SOBRADO, 2016).
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Figura 20: Mecanismo de ação dos medicamentos biológicos

Legenda: A. Ligação, rolamento, ativação, adesão e migração de leucócitos para a
mucosa epitelial acontece devido as interações entre leucócitos e células endoteliais;
(B) o medicamento natalizumab evita a migração de leucócitos através da interação
com as integrinas α4β1 e α4β7; o medicamento vedolizumab tem sua ação apenas no
α4β1 que inibe a migração leucocitária para a mucosa intestinal, porém diminui
potenciais efeitos que não sejam nesse alvo.
Fonte: Adaptado de MCLEAN; SHEA-DONOHUE; CROSS, 2012.

De acordo com Mclean, Shea-donohue e Cross (2012) e Chandar et al.,
(2015) a terapia com moduladores biológicos continuam a evoluir, pois testes
de Fase I e II demonstram eficácia e segurança na indução da remissão tanto
da UC quando da DC.
3.4.2 Tratamento não farmacológico
O tratamento não farmacológico baseia-se em um acompanhamento
nutricional dos pacientes, devido as carências de nutrientes em decorrência
das DII. A desnutrição geralmente é uma das características dos pacientes
com DII, especialmente na DC em fase ativa. Por isso, o tratamento
nutricional vem se tornando cada vez mais importante, pois este, almeja
reestabelecer a saúde do doente, bem como seu estado nutricional e sua
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recuperação de peso, supressão das necessidades calóricas, recuperando
assim, o trato gastrointestinal e suas funções. Através do auxílio desta terapia
complementar, o paciente terá uma melhora no seu quadro clínico e na
qualidade de vida (SANTOS, 2014).
3.4.3 Tratamento cirúrgico
A intervenção cirúrgica está relacionada às complicações das doenças,
como as obstruções intestinais, infecções supurativas e em casos que
responderam negativamente ao tratamento farmacológico. Essa ação visa
poupar e preservar a maior extensão possível do intestino, porém, essa
medida tem reduzido cada vez mais devido a novas descobertas terapêuticas
e também, por ser doenças que apresentam um caráter de recorrência e pelas
possíveis complicações decorrentes da cirurgia (FRANCES; MONAHAN;
SHARON, 2010).

3.5 Plantas medicinais e fitoterapia
O termo fitoterapia é oriundo do grego “phyton” que significa “vegetal”
e de “therapeia” que define “tratamento” a qual abrange plantas de uso
interno e externo para o tratamento das mais diversas enfermidades, seja elas
“in natura” ou na forma de medicamentos. A utilização de plantas medicinais
com o intuito de tratamento, cura e/ou prevenção é uma das formas mais
antigas da prática medicinal da humanidade, e ainda continua sendo
amplamente difundida por ser uma escolha mais natural e menos lesiva à
saúde, principalmente quando comparadas ao uso indiscriminado de
alopáticos. (ALVES; SILVA, 2003; GONÇALVES et al., 2011).
Porém, vale ressaltar que por ser tratar de um medicamento natural não
estão isentos de possíveis danos e toxicidade. É de suma importância que seu
uso seja racional, baseado em pesquisas onde foi isolado e identificado
constituintes responsáveis pela atividade biológica nos seres humano e,
descartados opções que prejudiquem a saúde (LOURES et al., 2010).
A biodiversidade brasileira consiste em mais de 50.000 espécies de
plantas vegetais, algo em torno de 22% do total existente no mundo.
Inúmeras pessoas buscam nas plantas medicinais um tratamento alternativo
para as mais diversas doenças, isso devido à dificuldade socioeconômica e a
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grande força da influência popular. Os medicamentos originados de plantas
representam uma expressiva fração dentro do mercado farmacêutico, sendo
que, 25% dos medicamentos prescritos são desenvolvidos a partir das plantas.
Contudo, os produtos naturais ainda são considerados uma imensa fonte
inspiradora para produtos químicos, laborando com a síntese de compostos
biológicos e desenvolvimento de novos medicamentos (SILVA et al., 2006;
VELOSO et al., 2017).
A busca por terapias alternativas cada vez mais se solidifica no meio
científico, especialmente através de produtos naturais com atividade
antioxidante e/ou imunomoduladora. A literatura relata a eficácia de diversas
plantas para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, sendo que
suas propriedades terapêuticas são atribuídas a diferentes compostos ativos
como polifenois, alcaloides, flavonoides, cumarinas, terpenoides e taninos
(VARILEK et al., 2001; FERREIRA et al., 2011).
3.5.1 Maytenus robusta Reissek
3.5.1.1 Aspectos botânicos
A família Celastraceae é um dos maiores gêneros e é composta por 106
gêneros e 1.300 espécies, as quais estão distribuídas nas regiões tropicais e
subtropicais do mundo (VELOSO et al., 2017).
O gênero Maytenus foi descrito pela primeira vez por Feuleé em 1725 e
atribuiu o nome de Mayten. Já em 1782 Molina estabeleceu o gênero
Maytenus baseado na espécie Maytenus boaria Molina, do Chile, e descreveu
as características da planta, sendo a ele atribuído o gênero. Dentre os gêneros
mais estudados de Maytenus, podemos citar as seguintes espécies: M.
ilicifolia, M. rothiana, M. canariensis, M. loeseneri, M. serrata, M.
buchananni, M. ovatus, M. horrida, M. boaria, entre outras.
O nome Maytenus é oriundo da palavra “Maytén” utilizado pela
população “Mapuche” do Chile que designa “homem da terra”. A Maytenus
robusta Reissek é uma árvore de pequeno porte que pode atingir até 13m de
altura, sendo originária da américa do Sul, encontrada na mata atlântica,
principalmente nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo,
principalmente em locais com pouca iluminação e bastante úmido. Conhecida
popularmente como coração-de-bugre, cafezinho, cafezinho do mato,
guarapoca (Figura 21) (JOLY; LEITÃO, 1979; LORENZI, H., 2002).
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Figura 21: Imagem do caule e folhas da M. robusta

Fonte: Flora digital, 2018.

As plantas desta família são, em geral, representadas por pequenas
árvores, arbustos ou lianas. É caracterizada por flores de setembro a outubro,
e frutos em fevereiro, maio, junho e outubro a dezembro. Devido a seus
frutos é conhecida como uma espécie amarga-doce. Seus ramos apresentamse cilíndricos, frutos geralmente piriformes e folhas de margem crenada ou
denteada com cor acinzentada no material herborizado. É uma planta
ornamental e recomendada para o reflorestamento de áreas desmatadas
(VELOSO et al., 2017).
3.5.1.2 Atividade biológica
A família Maytenus tem grande importância no meio vegetal devido a
imensa variedade de atividades farmacológicas que apresenta, são elas:
antimicrobiano, anti-úlceras, anti-inflamatório, antinoceptivo e antioxidante,
além de um potencial efeito estimulante no sistema nervoso central (SNC). A
Maytenus robusta vem se destacando dentro dessa família pois, vem sendo
pesquisada não só por causa de sua utilização na medicina popular, mas
também pela ampla distribuição geográfica, diversidade e complexidade
estrutural dos metabólitos secundários isolados. Seu uso popular está
indicado para tratamento de complicações no estômago, febre, supressores
do apetite, artrite reumatoide, câncer, doenças autoimunes e infecções de pele
(OLIVEIRA et al., 2017; VELOSO et al., 2017).
As partes utilizadas desse gênero com finalidade farmacológica são as
raízes, cascas e folhas indicado para o tratamento de úlceras gástricas, antiinflamatórios, analgésicos, antialérgicos, antitumorais entre outros
(VELOSO et al., 2017).
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Conforme descrição de Da Silva et al. (2015) o uso popular de M.
robusta é a partir da decocção ou infusão das folhas secas ou pulverizadas,
no mínimo quatro vezes por dia.
Por se tratar de um gênero extensivo, várias espécies têm atividades
biológicas comprovadas experimentalmente. Das 76 espécies conhecidas no
Brasil, somente 15% tiveram pesquisas a respeito de seus efeitos
farmacológicos, sendo que a maioria foi realizado em modelos animais de
dor e inflamação (NIERO et al., 2011).
3.5.1.3 Atividades farmacológicas
Estudos realizados por Andrade et. al (2007 e 2008) já evidenciavam a
atividade gastroprotetora do extrato de M. robusta, através da significativa
inibição da formação de úlceras utilizando diferentes modelos experimentais
bem como, pela redução da secreção gástica. Porém, na pesquisa de Da Silva
et al. (2015) observou-se que há efeito do extrato hidroalcoólico das folhas
de M. robusta na cicatrização gástrica quando no modelo de úlcera crônica
induzida por ácido acético, através do fortalecimento dos fatores protetores
da mucosa gástrica como a camada de muco, a atividade antioxidante e a
proliferação celular.
Segundo resultados obtidos no estudo realizado por Thiesen et al.
(2017), onde propôs a indução da hepatotoxicidade em camundongos e em
hepatócitos in vitro através do uso de tetracloreto de carbono ( CCl4), estes
indicaram redução nos danos hepáticos sugerindo que o efeito hepatoprotetor
proporcionado pelo extrato de M. robusta deve-se a presença de compostos
fenólicos, como flavonoides, que são elementos com propriedades
antioxidantes devido à sua capacidade de doar hidrogênio aos radicais livres
ocorrendo, assim, a quebra da reação em cadeia que leva à peroxidação
lipídica nos tecidos.
Não há relatos de que seu uso prolongado acarrete em algum
inconveniente ou dano, apenas que mulheres em fase de amamentação não
devam fazer o uso, devido a redução da secração láctea, o que sugere agir
como desruptor endócrino, porém nenhum estudo tem comprovado tal efeito
até o momento. Estudos recentes demonstraram que o extrato de M. robusta
não demonstra genotoxicidade em modelos experimentais com camundongo
in vivo (KROGH, 1996; RAIMUNDO et al., 2012; ZERMIANI et al., 2016).
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Vale ressaltar que a presença de compostos polifenólicos obtidos de
extratos, como por exemplo os flavonóides, apresentam uma corelação direta
com o aumento da longevidade, redução na incidência de doenças
cardiovasculares, assim como, propriedades antioxidantes, alguns dos quais
incluem efeitos antiinflamatórios, antimicrobianos, vasodilatadores, antiisquêmicos e anticancerígenos (FORMICA; REGELSON, 1995;
CALDERONE et al., 2004; ALVESOLO et al., 2006). A atividade
antioxidante dos flavonóides é de grande valor, uma vez que, podem bloquear
muitas proteínas pró-inflamatórias e podem ser considerados inibidores
naturais da inflamação, melhorando a intensidade da inflamação (CALIXTO
et al., 2004).
3.5.1.4 Constituintes químicos
As primeiras pesquisas químicas com Celastraceae foram iniciadas no
século XIX com a análise do isolamento da maitansina, um alcaloide
ansamacrolídeo presente no lenho das plantas de Maytenus sp oriundas da
África Oriental e apresenta atividade antitumoral (KUPCHAN et al., 1972).
Inúmeros constituintes químicos são atribuídos ao gênero Maytenus, por
se tratar de um gênero vasto, sendo que a maioria de suas espécies apresentam
atividades biológicas. Pesquisas fitoquímicas das partes aéreas de M. robusta
indicaram que ela contém compostos fenólicos e triterpenos, assim como a
espécie M. ilicifolia (conhecida popularmente como espinheira-santa e, hoje,
já em fase de extinção) (NIERO et al., 2001, 2006; ANDRADE et al., 2008).
No isolamento e identificação do EHMR relata-se a presença de triterpenos
friedelanos (Figura 22A), 1 β-friedelanol (Figura 22B) e o mais recente
isolado 3-15-dioxo 21α-hidroxi friedelano (Figura 22C) (NIERO et. al., 2001,
2006; ANDRADE et. al., 2008). A atividade biológica está relacionada a ação
dos triterpenos desta espécie na gastrite e úlceras, enquanto outras espécies
estão associadas a inibição da proliferação de linfócitos humanos. Mais
recentemente, foi observada através de cromatografia das folhas, grande
similaridade química entre as espécies de M. robusta e M. ilicifolia (NIERO
et al., 2001; ANDRADE et al., 2007; ZERMIANI et al., 2016).
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Figura 22: Estrutura química dos triterpenos isolados do extrato metanólico de folhas
de M. robusta

Legenda: Extrato metanólico das partes aéreas de M. robusta foi sucessivamente
dividido em frações de solventes solúveis escolhido por cada autor do estudo.
Fonte: SOUSA et al., 2012.

Conforme estudo realizado por Sousa et al. (2017) com o extrato
metanólico das folhas de M. robusta foi possível observar através de HPLCUV presença de flavonoides, além do kaempferol (Figura 23C), dois novos
flavonóis glicosados (kaempferol-3-O-β-D-glucopiranosil- (1 → 3) -α-Lrhamnopiranosil- (1 → 2) -β-D-glucopiranoside (Figura 23A) e quercitina 3-O-β-D-glucopiranosil- (1 → 3) -α-L-rhamnopiranosil- (1 → 2) -β-Dglucopiranoside (Figura 23B).
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Figura 23: Estrutura química dos flavonoides isolados do extrato metanólico de
folhas de M robusta

Fonte: SOUSA et al., 2017.

Corroboram com esses dados os estudos de Souza et al (2012) e Da
Silva et al. (2015) onde alcaloides biologicamente ativos, compostos
fenólicos e terpenos também foram encontrados e isolados do extrato da
espécie M. robusta. Os triterpenos pentacíclicos isolados foram friedelano
(Figura 24A), 1 β-friedelinol (Figura 24B), 3β-11β-dihidroxifriedelano
(Figura 24C), 3-oxo-29-hidroxifriedelano (Figura 24D) e o 3-oxo-11βdihidroxifriedelano (Figura 24E). Os triterpenos pentacíclicos são
caracterizados como metabólitos secundários difundidos na natureza, sendo
que suas atividades biológicas anti-úlceras e gastroprotetora são as mais
relatadas. Além do que, vale enfatizar que outros componentes isolados e
identificados por cromatografia em camada delgada do extrato da M. robusta
abrangendo esteroides e flavonoides contribuem para tal atividade.
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Figura 24: Estrutura química de triterpenos isolados do extrato hexânico das folhas
de M. robusta

Fonte: SOUSA et al, 2012.

Estudos realizados por Brasil (2010) com extrato bruto de raízes de M.
robusta indicou presença de dois triterpenos (3,7-dioxo friedelano e 3,15dioxofriedelano) (Figura 25A e 25B, respectivamente) e três sesquiterpenos
da classe dos agorofuranos (euonimina, hiponina-C e maiteína) (Figura 25C,
25D e 25E, respectivamente).
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Figura 25: Estrutura química de triterpenos e sesquiterpenos no extrato de raízes de
M. robusta

Fonte: BRASIL, 2010.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Produtos químicos
As seguintes substâncias foram utilizadas: 2,2-difenil-1-picrilhidrazil,
5,5´ditiobis (ácido 2-nitrobenzóico), albumina de soro bovino, glutationa,
hidroxitolueno, reagente de Griess, MTT, pirogalol, xilenol laranja (todos da
Sigma, St. Louis, USA), etanol absoluto, ácido acético, ácido ascórbico,
sulfato de amônio ferroso, ácido clorídrico, formaldeído, peróxido de
hidrogênio, metanol, acetato de sódio, ácido tricloroacético (Vetec, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil), ácido sulfúrico, dimetil sulfóxido e N,Ndimetilformamida (DMSO, Synth, Diadema, SP, Brasil), Meio de Eagle
modificado da Dulbecco (DMEM, Vitrocell, Campinas, SP, Brasil), soro
bovino fetal (FBS, Gibco), e dextran sulfato de sódio (Alfa Aesar, Heysham,
Lancashire, UK).
4.2. Material vegetal e produção do extrato
A coleta das folhas de Maytenus robusta foi realizada no Parque
Ecológico Morro do Baú, Ilhota, Santa Catarina, na latitude de -26.7833 e
longitude de -48.9167, sob responsabilidade dos Professores Dr. Valdir
Cechinel Filho e Dr. Rivaldo Niero, e identificada pelo Dr. Ademir Reis
(Departamento de Botânica, Universidade Federal de Santa Catarina). A
exsicata foi depositada no herbário Barbosa Rodrigues (Itajaí/SC) com o
número V.C.Filho 016.
O extrato foi obtido sob responsabilidade e em colaboração dos Prof.
Dr. Valdir Cechinel Filho e Prof. Dr. Rivaldo Niero e equipe no laboratório
de Fitoquímica da Universidade do Vale do Itajaí. Em resumo, as folhas
foram coletadas em outubro de 1997, sendo secas em temperatura ambiente
e moídas (500 g) foram maceradas em etanol aquoso a 70% (v/v) à
temperatura ambiente durante 7 dias, como descrito anteriormente
(ANDRADE et al., 2007). As folhas maceradas foram então filtradas, e o
solvente foi eliminado sob pressão. O material seco rendeu 38,0 g (7,6%) de
extrato hidroalcoólico de Maytenus robusta (EHMR). O perfil fitoquímico do
extrato utilizado nesse trabalho foi estudado previamente, e os principais
compostos presentes foram identificados como triterpenos pentacíclicos
(Niero et al., 2001, 2006; Andrade et al., 2008).
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4.3 Cultivo e viabilidade celular
Células epiteliais intestinais (IEC-6) foram cultivadas em meio de
Eagle´s modificado por Dulbecco´s (DMEM) (Vitrocell Embriolife, Brasil),
suplementado com 10% de soro bovino fetal (Vitrocell Embriolife, Brasil) e
0,1% de penicilina –estreptomicina (Gibco). As células foram cultivadas em
37 °C em 5% de CO2 até atingirem a confluência para realizar os ensaios.
4.3.1 Ensaio de viabilidade celular (MTT)
Para verificar a viabilidade celular, as IEC-6 foram semeadas em uma
placa de 96 poços na densidade de 5 × 104 células/poço. Após 16 h, as células
foram incubadas com os seguintes tratamentos: Basal (DMEM mais DMSO
a 0,1%), DMSO (10%) ou EHMR (1, 10 e 100 μg /mL). Após 21 h, 10 μL de
brometo de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio (MTT 5mg/mL)
foram adicionados em cada poço, e 3 h depois 250 μL do sobrenadante foi
removido e substituído por 100 μL de DMSO. Cada solução foi
homogeneizada e a absorbância foi medida a 570 nm. A porcentagem de
viabilidade celular foi determinada considerando os meios do grupo basal
como 100%.
4.3.2 Ensaio de quantificação de espécies reativas de oxigênio (EROs)
Para avaliar o efeito de EHMR em proteger as células contra LPS, 1 ×
106 células por poço foram semeadas em placas de 12 poços.
Aproximadamente 8 horas antes da estimulação, o meio DMEM de soro livre
foi usado para sincronizar as células, então 300 L dos tratamentos foram
incubados, incluindo basal (DMEM mais DMSO 0,1%), LPS (10 μg / mL),
EHMR (100 μg / mL) ou EHMR + LPS. Após 24 h, o sobrenadante foi obtido
para quantificar as espécies reativas de oxigênio (EROs). Resumidamente,
250 µL de amostras foram incubadas com 30 µL de diacetato de 2 ', 7'Diclorodidrofluoresceína (DCFH-DA) por 40 min, a fluorescência foi
medida usando um leitor de microplaca espectrofluorômetro com
comprimento de onda de excitação de 480 nm e comprimento de onda de
emissão de 530 nm.
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4.3.3 Ensaio de quantificação dos níveis de nitrito
As células restantes foram lavadas com PBS e separadas com tripsina.
A suspensão de células obtidas foi centrifugada em 5 min a 5.000 RPM sob
4° C, depois o sobrenadante foi eliminado e 100 µL de tampão de lise foram
adicionados ao sedimento. Após 30 min no gelo, as amostras foram
centrifugadas por 30 min a 13.000 RPM sob 4 °C e o sobrenadante usado
para medir os níveis de nitrito através da reação de Griess (Tsikas, 2007).
Basicamente, o sobrenadante foi desproteinizado com sulfato de zinco e água
em banho de gelo por 1 h. Após a centrifugação, 100 µL foram incubados
com 500 µL de reagente de Griess (HCl a 0,5 M, sulfanilamida a 2% e N-1naftaliletilenodiamida a 0,2%) durante 24 h. A absorbância foi medida em
placas de 96 poços a 570 nm usando um espectrofotômetro. As concentrações
de nitrito foram calculadas usando uma curva padrão localizada na faixa de 0
- 100 M de nitrito de sódio (NaNO2).
Os experimentos foram replicados três vezes em quadruplicata.
4.4 Animais
Este trabalho foi desenvolvido utilizando camundongos da linhagem
Swiss (25 a 30 g) provenientes do biotério da UNIVALI, aclimatados a
condições dos mesmos por 7 dias antes da manipulação experimental, sob
a temperatura de aproximadamente 23 °C e ciclo claro escuro de 12 horas
controlado. Os animais foram alimentados com ração e água ad libitum.
Todos os experimentos obedeceram a protocolos experimentais
previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da Universidade do Vale do Itajaí, através do parecer: CEUA
035/15.
4.4.1 Grupos Experimentais
Os camundongos (n= 8) foram distribuídos aleatoriamente nos
diferentes grupos:
•
Grupo Naive (Naive): formado por animais que não receberam
DSS diluído em água e foram tratados com veículo (10 mL/kg água +
Tween80 1%), representando o grupo não colítico.
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•
Grupo Veículo (Vei): formado por animais tratados com veículo
(10 mL/kg água + Tween80 1%) e que receberam DSS diluído em água,
representando o grupo colítico sem tratamento ou controle negativo.
•
Grupo mesalazina (5-ASA): formado por animais tratados com
100 mg/kg/dia de 5-ASA e que receberam DSS diluído em água,
representando o grupo colítico tratado com o fármaco clinicamente
utilizado para o tratamento da colite ulcerativa ou controle positivo.
•
Grupo Extrato hidroalcoólico de M. robusta (EHMR): formado
por animais tratados com 1, 10 ou 100 mg/kg/dia do EHMR e que
receberam DSS diluído em água, representando os grupos colíticos tratado
com o extrato em teste.
4.5. Determinação da dosagem de proteínas totais
As doses de EHMR utilizadas foram 1, 10, 100 mg/kg administrados
por via oral. Essa determinação das doses foi baseada em dados
previamente publicados por Da Silva et al. (2015) e Thiesen et al. (2017).
4.6. Modelo de indução de colite ulcerativa
Após aclimatização dos animais, foi induzida a colite experimental nos
diferentes grupos de camundongos através da adição de DSS a 3% na água
de beber por um período de cinco dias, seguido por um período de dois dias
no qual os animais receberam apenas água. Durante os sete dias, os animais
receberam o tratamento diário designado conforme a divisão dos grupos
(Figura 26).
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Figura 26: Desenho experimental de colite ulcerativa induzida por DSS

Os animais foram eutanasiados no 8º dia após o início dos tratamentos
orais, momento em que o cólon foi excisado, pesado e medido em
comprimento. O fígado e o baço também foram removidos e pesados
separadamente. Amostras de sangue também foram coletadas para avaliações
bioquímicas.
O peso corporal dos animais, a consistência das fezes e o sangue vivo
presente nas fezes era monitorado individualmente todos os dias. Os
parâmetros observados receberam pontuações de acordo com os critérios já
citados para a composição da escala do índice de atividade da doença (IAD)
(Quadro 9).
Quadro 9: Índice de atividade da doença (IAD)
Perda de
Consistência das fezes
Sangue retal
peso
0
Nenhum
Normal
Normal
1
1-5%
--------2
5-10%
Fezes moles
----3
10-20%
--------4
>20%
Diarreia
Sangue intenso
O valor de IAD é composto pela soma das pontuações de perda de peso, consistência
das fezes e sangue retal. Pontuação máxima: 12.
Score
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4.7. Estudos histológicos
4.7.1 Análise histológica
Seções do tecido colônico foram embebidos em parafina. Seções de
espessura de 5 𝜇m foram coradas com hematoxilina e eosina (HE). Após isso,
as lâminas foram desidratadas, limpas e montadas entre a corrediça e a
lamínula. O dano histológico foi avaliado por um observador patologista, de
acordo com critérios pré-estabelecidos por Utrilla et al. (2015) e Camuesco
et al. (2004), porém, levando em conta a presença de perda epitelial,
infiltração celular, edema e condições das criptas e células caliciformes. O
tecido colônico foi avaliado com foco nas características anteriores e uma
pontuação variando de 0 (tecido saudável) a 3 ou 4 (dano grave), dependendo
do item, foi atribuído a cada um deles (detalhes completos no quadro 10). A
soma da uma pontuação total para cada amostra. O preparo dos cortes
histológicos foi realizado pela empresa Histocell (São Paulo, Brasil).
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Quadro 10: Variáveis utilizando o score histológico
Locais

Score

Critério

Mucosa Epitelial

0
1
2
3

Sem inflamação na mucosa
Perda de <5% de superfície epitelial
Perda de <5-10% de superfície epitelial
Perda de >10% de superfície epitelial

Integridade das criptas

0
1
2

Criptas intactas
Perda de <10% das criptas
Perda de 10-20% das criptas

3

Perda de >20% das criptas

0
1
2
3

Nenhum
Suave
Moderado
Severo

0

Ausente

Infiltração celular e edema

Depleção das células de
Goblet

1
Presente
O valor do escore histológico é composto pela soma das escores de todas as variáveis.
Pontuação máxima: 10.

4.7.2. Análise histoquímica
Para a análise do conteúdo de mucinas, os cortes histológicos, obtidos
conforme descrito acima, foram oxidados em ácido periódico a 0,5% em
água, a temperatura ambiente, por 5 min. O tecido foi então lavado em água,
imerso no reagente de Schiff por 20 min e lavado em água por min e depois
três vezes em bissulfito de sódio a 0,5% e a última lavagem em água. Em
seguida, as seções foram coradas com hematoxilina por 20 seg, desidratado,
limpo e montado entre a corrediça e a lamínula. A etapa de confecção da
lâmina foi realizada pela empresa Histocell (São Paulo, Brasil). Em seguida
as lâminas foram analisadas.

4.8 Preparação de frações subcelulares de tecidos.
Amostras do cólon e fígado dos diferentes grupos foram
homogeneizadas com tampão de fosfato de potássio 200 mM (pH 6,5) e o
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homogenato foi usado para quantificar a glutationa reduzida (GSH),
hidroperóxido lipídico (LOOH) e níveis de citocinas. Em seguida, o
homogeneizado foi centrifugado em 4.000 rpm por 20 min à 4° C. A atividade
da mieloperoxidase (MPO) foi medida no precipitado e, superóxido
dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationaS-transferase (GST) e níveis de citocinas foram determinados no
sobrenadante.

4.9 Determinação de proteínas totais.
Os níveis de proteína foram determinados pelo método de Bradfort
(Bio-Rad, Hercules, CA, USA), usando curva padrão da albumina sérica
bovina (0,1-0,0125 µg/mL), como padrão, de acordo com as instruções do
fabricante.

4.10. Determinação dos parâmetros oxidativos
4.10.1. Determinação dos níveis de glutationa reduzida (GSH)
Os níveis de GSH no cólon e fígado foram determinados através de
alíquotas do preparado de homogenato, como descrito anteriormente,
misturadas com ácido tricloroacético 12,5% e centrifugado a 6.000 rpm por
20 min. A absorbância do sobrenadante mais tampão TRIS (0,4M, pH 8,9) e
DTNB (0,01 M) foi determinado espectrofotometricamente em 415 nm. Os
valores individuais foram interpolados em uma curva padrão de GSH (1,25 –
10 µg/mL) e expressa em mg/g de tecido. Todos os procedimentos foram
realizados a 4° C.
4.10.2. Determinação do conteúdo de lipoperoxidação (LOOH)
Os níveis de LOOH no cólon e fígado foram determinados com 100 µL
de sobrenadante mais 100 µL de metanol P.A. e centrifugado a 13000 rpm
durante 5 min, a 4° C. O reagente FOX2 (4 mM butil-hidroxitolueno (BHT),
250 mM FeSO4, 25 mM H2SO4 e xilenol laranja a 100 mM) foram
adicionados ao sobrenadante e incubados, no escuro, por 30 min a
temperatura ambiente. A absorbância foi determinada por espectrofotometro
a 560 nm, e a concentração do conteúdo de LOOH foi determinado usando o
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coeficiente de extinção molar (𝐸 = 43mM−1 cm−1) e expresso como mMol
hidroperóxidos/ mg de tecido.
4.10.3. Determinação da atividade de superóxido dismutase (SOD)
A atividade da SOD foi medida com base na sua capacidade de inibir a
auto oxidação do pirogalol. Brevemente, alíquotas do sobrenadante do
homogenato obtido de tecido colônico e hepático foram adicionadas para
tamponar a solução (200 mM TrisHCL-EDTA, pH 8,5), e pirogalol (1 mM)
e, em seguida, incubado por 20 min em temperatura ambiente. Além disso,
HCL 1 N foi adicionado para parar a reação e depois a mistura foi
centrifugada durante 4 min a 18700 × g. A absorbância do sobrenadante
resultante foi lida a 405 nm. A quantidade de SOD que inibiu a oxidação do
pirogalol em 50%, relativo ao controle, foi definida como uma unidade de
atividade de SOD. A atividade de SOD foi expressa em U/mg de proteína.
4.10.4 Determinação da atividade da catalase (CAT)
A determinação da atividade de CAT no cólon e fígado foi determinada
com base no método de AEBI (1984). Para realização deste ensaio, 5 µL do
sobrenadante de cada amostra foi acrescido de 195 µL de uma solução
reacional (Tampão Tris/EDTA 5mM, pH 8,0, peróxido de hidrogênio 30% e
água destilada) e imediatamente lidas em espectrofotômetro sob absorbância
de 240 nm. Os resultados obtidos foram expressos em µmol/mg de
proteína/min.
4.10.5 Quantificação dos níveis da atividade da enzima glutationa
peroxidase (GPx)
Um volume de 10 µL do sobrenadante homogenato obtido de tecido
colônico e hepático foi adicionado a 130 µL de solução-reação (3,08 mM de
azida sódica, 0,31 mM de β-NADPH 1,54 unidades/mL de glutationa
redutase de levedura e 3,08 mM de GSH em 100 mM de tampão fosfato de
sódio, pH 7,0). Após 2 min de estabilização, a reação foi iniciada pela adição
de 60 µL de peróxido de hidrogênio 5 mM em tampão fosfato de sódio 100
mM, pH 7,0. O decréscimo de absorbância foi imediatamente medida a 340
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nm por 1 min em intervalos de 10 s. A atividade da GPx foi expressa em
mmoles/mg de proteína/min. (LAWRENCE e BURK, 1976).
4.10.6 Quantificação dos níveis da atividade da enzima glutationa-Stransferase (GST)
A determinação da atividade da GST foi realizada com base no método
de HABIG e colaboradores (1974). A atividade específica da GST foi
determinada pela conjugação do dicloro-nitro-benzeno (CDNB) com GSH,
formando um tioéter que pode ser monitorado pelo aumento de absorbância.
Assim, triplicatas de 100 µL do sobrenadante do homogenato obtido de tecido
colônico e hepático foram adicionados a 200 µL de solução-reação contendo
CDNB em 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.

4.11. Determinação dos parâmetros inflamatórios
4.11.1 Quantificação dos níveis de atividade da enzima mieloperoxidase
(MPO)
O precipitado da centrifugação do homogenato obtido do cólon, como
descrito acima, foi suspenso com 80 mM de tampão fosfato de potássio (pH
5,4) contendo 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio e centrifugado
11,000 × g por 20 min a 4° C).
A atividade da MPO na presença de 50 mM de H2O2 e 18,4 mM
3,3´,5,5´-tetrametilbenzidina foi determinada no sobrenadante a 620 nm e
expresso como unidades de mili densidade óptica (mO.D.)/mg de proteína.
4.11.2. Determinação dos níveis de citocinas
O sobrenadante do homogenato foi utilizado para estimar os níveis de
TNF, IL-6 e IL-10 por ensaio imunoenzimático (ELISA), usando kits de
ELISA para citocinas de camundongo da BD Biosciences (Franklin Lakes,
New Jersey, USA), de acordo com o manual de instruções do fabricante. A
absorbância foi medida em 450 e 550 nm e os resultados foram expressos
em pg/mL.
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4.12 Determnação dos níveis séricos de Transaminase glutâmica
oxalacética (TGO) e Transaminase glutâmica pirúvica (TGP)
Amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 × g a 4 °C por 10 min
para obtenção de soro e mensuração dos níveis de TGO e TGP através de
ensaios colorimetricos com kits Labtest (Minas Gerais, Brasil).

4.13 Avaliação do trânsito intestinal de camundongos
Os camundongos Swiss em jejum foram tratados por via oral com
veículo (Vei, água 10 mL/kg), atropina (3 mg/kg, s.c.) ou EHMR (100 mg/kg)
30 min antes da administração de 0,5 mL de uma solução marcadora semi
sólida (0,05% de fenol vermelho em 1,5% carboximetilcelulose). Após 20
min, os camundongos foram eutanasiados e o intestino delgado foi dessecado
do piloro para a porção íleocecal e medido o trânsito intestinal. O
comprimento total do intestino delgado e a distancia percorrida pela solução
do vermelho de fenol foram então medidos. O trânsito intestinal foi expresso
em percentagem calculada a partir de IT = 𝑋/𝑌 × 100, onde X é a distância
percorrida pelo vermelho de fenol e Y é o comprimento total do intestino
delgado.

4.14 Análises estatísticas
Os dados foram expressos como média ± SEM. Diferenças entre as
médias foram determinadas por análise de variância de uma ou duas vias
(ANOVA) seguida pelo teste de Bonferroni´s, quando aplicado. O teste
Mannwhitney foi usado em dados nao paramétricos. O software GraphPad
Prism 5 foi usado e P<0,05 foi considerado ser significativo em todos os
experimentos.
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5 RESULTADOS
5.1 Efeito do EHMR sobre a viabilidade celular de enterócitos
murinos da linhagem IEC-6
O efeito do EHMR na viabilidade de enterócitos murinos da linhagem
IEC-6 foi avaliado utilizando o método de MTT com o intuito de obter-se
dados preliminares sobre os efeitos do extrato na viabilidade de células não
tumorais intestinais. A partir dos resultados obtidos, pode-se observar que a
incubação com DMSO (10%) reduziu significativamente a viabilidade
celular, como esperado. Em contrapartida, como é possível observar na figura
27A, nenhuma evidência de citotoxicidade foi observada após 24 horas de
incubação das células IEC-6 com o EHMR (1, 10 e 100 µg/mL).
Além disso, a estimulação de células com LPS aumentou a liberação de
ROS no sobrenadante celular comparado ao grupo basal (Figura 27B), bem
como os níveis intracelulares de nitrito (Figura 27C), simulando as
características de desequilíbrio inflamatório e oxidativo da colite. A
incubação das células com EHMR não evidenciou qualquer alteração na
quantidade de ROS ou nitrito em comparação com o valor basal, mas quando
foi incubado ao mesmo tempo que o LPS, o extrato inibiu o aumento dos
níveis de nitrito.
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Figura 27: Efeito do EHMR sobre a viabilidade celular e na produção de EROs e
óxido nítrico de enterócitos murinos da linhagem IEC-6

Nota: A - As células IEC-6 foram semeadas em uma placa de 96 poços contendo 5 ×
104 células/poço. Após, foram tratadas com veículo salina tamponada com fosfato
(PBS) no grupo basal, DMSO 10% ou diferentes concentrações de extrato
hidroalcoólico de Maytenus robusta (EHMR) por 24 h. A viabilidade celular foi
verificada através do ensaio de MTT. B e C: células foram incubadas na presença ou
ausência de LPS (10 µg/mL). Os resultados são expressos como ± E.P.M. O
experimento foi realizado em triplicata (n= 4). A análise estatística foi realizada
utilizando ANOVA de uma via seguido pelo pós-teste Bonferroni. A) ***p<0,01
quando comparado com o grupo basal. B) #p<0,05 quando comparado ao grupo basal
e *p<0,05 quando comparado ao grupo LPS. C) *p<0,05 quando comparado ao grupo
basal e #p<0,05 quando comparado ao grupo LPS.

5.2 Efeito do EHMR sobre o peso corporal e comprimento do
cólon de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Findado o período de tratamento, o grupo colítico tratado com veículo
perdeu em média 24,99 ± 6,10 % de peso corporal (Figura 28A). Indicando o
efeito benéfico do EHMR, o grupo colítico tratado oralmente com EHMR
(100 mg/kg, uma vez ao dia durante sete dias) apresentou menor redução de
peso quando comparado ao grupo colítico veículo (p<0,01, Fig. 29A).

105

Confirmando o prejuízo no tecido colônico de animais expostos ao DSS,
foi possível observar o encurtamento do cólon em 25,52% em animais
colíticos tratados com veículo quando comparado ao grupo não-colítico
(Naive: 9,05 ± 0,21 cm). Corroborando com os dados obtidos com o peso
corporal dos animais, o tratamento com EHMR foi capaz de reduzir o
encurtamento do cólon em 16,77% em relação ao grupo colítico tratado com
veículo (Figura 28B).
Figura 28: Efeito do EHMR sobre o peso corporal (A) e comprimento do cólon (B)
de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS

Os animais foram divididos randomicamente nos grupos não-colítico tratado com
veículo (água 1% twen 80, 10 mL/kg, grupo Naive), colítico tratado com veículo (10
mL/kg) e colítico tratado com EHMR (100 mg/kg). A análise estatística foi realizada
utilizando ANOVA de uma via, seguido do teste Bonferroni. # p<0,05, ##p<0,01 ou
###p<0,001 quando comparado ao grupo não-colítico. * p<0,05 ou ** p<0,01 * p<0,05
quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo.

5.3 Efeito do EHMR sobre o índice de atividade da doença (IAD)
e sobre a variação do peso corporal de camundongos com colite
ulcerativa induzida por DSS durante todo o período experimental
Um parâmetro qualitativo crucial a ser avaliado em modelos de colite
experimental é o índice de atividade da doença (IAD). Neste parâmetro, é
possível verificar na figura 29 que o grupo colítico tratado com veículo
alcançou média de IAD de 2,8 ± 0,5. De forma não esperada, o grupo colítico
tratado com 5-ASA apresentou níveis de IAD semelhantes ao grupo colítico
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tratado com veículo (p>0,05). Em contraste, o grupo colítico tratado com
EHRM apresentou níveis reduzidos de IAD quando comparados ao grupo
colítico tratado somente com veículo (p<0,05).
Figura 29: Efeito do EHMR sobre o índice de atividade da doença (IAD, painel A) e
sobre a variação do peso corporal (painel B) de camundongos com colite ulcerativa
induzida por DSS durante todo o período experimental

Os animais foram divididos randomicamente em grupos não-colítico tratado com
veículo (água 1% twen 80, 10 mL/kg, grupo Naive), colítico tratado com veículo (10
mL/kg) e colítico tratado com EHMR (100 mg/kg). A análise estatística foi realizada
utilizando ANOVA de duas vias, seguido do teste Bonferroni. *** p<0,01 e * p<0,05
quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo.
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5.4 Efeito do EHMR sobre o peso do cólon, fígado e baço de
camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Como exposto na tabela 1, o peso úmido do cólon, baço e fígado,
extraídos no momento da eutanásia, tiveram alterações estatísticas no grupo
colítico-veículo, porém o extrato não foi capaz de reverter tais alterações.
Tabela 1: Efeito do EHMR sobre o peso do cólon, fígado e baço de camundongos
com colite ulcerativa induzida por DSS
Grupos

Peso cólon
Peso baço
Peso fígado
(g/100g)
(g/100g)
(g/100g)
Não colítico (Naive)
1,70 ± 0,07
0,34 ±0,02
4,65 ± 0,31
Colítico-veículo
1,31 ± 0,06#
0,62 ± 0,15#
3,78 ± 0,37#
#
Colítico EHMR
1,27 ± 0,04
0,48 ± 0,04
4,45 ± 0,15
Veículo= água 1% twen 80, 10 mL/kg. EHMR= extrato hidroalcoólico de Maytenus
robusta 100mg/kg/dia. # p<0,05 quando comparado ao grupo não colítico.

5.5 Efeito do EHMR sobre as alterações histológicas no tecido
colônico de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
durante todo o período experimental
As arquiteturas do cólon dos camundongos dos diferentes grupos
experimentais foram analisadas após coloração com HE e quantificado
empregando escore descrito por Camuesco et al. (2004) e Utrilla et al. (2015).
Assim, através da figura 30A é possível observar que os animais não colíticos
apresentaram, como esperado, integridade nas estruturas da parede intestinal,
submucosa e criptas, sem depleções nas características arquitetônicas e em
especial com células de Goblet intactas. Em contrapartida, o cólon dos
animais do grupo colítico tratado com veículo apresentou alterações
patológicas como perda da barreira epitelial, depleção de células de Goblet,
redução do número de criptas e a presença de edema submucoso. Essas
alterações patológicas foram atenuadas com o tratamento oral de EHMR
(Figura 30B), porém ainda que na vigência de uma melhora significativa, os
animais colíticos tratados com o extrato apresentaram focos com ulcerações
e desarranjo das criptas.
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Figura 30: Efeito do EHMR sobre as alterações histológicas no tecido colônico de
camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS

Painel A: Imagens representativas do aspecto histológico do cólon de cada grupo
experimental com magnificação de 100 × ou 400 ×. Painel B: Man-Whitney test, *
p<0,05 quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo.
O resultado foi expresso conforme análise de um escore padrão expresso como a
mediana e intervalo de interquartis e submetido ao teste de Mann-Whitney. *p<0,05
quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo.
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5.6 Efeito do EHMR sobre os níveis de mucina na mucosa colônica
de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS durante
todo o período experimental
A coloração histoquímica pelo método de PAS é uma técnica clássica
utilizada na verificação da presença de glicoproteínas, principalmente
mucinas, que apresenta papel importante na proteção da mucosa intestinal.
Conforme observado na figura 31, a coloração PAS no cólon dos animais
pertencentes ao grupo colítico tratado com veículo apresentou 90,35% de
redução quando comparado ao grupo não colítico (Naive: 18,23 ± 0,67 × 103
pixels/campo). Com relação ao grupo colítico tratado com EHMR, o aumento
do índice de mucinas foi de 879% quando comparado ao grupo colítico
tratado com veículo.
Figura 31: Níveis de mucina coradas pelo método de PAS no cólon de camundongos
com colite ulcerativa quando induzidos por DSS

Painel A: Anova de uma via seguido pelo teste de Dunnett, ### p<0,001 quando
comparado ao grupo não-colítico e *** p<0,001 quando comparado ao grupo colítico
tratado com veículo. Painel B: Imagens representativas dos níveis de mucina de cada
grupo experimental com magnificação de 400 ×.

110

5.7 Efeito do EHMR sobre parâmetros oxidativos no tecido
colônico de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Conforme descrito na tabela 2 é possível verificar que a ingestão de DSS
promoveu no grupo colítico-veículo redução nos níveis de GSH em 59,51%
e aumento nos níveis de LOOH em 45,16%, quando comparado ao grupo
não-colítico (Naive: 662,1 ± 34,1 µg/mL e 3,1± 0,3 mmol/mL,
respectivamente). Entretanto, o tratamento com EHMR aumentou os níveis
de GSH em 201,72% e reduziu os níveis de LOOH em 58,14%. Além disso,
o nível da atividade das enzimas SOD e CAT foram reduzidos em 81,82% e
65,71%, respectivamente, no grupo colítico tratado apenas com veículo (1,1
± 0,3 U/mL e 3,5 ± 0,5 mmol H2O2/mL/min). O tratamento oral com EHMR
o nível de atividade de CAT foi normalizado a valores similares ao
encontrado no grupo não-colítico tratado com veículo (p>0,05). De forma
não esperada, a análise do nível de atividade da enzima GST pode-se verificar
um aumento significativo de 170,84% no grupo colítico tratado com EHMR
em relação aos animais não colíticos.
Tabela 2: Efeito do EHMR sobre parâmetros oxidativos no tecido colônico de
camundongos expostos ao DSS 3%
Parâmetro
oxidativo
GSH
(µg/mg tecido)

Não colíticoVeículo
662,10 ± 34,13

Colítico-Veículo

Colítico- EHMR

268,10 ± 28,75c

808,90 ± 193,40e

3,1 ± 0,3

4,5 ± 0,3a

1,8 ± 0,4e

SOD (U/mL)

1,08 ± 0,30

0,22 ± 0,02

0,23 ± 0,04

CAT (mmol
H2O2/mL/min)

3,48 ± 0,46

1,25 ± 0,29b

3,22 ± 0,59d

LOOH (mmol/mg
de tecido)

1,6 ± 0,3
1,2 ± 0,1
3,2 ± 0,6c, e
GST (µmol
GSH/mL/min)
a p<0,05; b p<0,01; c p<0,001 vs. grupo Não colítico-Veículo. d p<0,05; e p<0,001 vs.
grupo Colítico-Veículo.
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5.8 Efeito do EHMR sobre parâmetros inflamatórios do tecido
colônico de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
A atividade da enzima MPO é utilizada como marcador de inflamação
aguda devido a sua relação com a infiltração de neutrófilos. Sua atividade no
tecido colônico dos animais colíticos tratados com veículo aumentou em
52,55% quando comparado ao grupo não colítico (1,37 ± 0,09 mD.Og/mg
proteína). Por outro lado, a redução na atividade da MPO foi constatada no
grupo colítico tratado com EHR, onde obteve-se uma redução de 29,19%
quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo, conforme tabela 3.
Na quantificação de um importante mediador da resposta inflamatória aguda,
o TNF, pode-se observar um aumento em 38,56% quando comparado ao
grupo não-colítico (313,8 ± 44,8 pg/mL) e na análise do grupo colítico tratado
com EHMR observamos uma redução nos níveis de TNF em 29,18% quando
comparado ao grupo colítico tratado com veículo.
A IL-6 é uma citocina que se apresenta elevada nos tecidos inflamado,
este fato foi confirmado no grupo colítico tratado com veículo onde teve um
nível de elevação em 620,59% quando comparado ao grupo não-colítico
(269,5 ± 11,4 pg/mL). Por outro lado, o grupo colítico que recebeu o
tratamento de EHMR conseguiu reverter tal valor em 55,10% quando
comparado ao grupo colítico tratado com veículo.
Já no que se refere a IL-10, uma citocina anti-inflamatória, é possível
verificar que ocorreu uma redução em 28,43% no grupo colítico tratado com
veículo quando comparado ao grupo não-colítico (7467,0 ± 558,4 pg/mL).
Contudo, o tratamento com EHMR não foi capaz de reverter os níveis
reduzidos de IL-10 no cólon de camundongos expostos ao DSS.
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Tabela 3: Efeito do EHMR sobre parâmetros inflamatórios do tecido colônico de
camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Parâmetro
inflamatório
MPO mD.Og/mg
proteína)

Não colíticoVeículo
1,37 ± 0,09

ColíticoVeículo
2,09 ± 0,21a

Colítico- EHMR

TNF (pg/mL)

313,8 ± 44,8

434,8 ± 26,2a

307,9 ± 31,3c

IL-6 (pg/mL)

269,5 ± 11,4

1.942,0 ± 169,8b

1.070,0 ± 200,8d

1,48 ± 0,18c

7467,0 ± 558,4
5.344,0 ± 580,5a
5.058,0 ± 28,3 a
IL-10 (pg/mL)
b
vs. grupo não-colítico; p<0,001 vs. grupo não-colítico;
cp<0,05 vs. grupo colítico tratado com veículo; fp<0,01 vs. grupo colítico tratado com
veículo;
ap<0,05

5.9 Efeito do EHMR sobre parâmetros oxidativos hepáticos de
camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Os resultados descritos na tabela 4 indicam que a exposição ao DSS
promoveu redução dos níveis de GSH em 35,24% e aumento dos níveis de
LOOH em 21,89%.
De forma diferente aos dados obtidos no tecido
colônico, as atividades das enzimas SOD e CAT foram aumentadas em 156
e 109%, respectivamente, quando comparado ao grupo não-colítico tratado
com veículo (75,3 ± 12,9 U/mL e 15,3 ± 1,7 mmol H2O2/mL/min,
respectivamente).
Apesar dos efeitos observados no colón, o tratamento com EHMR não
foi capaz de reverter alterações nos níveis de GSH ou LOOH e nem o
aumento na atividade das enzimas SOD e CAT em animais com colite
induzida por DSS (Tabela 4). Entretanto, o tratamento com EHMR foi capaz
de aumentar em 13% os níveis da atividade da enzima GST e diminuir em
34% a atividade da enzima GPx em relação aos animais não colíticos (29,1 ±
8,4 µmol GSH/mL/min e 49,9 ± 8,0 µmol GSH/mL/min, respectivamente).
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Tabela 4: Efeito do EHMR sobre parâmetros oxidativos hepáticos de camundongos
com colite ulcerativa induzida por DSS
Parâmetro
oxidativo
GSH (µg/mg
tecido)

Não colíticoVeículo
3.615,0 ± 173,3

Colítico-Veículo

Colítico- EHMR

2.341,0 ± 289,4

2.086,0 ± 176,2

LOOH
(mmol/mg de
tecido)

3,9 ± 0,1

4,8 ± 0,3a

4,2 ± 0,1

SOD (U/mL)

75,3 ± 12,9

193,0 ± 30,7a

183,8 ± 44,6a

CAT (mmol
H2O2/mL/min)

15,3 ± 1,7

32,0 ± 5,2a

26,5 ± 5,9a

GST (µmol
GSH/mL/min)

29,1 ± 8,4

28,8 ± 6,6

32,7 ± 3,8a, b

49,9 ± 8,0
64,5 ± 4,2
33,0 ± 7,5a, b
GPX (µmol
GSH/mL/min)
ap<0,05 vs. grupo não-colítico tratado com veículo; bp<0,05 vs. grupo colítico tratado
com veículo.

5.10 Efeito do EHMR sobre parâmetros inflamatórios do tecido
hepático de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Como descrito na tabela 5, os níveis da atividade da MPO e de TNF não
apresentaram diferenças significativas entre os grupos estudados. Enquanto
que a exposição ao DSS promoveu aumento de em 25,95% no nível de IL-6
quando comparado ao grupo não-colítico (304,8 ± 11,0 pg/mL). Após o
tratamento com EHMR houve redução de 36,86% nos níveis de IL-6 quando
comparado ao grupo colítico tratado com veículo.
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Tabela 5: Efeito do EHMR sobre parâmetros inflamatórios do tecido hepático de
camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Parâmetro
inflamatório
MPO (mD.Og/mg
proteína)

Não colíticoVeículo
1,40 ± 0,08

Colítico-Veículo

Colítico- EHMR

1,84 ± 0,20

1,43 ± 0,11

TNF (pg/mL)

1.233 ± 209

1.075 ± 193

987 ± 248

304,8 ± 11,0
383,9 ± 22,5a
242,4 ± 13,5b
IL-6 (pg/mL)
b
vs. grupo não-colítico tratado com veículo; p<0,001 vs. grupo colítico
tratado com veículo.
ap<0,01

5.11 Efeito do EHMR sobre os níveis das enzimas TGO e TGP no
soro de camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS
Os níveis séricos das enzimas AST (TGO) e ALT (TGP) são utilizados
como marcadores de danos hepáticos. Os níveis de ambas as enzimas
aumentaram no grupo colítico tratado com veículo em 57,32% e 123,79%,
respectivamente, se comparados ao grupo não colítico (Naive: 32,92 ± 1,03
U/L e 18,24 ± 0,82 U/L, respectivamente). Com relação ao grupo colítico
tratado com EHMR pode-se observar na figura 32 que houve uma redução
dos níveis séricos de TGO e TGP em 42,36 % e 47,40%, respectivamente
quando comparados ao grupo colítico tratados com veículo (Veículo: 51,79
± 8,11 U/L e 40,82 ± 6,38 U/L).
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Figura 32: Efeito do EHMR sobre os níveis das enzimas TGO e TGP no soro de
camundongos com colite ulcerativa induzida por DSS

Os animais foram divididos randomicamente em grupos não-colítico tratado com
veículo (água 1% twen 80, 10 mL/kg, grupo Naive), colítico tratado com veículo (10
mL/kg) e colítico tratado com EHMR (100mg/kg), o soro foi coletado para a
quantificação das enzimas. Anova de uma via seguida pelo teste de Bonferroni. *
p<0,05 quando comparado ao grupo colítico tratado com veículo. #p<0,05 quando
comparado ao grupo colítico tratado com veículo. ##p<0,01.

5.12 Efeito do EHMR sobre a motilidade intestinal de
camundongos saudáveis
O trânsito intestinal foi quantificado 15 minutos após administração do
marcador. O grupo controle apresentou uma média de 62,90 ± 3,10% no
índice de transito intestinal; enquanto que o grupo colítico tratado com
EHMR (100 mg/kg) demonstrou uma média de 50,08 ± 2,91% no índice de
transito intestinal, ou seja, o extrato foi capaz de reduzir o transito intestinal
em 12%. Como esperado, o grupo tratado com atropina (controle positivo)
reduziu o transito intestinal em 66,58% quando comparado ao grupo veículo,
(Figura 33).

116
Figura 33: Efeito do EHMR sobre a motilidade intestinal de camundongos saudáveis

Os animais foram tratados por via oral com veículo (água 1mL/kg) ou EHMR (100
mg/kg) e por via subcutânea com atropina (3 mg/kg) 30 minutos antes da
administração da solução marcadora contendo vermelho de fenol (0,05%) e
carboximetilcelulose (1,5%). Anova de uma via seguida pelo teste de Dunnett. ***
p<0,01 e *p<0,05 quando comparados ao grupo tratado com água.
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6 DISCUSSÃO
A colite ulcerativa tem sido descrita como uma doença crônica,
altamente redicivante, com altas taxas de prevalência e incidência e que
acomete principalmente populações economicamente ativas de países
industrializados (PALLIS et al., 2002; FROLKIS, 2013). Por conta da
gravidade dos sintomas e, por conseguinte do comprometimento na qualidade
de vida dos pacientes, pesquisas experimentais e clínicas têm sido realizadas
objetivando elucidar os mecanismos fisiopatológicos da doença, bem como
descobrir alvos terapêuticos e ainda obter alternativas farmacológicas ou
terapias adjuvantes que auxiliam na assistência aos portadores de colite
ulcerativa na prática clínica. Neste contexto, nosso grupo de pesquisa tem-se
engajado na investigação pré-clínica da atividade anti-inflamatória de
produtos naturais empregando o modelo de colite ulcerativa induzida por
DSS em camundongos.
Os efeitos biológicos do extrato hidroalcoólico de M. robusta (EHMR)
tem sido investigado pelo Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas
(NIQFAR) da UNIVALI há mais de dez anos. Durante esse período o efeito
gastroprotetor, cicatrizante gástrico e hepatoprotetor desse extrato foram
descritos em modelos experimentais (ANDRADE et al., 2007; DA SILVA et
al. 2015; THIESEN et al. 2017). Em continuidade a esses estudos, este
trabalho reportou os efeitos benéficos do EHMR na colite ulcerativa induzida
por DSS em camundongos e em paralelo avaliou os efeitos da administração
do extrato em parâmetros associados ao dano hepático associado à colite
ulcerativa.
O primeiro passo realizado foi verificar o efeito do EHMR na
viabilidade celular de enterócitos murinos. Em condições fisiológicas é
sabido que as células epiteliais intestinais (IECs) são indispensáveis para
manter uma barreira seletiva entre o meio interno e antígenos luminais
(IIZUKA e KONNO, 2011). Por esse motivo, foi imprescindível verificar, ao
menos preliminarmente, o efeito do extrato na viabilidade de células da
linhagem IEC-6, as quais são células epiteliais intestinais não tumorais de
roedores. Como demonstrado em nossos resultados, o extrato não reduziu a
viabilidade dessa linhagem celular, avaliada por meio da técnica de MTT, nos
encorajando a prosseguir os experimentos in vivo. Corroborando, Da Silva
et al. (2015) também descreveram através do ensaio de MTT que o EHMR
(1-100 µg/mL) não promoveu sinais de citotoxicidade em fibroblastos
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murinos (L929) após 24 h de incubação. Mais recentemente, a ausência de
citotoxicidade em hepatócitos humanos da linhagem HepG2 também foi
descrita para o EHMR (1-300 µg/mL) (THIESEN et al., 2017).
O epitélio intestinal pode ser lesionado por substâncias tóxicas do lúmen
e os níveis circulantes de endotoxina e anticorpos anti-endotoxina estão
aumentados em pacientes com doença inflamatória intestinal (RUEMMELE
et al., 2002). Portanto, os resultados sobre a segurança do EHMR em células
IEC-6 nos levam a verificar seus efeitos contra a ação prejudicial do LPS a
essas células. De fato, nesse estudo foi possível observar que o EHMR inibiu
a produção de NO em enterócitos murinos induzido por LPS, efeito
determinado pela quantificação de nitrito. Forsythe et al. (2002) descreveram
que o NO produzido por enterócitos atua de maneira autócrina para produzir
lesão intestinal e perda da função de barreira. Essas observações, juntamente
com os resultados do presente estudo, levantam a possibilidade de que o
EHMR possa reduzir a produção local de NO pelo enterócitos da mucosa
intestinal inflamada.
Na medicina popular brasileira, o gênero Maytenus (Celastraceae) é
amplamente utilizado para tratar distúrbios inflamatórios do trato digestivo.
Os efeitos dos extratos do gênero Maytenus no processo ulcerativo gástrico
foram estudados nas últimas décadas (JORGE et al., 2004; CIPRIANI et al.,
2006; BAGGIO, et al., 2007; ANDRADE et al. 2007 e 2008; DA SILVA et
al., 2015). No entanto, os efeitos paliativos dessas preparações nos distúrbios
inflamatórios intestinais precisam de estudos. Numa abordagem preliminar,
Wonfo et al. (2017) descreveram as propriedades anti-inflamatórias do
extrato bruto de M. ilicifolia em relação às células epiteliais humanas
(linhagem celular CACO-2). Contudo, os efeitos anti-inflamatórios
intestinais in vivo do extrato de Maytenus sp. ainda não havia sido relatado
antes desse estudo.
O modelo de colite induzida por DSS mimetiza a fase aguda da doença
em humanos (RANDHAWA et al. 2014) e o índice de atividade da doença é
um parâmetro imprescindível na análise do efeito de substâncias no decurso
da inflamação intestinal. De fato, a administração oral de EHMR reduziu este
parâmetro indicando o potencial terapêutico de preparações obtidas das
folhas de M. robusta em DII. Entretanto, vale ressaltar que os valores de IAD
alcançados nos animais tratados com veículo revelaram níveis moderados da
intensidade da colite produzida experimentalmente, correspondentes a
presença de diarreia, mas sem sangramento perianal. Este estudo foi realizado
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em camundongos fêmeas e como já descrito por DeVoss e Diehl (2014) e
Bábíčková et al. (2015), a colite induzida por DSS possui menor severidade
em camundongos fêmeas do que em camundongos machos, devido à
influência hormonal. Portanto, nossos resultados estão de acordo com esses
autores, uma vez que nossos experimentos foram realizados com
camundongos Swiss fêmeas. Além disso, DeVoss e Diehl (2013)
recomendam, quando possível, a utilização de fêmeas em estudo de colite
ulcerativa devido ao fato de que machos são mais propensos a brigas e a
inflamação e o estresse associado a tal comportamento possui um impacto
negativo nos estudos. Além disso, apesar da reprodutibilidade em um menor
grau, a colite induzida por DSS em camundongos fêmeas tornou-se
interessante devido à incidência de doenças inflamatórias intestinais em
mulheres (BONTHALA e KANE, 2018).
A colite ulcerativa é comumente associada à desnutrição proteicoenergética, bem como à carência de micronutrientes, tanto em pacientes
hospitalizados como ambulatoriais, motivadas por redução da ingestão
alimentar, má absorção, aumento das perdas gastrointestinais e necessidades
nutricionais aumentadas (PINTO et al., 2001; CAMPOS et al., 2003). Além
da redução do IAD, a administração de EHMR também reduziu a perda de
peso e a diarreia, refletindo o efeito benéfico do extrato na homeostase
intestinal e, por sua vez, na absorção de nutrientes.
O EHMR minimizou o encurtamento do colón, refletindo a preservação
do tecido intestinal em camundongos que receberam o extrato diariamente. O
encurtamento do cólon se deve às alterações microscópicas inerentes à
exposição ao DSS, como perda da integridade da mucosa epitelial,
provocando ulcerações, erosões, diminuição das criptas e infiltração de
leucócitos, consequentemente, perdendo fatores protetores como muco e
capacidade de proliferação de novas células (SOLOMON et al., 2010;
ALGIERI et al., 2015). De acordo com as evidências macroscópicas, o
EHMR foi capaz de reduzir as alterações histológicas no cólon dos
camundongos expostos ao DSS, sendo os efeitos mais evidentes foram a
diminuição do grau de edema e a preservação das células caliciformes. Além
disso, a preservação das células caliciformes também foi confirmada por
meio da manutenção de mucina corada com PAS em fragmentos teciduais de
intestino de camundongos tratados com EHMR.
O tratamento clínico das DII visa alcançar o controle ou resolução da
inflamação crônica e, em seguida, a manutenção da mesma (FEUERSTEIN
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e CHEIFETZ, 2014). Os medicamentos 5-ASA são uma classe de fármacos
utilizadas no tratamento das DII, por isso, foi escolhido como referência de
fármaco nesse estudo. Apesar disso, a eficácia do 5-ASA mostrou-se menor
do que o esperado nos resultados aqui obtidos, seguindo a mesma tendência
mostrada em outros estudos (WANG et al., 2008; CHO et al., 2011; DA
SILVA et al., 2015). Essa resposta pode estar associada à forma de
administração e absorção deste fármaco em nossas condições experimentais,
a qual ocorre de maneira diferente daquela aplicada na clínica. Os
aminossalicilatos, por via oral na clínica, têm um sistema dependente do
tempo através do revestimento do fármaco pela etilcelulose, permitindo um
maior tempo de latência e controlando o local de liberação do fármaco
(FREIRE et al., 2006). Diferentemente, para manter a homogeneidade das
condições de administração, a preparação de soluções 5-ASA e EHMR antes
dos tratamentos seguiu os mesmos procedimentos e pode ter contribuído para
resultados insuficientes do grupo 5-ASA.
Classicamente, Gerschman et al. (1954) sugeriram que efeitos deletérios
do oxigênio poderiam ocorrer em virtude da formação de espécies reativas de
oxigênio (EROS). Desde esse conceito inicial até os dias atuais muitas
informações foram agregadas à esse conceito, assim nos dias atuais é sabido
que radicais livres são definidos como qualquer espécie química capaz de
modificar-se através de reações espontaneas decorrentes da alta reatividade
associada a um ou mais elétrons desemparelhados. Ou seja, são estruturas
muito reativas e que danificam moléculas como lipídeos, proteínas e DNA,
sendo que sua origem dar-se-á através da oxidação biológica (HALLIWELL
e GUTTERIDGE, 1999).
O próprio metabolismo celular promove a formação de radicais livres;
por isso, as defesas antioxidantes, enzimáticas e não-enzimáticas têm como
função atuar contra a toxicidade dessas espécies e manter a homeostase entre
a produção e eliminação de radicais livres. Mas, em condições anormais,
pode ocorrer o aumento da produção de radicais livres em detrimento da
capacidade antioxidante ou ainda a diminuição das defesas antioxidantes do
organismo, caracterizando assim o estresse oxidativo Como consequência,
esse estado pode promover perda da função celular, devido as alterações no
metabolismo celular (BONDY e LE BEL, 1992; CADENAS e DAVIES,
2000).
No decurso da instalação do estresse oxidativo, há a produção de uma
espécie altamente reativa: o ânion superóxido. Tal espécie radicalar é
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dismutada pela enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD), ocorrendo
assim, a formação do peróxido de hidrogênio. Porém, esse peróxido de
hidrogênio resultante da reação também é danoso e reativo à moleculas
tissulares. Tal fato, evidencia a importância das enzimas decompositoras de
peróxido de hidrogênio, incluindo a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase
(GPx) (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1999; CADENAS e DAVIES,
2000), as quais catalisam a transformação do peróxido de oxigênio em água.
Evidências substanciais sugerem que as DII estão associadas a um
desequilíbrio entre o aumento de EROs e a diminuição da atividade
antioxidante tecidual (REZAIE et al., 2007). Portanto, o acúmulo excessivo
de metabólitos reativos de oxigênio no cólon leva ao dano nas células
epiteliais da mucosa local, produzindo alterações destrutivas e severas no
cólon (KESHVARZIAN et al., 1990; GRISHAM, 1994; MILLAR et al.,
1996; REZAIE et al., 2007). Antioxidantes atuam como protetores da
oxidação de biomoléculas e impedem a propagação da reação em cadeia, em
adição às enzimas antioxidantes descritos anteriormente, há os antioxidantes
não-enzimaticos como a glutationa reduzida (GSH), tocoferol (vitamina E) e
o ácido ascórbico (vitamina C) (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1999).
Assim substâncias que favoreçam a atividade ou a disponibilidade das
defesas antioxidantes podem ser uma ferramenta interessante no tratamento
de DII. Neste contexto, no que se refere ao efeito antioxidante do EHMR, foi
demonstrado que sua administração reduz a depleção de GSH no cólon de
camundongos expostos ao DSS. De acordo, o potencial antioxidante do
EHMR foi previamente relatado por meio de experimentos in vitro e in vivo,
sugerindo que os constituintes deste extrato favorecem as defesas
antioxidantes teciduais (DA SILVA et al., 2015).
Segundo Moura et al. (2015), alguns estudos descreveram a diminuição
dos níveis de atividade da SOD após a indução da colite, o que indica
claramente níveis aumentados de estresse oxidativo, ocasionando danos às
células por meio da peroxidação lipídica das membranas. Inesperadamente,
o tratamento oral com EHMR reduziu o acúmulo de LOOH no cólon, mesmo
sem evitar a redução da atividade da SOD. Portanto, é possível inferir que a
redução na acumulação de LOOH foi favorecida pela capacidade de remoção
de radicais livres já descritas para o EHMR (THIESEN et al., 2017). Em
contraste com os resultados da atividade da SOD, foram encontrados níveis
normais de atividade de CAT no cólon de grupos que receberam EHMR.
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Souza et al. (2017) e Thiesen et al. (2017) descreveram a presença de
flavonoides no EHMR. Os flavonoides são compostos bioativos que
apresentam ações no cérebro e no desempenho cognitivo, alta atividade
antioxidante, alta propriedade de quelar metais e baixa toxicidade. Além
disso, vários relatos descrevem o efeito dos flavonoides com ações
antiinflamatórias e anti-ulcerogênicas, desempenhando um papel importante
na atividade gastroprotetora (SOUZA-FORMIGONI et al., 1991; BAGGIO
et al., 2007). Considerando o potencial antioxidante dos flavonoides é
possível que esses compostos presentes no EHMR contribuam para o seu
potencial antioxidante, uma vez que tem capacidade de doar hidrogênio para
os radicais livres, ocorrendo à quebra da reação em cadeia que ocorre durante
a peroxidação lipídica nos tecidos. Assim, é possível inferir que a presença
desses compostos no EHMR podem favorecer o restabelecimento do
equilibrio redox na mucosa colonica inflamada.
O aumento do risco de malignidades do cólon em indivíduos com colite
ulcerativa levou a uma busca por biomarcadores de progressão da doença.
Clapper e colaboradores (1999) sugerem que a depleção da enzima de
desintoxicação está associada à colite aguda e crônica e pode ser um evento
importante na progressão da colite ulcerativa para o câncer de cólon. A GST
compreende isoenzimas metabólicas de fase II capazes de catalisar a
conjugação da GSH a xenobióticos visando a desintoxicação do tecido, sendo
importante ressaltar que a administração de EHMR aumentou a atividade da
GST no cólon e no fígado de camundongos expostos ao DSS. Desta forma,
estes resultados indicam que as preparações de M. robusta podem apresentar
atividade quimiopreventiva pelo aumento dos sistemas de desintoxicação de
carcinogênicos.
Devido à ruptura da barreira intestinal, a inflamação intestinal pode
levar à translocação de várias espécies de bactérias para o fígado, resultando
em dano hepático (Hakansson et al., 2012). Trivedi e Jena (2013)
confirmaram a translocação bacteriana para o fígado de camundongos
submetidos à colite induzida por DSS e caracterizaram algumas lesões
inflamatórias e oxidativas associadas a ela. Fortalecendo e expandindo esses
achados, nossos dados revelaram dano oxidativo associado ao acúmulo de
LOOH e depleção de GSH no fígado de camundongos que receberam DSS.
Em contraste ao cólon, em nossos resultados, as atividades das enzimas
antioxidantes foram aumentadas no fígado, o que pode representar uma
resposta adaptativa precoce para mitigar a produção excessiva de espécies
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reativas. No entanto, apesar disso, o efeito da colite induzida por DSS na
função hepática foi evidenciado pelo aumento nos níveis plasmáticos de ALT
(TGP) e AST (TGO) do grupo de veículo colítico, representando uma
funcionalidade hepática anormal. É sabido que as transaminases (ALT e
AST) são indicadores sensíveis de dano hepático, ou seja, quando tem-se uma
lesão hepática há refluxo de ambas as enzimas para o plasma com elevação
dos níveis de ambas as enzimas, sendo que a ALT sobe ligeiramente mais do
que a AST se a lesão for unicamente hepática (MOTTA, 2009). Além disso,
em adição ao implemento sobre a atividade da GST hepática, os efeitos
benéficos do EHMR foram capazes de manter os valores de AST e ALT em
níveis semelhantes aos encontrados em animais saudáveis.
O processo inflamatório crônico está associado com o desenvolvimento
de várias manifestações extra-intestinais, entre as quais, as alterações
hepatobiliares são uma das mais prevalentes nas DII, principalmente em
pacientes portadores de UC. Isso porque o fígado, possivelmente, é o alvo
direto de danos durante a resposta inflamatória exarcebada do cólon nas DII,
uma vez que, este órgão está diretamente ligado ao intestino através da
drenagem linfatica mesentérica ascendente, que une-se à veia esplênica para
formar a veia porta hepática (COMPARE et al., 2012; TRIVEDI e JENA,
2013). Além da translocação bacteriana, as doenças hepatobiliares associadas
às DII podem ser causadas por uma resposta imune alterada e também pode
estar relacionada a reações adversas dos medicamentos utilizados no
tratamento.
Macrófagos residentes no fígado, denominados de células de Kupffer,
tem sido descrita como um fator importante na inflamação tecidual hepática
(KAKINUMA et al., 2017). A ativação dessas células da resposta imune inata
pode ser realizada por endotoxinas bacterianas, como as advindas de uma
barreira intestinal defeituosa no decurso da colite ulcerativa (GAO, 2012).
Essa ativação possui um importante papel na iniciação e na perpetuação de
lesões hepáticas induzidas por álcool (GAO e BATALLER, 2011), porém
pouco se sabe da contribuição desse processo no dano hepático secundário a
DII. Por outro lado, é conhecido que a estimulação de células de Kupffer
conduz a instalação de dano oxidativo e secreção de citocinas próinflamatórias, em especial o TNF (GAO, 2012). Adicionalmente, evidências
experimentais sugerem que na vigência de dano oxidativo e inflamatório
estas células aumentam a produção de IL-6, uma citocina hepatoprotetora
(GAO, 2012). Considerando que animais tratados oralmente com EHMR
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apresentaram níveis basais de IL-6 no fígado, é possível inferir que o extrato
reduziu o grau de lesão hepática de tal forma que a produção deste marcador
inflamatório, ainda que hepatoprotetor, não foi requerida.
Não foram observadas alterações na atividade de MPO ou no conteúdo
de TNF no fígado de camundongos expostos ao DSS. Esses dados estão de
acordo com o descrito anteriormente por Trivedi e Jena (2013), que
verificaram que esses parâmetros são alterados somente após 14 dias de
exposição ao DSS. Além disso, o potencial protetor de EHMR em
camundongos ou hepatócitos humanos contra o tetracloreto de carbono
(CCl4) já foi evidenciado por nosso grupo de pesquisa (THIESEN et al.,
2017) e os resultados aqui apresentados reforçam sua aplicabilidade como
uma ferramenta natural no tratamento de doenças hepáticas.
É sabido que a presença de leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos,
basófilos e eosinófilos) na mucosa e nas criptas epiteliais tem sido utilizados
comos marcadores de doença inflamatória intestinal. A infiltração maciça de
células polimorfonucleares para dentro das criptas tem sido relacionados com
sintomas e a injúria da mucosa vista em pacientes portadores de DII. Essas
células estão relacionadas aos danos na barreira protetora do epitélio, o qual
desencadeiam destruição tecidual por dano oxidativo e proteolítico,
perpetuando a inflamação a partir da produção de mediadores inflamatórios
(OHKUSA et al., 1995; BRAZIL et al., 2013). Enquanto que os
monócitos/macrófagos apresentam importante papel na resposta imunológica
das mucosas. As células dendríticas e macrófagos ativados secretam
inúmeras citocinas, influenciando assim, na diferenciação de célula T e,
consequentemente, no desenvolvimento da resposta imunológica adaptativa.
Por isso, com grande frequencia é encontrado um aumento no número de
monócitos recém-recrutados e de macrófagos ativados na mucosa de
pacientes com DII (OHKUSA et al., 1995; SANCHEZ-MUÑOZ et al., 2008).
Assim, para avaliar as propriedades anti-inflamatórias da EHMR no
cólon lesado, quantificou-se a atividade da MPO (marcador indireto de
infiltração neutrofílica) e os níveis de citocinas inflamatórias. Diante dos
nossos resultados, foi possível observar que a atenuação da atividade da
MPO, indicando redução na migração de neutrófilos, também contribui para
os efeitos anti-inflamatórios intestinais da EHMR. De fato, a diminuição da
secreção de TNF e IL-6 no tecido colônico do grupo colítico tratado com o
extrato reforça essa hipótese. Vários mecanismos moleculares modulam
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o estado inflamatório do intestino, entre estes a citocina anti-inflamatória IL10 (KATSANOS e PAPADAKIS, 2017); apesar deste EHMR não aumentou
a disponibilidade da molécula reguladora no cólon inflamado.
Um dos principais sintomas da UC refere-se a diarréia sanguinolenta,
porém a fisiopatologia é parcialmente compreendida. Sabe-se que a
inflamação, dismotilidade gástrica e o aumento de citocinas contribuem para
tal quadro, ocasionando uma alteração anormal na permeabilidade e absorção
da mucosa. O aumento das citocinas também afeta a contratilidade das células
do músculo liso, acarretando no aumento da dismotibilidade gastrointestinal
e, consequentemente, no trânsito gastrointestinal (HASSE et al., 2016).
É importante ressaltar que muitas espécies de Maytenus possuem além
das ações já citadas, indicação para o tratamento de diarréia, isso porque,
suas atividades biológicas são atribuídas à presença de compostos fenólicos,
particularmente, os já citados flavonoides, taninos, glicosídeos, terpenos,
esteróides e alcaloides o qual já foram referenciados em estudos
farmacológicos como agentes antidiarreicos (NIERO et al., 2011; FORMIGA
et al., 2017). A ação biológica desses compostos infere no aumento da
absorção de água e de eletrólitos no cólon, diminuição da irritabilidade
intetinal e o efeito espasmolítico (SANTOS et al. 2007; BAGGIO et al. 2009;
AHMED et al. 2013). De fato, os efeitos antidiarreicos dos extratos de M.
erythroxylon (FORMIGA et al., 2017) e M. gonoglada (SILVA et al., 2017)
foram previamente descritos. Além disso, BAGGIO et al. (2009) mostraram
que os flavonoides de M. ilicifolia foram capazes de reduzir a motilidade
gastrointestinal de camundongos através do antagonismo muscarínico.
Finalmente, a observação de que a redução nos sinais de colite induzida
por DSS promovida pela EHMR, especialmente a diarreia, pode ter sido
favorecida por sua ação inibitória sobre a motilidade gastrointestinal é
pertinente porque a administração oral de EHMR a 100 mg/kg também
diminuiu a taxa de trânsito intestinal, esse efeito é de grande valia, uma vez
que, pacientes acometidos por DII apresentam qualidade de vida
comprometida por conta dos inúmeros sintomas apresentados pela doença,
destacando-se o elevado número de evacuações diárias, ou seja, a atenuação
do processo inflamatório e a redução da motilidade e trânsito intestinal podem
propiciar um quadro clínico melhor e, consequentemente, uma melhora na
qualidade de vida do paciente. Espécies do gênero Maytenus têm sido usadas
na medicina tradicional no Brasil e em outros países para tratar pacientes com
diarréia (SANTOS et al. 2007; BAGGIO et al. 2009; AHMED et al. 2013).
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7 CONCLUSÃO
De acordo com os resultados relatados anteriormente, verifica-se o
efeito benéfico do EHMR, uma vez que, a viabilidade de enterócitos murinos
da linhagem IEC-6 não foram alteradas mesmo após 24 h de incubação,
inferindo assim, em ausência de citotoxicidade e, também, na ausência de
evidências na alteração de quantidades de espécies reativas de oxigênio e
nitrito in vitro .
Este é o primeiro estudo que explora os efeitos de uma preparação do
gênero Maytenus na colite induzida por DSS em camundongos. O estudo para
avaliar os efeitos protetores do EHMR no dano inflamatório e oxidativo foi
realizado por meio do modelo de colite ulcerativa induzida por DSS conforme
descrito por Utrilla (2015) que mimetiza a fase aguda de colite em humanos.
O EHMR reduziu significativamente os efeitos provocados pelo uso de DSS,
tais como, perda de peso, fezes diarreicas e o encurtamento do cólon, além
disso, houve uma melhora significativa no índice de atividade da doença e na
motilidade e trânsito intestinal. Com isso, nossos achados sugerem que o
EHMR na dose de 100 mg/kg apresenta atividade anti-inflamatória, pois
conforme observado, houve atenuação da inflamação na mucosa colônica e
manteve-se a atividade antioxidante do cólon por meio do favorecimento das
defesas antioxidantes endógenas, da barreira mucosa e da prevenção da
infiltração de granulócitos ativados no tecido colônico, melhorando assim, a
mucosa gastrointestinal e, consequentemente a qualidade de vida do paciente
em virtude da redução no número de evacuações diárias.
É sabido que danos hepáticos secundários à colite ulcerativa são
geralmente apresentados por esses pacientes, e tais alterações foram
observadas em nosso estudo através da avaliação do EHMR na dose de 100
mg/kg nos parâmetros inflamatórios e oxidativos hepáticos decorrentes de
colite ulcerativa, onde obteve-se alterações nas enzimas hepáticas ALT e
AST de camundongos que receberam o DSS. Mas, com o uso do EHMR na
dose de 100 mg/kg ocorreu a atenuação dos danos hepáticos, uma vez que,
um estudo prévio já demonstrou o efeito hepatoprotetor proporcionado pelo
EHMR (Thiesen et al., 2017) e, também porque, com a redução no processo
inflamatório, consequentemente, reduz a possibilidade de translocação
bacteriana e estresse oxidativo, ou seja, o EHMR pode ser uma ferramenta
potencial para prevenir a lesão hepática secundária à colite ulcerativa.
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Desta forma, os dados apresentados neste presente trabalho respondem
aos objetivos gerais propostos inicialmente, sugerindo que a M. robusta é
uma fonte promissora de fitocompostos que podem ser utilzados como terapia
complementar no tratamento de doenças inflamatórias crônicas e lesões
hepáticas.
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