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“Não são apenas raios e trovões 

ecoam orações a retumbar 

que indicam sempre pra onde andar” 

(Capela) 



 

 

 
 

RESUMO 

 

A colite ulcerativa é uma doença crônica caracterizada por inflamação difusa 
que afeta a mucosa colônica com diarreia sanguinolenta como característica 
predominante. Estudos epidemiológicos sugerem que a ocorrência da doença 
inflamatória intestinal está crescendo consideravelmente no mundo todo e a razão 
permanece desconhecida. Atualmente, tem sido apontado que a colite apresenta 
caráter multifatorial, sendo o resultado da interação entre fatores genéticos e 
ambientais. Apesar da relevância e do impacto da doença na saúde e na vida social 
dos pacientes, a colite ulcerativa não é totalmente compreendida e a terapêutica 
disponível tem pouca eficácia associada a inúmeros efeitos adversos, dando espaço 
à procura urgente por novas alternativas terapêuticas. Recentemente, tem sido 
observado que polissacarídeos purificados de plantas poderiam melhorar respostas 
biológicas assim como a resposta imune. Sendo assim, este estudo foi desenhado 
para investigar os efeitos protetores e de cicatrização da ramnogalacturonana (RGal) 
isolado da Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen em um modelo experimental agudo de 
inflamação intestinal induzida quimicamente com dextrano sulfato de sódio (DSS) 
em camundongos, investigando os possíveis mecanismos de ação envolvidos. Além 
disso, também avaliamos os mecanismos complementares em células heterogêneas 
de adenocarcinoma colorretal epitelial humano (Caco-2). Os resultados obtidos são 
bastante promissores e demonstraram que o tratamento com RGal durante 7 dias 
claramente reduziu a gravidade da colite induzida por DSS através da proteção do 
epitélio do cólon e neurônios do plexo mioentérico quando observados por técnicas 
histológicas. Ademais, o tratamento com RGal também aumentou os fatores 
protetores da mucosa, como o muco gástrico e a proliferação de novas células 
seguido pela manutenção do trânsito intestinal e redução da alodinia abdominal. 
Ainda, em um ensaio de função de barreira in vitro, RGal promoveu a cicatrização e 
reduziu a permeabilidade das células Caco-2 em placas transwell, reduziu a 
secreção de citocina e manteve a integridade dos complexos intercelulares de 
junção epitelial, nomeadamente ocludina e claudina-1. Assim, nossos resultados 
sugerem que RGal pode representar uma molécula promissora para o 
desenvolvimento de fármacos para melhorar o tratamento terapêutico da colite 
ulcerativa. 
 

Palavras chaves: Colite ulcerative, doença inflamatória intestinal, Acmella oleracea, 

RGal, Caco-2. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Ulcerative colitis is a chronic disease characterized by diffuse inflammation 
that affects the colonic mucosa with bloody diarrhea as a predominant symptom. 
Epidemiological studies suggest that the occurrence of inflammatory bowel disease 
(IBD) is increasing /worldwide and the reason remains unknown. Currently, it has 
been pointed out that the colitis presents multifactorial character, being the result of 
interaction between genetic and environmental factors. Despite the relevance and 
the impact of the disease on health and social life of patients, ulcerative colitis is not 
fully understood and the available therapy has low effectiveness associated with 
numerous adverse effects, giving space for the urgent quest for new therapeutic 
alternatives. Recently, it has been observed that several polysaccharides purified 
from plants could improve biological responses in diseases as well as enhance 
immune responses. Thus, this study was designed to investigate the protective and 
healing effects of rhamnogalacturonan (RGal) isolated from Acmella oleracea (L.) 
R.K. Jansen in an acute experimental model of intestinal inflammation chemically 
induced with dextran sulfate sodium (DSS) in mice with the possible mechanisms 
underlying this activity. Furthermore, we also evaluated the complementary 
mechanisms in heterogeneous human epithelial colorectal adenocarcinoma cells 
(Caco-2). The findings obtained are very promising and demonstrated that RGal 
treatment for 7 days clearly reduced the severity of DSS colitis in mice through the 
protection of colon epithelium and neurons of the myenteric plexus. Besides, RGal 
treatment increased mucosal protective factors followed by the maintenance of the 
intestinal transit and reduction of abdominal allodynia. Furthermore, in an in vitro 
barrier function assay, RGal promoted healing and markedly reduced the Caco-2 
permeability on transwell inserts chambers, reduced cytokine secretion and 
maintained the integrity of intercellular junctional complexes, namely occludin and 
claudin-1. Thus, our promising results suggest that RGal may represent an attractive 
and promising molecule for drug development to improve the therapeutic 
management of ulcerative colitis. 
 

Keywords: Ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, Acmella oleracea, RGal, 

Caco-2. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS 

 

Ao longo do último século foram reconhecidas diferentes doenças 

inflamatórias que acometem o intestino delgado e o intestino grosso. O termo 

“doença inflamatória intestinal”, do inglês Inflammatory Bowel Disease (IBD) se 

refere às doenças inflamatórias crônicas do trato gastrointestinal, incluindo a colite 

ulcerativa (UC, do inglês ulcerative colitis) e a doença de Crohn (CD, do inglês crohn 

disease).  

A CD pode ocorrer desde a boca até o ânus e é uma doença transmural, ou 

seja, acomete todas as camadas teciduais do trato digestivo. Os sinais e sintomas 

clínicos incluem dor abdominal, febre, obstrução intestinal ou diarreia, bem como 

eliminação de sangue e/ou muco nas fezes. Já a UC, é mais prevalente que a CD e 

é caracterizada por inflamação espontânea e reincidente no cólon apenas, e está 

associada a alterações funcionais, incluindo a motilidade e trânsito intestinal, que 

podem contribuir para dor abdominal e diarreia relatada pelos pacientes. Além disso, 

a inflamação afeta as camadas superficiais da parede intestinal (mucosa e 

submucosa), com consequente infiltração de células polimorfonucleares e 

plasmócitos com posterior edema, hemorragia e necrose epitelial (DEROCHE et al., 

2014). 

Estudos epidemiológicos apontam que a incidência das IBD no mundo 

ocidental aumentou consideravelmente. Os dados mostram que as taxas são mais 

baixas nos países do hemisfério sul e do leste e que a incidência das IBD está em 

ascensão no Sul da Europa, Ásia e países em desenvolvimento, que antes eram 

consideradas áreas de baixa prevalência (MALIK, 2015). Ainda, as IBD vêm se 

estabilizando na América do Norte e norte europeu. Nessas regiões são encontradas 

as taxas de incidência e prevalência mais elevadas para UC, com incidência 

variando de 9 a 20 casos por 100,000 pessoas por ano e prevalências de 35 a 250 

casos por 100,000 pessoas por ano (MALIK, 2015). Ainda, a despeito dos poucos 

dados epidemiológicos em relação aos países da América do Sul, sabe-se que a 

incidência da DC atingiu uma média de 1-3 por 100,000 pessoas, elevando-se para 

3-4 por 100,00 em áreas urbanas mais desenvolvidas no Brasil (WHO, 2015). A 
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incidência aumentou principalmente nos países que adotaram um estilo de vida 

industrializado, o que sugere que fatores ambientais podem ser cruciais no 

desencadeamento do início da doença. Em relação à idade, a UC apresenta padrão 

de incidência bimodal, com o pico de início entre 20 e 30 anos e um segundo pico 

menor entre 60 e 70 anos de idade (MALIK, 2015).  

Apesar de as IBD terem etiologia desconhecida, estudos epidemiológicos 

sugerem que a doença apresenta caráter multifatorial, sendo resultado da interação 

de fatores genéticos e imunológicos, associados a fatores ambientais como, por 

exemplo, ingesta alimentar inadequada, estresse psicológico e a utilização de 

fármacos anti-inflamatórios (XAVIER et al., 2007).  

Um dos fatores de risco independente mais importante das IBD é o histórico 

familiar. Nos familiares de primeiro grau o risco é particularmente grande. Dos 

pacientes com UC, 5,7 a 15,5% têm parente de primeiro grau com a mesma doença. 

Judeus asquenazitas apresentam taxas de UC três a cinco vezes maiores quando 

comparado com outros grupos étnicos, sugerindo outro elo genético (ORDÁS et al., 

2012). Ainda, a ocorrência das IBD em gêmeos monozigóticos é elevada, sendo 

aproximadamente 800 vezes maior que na população geral e os mesmos têm taxas 

de concordância para UC de 6 a 13% (HALME et al., 2006, CHILDERS et al., 2014). 

Em relação aos fatores genéticos, estudos têm demonstrado que mutações 

em um único gene podem estar relacionadas com o desenvolvimento das IBD nos 

primeiros anos de vida. Mutações nos genes para o receptor de interleucina 10 (IL-

10), por exemplo, contribuem para o risco de desenvolvimento de UC e CD em 

crianças e jovens com menos de 6 e 18 anos de idade (GLOCKER et al., 2009, 

ENGELHARDT E GRIMBACHER, 2014). De fato, há muito tempo trabalhos na 

literatura têm demonstrado que camundongos deficientes em IL-10 são suscetíveis 

ao desenvolvimento de UC (KUHN et al., 1993), e são largamente utilizados até os 

dias atuais (WANG et al., 2013; JOHANSSON et al., 2014). Outra citocina que 

também desempenha papel importante na proteção da mucosa contra a inflamação 

intestinal é a IL-22, membro da família das citocinas IL-10, composta pela IL-10, IL-

19, IL-20, IL-24 e IL-26. A IL-22 é expressa por ambas as células do sistema imune 

inato [células dendríticas (DCs, do inglês dendritic cells), células indutoras de tecido 

linfóide (LTi, do inglês lymphoid tissue inducer cells) e células natural killers (NK, do 

inglês, células exterminadoras naturais) bem como na superfície de linfócitos 
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adaptativos, e tem participação direta na produção de muco pelas células goblet 

(goblet, do inglês, células caliciformes) intestinais, que por sua vez constituem um 

componente importante do epitélio intestinal, pois são responsáveis pela produção 

de muco, reforçando a barreira de defesa e reparo do epitélio da mucosa intestinal 

(LI et al, 2014). 

Recentemente, também foi demonstrada uma diminuição global da expressão 

de mucina em pacientes com CD quando comparados com controles saudáveis, 

mostrando que a diminuição da produção de muco representa uma etapa crítica 

para a proteção do tecido colônico (NIV, 2016). De fato, camundongos com deleção 

gênica para a mucina 2 (MUC2), (MUC-/-) são deficientes em células goblet e são 

largamente utilizados para o estudo das IBD por desenvolverem colite de forma 

espontânea (VAN DER SLUIS et al., 2006 STROBER et al., 2007). Além disso, um 

trabalho publicado por Cobo e colaboradores em 2015 mostrou que um defeito na 

expressão de MUC2, típico nas IBD, pode levar a falha na estimulação da produção 

de β-defensina-2 (um peptídeo antimicrobiano) e distúrbio no balanço da microbiota, 

o que favorece o crescimento de microrganismos oportunistas resistentes a β-

defensina-2, como o Clostridium difficile. Outros dois tipos de mucina também são 

especialmente relevantes: mucina 1 (MUC1) e mucina 13 (MUC13). Estudos 

mostram que ambas são componentes importantes para a homeostase do trato 

gastrointestinal e a sua ruptura ou expressão inapropriada pode predispor o 

indivíduo a infecções e doenças inflamatórias, como as IBD, e inclusive levar a 

câncer induzido por inflamação (SHENG et al., 2012). 

Diante disto, fica claro que as mutações em genes relacionados ao equilíbrio 

homeostático do trato gastrointestinal com o sistema imunológico e as bactérias 

comensais são de extrema importância para a patogênese das IBD. No entanto, 

apesar de a mutação em um único gene poder levar ao desenvolvimento da doença, 

nem todos os pacientes que apresentam essas mutações desenvolvem inflamação e 

novos estudos mostram a importância de outros fatores no desenvolvimento da 

doença, como por exemplo, os fatores ambientais (KASER et al., 2010a). 

Nesse seguimento, estudos mostram que a incidência de UC é 

consideravelmente maior nos países desenvolvidos do que nos países em 

desenvolvimento e nas áreas urbanas e rurais. Estes resultados podem ser 

parcialmente explicados pelo aumento do acesso aos cuidados com a saúde e 
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também pelo saneamento básico melhorado nos países industrializados, o que 

diminui a chance de exposição a infecções entéricas durante a infância. Episódios 

de infecção gastrointestinal prévia (por Salmonella spp, Shigella spp e 

Campylobacter spp, por exemplo) dobram o risco de desenvolvimento de colite 

ulcerativa, sugerindo que a infecção intestinal aguda pode modificar a flora intestinal 

e consequentemente levar à inflamação crônica em indivíduos geneticamente pré-

dispostos (PORTER et al., 2008). Ademais, evidências epidemiológicas sugerem 

associação entre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (analgésicos mais 

comumente prescritos para o tratamento de uma variedade de condições 

inflamatórias) e a recaída das IBD. A recidiva clínica ocorre em cerca de 20% dos 

pacientes quiescentes, o que pode ser resultado da inibição dupla das enzimas 

ciclooxigenases (COX, do inglês, cyclooxygenase) (KVASNOVSKY et al., 2015). 

Desde 1930, quando Crohn e colaboradores fizeram a primeira descrição das 

IBD, as mesmas têm sido apresentadas como doenças de bases genéticas e 

ambientais (CROHN et al., 2000). Crohn também sugeriu a participação de 

componentes ambientais durante o desenvolvimento da doença, uma vez que o 

diagnóstico da CD exibia várias semelhanças com infecções intestinais, como as 

derivadas de bactérias patogênicas (GREENSTEIN, 2003). Desde então, inúmeras 

buscas por microrganismos patogênicos como causa das IBD foram feitas, porém, 

sem sucesso. No entanto, anos após, foi estabelecido que as IBD são determinadas 

não só por fatores genéticos mas também por uma resposta imune desajustada à 

uma série de componentes da microbiota comensal, e não apenas à um único 

patógeno (KASER et al., 2010b).  

Adicionalmente, sabe-se que o intestino é constantemente exposto a um 

grande número de microrganismos devido à sua função de formação e transporte 

das fezes. Porém, geralmente as infecções são controladas por um sistema imune 

altamente desenvolvido, evitando a penetração de microrganismos através da 

barreira epitelial, que é coberta por uma camada de muco e representa a primeira 

linha de defesa da mucosa, fornecendo uma separação física entre as células do 

sistema imune e os componentes luminais. Em condições normais, células do 

sistema imune inato [DCs e NK, macrófagos e neutrófilos] reconhecem os patógenos 

através da expressão de receptores específicos, e entram em ação a fim de 

restaurar a homeostase intestinal (SHIH et al., 2009). 
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No entanto, na colite ulcerativa esta barreira protetora fica susceptível, devido 

à diminuição da síntese e alteração na sulfatação de alguns subtipos de mucina do 

cólon (MUC 2, por exemplo) (JOHANSSON et al., 2013), e desregulação das 

proteínas de junção epitelial, como a claudina e ocludina, levando ao aumento da 

permeabilidade intestinal. Após, ocorre um aumento da captação de antígenos 

microbiais lumiais, resultando na disfunção do sistema imune intestinal, gerando o 

processo inflamatório local (SHIH et al., 2009, ORDÁS et al., 2012). Nesse sentido, é 

importante ressaltar que dados experimentais sugerem que mesmo em pequeno 

grau, a inflamação na mucosa pode levar a alterações nos neurônios e músculo liso 

do trato gastrointestinal, resultando em hipersensibilidade e alterações na motilidade 

colônica (MIZUTANI et al., 2010), podendo, por sua vez, contribuir para o 

crescimento excessivo de bactérias, por exemplo (RANDHAWA et al., 2013). 

Além da criação de uma barreira física, as células especializadas do epitélio 

intestinal também contribuem para a defesa do hospedeiro produzindo peptídeos 

antimicrobianos, como as defensinas, as quais estão diretamente relacionadas à 

manutenção da homeostase intestinal e proteção contra a invasão de bactérias 

patogênicas. Já foi demonstrado, por exemplo, que a expressão de β-defensinas 

está aumentada em amostras de cólon de pacientes com UC, porém, não é claro se 

esse aumento é induzido em resposta à citocinas inflamatórias, invasão de um 

microrganismo patogênico, ou ambos (ORDÁS et al., 2012).  

Em condições normais, o sistema imune do intestino mantém o equilíbrio 

entre a tolerância à flora comensal, os antígenos provenientes da dieta e a resposta 

inapropriada aos agentes patogênicos entéricos. Nesse sentido, a UC pode resultar 

de uma quebra do equilíbrio mencionado anteriormente, levando a resposta imune 

inadequada contra bactérias comensais não patogênicas. Ainda dentro deste 

raciocínio, também é sabido que os antígenos provenientes do lúmen intestinal 

ativam a resposta imune inata através da interação com macrófagos e células 

dendríticas presentes na lâmina própria. Estes, por sua vez, apresentam os 

antígenos para células do tipo B e T, levando a ativação da reposta imune 

adaptativa (ORDÁS et al., 2012). Como pode ser observado na figura 1, as células 

dendríticas podem ainda abrir as junções oclusivas presentes entre as células 

epiteliais e projetar seus dendritos para fora do epitélio e entrar em contato direto 

com fragmentos bacterianos do lúmen (NIES et al., 2005). 
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FIGURA 1 - PATOFISIOLOGIA DA COLITE ULCERATIVA 

 

 

 

FONTE: IMAGEM MODIFICADA DE ORDÁS (2012) 
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As células dendríticas expressam uma vasta gama de receptores de 

reconhecimento padrão (PRR, do inglês, pattern recognition receptor), incluindo 

receptores do tipo Toll (TLR, do inglês, toll-like receptors), como por exemplo, TLR3 

e TLR5, e receptores do tipo NOD (NLR: do inglês, nod-like receptors), o que 

possivelmente garante a capacidade de distinção entre bactérias comensais e 

patógenos. Quando esses receptores são ativados, respostas imune inata e 

adaptativa são ativadas, fornecendo defesa contra patógenos e proteção contra 

lesões epiteliais. Nesse momento também ocorre ativação do fator de transcrição 

nuclear κB (NF-κB) e outros fatores de transcrição com consequente transcrição de 

genes pró-inflamatórios resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias como 

o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas 12, 23, 6 e 1β (ZHANG et al., 

1999).  

Juntamente, os macrófagos residentes também desempenham papel 

importante e participam da manutenção da homeostasia do intestino. Nessa 

situação, são células importantes para atividade bactericida e fagocitose, além de 

liberarem mediadores anti-inflamatórios (SWIRSKI et al., 2009). Estudos recentes 

mostram que macrófagos humanos apresentam características fenotípicas únicas e 

vias de sinalização diferentes das encontradas nos monócitos do sangue periférico 

(DENNING et al., 2007; SMYTHIES et al., 2010). Por exemplo, após a estimulação 

de PRR, como os TLR, alguns macrófagos intestinais não secretam citocinas pró-

inflamatórias, mas, por outro lado, secretam seletivamente citocinas anti-

inflamatórias (IL-10), que auxiliam na resolução do processo inflamatório intestinal 

(DENNING et al., 2007).  

Além disso, na mucosa de pacientes com UC, o equilíbrio homeostático entre 

as células T reguladoras e efetoras (T-helper [Th] 1, Th2 e Th17) está perturbado. 

Evidências sugerem que a UC está associada a uma resposta Th2 (células do tipo T 

helper, do inglês T auxiliares), atípica mediada por células NK não clássicas que 

produzem interleucinas 5 e 13 (IL-5 e IL-13). A IL-13, em particular, apresenta papel 

importante, pois exerce função citotóxica contra as células epiteliais, incluindo 

indução de apoptose e alteração na composição das proteínas de junção epitelial 

amplificando a lesão tecidual. De fato, estudos sugerem que o bloqueio da IL-13 e a 

depleção de células T podem prevenir o desenvolvimento da colite (HELLER et al., 

2005; HELLER et al., 2008). 
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Outro componente que possui um papel importante para a amplificação da 

resposta inflamatória é o recrutamento de leucócitos da circulação pela liberação de 

moléculas quimioatraentes pelas células do epitélio intestinal, como por exemplo, a 

CXCL8 (C-X-C motif chemokine ligand 8, do inglês ligante de quimiocina 8), ou 

interleucina 8 (IL-8), que perpetua o ciclo inflamatório e aparentemente está 

aumentada em pacientes com UC (MATSUDA et al., 2009). 

Finalmente, os sistemas antioxidantes enzimático e não-enzimático 

representam um importante mecanismo molecular de defesa contra as espécies 

reativas de oxigênio (EROs) geradas continuamente durante o processo de 

respiração celular e/ou no processo inflamatório. As células inflamatórias, incluindo 

citocinas, leucócitos e macrófagos ativados, produzem grandes quantidades de 

EROs (tais como ácido hipocloroso, ânion superóxido e peróxido de hidrogênio), e 

nitrogênio, levando ao estresse oxidativo e redução da capacidade antioxidante 

celular com consequente rompimento da barreira protetora intestinal, importante na 

colite ulcerativa (RANA et al., 2014). No entanto, o organismo possui sistemas de 

defesa antioxidantes, incluindo enzimas como a superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), e glutationa peroxidase (GPx), que protegem a mucosa intestinal e 

mantém o controle sobre a produção de EROs (HELLOU et al., 2012, PEREIRA et 

al., 2016). Apesar do importante papel de defesa contra organismos patogênicos, o 

estresse oxidativo é potencialmente perigoso, pois as EROs também possuem um 

potencial para danificar ou destruir componentes celulares importantes, como 

lipídios, proteínas e DNA, quando são produzidas de forma descontrolada e 

superam a capacidade de defesa dos antioxidantes endógenos. Devido a isso, o 

estresse oxidativo tem sido implicado em uma série de doenças humanas, incluindo 

as IBD.  

Em conjunto, tanto citocinas pró-inflamatórias quanto as EROs produzidas 

pelo recrutamento das células do sistema imune desempenham um papel 

fundamental na iniciação, aumento, e perpetuação da doença, e regulam ativamente 

a resposta inflamatória na colite ulcerativa, levando à apoptose e perda da 

integridade da barreira epitelial intestinal (HARRISON e MALOY, 2011). 
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1.2 TRATAMENTO DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS 

 

Apesar do impacto significativo que as IBD exercem sobre a qualidade de 

vida dos pacientes, o tratamento atualmente disponível é indefinido e insatisfatório. 

Hoje é possível induzir a remissão da doença, mas não curá-la, empregando 

fármacos como aminossalicilatos (sulfassalazina), imunossupressores e 

corticosteroides (budesonida), e anticorpos monoclonais anti-TNF-α (infliximabe) 

(DIGNASS et al., 2012).  

O tratamento inicial para as doenças inflamatórias intestinais visa induzir a 

remissão, enquanto que as terapias subsequentes são escolhidas para manter a 

remissão. Tradicionalmente, um desfecho terapêutico aceitável é a resolução dos 

sintomas definidos como remissão clínica. No entanto, como resultado dos recentes 

padrões de avaliação, parâmetros mais rigorosos também são considerados, como a 

remissão endoscópica e histológica da mucosa intestinal do paciente. Embora haja 

variabilidade quanto a esses critérios, o conceito de cicatrização da mucosa refere-

se à normalização da mucosa intestinal. Vários estudos demonstraram que a 

cicatrização da mucosa pode reduzir as taxas de recidiva, bem como a necessidade 

do uso de corticosteróides, hospitalizações e cirurgias. Além disso, também é sabido 

que a inflamação crônica do cólon é um fator de risco para o câncer colorretal em 

pacientes com IBD, e nesse sentido, a cicatrização da mucosa também pode 

diminuir potencialmente o risco de malignidade colorretal (GREVENITS et al., 2015). 

Os medicamentos para o tratamento das IBD podem ser utilizados 

individualmente ou em combinação. O tratamento deve ser individualizado com base 

na natureza agressiva da doença do paciente e tolerabilidade dos medicamentos. 

Pacientes em terapias avançadas requerem cuidados especiais, aconselhamento e 

consideração no que se refere à eficácia dos fármacos e efeitos adversos (FASCI et 

al., 2012). 

Dentro do arsenal terapêutico disponível para tratar as IBD podemos incluir os 

compostos do ácido 5-aminosalicílico (ASA), como a sulfassalazina e a mesalazina, 

utilizados para a indução e manutenção da remissão. Esses compostos têm sido a 

terapia de primeira escolha no tratamento de UC leve a moderada, mas a sua 

eficácia no tratamento da doença de Crohn é controversa (ROUSSEAUX et al., 

2005, GREVENITS et al., 2015). 
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Outra classe de medicamentos amplamente utilizados para a indução de 

remissão e tratamento de exacerbações agudas de UC e CD são os corticosteroides 

sistêmicos (AIEs). Esses medicamentos funcionam inibindo quase todos os aspectos 

da resposta imune, como moléculas de adesão, e o tráfico de células inflamatórias 

de todos os tecidos-alvo, incluindo os intestinos. No entanto, sabemos que os 

corticosteroides trazem inúmeros efeitos adversos, e devido a isso, duas 

preparações de budesonida foram desenvolvidas: enema e cápsulas de liberação 

controlada (Entocort®), e cápsulas de liberação controlada (Uceris®). A budesonida 

tem um extenso metabolismo hepático de primeira passagem e, portanto, uma 

menor biodisponibilidade sistêmica em comparação com a prednisona. Sendo 

assim, essas duas preparações podem trazer muitos dos efeitos benéficos dos 

corticosteróides sistêmicos com um perfil de eventos adversos mais baixos (LUNDIN 

et al., 2003). 

Um grande passo em relação à terapia das IBD foi a introdução do anticorpo 

monoclonal para a citocina TNF-α, como o infliximabe, o qual é efetivo 

particularmente para a CD. Também, a utilização desses fármacos é bastante 

limitada devido à perda da eficácia em alguns pacientes, ressaltando a necessidade 

de busca por novas terapias. Outro grande problema da terapia com anticorpo 

monoclonal é o custo elevado. Esses medicamentos podem chegar até 30 mil 

dólares por ano para um único paciente, tornando o tratamento praticamente inviável 

(ISKANDAR et al., 2015). 

Além do custo elevado, baixa eficácia, e efeitos colaterais significativos 

desses medicamentos (rash cutâneo, depressão da medula óssea, cefaleia, 

náuseas, anorexia, eosinofilia, deficiência de ácido fólico, hepatite, pancreatite, 

dentre outros), o sucesso do tratamento depende de vários fatores, como severidade 

da doença, otimização da dose, maximização da aderência do tratamento pelo 

paciente e uso correto do medicamento (BAUMGART et al., 2007), 

acompanhamento médico e alterações no estilo de vida. Contudo, existem pacientes 

que não respondem a esses tratamentos, mesmo quando em combinações, 

fazendo-se necessária, em muitos casos, uma intervenção cirúrgica.  

Diante das evidências apontadas anteriormente, fica clara a necessidade e 

importância de aprofundar os estudos visando entender a(s) causa(s) das IBD, 

particularmente a UC e em paralelo estudar modelos experimentais para a busca de 
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novos alvos terapêuticos, bem como a necessidade de desenvolver novos fármacos 

que apresentem maior eficácia para tratar os pacientes de acordo com a gravidade e 

extensão da colite ulcerativa.  

 

1.3 MODELOS EXPERIMENTAIS DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS 

 

Os modelos animais são ferramentas valiosas e indispensáveis para 

investigar os mecanismos envolvidos na patogênese das IBD. Apesar de esses 

modelos não representarem a complexidade da doença em humanos, eles 

constituem uma vasta gama de opções para investigar o envolvimento de vários 

fatores na patogênese da IBD que são de difícil acesso em humanos, como por 

exemplo, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento da 

doença, além de serem bastante úteis para avaliar novas alternativas terapêuticas 

(HIBI, 2016). 

 Nas últimas décadas, diferentes modelos experimentais com animais foram 

desenvolvidos. Esses modelos podem ser divididos em modelos de colite 

espontânea, colite induzível, modelos com animais geneticamente modificados e 

modelos de transfecção adaptativa. Os modelos induzidos por agentes químicos são 

os mais comumente utilizados, pois são simples e o início, duração e gravidade da 

inflamação da mucosa intestinal são imediatos e controláveis. Nesse grupo podemos 

incluir o dextran sulfato de sódio (DSS, do inglês, Dextran sulfate sodium) e o ácido 

trinitrobenzeno sulfônico (TNBS, do inglês, 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid), que 

são modelos bem estabelecidos de inflamação da mucosa, e têm sido utilizados há 

mais de duas décadas no estudo da patogênese das IBD e estudos pré-clínicos com 

animais de laboratório (PERSE e CERAR, 2012).  

 Para indução da colite por TNBS, o mesmo é instilado no cólon do animal 

(camundongos, ratos ou coelhos) com o auxílio de um cateter. A diluição do TNBS é 

feita em etanol, que tem como função quebrar a barreira protetora da mucosa 

intestinal facilitando o contato de antígenos microbiais luminais com as células do 

sistema imune presentes na lamina própria (MORRIS et al., 1989; WIRTZ et al., 

2007). A resposta desencadeada por este agente químico é mediada por infiltração 

celular (leucócitos) que liberam diversos mediadores pró-inflamatórios e também 
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espécies reativas de oxigênio levando ao desenvolvimento do processo inflamatório 

(MORRIS et al., 1989; PALMEN et al., 1995).  

O primeiro relato de uso de DSS para indução da colite ulcerativa foi em 1985 

por Ohkusa e colaboradores e até hoje é um dos modelos mais utilizados por 

pesquisadores em todo o mundo, uma vez que reproduz bem a doença em humanos 

(OKAYASU et al., 1990). Neste modelo, o DSS é diluído em água de beber e é 

oferecido aos animais durante vários dias. O desenvolvimento da inflamação da 

mucosa intestinal causada pelo DSS é caracterizado principalmente por diarreia, 

ulcerações e infiltração de granulócitos. Ainda, a displasia que se assemelha ao 

curso clínico da UC humana ocorre com frequência na fase crônica da colite 

induzida por DSS (PERSE e CERAR, 2012). Dessa maneira, a colite induzida por 

DSS apresenta algumas vantagens quando comparado com os demais (TNBS), uma 

vez que a colite aguda, crônica ou ainda o modelo de reincidência da doença podem 

ser facilmente reproduzidos apenas pela mudança da concentração do DSS 

administrado.  

Além disso, também existem os modelos animais em que as IBD se 

desenvolvem espontaneamente por modificação genética relacionada aos 

componentes do sistema imune, levando ao desenvolvimento do processo 

inflamatório intestinal, progressão da doença e morte (WIRTZ e NEURATH, 2000; 

WIRTZ et al., 2007). Animais com deleção de genes que codificam receptores de 

células T (TCR, T-cell receptors), por exemplo, ou de proteínas do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC, major histocompatibility complex), 

desenvolvem inflamação no cólon após aproximadamente 4 meses de vida e 

morrem de UC (TAKAHASHI et al., 1999). Outro modelo envolve um erro na 

codificação do fator de transcrição STAT3 (STAT3, do inglês transducer and 

activator of transcription 3) em macrófagos e neutrófilos de camundongos, que pode 

levar ao desenvolvimento de enterocolite espontânea e desenvolvimento de 

adenocarcinoma colorretal em animais mais velhos (Takeda et al., 1999). Outro 

modelo considerado altamente reproduzível é a utilização de animais knockout 

(knockout, do inglês, nocaute) para determinadas citocinas (IL-10 e IL-2) que 

desenvolvem colite espontânea. Esses animais apresentam desregulação da 

interação entre as células do sistema imune e a flora do trato gastrointestinal (KUHN 

et al., 1993; SADLACK et al., 1993).  
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Por fim, ainda temos os modelos de transferência adaptativa. A transfecção 

de linfócitos T CD8+ pré-ativados com proteína de choque reativo 60 (HSP-60, do 

inglês heat shock protein-60), causa inflamação severa no intestino delgado, que 

independe da flora bacteriana intestinal (STEINHOFF et al., 1999). Ainda, a 

transfecção de linfócitos T CD4+ que expressam altos níveis da proteína CD45RB 

leva à inflamação intestinal semelhante a que ocorre nos modelos químicos e é 

caracterizada por hiperplasia e inflamação no cólon, o que geralmente leva o animal 

à morte (ELSON et al., 1995). 

 

1.4. PLANTAS MEDICINAIS E EFEITOS BIOLÓGICOS  

 

 O uso de compostos derivados a partir de fontes naturais como terapia 

alternativa para tratar doenças tem sido uma prática comum por milhares de anos e 

sabe-se que a grande maioria dos medicamentos utilizados pelo homem até o início 

do século XIX, era composta basicamente por produtos oriundos de plantas. Ao 

longo do século passado até os dias atuais, as plantas têm sido uma das principais 

fontes de compostos químicos, e novos medicamentos derivados de produtos 

naturais ou sinteticamente modificados foram desenvolvidos para o uso clínico com 

sucesso. Neste sentido, podemos citar a morfina e a codeína isoladas da Papaver 

sommniferum L., a digoxina da Digitalis lanata Ehrhart, a atropina e hioscina de 

espécies do gênero Solanaceae, entre inúmeros outros exemplos, os quais ainda 

hoje são utilizados extensivamente na clínica (DUTRA et al., 2016).  

Ainda dentro deste contexto não podemos deixar de citar o marco histórico no 

desenvolvimento da indústria farmacêutica global, que foi a descoberta da salicina, 

por Raffaele Piria, em 1832, isolada a partir da Salix alba, que teve sua estrutura 

modificada para ácido salicílico em 1839, e logo depois, em 1897, em ácido 

acetilsalicílico (aspirina), por Felix Hoffman (DUTRA et al., 2016). 

Como visto anteriormente, o interesse por produtos naturais para o tratamento 

de doenças não é novidade e tem aumentado consideravelmente no mundo todo, 

principalmente em países desenvolvidos, como por exemplo, países da Europa e 

Estados Unidos. Nos dias atuais estima-se que cerca de 30% dos medicamentos 

terapêuticos disponíveis provêm de fontes naturais (plantas e microrganismos) e o 

mercado global movimenta cerca de 20 bilhões de dólares anualmente para esta 
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classe de fármacos. De fato, compostos derivados de plantas são largamente 

empregados na terapia moderna, além de desempenharem papel importante na 

síntese de moléculas mais complexas. Em algumas áreas, como por exemplo, na 

oncologia, a quantidade de medicamentos derivados de plantas chega a 60% 

(CALIXTO et al., 2000; CRAGG et al., 2013). 

Curiosamente, duas classes de compostos isolados de produtos naturais que 

vem sendo bastante estudada nos últimos anos e que demonstra atividades 

farmacológicas interessantes são os probióticos e prebióticos. Recentemente tem 

sido observado que a utilização de probióticos (microorganismos vivos) pode alterar 

a microflora intestinal sendo útil em diversos distúrbios, incluindo intolerância 

alimentar, diarreia e constipação, além de exercerem vários efeitos protetores para a 

mucosa, tais como diminuição do processo inflamatório, melhora da barreira 

protetora intestinal e estimulação da produção de citocinas anti-inflamatórias como a 

IL-10 (VITETTA et al., 2014). Adicionalmente, os prebióticos (fibras não digeríveis), 

que são substrato para a fermentação feita pela microflora intestinal, também 

apresentaram efeitos benéficos em ensaios pré-clínicos e clínicos, aumentando 

bactérias protetoras (lactobacilos e bifidobactérias) e reforçando a microflora 

intestinal (LOOIJER-VAN LANGEN e DIELEMAN, 2009). Além disso, evidencias 

sugerem que a fermentação dessas fibras resulta na formação de ácidos graxos de 

cadeia curta, que por sua vez, desempenham papel importante na saúde do cólon e 

em doenças metabólicas, incluindo a doença inflamatória intestinal, síndrome do 

intestino irritável e obesidade (REIMER et al., 2014). 

Ainda considerando as diferentes fontes de produtos naturais, não é novidade 

que vegetais, frutas, plantas ou animais, entre outros, oferecem compostos com 

diferentes estruturas químicas, os quais podem apresentar importantes atividades 

biológicas, principalmente quando relacionadas à descoberta de potenciais novos 

fármacos. Nesse sentido, uma planta que vem sendo bastante estudada pelo nosso 

grupo de pesquisa e merece destaque devido aos importantes resultados 

encontrados é a Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen.  
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1.5. ACMELLA OLERACEA 

 

A Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen é uma planta medicinal pertencente à 

família Asteraceae, e apresenta o basiônimo de Spilanthes oleracea L. Ela também 

é relatada pelas sinonímias botânicas: Spilanthes oleracea L., Cotula pyretharia L., 

Pyrethrum spilanthus Medik., Acmella oleracea (Spilanthes acmella) var. oleracea 

(L.) C.B. Clarke ex Hook. f., Spilanthes fusca Lam (Lorenzi e Matos, 2002), Bidens 

fervida Lam, Bidens fusca Lam, Isocarpa pyrethraria (L.) Cass, Spilanthes radicans 

Schrad. Ex D.C., Spilanthes oleracea var. fusca (Lam.) D.C. (Hind e Biggs, 2003), 

sendo a mais conhecida Spilanthes acmella var. oleracea (L.) C.B. Clarke ex Hook. f. 

(Tropicos.org. Missouri Botanical Garden). 

Esta planta é originária da América do Sul, típica da região Norte do Brasil 

(Amazônica), onde é popularmente conhecida como “jambu”, agrião-do-pará, 

abecedária, agrião-bravo, agrião-do-brasil, agrião-do-norte, agrião selvagem, agrião 

do Pará, botão-de-ouro, erva-maluca, jabuaçú e nhambu. Nessa região, suas folhas 

são utilizadas como condimento no preparo de pratos da culinária local como, por 

exemplo, o tacacá e o pato no tucupi (MALOSSO et al., 2008). 

A A. oleracea é caracterizada por ser uma planta herbácea anual, perene, 

semiereta ou quase rasteira que possui 20-40 cm de altura. Apresenta caule 

cilíndrico, carnoso e de ramos decumbentes. Possui raiz pivotante com inúmeras 

ramificações laterais com folhas compostas, opostas, membranáceas e pecioladas 

(LORENZI E MATOS, 2002). As flores são pequenas, verde-claras ou amareladas, 

com áreas púrpuras na pálea do cálice, dispostas em capítulos globosos terminais 

(HIND e BIGGS, 2003).  
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FIGURA 2 - ILUSTRAÇÃO DA ACMELLA OLERACEA 

 

 

 

 

FONTE: HTTPS://ZOOM50.WORDPRESS.COM/2011/02/02/PARA-

CRESSTOOTHACHE-PLANT-ACMELLA-OLERACEA/ 
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1.5.1 Descrição botânica 

 

A A. oleracea é uma angiosperma da família Asteraceae (Compositae) e só 

no Brasil apresenta cerca de 200 gêneros e 1900 espécies (JOLY, 1993). O gênero 

Acmella é distribuído em regiões tropicais e subtropicais (Hattori E Nakajima, 2008). 

Trata-se de uma planta semi-ereta e de ramos decumbentes e caule cilíndrico, 

atingindo cerca de 40 cm de altura (COUTINHO et al., 2006). A raiz é axial com 

várias ramificações, a haste é do tipo rastejante ramificada em dicásio, podendo 

ocorrer em tricásio (SAWAKI, 2000). Apresenta folhas simples, opostas, longo-

pecioladas, com lâminas ovadas de 53 a 106 mm de comprimento e 40 a 79 mm de 

largura, agudas, membranosas. Suas flores são pequenas e isoladas, medem cerca 

de 1 cm de diâmetro, verde-claras ou amarelas e dispostas em capítulos globosos 

terminais ou axiliares com corola curva, pecioladas, pecíolos de 20-60 mm de 

comprimento, achatados, com sulcos sobre a superfície, ligeiramente alado e pouco 

piloso. Juntamente com as folhas, apresentam um sabor picante e causam leve 

formigamento e entorpecimento da língua (RATNASOORIYA et al., 2004; 

COUTINHO et al., 2006). 

A planta desenvolve-se bem em climas quentes e úmidos com drenagem 

(VILLACHICA et al., 1996), e floresce durante todo o ano nos trópicos e durante o 

início do verão em regiões temperadas, fornecendo 2 a 3 colheitas por ano (HIND e 

BIGGS, 2003). A origem desta espécie é provavelmente do Peru e o Brasil, muito 

embora podendo ser cultivada em outras regiões, como o oeste da África Tropical 

(JANSEN, 1985). No entanto, relatos da literatura sugerem que a planta é nativa da 

Amazônia Oriental (VILLACHICA et al. 1996). 

 

1.5.2 Composição química 

 

Todos os seres vivos têm reações químicas que ocorrem no interior das 

células e que chamamos de atividade metabólica. Nas plantas também ocorre 

atividade metabólica e a mesma é dividida em metabolismo primário e secundário. 

Os metabólitos primários, incluindo os lipídios, proteínas e carboidratos são 

essenciais e estão envolvidos na respiração, assimilação de nutrientes, crescimento 

e desenvolvimento da planta. Já os metabólitos secundários (compostos fenólicos, 



37 

 

 
 

alcalóides, terpenóides, óleos essenciais, entre outros) são compostos formados a 

partir dos metabólitos primários, têm distribuição restrita e não estão 

necessariamente diretamente relacionadas à manutenção da vida da planta 

(KLIEBENSTEIN, 2004).  

A A. oleracea é fonte de ácidos graxos e o principal óleo encontrado é o ácido 

linoleico (PHRUTIVORAPONGKUL et al., 2008). Os principais componentes 

encontrados nos óleos essenciais de nas inflorescências foram: 3,7-dimetil-1,3,6-

octatrieno, espilantol, farneseno (VULPI et al., 2007); nas folhas: germacreno-D, 

farneseno, 3-trideceno; e nos caules: 3-trideceno isoeugenol e germacreno-D. 

Além disso, também foram identificadas N-alquilamidas, como N-

isobutilamida, 2-metilbutilamida e 2-feniletilamida (RAMSEWAK et al., 1999; 

BOONEN et al., 2010; MBEUNKUI et al., 2011; PANDEY et al., 2011; SHARMA et 

al., 2011); cumarina (escopoletina) e triterpenóides (ácido 3-acetilaleuritólico, b-

sitostenona, estigmasterol, estigmasterol-3-O-b-D-glucopiranoside e uma mistura de 

estigmasteril-e b-sitosteril-3-Ob- D-glucopyranosídeos) e compostos fenólicos (ácido 

vanílico, ácido trans-ferúlico e ácido trans-isoferrúlico); (PRACHAYASITTIKUL et al., 

2009). Ainda, estudos mostraram que na composição físico-química das folhas 

frescas da A. oleracea (100 g), foram encontrados: 89 g de água, 0,3 g de lipídeos, 

1,9 g de proteínas, 7,2 g de carboidratos, 1,6 g de cinzas, 1,3 g de fibras, 162,0 mg 

de cálcio, 41,0 mg de fósforo, 0,03 mg de vitamina B1, 4,0 mg de ferro, 0,21 mg de 

vitamina B2, 20,0 mg de Vitamina C e colina (FAVORETO e GILBERT, 2010). 

Recentemente, Nascimento (2013) identificou pela primeira vez um metabólito 

primário (um polissacarídeo) da A. oleracea como uma ramnogalacturonana do tipo I 

(RG I). 

 

1.5.3 Atividades biológicas 

 

As folhas e flores do jambu quando consumidas apresentam sabor picante e 

causam leve formigamento e entorpecimento da língua, seguido de aumento da 

salivação. Na medicina popular é utilizada para o tratamento da dor de dente 

(TORRES e CHÁVEZ, 2001), de afecções da garganta e bucais (aftas, herpes) 

(NIGRINIS et al., 1986; RAMSEWAK et al., 1999; TORRES e CHÁVEZ, 2001), no 



38 

 

 
 

tratamento de manchas da pele (NIGRINIS et al., 1986), entre outras aplicações. 

Estudos científicos demonstraram que o gênero Acmella apresenta uma série de 

efeitos biológicos, como atividade anestésica local, anti-inflamatória, antioxidante, 

vasorrelaxante, diurética, e bactericida, os quais na sua grande maioria são 

atribuídos à presença de uma isobutilamida denominada espilantol (RAMSEWAK et 

al., 1999; RATNASOORIYA et al., 2004; WU et al., 2008). Esta molécula é 

responsável por causa sensação de formigamento e anestesia local, mencionada 

anteriormente na medicina popular (REVILLA, 2002). 

Devido a suas potentes atividades biológicas, o espilantol ou extrato de jambu 

vem sendo amplamente empregado em dentifrícios, formulações para higiene oral e 

cremes cosméticos anti-sinais, situação que despertou o interesse da indústria 

brasileira, motivando seu cultivo nas regiões norte e centro sul do Brasil com a 

finalidade de produção e desenvolvimento de extratos vegetais padronizados, 

destinados às indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia (NASCIMENTO et al., 

2013).  

Recentemente, nosso grupo demonstrou que o extrato etanólico das flores do 

jambú, comprovadamente rico em N-alquilamidas (incluindo o espilantol), 

apresentou uma potente atividade analgésica em modelos animais de nocicepção 

química e de dor neuropática (NOMURA et al., 2013). A purificação deste extrato 

através do fracionamento com hexano forneceu uma fração rica e concentrada nas 

alquilamidas, princípios ativos que podem estar fortemente relacionados aos efeitos 

analgésicos e anestésicos, os quais continuam sendo investigados pelo nosso 

grupo. Além disso, o processamento das folhas do jambu resultou no isolamento de 

um metabólito primário, representado por um polissacarídeo do tipo 

ramnogalacturonana do tipo I (RG I), denominado ramnogalacturonana (RGal) 

(NASCIMENTO et al., 2013), que mostrou ter atividade gastroprotetora e cicatrizante 

gástrica em ratos (MARIA-FERREIRA et al., 2014).  
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1.6 RAMNOGALACTURONANA 

 

Dentre os novos compostos que vêm sendo amplamente estudados como 

estratégia terapêutica está um grupo de substâncias bioativas conhecidos como 

polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de média a alta massa 

molecular, constituídos por monossacarídeos conectados por ligações glicosídicas 

(FREIMUND et al., 2003). Esses polímeros possuem diversas funções no organismo 

vegetal, como: estruturação (celulose, quitina e peptideoglicano), armazenamento de 

energia (amido e glicogênio), além de atuarem como portadores de informações 

(indicadores de endereçamento para algumas proteínas e como mediadores para 

interações específicas entre as células e/ou matriz extracelular) (LEHNINGER et al., 

2002). Em relação às plantas, os polissacarídeos são os principais componentes da 

parede celular e de suas armações estruturais, e são divididos em pectinas, 

hemiceluloses e celulose (CARPITA e MCCANN, 2000). As pectinas são 

encontradas na parede celular primária e nas camadas intercelulares de plantas 

terrestres e o principal constituinte é o ácido galacturônico. Proporções variáveis de 

outros açúcares como ramnose, arabinose e galactose também estão presentes 

(BRANDÃO e ANDRADE, 1999). Por sua vez, as hemiceluloses são polissacarídeos 

que ocorrem em íntima associação com a celulose, especialmente em tecidos 

lignificados (ASPINALL, 1959). 

Os polissacarídeos são substâncias bioativas que podem ser classificados de 

acordo com a sua estrutura. Alguns exemplos são as homogalacturonanas (HG), 

xilogalacturonanas (XGA), apiogalacturonanas (AGA), ramnogalacturonanas I e II 

(RG-I e RG-II). A RG I é um polissacarídeo péctico cuja cadeia principal é constituída 

de resíduos alternados de GalρA com resíduos de ramnose [α (1- 4D-ácido 

galacturônico, α- (1 – 2) L – ramnose)] (RIDLEY et al., 2001).  

O interesse pelas propriedades bioquímicas e farmacológicas dos 

polissacarídeos tem crescido consideravelmente ao longo dos últimos anos, uma 

vez que entre seus efeitos biológicos destacam-se sua atividade antiviral, 

antitumoral, imunoestimuladora, antiinflamatório, antioxidante, anticoagulante, 

hipoglicêmico e anti-úlcera (NERGARD et al., 2005; XIAO et al., 2012; CARLOTTO 

et al., 2016). As ramnogalacturonanas, por sua vez, também apresentam diversos 

efeitos biológicos benéficos interessantes, tais como antitussígeno, efeitos do tipo 
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antirotavirus e imunomodulador (WANG et al., 2010; KIYOHARA et al., 2010; 

SUTOVSKÁ et al., 2012). Além disso, nosso grupo demonstrou que a RGal possui 

atividade gastroprotetora e cicatrizante gástrica em ratas, através de mecanismos 

relacionados com a proliferação celular, a manutenção de muco gástrico, redução do 

processo inflamatório e modulação das defesas antioxidantes (NASCIMENTO et al., 

2012; MARIA-FERREIRA et al., 2014).  

Até o presente momento, não existem estudos em relação aos 

polissacarídeos isolados da A. olerace para o tratamento da colite ulcerativa. Por 

este motivo, e devido ao potencial terapêutico da Acmella oleracea e ao importante 

efeito do RGal sobre o trato gastrointestinal, no presente projeto foi avaliado o efeito 

do polissacarídeo (RGal) em um modelo experimental de colite ulcerativa em 

camundongos e em linhagem de células epiteliais intestinais humanas (Caco-2), e 

em modelos de nocicepção animal, procurando elucidar os possíveis mecanismos 

de ação envolvidos na atividade protetora deste composto.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Investigar o efeito do tratamento com a ramnogalacturonana (RGal) isolada das 

folhas da Acmella oleracea em um modelo experimental de colite ulcerativa induzida 

por dextran sulfato de sódio (DSS) verificando os possíveis mecanismos de ação 

envolvidos, utilizando técnicas farmacológicas, celulares, bioquímicas e de biologia 

molecular. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar o efeito do tratamento com o RGal em parâmetros in vivo em 

camundongos: 

 

- efeito protetor e cicatrizante; 

- parâmetros histológicos e de imunohistoquímica (níveis de mucina, colágeno, 

número de enterócitos, neurônios do plexo mioentérico, proliferação celular);  

- trânsito do intestino delgado e motilidade do trato gastrointestinal;  

- parâmetros inflamatórios (extravasamento plasmático, migração de neutrófilos 

e macrófagos através da determinação dos níveis de mieloperoxidase (MPO) e da 

N-acetil-glicosidase (NAG) e linfócitos intraepiteliais através da avaliação 

histológica);  

- parâmetros de estresse oxidativo; 

- efeito antinociceptivo (analgésico); 

- efeito colateral através do teste de campo aberto; 

 

Avaliar o efeito do tratamento com o RGal em parâmetros in vitro em linhagem 

de células Caco-2: 

 

- efeito cicatrizante; 

- efeito sobre a permeabilidade celular e manutenção das proteínas de junção 

epitelial; 
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- efeito anti-inflamatória (secreção de IL-8);  

- efeito tóxico; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 MATERIAL BOTÂNICO 

 

A planta Acmella oleracea foi coletada no município de Cruzeiro do Sul, Acre, 

em agosto de 2010. A identificação botânica foi realizada pela MSc. Rosângela de 

Araújo Pereira Holanda e Souza do Herbário da Universidade Federal do Acre – 

Parque Zoobotânico (UFAC-PZ), onde se encontra depositado um exemplar da 

planta sob registro nº 15099.  

 

3.2 ISOLAMENTO DA RAMNOGALACTURONANA 

 

A ramnogalacturonana (RGal) foi isolada da Acmela oleracea (L.) R.K. 

Jansen, purificada e caracterizada pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Thales 

Ricardo Cipriani do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do 

Paraná. 

As folhas de A. oleracea foram desengorduradas, despigmentadas e, em 

seguida, extraídas com água. O extrato aquoso resultante foi tratado com etanol e 

forneceu um precipitado bruto de polissacarídeos. Este último foi submetido ao 

processo de congelamento-descongelamento até que o precipitado desaparecesse, 

e a porção solúvel foi tratada com ácido acético, resultando em uma fração solúvel 

(SC) e uma fração insolúvel. Análises da composição da SC demonstraram a 

presença de ácido urônico, galactose, arabinose, ramnose e glicose na proporção 

molar 15:2:1:1:0.5, com massa molecular (Mw) de 226000 g/mol. A estrutura da 

RGal, com o tipo de ligação da cadeia principal e cadeias laterais, foi confirmada por 

análise de metilação e ressonância magnética nuclear (RMN), conforme ilustrado na 

figura 3. 
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FIGURA 3 - ESTRUTURA QUÍMICA DO POLISSACARÍDEO 

RAMNOGALACTURONANA ISOLADO DAS FOLHAS DA A. OLERACEA 

 

 

 
FONTE: (NASCIMENTO et al., 2012) 
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3.3 ANIMAIS 

 

Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas (6-10 animais por grupo), 

adultos (25-30 g), mantidos em condições controladas de temperatura (23 ± 2 °C) e 

iluminação (ciclo claro/escuro de 12 h), tendo livre acesso à água e ração (Nuvilab 

CR-1, Quimtia S/A, Brazil). Os animais foram fornecidos pelo Biotério da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e permaneceram em jejum sólido por 15 a 

18 h antes da realização dos experimentos, quando necessário. Os protocolos 

experimentais utilizados foram submetidos à Comissão de Ética para o Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Federal do Paraná, e foram aprovados sob os 

números 863, 721 e 1005. Todos os experimentos foram conduzidos de acordo com 

o Guia para o Cuidado e Uso De Animais de Laboratório (8ª edição, National 

Research Council, 2011). 

 

4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS IN VIVO PARA AVALIAÇÃO DO CURSO DA 

DOENÇA, PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS, DE ESTRESSE OXIDATIVO E DE 

PROTEÇÃO EPITELIAL  

 

4.1 COLITE ULCERATIVA EXPERIMENTAL INDUZIDA POR DSS  

 

 A colite aguda foi induzida por administração de DSS 5% (TdB Dextran 

Sulfato de Sódio, Peso Molecular: 40,000), diluído em água de beber, como descrito 

anteriormente (MATOS et al. 2013), com pequenas modificações. O DSS tem um 

efeito tóxico direto sobre as células epiteliais e pode conduzir a erosões com a perda 

completa do epitélio superficial. O curso clínico da colite foi monitorado diariamente 

pelo índice de atividade da doença que consiste em três parâmetros: perda de peso, 

consistência das fezes (normais a diarreicas) e sangramento anal. Após o período 

de 5 dias, a água com DSS foi substituída por água potável e oferecida por 2 dias, 

sendo que no oitavo dia, os animais foram eutanasiados.  
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4.2 ÍNDICE DA ATIVIDADE DA DOENÇA (IAD) 

 

Os animais foram monitorados diariamente e receberam pontuação para a 

perda de peso, consistência das fezes e presença de sangue nas fezes, o que 

determinou a IAD (BENTO et al. 2011).  

 

Os escores atribuídos para o peso corporal foram:  

 

0: quando a perda de peso foi classificada como 0 se o peso corporal 

aumentasse ou permanecesse dentro de 1% da linha de base; 

1: para 1-5% de perda de peso; 

2: para 5-10% de perda de peso; 

3: para 10-15% de perda de peso ou  

4: para perda de peso > que 15% 

 

A consistência das fezes foi classificada como: 

 

0: para ausência de diarreia;  

2: para fezes soltas que não aderiram ao ânus e 

4: para fezes liquidas que não aderiram ao ânus.  

 

A presença de sangue fecal recebeu um valor de: 

 

0: quando atribuído para nenhum; 

2: para moderado e  

4: para sangramento grosseiro.  

 

Também foi avaliada a presença de sangue oculto presente nas fezes dos 

animais. 

No dia 8 os cólons foram recolhidos, lavados com solução salina (0,9%), os 

comprimentos foram medidos e imediatamente após, os cólons foram armazenados 

a -80 ºC para análises bioquímicas posteriores, ou alternativamente, armazenados 

em ALFAC (85% álcool etílico, 10% formaldeído e 5% ácido acético glacial), em 
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temperatura ambiente até o processamento das amostras para análise histológica. 

Também foram coletadas amostras de fezes dos animais para análise do sangue 

oculto.  
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4.3 PESQUISA DE SANGUE OCULTO 

 

No oitavo dia, a pesquisa de sangue oculto foi determinada pelo método de 

Meyer-Johannessen e consiste na redução da fenolftaleína pelo zinco para anidrido 

ftálico, que é oxidado pelo oxigênio liberado da água oxigenada pelo sangue, 

transformando-se de novo em fenolftaleína. A reação colorimétrica avermelhada foi 

obtida devido a natureza alcalina do meio. Para a análise, os pellets de fezes 

presentes no cólon dos animais foram diluídos em 500 µl de água em um tubo de 

ensaio e adicionados 5 a 100 µl do reativo de Meyer-Johannessen seguido de duas 

a quatro gotas de água oxigenada. Foi considerada presença de sangue oculto 

quando a coloração se tornou imediatamente vermelha. Os símbolos + e - foram 

usados para o aparecimento de cor avermelhada que representa presença ou 

ausência de sangue oculto, respectivamente. 

 

4.4 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO  

 

Os tratamentos a seguir foram desenhados para investigar a atividade 

protetora do polissacarídeo RGal. O grupo controle (C) recebeu apenas água de 

beber do dia 1 ao dia 7 e foi tratado oralmente com veículo (C: água, 0,1 mL/kg 

[v.o.]). O grupo DSS recebeu DSS diluído em água de beber do dia 1 ao dia 5 e foi 

tratado com o veículo (DSS: água, 0,1 mL/kg [v.o.]) do dia 1 ao dia 7. O grupo RGal 

também recebeu DSS diluído em água de beber do dia 1 ao dia 5 e foi tratado com 

RGal (3, 10 ou 30 mg/kg, [v.o.]) do dia 1 ao dia 7.  

Nos dias 6 e 7, os animais do grupo DSS e RGal tiveram o DSS substituído 

por água de beber normal.  

O esquema abaixo (Fig. 4) mostra o protocolo experimental empregado. 
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FIGURA 4 - ESQUEMA REPRESENTATIVO DO PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

UTILIZADO PARA A INDUÇÃO DA COLITE ULCERATIVA. 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical conforme 

instruções das diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA (2013). 

 

4.5 ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

Após a análise macroscópica os cólons dos animais foram coletados para a 

realização de análises microscópicas. O material destinado à microscopia de luz 

(aproximadamente 1 cm do cólon) foi fixado em solução de ALFAC (formalina 30%, 

álcool 80%, ácido acético 10%). As peças foram desidratadas e incluídas em 

parafina. Após este procedimento, os blocos foram cortados em 5 µm de espessura 

em micrótomo, de maneira semi-seriada. Uma parte das lâminas com os cortes foi 

submetida à coloração de hematoxilina e eosina (HE) para avaliação histopatológica, 

outra parte para ácido periódico de Schiff (PAS) e Alcian Blue (AB) para avaliação 

da mucina neutra e acida, respectivamente, e Sírius Red para avaliação do colágeno 



50 

 

 
 

e coloração de Giemsa para marcação neuronal. As lâminas também foram 

utilizadas para avaliação imunohistoquímica de antígeno nuclear de proliferação 

celular (PCNA) e mucina do tipo 1 (MUC-1).  

 

4.6 ESCORE MICROSCÓPICO 

 

 Após a confecção e coloração das lâminas com HE os tecidos foram 

analisados em microscópico óptico. A inflamação intestinal foi quantificada de 

acordo com a escala proposta por Dekker e colaboradores (2006): presença de 

células goblet (0-4), espessamento da mucosa (0-4), presença de células 

inflamatórias (0-4), infiltração celular na submucosa (0-4), destruição da arquitetura 

tecidual (0-4), ulceração (0-4) e abcessos nas criptas (0-4). Os escores obtidos em 

cada parâmetro (graduados conforme a intensidade de cada um) foram somados 

para a quantificação do dano microscópico total. Foram analisados três cortes 

histológicos obtidos do cólon de cada animal, sendo que cada grupo experimental foi 

constituído por no mínimo quatro animais.  

 

4.7 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE MUCINA NO CÓLON 

 

 As lâminas obtidas foram submetidas a duas técnicas de coloração para 

avaliação de mucina após a indução de colite com DSS: Ácido Periódico de Schiff 

(PAS) e Alcian blue (AB). A técnica do PAS foi realizada com o objetivo de identificar 

mucinas neutras, e a técnica do AB para identificar mucinas ácidas. 

 A coloração pelo ácido periódico de Schiff foi realizada de acordo com Mowry 

and Winkler (1956). As amostras foram desparafinizadas, re-hidratadas, oxidadas 

em ácido periódico 0,5% por 5 min e lavadas em água destilada. Após, as amostras 

foram coradas com reativo de Schiff durante 20 min e subsequentemente lavadas 

com água sulfurosa (três vezes durante 2 min) e em água corrente durante 10 min. 

Finalmente, as lâminas contendo as amostras foram contra-coradas com 

hematoxilina durante 20 s e desidratadas. A intensidade de coloração das 



51 

 

 
 

glicoproteínas (mucinas) coradas pelo ácido periódico de Schiff (PAS) foram 

quantificadas com o programa ImageJ® (PEREIRA et al., 2012). 

 Para a coloração de Alcian Blue os cortes histológicos foram desparafinizados 

em dois banhos sucessivos de xilol, durando dez min cada, submetidos a três 

banhos sucessivos de álcool absoluto por 3 min e hidratados com água destilada a 

temperatura ambiente. Após, as lâminas foram expostas ao corante AB por 30 min à 

temperatura ambiente. Terminada esta etapa, os cólons dispostos sobre as lâminas 

foram expostos ao ácido acético a 3% em uma única passagem a temperatura 

ambiente. Após a descoloração pelo ácido acético, as lâminas foram lavadas 

contínua e cuidadosamente com água corrente por cinco min à temperatura 

ambiente e desidratada em três banhos sucessivos de álcool absoluto. Terminada a 

desidratação, os cortes foram diafanizados em três banhos de xilol. As lâminas já 

coradas foram secas por três min e terminado esse tempo foram montadas com 

Entellan® e uma lamínula foi sobreposta. A quantificação foi expressa em número de 

células marcadas positivamente por foto utilizando o programa ImageJ® versão 1.41 

(Instituto Nacional de Saúde, EUA) (MARIA-FERREIRA et al., 2014). 

 

4.8 AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR (PCNA) E DA EXPRESSÃO DE 

MUCINA (MUC-1)  

 

A análise imunohistoquímica foi realizada para avaliar o efeito do 

polissacarídeo sobre a expressão proteica do PCNA, envolvido no processo de 

cicatrização, e MUC-1, para verificar a integridade da barreira de muco da mucosa 

do cólon após indução da colite ulcerativa. Amostras teciduais foram emblocadas em 

parafina e cortadas em micrótomo com espessura de 5 μm. As amostras foram 

desparafinizadas e re-hidratadas. Os cortes foram tratados com peróxido de 

hidrogênio em metanol a 3% por 10 min. Em seguida os cortes foram tratados com 

tampão fosfato (PBS) com 1% de albumina sérica bovina (BSA) e 0,01% de 

saponina por 30 min, para redução de marcação não específica e permeabilização 

celular. Então os cortes foram incubados com anticorpo primário anti-PCNA, e anti-

MUC-1 (Santa Cruz Biotechnology, rabbit polyclonal IgG, 1:100) e (Santa Cruz 

Biotechnology, rabbit polyclonal IgG, 1:100), respeticvamente, diluídos em PBS/BSA 
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1% e 0,01% de Triton-X em temperatura ambiente em câmara úmida por 2 h, após 

este tempo os cortes foram lavados com PBS/BSA 1%. Posteriormente, as secções 

foram incubadas com anticorpo secundário conjugado a peroxidase (Santa Cruz 

Biotechnology, anti-rabbit) diluído 1:100 em PBS/BSA 1% em temperatura ambiente 

em câmara úmida por 1 h. Os sítios de ligação para peroxidase foram detectados 

por coloração usando cromógeno diaminobenzidina (Kit de substrato DAB, BD 

Pharmingen™), incubadas por 15 min. O excesso de cromógeno foi retirado em 

água corrente. Dentre todas as etapas, os cortes foram lavados duas a três vezes 

com PBS. Após, as lâminas foram desidratadas e contra-coradas com hematoxilina. 

As lâminas já coradas foram secas por três min e terminado esse tempo foram 

montadas com entellan e uma lamínula foi sobreposta. Logo após, foram 

observadas e fotografadas em scanner (MetaSystems Meta Viewer Version 2.0.100). 

A quantificação de células com marcação positiva para PCNA foi realizada em três 

cortes histológicos distintos de cada grupo observando-se três campos diferentes 

em cada corte. A quantificação foi expressa em número de células marcadas 

positivamente por foto utilizando o programa ImageJ® versão 1,41 (Instituto Nacional 

de Saúde, EUA) (MARIA-FERREIRA et al. 2013). 

 

4.9 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE COLÁGENO 

 

Os cortes histológicos foram corados com o corante Sírius Red. Foram 

capturadas 24 imagens na objetiva de 40X por animal em microscópio fotônico 

trinocular (MOTIC B5) acoplado a uma câmera de vídeo digital de alta definição 

(MOTICAM 2000). As medidas foram realizadas utilizando software Image-Pro 

Plus®. Para quantificar os tipos de colágenos (I, colágeno “velho” e III, colágeno 

“novo”) foram capturadas 24 imagens na objetiva de 40X por animal em microscópio 

óptico Nikon Eclipse 80i acoplado com câmera DsFi1c Nikon, utilizando polarização 

óptica, e digitalizadas através do software Image Pro Plus®. Os resultados foram 

expressos em porcentagem da quantidade de cada colágeno pela área da túnica 

submucosa (DA SILVA et al., 2010).  
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4.10 TÉCNICA DE GIEMSA PARA EVIDENCIAÇÃO DE POPULAÇÃO TOTAL DE 

NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS 

 

O cólon de cada animal foi lavado com PBS 0,1 (pH 7,4), preenchidos e 

imersos em solução fixadora de formol acético por 48 h. Após, foram dissecados, 

com auxílio de estereomicroscópio com transiluminação e pinças oftálmicas, 

retirando as túnicas mucosa, restando apenas a túnica muscular para a exposição 

do plexo mientérico. Os preparados totais foram corados com solução corante de 

Giemsa em tampão fosfato de Sorense (BARBOSA, 1978) para evidenciar a 

população neuronal mientérica total, a qual foi contada e mensurada. 

 

4.10.1 Análise quantitativa e morfométrica dos neurônios submucosos 

 

Foram quantificados os neurônios presentes em 120 campos microscópicos 

distribuídos por toda a circunferência intestinal. Foi utilizado microscópio fotônico, 

com objetiva de 40X. A desnervação foi avaliada pela comparação entre os grupos 

teste com o controle. 

Foi mensurada a área (μm2) do corpo celular de 300 neurônios do plexo 

mientérico de cada animal distribuídos por toda a circunferência intestinal. Utilizou-

se imagens capturadas em microscópio fotônico trinocular (MOTIC B5) acoplado a 

uma câmera de vídeo digital de alta definição (MOTICAM 2000). As medidas foram 

realizadas utilizando software Image-Pro Plus®. 

 

4.11 AVALIAÇÃO IN VIVO DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL  

4.11.1 Avaliação do transito do intestino delgado  

 

Esse método consiste na administração de um marcador colorido semi-sólido 

(vermelho de fenol 0,05% em carboximetilcelulose 1,5%, 0,5 mL/animal [v.o.]) e na 

avaliação do trajeto do mesmo no intestino delgado durante um período de tempo 

(SUCHITRA et al. 2003). Camundongos normais em jejum de 12 h receberam o 

marcador colorido. Vinte min após, a cavidade abdominal foi aberta e o intestino 

delgado foi removido. Com auxílio de uma régua, foi determinado o comprimento do 
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intestino delgado de cada animal (distância entre o piloro até a válvula ileocecal), e a 

distância percorrida pelo marcador (até a última porção que continha pelo menos 1 

cm contínuo do marcador). Os resultados foram expressos em porcentagem da 

distância percorrida pelo marcador em relação ao comprimento total do intestino 

delgado (TI = X / Y × 100, onde TI: transito intestinal, X = distância percorrida pelo 

vermelho de fenol e Y = comprimento total do intestino delgado).  

 

4.11.2 Avaliação do trânsito total do trato gastrointestinal  

  

Complementando o ensaio anterior, também fizemos a avaliação do trânsito 

total do trato gastrointestinal (desde o intestino delgado até o colon) após indução da 

colite ulcerativa. Para isso, o tempo de trânsito intestinal total foi medido seguindo o 

método descrito por (YEOM & KIM 2015) com pequenas modificações. De maneira 

breve, o marcador colorido semi-sólido vermelho de fenol foi administrado para os 

animais por via oral. Logo após, os animais foram alocados em caixas individuais a 

fim de distinguir as fezes vermelhas das com coloração normal. O trânsito intestinal 

total foi medido como o primeiro aparecimento de um sedimento de fezes vermelhas. 

A motilidade intestinal foi calculada, subsequentemente, como tempo de trânsito 

intestinal dividido pelo comprimento do cólon de cada animal.  

 

4.12 AVALIAÇÃO DO EXTRAVASAMENTO PLASMÁTICO DO CÓLON   

 

O extravasamento plasmático foi quantificado através do derrame do corante 

azul de Evans no cólon. Os animais receberam o corante azul de Evans (25 mg/kg, 

e.v.), um marcador de extravasamento de proteína plasmática. Quatro h após a 

administração do corante, os animais foram eutanasiados, tiveram o cólon removido 

e pesado, e o corante extravasado extraído em formamida durante 24 h à 

temperatura ambiente. O extravasamento plasmático foi medido utilizando um 

espectrofotómetro (620 nm) (ERTHAL et al. 2016).  
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4.13 PREPARAÇÃO DAS FRAÇÕES SUBCELULARES DO CÓLON 

 

As amostras de cólon foram homogeneizadas em tampão fosfato 200 mM (pH 

6,5) a 4 °C e o homogenato foi usado para determinação da glutationa reduzida 

(GSH) e dos níveis de lipoperóxidos (LOOH). Após a homogeneização, as amostras 

foram centrifugadas a 8900 rpm durante 20 min. O sobrenadante foi coletado para 

determinação da proteína e atividade das enzimas glutationa S-transferase (GST) e 

superóxido dismutase (SOD). O pellet foi utilizado para determinação das enzimas 

mieloperoxidase (MPO) e N-acetilglicosidase (NAG).  

 

4.14 DOSAGEM DE PROTEÍNAS 

 

 A concentração de proteína nas amostras foi determinada pelo método de 

Bradford (Bio-Rad, Hercules, CA, USA), utilizando albumina de soro bovino (BSA) 

como padrão e realizada de acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.15 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA MIELOPEROXIDASE 

(MPO)  

 

Amostras do cólon foram utilizadas para verificar o efeito protetor do 

polissacarídeo, através da participação da enzima mieloperoxidase (MPO), método 

de BRADLEY (1982) modificado por DE YOUNG (1989). A MPO é uma enzima 

encontrada primariamente nos grânulos azurofílicos dos neutrófilos (PMN) e 

comumente usada como um marcador do conteúdo tecidual de PMN que migram 

para o local do estímulo inflamatório. O homogenato produzido foi centrifugado a 

9000 rpm durante 20 min. O pellet obtido foi ressuspenso com 1 mL de tampão 

fosfato de potássio 80 mM na presença de 0,5% de hexadeciltrimetilamônio (HTAB). 

Após a homogeneização as amostras foram centrifugadas a 9000 rpm por 20 min a 

4 ºC. Em placas de 96 poços foram adicionados em duplicata 30 μL do 

sobrenadante, acrescido de 220 μL de uma solução contendo: 100 μL de tampão 

fosfato de potássio 80 mM, 85 μL de tampão fosfato de potássio 22 mM e 15 μL de 

H2O2 0,017%. A reação foi iniciada com a adição de 20 μL de tetrametilbenzidina. 
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HCl (TMB) e amostra foi incubada por três min a 37 ºC. A reação foi interrompida 

com 30 μL de acetato de sódio e a atividade enzimática determinada em 

espectrofotômetro a 620 nm. 

 

4.16 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA N-

ACETILGLUCOSAMIDASE (NAG) 

 

 A atividade da NAG é baseada na hidrólise do p-nitrofenil-N-acetil-β-D-

glucosamina (substrato) pela N-acetil-β-D glucosamidase, liberando p-nitrofenol 

(BAILEY, 1988). Para a análise foram incubados 25 μl do sobrenadante, ou 25 μl de 

água destilada (branco) com 100 μl de tampão citrato (5 mM, pH 4.5) na presença 

do substrato (2,24 mM). Após, as placas foram incubadas durante 60 min a 37 °C e 

a reação foi interrompida com tampão glicina (200 mM, pH 10,4). Os níveis 

enzimáticos foram mensurados em espectrofotômetro a 405 nm. 

 

4.17 QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DA GLUTATIONA REDUZIDA (GSH)  

 

O método para a determinação dos níveis de GSH foi realizado com base nos 

métodos de SEDLAK & LINDSAY (1988). Amostras do cólon previamente 

submetidas à indução da colite foram utilizadas para verificar o efeito protetor do 

polissacarídeo através dos níveis de grupos sulfidrílicos não protéicos (GSH). A 

amostra foi pesada e diluída em tampão fosfato de potássio (200 mM), (pH 6,5), no 

qual foi preparado um homogenato. Em 50 µl deste homogenato foram adicionados 

40 µl de ácido tricloracético (ATC) 12%, que foi agitado durante 10 min e 

centrifugados durante 15 min a 4500 rpm. Alíquotas de 10 µl foram colocadas em 

placa de 96 poços. A reação foi iniciada com a adição de 5 µl de DTNB (5,5’-ditiobis 

2-ácido nitrobenzóico) (1mM), 5 min antes da leitura espectrofotométrica (415 nm). 

Após, foi feita a leitura para a determinação do GSH.  
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4.18 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA GLUTATIONA S-

TRANSFERASE (GST) 

 

 O método para a determinação da atividade da GST foi realizado com base 

no método de HABIG (1974), com pequenas modificações. A atividade específica da 

GST é determinada pela conjugação do dicloro-nitro-benzeno (CDNB) com a 

glutationa reduzida (GSH), formando um tioéter que pode ser monitorado pelo 

aumento de absorbância. Assim, em microplacas de 96 poços, 100 μl do 

sobrenadante foram adicionados a 200 μl de solução-reação contendo 3 mM de 

CDNB (diluído em etanol PA) e 3 mM de GSH (diluída em tampão fosfato). A 

atividade da GST foi quantificada em intervalos de 10 s durante 1 min, em 

espectrofotômetro a 340 nm e expressa em µmoles/mg/min. 

 

4.19 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA SUPERÓXIDO 

DISMUTASE (SOD)  

 

 O método para determinação da atividade da enzima SOD foi realizado com 

base no método de MARKLUND e MARKLUND (1974) e baseia-se na capacidade 

da SOD em inibir a auto-oxidação do pirogallol. As reações foram realizadas em 

tampão Tris HCl 200 mM com 2 mM de EDTA em pH 8,5 e temperatura ambiente.  

Em um tubo de 2 mL foram adicionados Tampão Tris - EDTA e 20 µl do 

sobrenadante. Após agitação em vórtex, foram adicionados 25 µL de pirogallol (1 

mM) e a solução foi incubada por 20 min em temperatura ambiente. Para 

interromper a reação, 12,5 µL de HCl (1N) foram adicionados. Os tubos foram então 

centrifugados por 4 min a 14000 rpm. Após, 300 µL do sobrenadante foram 

pipetados em microplaca para leitura em espectrofotômetro a 405 nm. Os resultados 

foram expressos em U de SOD/mg de proteína. 
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4.20 QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE LOOH 

 

O homogenato foi diluído em metanol 90% (100 µl do homogenato + 10 µl de 

metanol 90%), pH 6.5, sonicado e centrifugado a 14000 rpm durante 15 min a 4 ºC. 

A atividade do LPO (hidroperóxido lipídico) foi determinada pelo método de FOX 

descrito por JIANG (1992). O método FOX é baseado na oxidação de Fe2+ (sulfato 

de amónio ferroso) em Fe3+ por hidroperóxido, em meio ácido, na presença de um 

complexo de pigmentos de óxido de ferro (Fe [III]) de alaranjado de xilenol. Para a 

reação, 30 μL da amostra foi incubada por 30 min em temperatura ambiente com 

270 μL do meio reacional (1 mL de xylenol laranja, 250 μM de FeSO4, 25 mM 

H2SO4 e 4 mM de BHT em 90% de metanol). As leituras foram feitas a 560 nm em 

espectrofotômetro. Os resultados foram expressos em mmol de hidroperóxido/mg de 

tecido 
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5. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS IN VIVO PARA AVALIAÇÃO DA DOR 

ABDOMINAL APÓS A INDUÇÃO DA COLITE ULCERATIVA E EM ANIMAIS 

NORMAIS 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA ALODÍNIA MECÂNICA APÓS INDUÇÃO DA COLITE 

ULCERATIVA  

 

 No dia anterior ao início da indução da colite ulcerativa, o limiar nociceptivo 

mecânico basal foi avaliado nos animais através da estimulação mecânica do 

abdômen com uma série de monofilamentos de von Frey (Semmes-Weinstein 

monofilaments, Stoelting, EUA). Os animais foram aclimatizados por no mínimo 1 h 

antes de cada medição, sendo colocados individualmente em caixas de acrílico 

transparente sobre um aparato elevado com piso de tela metálica para permitir o 

acesso ao abdômen do animal. A alodínia mecânica foi avaliada como a frequência 

de retirada e lambida do abdômen frente a 10 aplicações de diferentes filamentos de 

von Frey apresentados com força crescente (0,008 – 0,6 g), por um período máximo 

de 10 s, ou até que o animal apresentasse uma resposta nociceptiva de lambida ou 

retirada do abdômen (CLAUDINO et al., 2010). O teste foi repetido 3 vezes em 

intervalos de aproximadamente 3 min, sendo que esta primeira avaliação 

representou a resposta basal dos animais. Após a indução da colite ulcerativa, no 

oitavo dia, a sensibilidade mecânica abdominal foi avaliada para confirmar o 

desenvolvimento da alodínia, de acordo com a metodologia descrita acima.   

 

5.2 CONTORÇÕES ABDOMINAIS E INFILTRAÇÃO DE LEUCÓCITOS 

INDUZIDOS PELA INJEÇÃO INTRAPERITONEAL DE ÁCIDO ACÉTICO  

 

A injeção intraperitoneal de ácido acético é um modelo para avaliar a dor 

visceral de origem inflamatória, com pouca especificidade, mas boa sensibilidade, 

sendo considerada uma ferramenta para avaliação da atividade analgésica e anti-

inflamatória de compostos. Os animais foram pré-tratados com veículo (C: salina, 0,1 

mL/10 g [v.o. ou i.p.]), Cetoprofeno (Anti-inflamatório não esteroidal, Ceto: 50 mg/kg 

[i.p.]) ou RGal (10 mg/kg [v.o.]) ou RGal (10 mg/kg [i.p.]) e individualmente 
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ambientados em funis de vidro transparentes. Após 30 e 60 min dos tratamentos, foi 

administrado intraperitonealmente 0,45 mL de ácido acético 0,6% e o número de 

contorções abdominais foi quantificado durante 20 min. Após a contagem das 

contorções abdominais, os animais foram eutanasiados e a cavidade peritoneal foi 

lavada com 1,5 mL de salina estéril seguida da coleta desse volume. A contagem de 

leucócitos totais foi feita utilizando-se uma câmara de Neubauer sob microscópio 

após a diluição da amostra do fluido peritoneal em solução de Turk (1:20) 

(RODRIGUES et al., 2011). 

 

5.2.1 Participação do sistema opióide na nocicepção induzida por ácido 

acético  

  

Os animais foram pré-tratados com veículo (C: salina, 0,1 mL/10 g [v.o.]), 

RGal (10 mg/kg [v.o.]), Morfina (agonista não seletivo de receptores opióides, 1 

mg/mL [s.c.]), Naloxona (antagonista não seletivo de receptores opióides, 1 mg/kg 

[i.p.]) + Morfina (1 mg/mL [s.c.]), ou Naloxona (1 mg/kg [i.p.]) + RGal (10 mg/kg [v.o.]) 

e individualmente ambientados em funis de vidro transparentes. Após 30 e 60 min 

dos tratamentos, respectivamente, foi administrado intraperitonealmente 0,45 mL de 

ácido acético 0,6% e o número de contorções abdominais foi quantificado durante 20 

min (RODRIGUES et al., 2011). 

 

5.3 NOCICEPÇÃO INDUZIDA PELA INJEÇÃO INTRACOLÔNICA DE ÓLEO DE 

MOSTARDA  

 

A instilação intracolônica de óleo de mostarda ou capsaicina compreende um 

modelo válido para estudar a dor visceral aguda em animais. Esses agentes 

induzem comportamentos espontâneos relacionados à dor, simulando sensações de 

hiperalgesia visceral (inchaço, desconforto e dor abdominal), frequentemente 

relatados por pacientes com IBD ou outros distúrbios funcionais. Uma vez que o óleo 

de mostarda ativa diretamente o receptor TRPA1 nós avaliamos a participação 

desses receptores na atividade antinociceptiva do RGal. 

https://docs.google.com/document/d/1b2fssGZaPr8ooQNVLelFUQs8cGQU17ZtSqummJG1-SM/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1b2fssGZaPr8ooQNVLelFUQs8cGQU17ZtSqummJG1-SM/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1b2fssGZaPr8ooQNVLelFUQs8cGQU17ZtSqummJG1-SM/edit#heading=h.1pxezwc
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Primeiramente, os animais foram pré-tratados com veículo (V: salina, 1 mL/kg 

[v.o. ou i.p.]), HC-030031, antagonista seletivo dos receptores TRPA1, (100 mg/kg, 

i.p.), RGal (10 mg/kg [v.o.]) ou RGal (10 mg/kg [i.p.]). Após 30 min ou 1 h, todos os 

animais receberam óleo de mostarda (C: 0,1 %, agonista do receptor TRPA1, 50 µL 

[i.c.]) diluído em 70% de etanol. Adicionalmente, foi incluído um grupo controle que 

foi tratado com veículo (V: salina, 1 mL/kg [v.o. ou i.p.]) e após 30 min recebeu o 

veículo (70% etanol, 50 µL [i.c.]).  

Logo após, os animais foram colocados individualmente em funis de vidro 

transparente, permitindo a livre deambulação e a resposta nociceptiva foi 

determinada considerando o número de vezes em que o animal exibiu os 

comportamentos de lambida, estiramento, esmagamento e retração do abdômen 

durante 20 min (DINIZ et al., 2014).  

 

5.4 NOCICEPÇÃO INDUZIDA PELA INJEÇÃO INTRACOLÔNICA DE 

CAPSAICINA   

 

A exemplo do óleo de mostarda, para investigar a participação dos receptores 

TRPV1 na atividade antinociceptiva do RGal, primeiramente, os animais foram pré-

tratados com veículo (V: salina, 1 mL/kg [v.o. ou i.p.]),  RGal (10 mg/kg [v.o.]), RGal 

(10 mg/kg [i.p.]). Após 30 min ou 1 h, todos os animais receberam capsaicina (C: 0,1 

%, agonista TRPV1, 50 µL [i.c.]) diluída em 10% etanol, 10% Tween e 80% salina. 

Adicionalmente, foi incluído um grupo controle que foi tratado com veículo (V: salina, 

1 mL/kg [v.o. ou i.p.]) e após 30 min recebeu o veículo (10% etanol, 10% Tween e 

80% salina, 50 µL [i.c.]).  

Logo após, como descrito anteriormente, a resposta nociceptiva foi 

determinada considerando o número de vezes em que o animal exibiu os 

comportamentos de lambida, estiramento, esmagamento e retração do abdômen 

durante 20 min (DINIZ et al., 2014).  
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5.5 AVALIAÇÃO DO EFEITO DO RGAL SOBRE A ATIVIDADE LOCOMOTORA 

DOS ANIMAIS NO TESTE DE CAMPO ABERTO 

 

Para descartar a hipótese de que o tratamento com RGal estaria induzindo 

sedação e desse modo prejudicando a atividade motora dos animais e induzindo 

uma resposta antinociceptiva do tipo falso positiva nós realizamos o teste do campo 

aberto. Para esse teste, o aparato experimental consiste de uma arena circular, 

construído com piso de madeira e paredes de aço escovado com 50 cm de altura 

delimitando uma área circular de 1 m de diâmetro. O assoalho é pintado de branco, 

subdividido com linhas pretas traçadas através de dois círculos concêntricos com 

várias linhas radiais formando figuras semelhante a trapézios. Cada camundongo é 

colocado no centro da arena e o seu comportamento quantificado durante 5 min. Os 

parâmetros registrados foram os seguintes: número de quadrantes cruzados com as 

4 patas na área central (ambulação central) e na periferia (ambulação periférica) 

(Rodrigues et al., 2011). Os animais foram pré-tratados com veículo (V: salina, 1 

mL/kg [v.o. ou i.p.]), Diazepam (benzodiazepínico, 2mg/kg [i.p.], RGal (10 mg/kg 

[v.o.]) ou RGal (10 mg/kg [i.p.]). Após 30 min ou 1 h os animais foram colocados no 

centro da arena e o seu comportamento foi quantificado durante 5 min. 
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6.  CULTIVO CELULAR PARA AVALIAÇÕES IN VITRO 

 

 Culturas de células de adenocarcinoma de cólon humano (Caco-2), ATCC 

(Manassas, VA), gentilmente doadas pelo pesquisador René van den Wijngaard do 

instituto te pesquisa Tytgat Institute for liver and intestinal research, Academic 

Medical Center (Amsterdam, Holanda), foram cultivadas até 100% de confluência 

em frascos de plástico de 75 cm2 usando meio de Eagle modificado por Dulbecco 

(DMEM) suplementado com 10% de soro bovino fetal, 2 mM de L-glutamina, 1% de 

penicilina e estreptomicina e aminoácidos não essenciais. As células foram mantidas 

a 37 °C em ambiente controlado, com 5% de CO2. As células Caco-2 foram 

subcultivadas após digestão parcial com tripsina a 0,25% e EDTA 0,9 mM em PBS 

livre de Ca2 + e Mg2 + a cada 5-7 dias.  

 

6.1 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DA BARREIRA EPITELIAL  

 

Culturas de células caco-2 foram utilizadas para investigar o efeito do 

polissacarídeo (RGal) sobre a integridade da barreira epitelial. Monocamadas de 

células foram cultivadas em placas de 12 poços contendo filtros de 12 mm e 

membrana de poliéster de 0,4 μm (Corning®) e 21 dias após atingirem confluência, 

as células foram incubadas com veículo (salina, 100 µl) ou RGal (10, 100 e 1000 

µg/mL) no compartimento apical. Seis h após, as células foram estimuladas com 

interleucina 1 beta (IL-1β, 25 ng/mL) no compartimento apical ou no compartimento 

basolateral (experimentos conduzidos separadamente). Após 72 h o meio do 

compartimento apical foi substituído por meio com 0,2% de isotiocianato de 

fluoresceína (FITC-dextran, 4kD) e a passagem de moléculas não carregadas 

através das monocamadas de células foi avaliada. Amostras foram então coletadas 

do compartimento basolateral nos tempos 0, 30 e 60 min e a fluorescência foi 

medida em placas opacas de 96 poços Nunc TM, em leitor de Microplacas Multi-

Detecção (Bio-Tek Instruments Inc., Winooski, VT, USA) FLx800, excitação e 

comprimento de onda de 490 e 520 nm, respectivamente, para uma média de 10 

medidas por placa. Os resultados foram expressos em pmol/h/cm² (Wu et al. 2014). 
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Uma curva linerar de FITC-Dextran foi utilizada para a expressão dos resultados 

(1000, 667, 444, 296, 198, 132, 88, 59, 39, 26, 17, 0 nM). 

 

6.2 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTERLEUCINA 8 (IL-8) 

 

O meio do compartimento basolateral foi coletado 72 h após a incubação com 

IL-1β e centrifugado a 16000 g por 10 min. Os níveis de IL-8 foram avaliados 

utilizando o kit ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) de acordo com as 

recomendações do fabricante (R & D Systems, Minneapolis, MN, EUA) e o resultado 

foi expresso em pg/mg de proteína em cada amostra. Uma curva linear de IL-8 foi 

utilizada para expressar os resultados, dentro dos limites de detecção: 2000, 1000, 

500, 250, 125, 62.5, 31.25, 0 pg/ml. 

 

 

6.3 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DE JUNÇÃO EPITELIAL 

 

 Para investigar o efeito do polissacarídeo (RGal) sobre a manutenção da 

integridade da barreira epitelial, foi avaliado a expressão das proteínas claudina e 

ocludina em amostras de célula Caco-2, utilizando a técnica de Western blot e de 

imunohistoquímica. Para a técnica de Western blot, após os tratamentos 

mencionados na metodologia anterior, as células foram homogeneizadas em tampão 

RIPA contendo Tris (1 M), NaCl (5 M), NP-40, EDTA (0,5 M), DTT (0,1 M), PMSF 

(0,1 M), e coquetel de inibidor de protease (Roche Complete and Roche Phosstop). 

O homogenato foi centrifugado a 3000 rpm por 10 min e armazenado em freezer -70 

ºC para análises posteriores. Para as análises, a concentração de proteínas das 

amostras foi determinada utilizando o reagente de Bradford (Bio-Rad® Laboratories, 

EUA). Aproximadamente 50 μg de proteínas foram adicionadas em tampão 

contendo Tris-HCl 200 mM, β-mercaptoetanol 2,75 mM, 10% de glicerol, 2% de SDS 

e 0,04% de azul de bromofenol e fervidas durante 5 min. As proteínas foram 

separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE) e 

eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose. Após uma série de reações de 
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bloqueio de sítios de ligação inespecífica do anticorpo e a incubação com o 

anticorpo policlonal de coelho anti-claudina (1:1000, Invitrogen) overnight, as 

membranas foram lavadas e incubadas com o anticorpo secundário anti-IgG de 

coelho conjugado a peroxidase (1:1000, Invitrogen) por 1 h. Como proteína controle 

de carregamento, utilizamos o anticorpo policlonal de coelho anti-β-actina (1:1000, 

Cell Signalling) para normalizar todas os resultados obtidos de modo a assegurar a 

validade dos dados quantitativos. As bandas obtidas foram escaneadas e 

quantificadas densitométricamente com o software ImageJ e normalizadas para a β-

actina para a mesma carga de proteína epitelial.   

 Para a técnica de imunofluorescência, as células foram cultivadas em lâminas 

com câmaras de 8 poços para cultivo celular por 21 dias e após os tratamentos 

realizou-se a técnica de imunofluorescência para verificar a expressão da ocludina. 

De maneira breve, as lâminas foram lavadas com PBS e fixadas com 

paraformaldeído 4% em PBS por 15-20 min a 4 °C. Em seguida, as células foram 

lavadas novamente com PBS e bloqueadas com tampão de bloqueio contendo 10% 

de soro fetal bovino e 0,05% de Tween por 1 h. Após o período de bloqueio, 200 µl 

do anticorpo policlonal de coelho anti-ocludina (1:1000, Invitrogen,) foi adicionado 

em cada poço e incubado por 2 h em temperatura ambiente. Os poços foram 

lavados novamente com PBS e incubados durante 1 h, no escuro, com 200 µl do 

anticorpo secundário anti-IgG de coelho produzido em cabra conjugado ao fluoróforo 

Alexa Fluor® 488 (1:1000, Thermo Fisher Scientific). Para finalizar, as lâminas foram 

lavadas com PBS e preparadas com meio de montagem anti-fade (DAPI [4',6-

Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride], BD Pharmingen, para marcar núcleo) e 

observadas em microscópio de fluorescência. 

 

6.4 AVALIAÇÃO IN VITRO DA CICATRIZAÇÃO  

 

 Monocamadas de células Caco-2 foram cultivadas em uma densidade de 2 x 

105 células/poço em placas de 6 poços até atingirem confluência. Um risco linear foi 

feito em cada poço usando a ponta de uma pipeta de plástico estéril de 200 μl, 

perpendicular a uma linha preta desenhada na parte inferior da placa para 

referência, criando uma área lesionada, sem células. Posteriormente, as 

monocamadas foram lavadas com PBS para remover as células destacadas e 
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detritos, e incubadas com 3 mL de meio de cultura sem soro contendo veículo 

(salina, 100 µl) ou RGal 1000 μg/mL (concentração escolhida a partir do experimento 

anterior) a 37 °C. As imagens de cada poço foram capturadas em 0 e 24 e 48 h com 

uma câmara digital num microscópio invertido (Olympus) na objetiva de 10x. A 

análise da cicatrização da lesão foi feita de uma extremidade à outra utilizando o 

software ImageJ. Para todos os tratamentos, a área da lesão mensurada a 0 h foi 

arbitrariamente atribuída como 100% e a percentagem de cicatrização das lesões 

mensurada nos tempos de 24 h e 48 h foram comparadas com as respectivas áreas 

a 0 h (Liang et al, 2007). 

 

6.5 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR POR MTS  

 

A viabilidade celular foi determinada usando o método de MTS usando a 

solução CellTiter 96® AQueous MTS (Promega, Madison, WI, USA). A redução do 

sal de tetrazólio 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenyl)-2-(4-sulfofenil)-2H-

tetrazólio por células metabolicamente ativas na sua forma de formazan reduzida foi 

avaliada de acordo com a instrução do fabricante. De maneira breve, após a 

diferenciação, as células foram tratadas com veículo (salina, 100 µl) ou RGal (10, 

100 e 1000 µg/mL) ou IL-1β (25 ng/mL) por 72 h. Logo após, as células foram 

lavadas com PBS e incubadas com meio de cultivo fresco 37 °C por 1 h na presença 

do substrato de MTS antes da medida da absorbância a 490 nm no 

espectrofotômetro.  
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7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram representados como a média ± erro padrão das médias ou 

média ± desvio padrão (n = 8-10). As diferenças entre as médias foram 

determinadas através de análise de variância (ANOVA) de uma via ou duas seguida 

pelo teste de Bonferroni. As análises foram realizadas usando o programa para 

Windows, GraphPad Prism versão 6.01 (GraphPad Software, San Diego, EUA). Um 

valor de P menor que 0,05 foi considerado significante.   
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8. RESULTADOS 

8.1 EFEITOS DO RGAL SOBRE A MELHORA NO IAD E DANO COLÔNICO 

INDUZIDO POR DSS 

 

Já é sabido que o DSS causa efeito tóxico direto ao epitélio colônico, 

mimetizando vários aspectos da UC, caracterizada por encurtamento do cólon, 

diarreia sanguinolenta e perda de peso sustentada (KIESLER et al., 2015). Para 

avaliar o potencial efeito do RGal na colite ulcerativa induzida por DSS, os animais 

foram tratados com veículo (água, 1 mL/kg [v.o.]) ou RGal nas doses de 3 e 10 e 30 

mg/kg, v.o., uma vez por dia, durante 7 dias. Os animais que receberam DSS na 

água de beber e foram tratados com veículo começaram a perder peso no dia 4 (-

6%) e a perda de peso se estendeu até o oitavo dia (-28%) do tratamento quando 

comparado com o grupo controle que não recebeu o DSS (C) (Fig. 5A). O mesmo 

aconteceu para o IAD. O grupo DSS apresentou presença visível de sangue nas 

fezes, bem como uma redução significativa no comprimento do cólon (41%) quando 

comparado com o grupo controle (Fig. 5B). Por outro lado, o tratamento dos animais 

com RGal (3, 10 e 30 mg/kg), reduziu significativamente a perda de peso (dia 8, 

73%, 50% e 40%, respectivamente), e o escore da doença (dia 8, 71%, 47% e 51%, 

respectivamente), quando comparado com o grupo DSS (Fig. 5A e 5B). RGal 

também foi capaz de prevenir a redução do comprimento do cólon (3 mg/kg: 8,57 ± 

0,13 cm; 10 mg/kg: 8,57 ± 0,44 cm; e 30 mg/kg: 8,31 ± 0,24 cm), quando comparado 

com o grupo DSS (DSS: 6,50 ± 0,31 cm) (Fig. 6).  
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Fig. 5. Efeito do RGal administrado oralmente sobre a perda de peso corporal 

(A) e índice da atividade da doença (B) na colite ulcerativa induzida por DSS. 

Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de 

água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e 

DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (3 e 10 e 30 mg/kg) por via oral. O peso corporal 

foi monitorado diariamente, bem como o índice da atividade da doença. Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A 

comparação entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) 

de duas vias, seguida pelo teste de Bonferroni. * Diferente do grupo DSS, # diferente 

do grupo controle para P < 0,001. 
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Fig. 6. Efeito do RGal administrado oralmente sobre o comprimento do cólon 

na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de 

beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram 

tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (3 e 

10 e 30 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro 

padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através 

da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. * 

Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 0,001. 
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Para os demais protocolos experimentais somente a dose de 10 mg/kg do 

RGal foi utilizada. Desta maneira, o experimento anterior foi repetido somente com a 

dose citada anteriormente. 

Os animais que receberam DSS na água de beber e foram tratados com 

veículo começaram a perder peso no dia 5 (-6 %) e a perda de peso se estendeu até 

o oitavo dia (-27 %) do tratamento quando comparado com o grupo controle que não 

recebeu o DSS (C) (Fig. 7A). O mesmo aconteceu para o IAD, aonde o grupo DSS 

apresentou presença visível de sangue nas fezes, bem como uma redução 

significativa no comprimento do cólon (61%) quando comparado com o grupo 

controle (Fig. 7B). Por outro lado, o tratamento dos animais com RGal (10 mg/kg), 

reduziu significativamente a perda de peso (dia 8, 51%), e o escore da doença (dia 

5, 25%; dia 8, 46%), quando comparado com o grupo DSS (Fig 7A e 7B).  

RGal também foi capaz de prevenir a redução do comprimento do cólon 

(RGal: 9,10 ± 0,20 cm), quando comparado com o grupo DSS (DSS: 7,10 ± 0,20 cm 

(Fig. 8A e 8B), e diminuiu a presença de sangue oculto nas fezes dos animais 

quando comparado com o grupo DSS (Tabela 1).  
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Fig. 7. Efeito do RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre a perda de peso 

corporal (A) e índice da atividade da doença (B) na colite ulcerativa induzida 

por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 

2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com 

veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. O peso 

corporal foi monitorado diariamente, bem como o índice da atividade da doença. Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A 

comparação entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) 

de duas vias, seguida pelo teste de Bonferroni. * Diferente do grupo DSS, # diferente 

do grupo controle para P < 0,001. 
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Fig. 8. Efeito do RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre o comprimento do cólon (A) e (B) imagem macroscópica 

representativa do cólon na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias 

seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) 

ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação 

entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. * Diferente do 

grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 0,001. 
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Tabela 1. Efeito do RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre a presença de 

sangue oculto na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS 

em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os 

camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 

mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral.  Os símbolos + e - foram usados para o 

aparecimento de cor avermelhada que representa presença ou ausência de sangue 

oculto, respectivamente. 

 

C DSS RGal 
- - +
- + +
- + -
- + +
- + -
- + -

Occult blood 
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8.2 EFEITOS DO RGAL SOBRE O DANO MICROSCÓPICO E FATORES 

PROTETORES DO TECIDO DO CÓLON APÓS INDUÇÃO DA COLITE 

ULCERATIVA 

 

O efeito tóxico direto do DSS ao epitélio colônico leva a modificação tecidual 

com consequente perda dos fatores protetores, tais como o muco e capacidade de 

proliferação de novas células além de alterações nos níveis de colágeno e perda de 

células do plexo mioentérico. Por essa razão, e devido aos resultados apresentados 

anteriormente, foram realizados cortes histológicos e posterior análise do dano 

microscópico do cólon. Os cólons foram processados para avaliação histológica. As 

lâminas coradas com Hematoxilina e Eosina (H&E) revelaram destruição do tecido 

colônico com mudanças histopatológicas na mucosa, submucosa, camada muscular 

e parede colônica.  

 No entanto, o tratamento com RGal levou a um aumento (22%) e diminuição 

(54%) significativos da espessura da mucosa e submucosa, respectivamente, e 

diminuição da espessura da camada muscular e parede total (38 e 18%, 

respectivamente), quando comparado com o grupo controle (Fig. 9 e Tabela 2). 

Esses resultados foram acompanhados da manutenção dos enterócitos altura (RGal: 

18,20 ± 3,80 µm), largura (RGal: 6,60 ± 2,10 µm) e área do núcleo do enterócitos 

(RGal: 21,30 ± 31,0 µm) (Fig. 10 e Tabela 2).  
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Fig. 9. Imagem representativa da análise histológica dos cólons e mudanças histopatológicas da mucosa (seta azul), 

submucosa (seta vermelha), camada muscular (seta branca) e parede total (seta preta) na colite ulcerativa induzida por 

DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram 

tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Aumento de 40 x, escala = 

100 μm.  
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Tabela 2. Efeito do RGal na mudança histopatológica da mucosa, submucosa, 

camada muscular e parede total na colite ulcerativa induzida por DSS. Os 

animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de 

água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e 

DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão 

expressos como média ± desvio padrão (n = 6-10). A comparação entre os grupos 

foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste 

de Bonferroni. a, b, c e * para P < 0,001 
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Fig. 10. Imagem representativa da análise histológica dos enterócitos da mucosa na colite ulcerativa induzida por DSS. Os 

animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do 

dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Aumento de 100 x, escala = 100 μm. 



79 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Análise histológica dos enterócitos da mucosa na colite ulcerativa 

induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias 

seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 

7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os 

resultados estão expressos como média ± desvio padrão (n = 6-10). A comparação 

entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, 

seguida pelo teste de Bonferroni. a, b, c e * para P < 0,001.  

 

enterócito núcleo 
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Adicionalmente, os cortes histológicos dos cólons foram analisados para 

quantificação dos linfócitos intraepiteliais. Os dados mostram que o número de 

linfócitos intraepitelais aumentou significativamente no grupo DSS (217%) quando 

comparado com o grupo controle (35 ± 2,2, número total). O tratamento dos animais 

com RGal foi capaz de diminuir a infiltração de linfócitos em 43% quando comparado 

com o grupo DSS (111,00  ± 5,4, número total de linfócitos) (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Efeito do RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre os linfócitos 

intraepiteliais na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS 

em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os 

camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 

mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi 

realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma, seguida pelo teste de 

Bonferroni. * Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 0,001. 
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Também foi possível observar a manutenção do número total de células 

globet secretoras de muco, quando as lâminas foram coradas com PAS (RGal: 

639,25 ± 396,53) e AB [AB pH 2,5 (RGal: 456,00 ± 302,12); AB pH 1,0 (RGal: 491,00 

± 297,14)], quando comparado com o grupo controle [PAS (DSS: 131,25 ± 86,96); 

AB pH 2,5 (DSS: 99,75 ± 68,19); AB pH 1,0 (DSS: 108,00 ± 75,82)] (Fig. 12).  
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Fig. 12. Imagem microscópica representativa dos cólons e efeito do RGal 

administrado oralmente sobre a coloração histoquímica para glicoproteínas 

tipo mucina neutra (PAS) e mucina ácida (Alcian Blue: pH 2,5 e pH 1,0) após 

colite induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 

dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao 

dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os 

resultados estão expressos como média ± desvio padrão (n = 6-10). A comparação 

entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, 

seguida pelo teste de Bonferroni. a, b, c e * para P < 0,001. Aumento de 100 x, 

escala = 100 μm). 
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A fim de confirmar os dados anteriores que nos mostram um aumento da 

quantidade de mucina secretada no tecido colônico dos animais tratados com RGal, 

nós também realizamos experimentos de imunohistoquímica para determinar o perfil 

de expressão da MUC-1, uma mucina de superfície celular envolvida na sinalização 

celular, adesão, crescimento e modulação imunológica (PÉREZ-BOSQUE et al., 

2015). 

Os resultados apresentados na Fig. 12 mostram que a administração de DSS 

nos animais promove a diminuição dos níveis de mucina-1 (71%) quando 

comparado com o grupo controle. Contudo, a administração oral RGal (10 mg/kg) 

aumentou coloração para mucina-1 em 127%, (Fig. 13), quando comparado com o 

grupo DSS (DSS: 6,51 ± 0,79 pixels/campo x 104) (Tabela 5). 

De acordo com a análise histológica, o tratamento dos animais com DSS 

mostrou também uma diminuição significativa da imunoreatividade para PCNA (63%) 

(Fig. 13), a qual é caracterizada pela cor marrom e indica as células em proliferação, 

quando comparado com o grupo controle (C: 122,70 ± 8,09) (Fig. 14 e Tabela 6). No 

entanto, o tratamento com RGal foi capaz de promover um aumento de 302% da 

imunoreatividade para PCNA quando comparado com o grupo controle.  
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Fig. 13. Imagem representativa da imunoreatividade para MUC-1 (mucina 1) em cortes histológicos de cólons e efeito do 

RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre a coloração histoquímica para MUC-1 após colite induzida por DSS. Os 

animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do 

dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (n = 6-10). Painéis A, B e C, e D, E e F representam o grupo Controle, DSS e RGal 

respectivamente. Aumento de 20 e 50 x, escala = 20 μm. 
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Tabela 4. Efeito da administração oral do RGal 10 mg/kg na análise 

imunohistoquímica para MUC-1 após colite induzida por DSS. Os animais 

receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. 

Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 

mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. A comparação entre os grupos foi 

realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste 

de Bonferroni. *Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 

0,001.  

Tratamento MUC-1 

(pixels/campo x 104) 

Controle 22,67 ± 2,60 

 

DSS 

 

6,51 ± 0,70# 

RGal 

 

14,82 ± 2,28* 
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Fig. 14. Imagem representativa da imunoreatividade para PCNA (antígeno nuclear de proliferação celular) em cortes 

histológicos de cólons e efeito do RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre a coloração histoquímica para colágeno 

após colite induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. 

Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). Painéis A, B e C, e D, E e F representam o grupo 

Controle, DSS e RGal respectivamente. Aumento de 20 e 50 x, escala = 20 μm 
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Tratamento PCNA  

(número de células em proliferação 

por campo) 

Controle 122,70 ± 8,09 

 

DSS 

 

46,30 ± 7,21# 

RGal 

 

139,70 ± 11,55*** 

 

 

Tabela 5. Efeito da administração oral do RGal 10 mg/kg na análise 

imunohistoquímica para PCNA após colite induzida por DSS. Os animais 

receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. 

Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 

mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. A comparação entre os grupos foi 

realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste 

de Bonferroni. *Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 

0,001.  

 

 

 

Ademais, também fizemos avaliações para os níveis de colágeno. Nas nossas 

condições experimentais, animais com colite induzida pelo DSS apresentaram um 

aumento de 70,28% do colágeno do tipo III e redução de 55,88% do colágeno do 

tipo I. Por outro lado, o tratamento com o RGal fez com que as proporções entre os 

colágenos voltassem ao padrão normal quando comparado com o grupo DSS (RGal 

colágeno III: 1062,00 ± 87,52 µm², colágeno I: 1036 ± 84,68 µm²) (Fig. 15).
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Fig. 15. Imagem microscópica representativa dos cólons e efeito do RGal 10 mg/kg administrado oralmente sobre a 

coloração histoquímica para colágeno após colite induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 

dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, 

v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A 

comparação entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. 

a, b, c e * para P < 0,001. Aumento de 100 x, escala = 100 μm). 
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Tratamento Colagneno I 

(área em µm²) 

Colageno III 

(área em µm²) 

Controle 932,00 ± 92,42 883,00 ± 83,50 

 

DSS 

 

1656,00 ± 166,6 # 493,00 ± 42,78 # 

RGal 

 

1062,00 ± 87,52** 1036,00 ± 84,68**** 

 

 

Tabela 6. Efeito da administração oral do RGal 10 mg/kg administrado 

oralmente sobre a coloração para colágeno após colite induzida por DSS. Os 

animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de 

água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e 

DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. A comparação entre os 

grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida 

pelo teste de Bonferroni. *Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle 

para P < 0,001.  
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A inflamação do tecido colônico induzida por DSS causa inflamação que está 

associada com a perda de neurônios do plexo mioentérico. Devido à importância 

dessas células para a funcionalidade normal do tecido colônico nós também 

verificamos como estavam as células do plexo mioentérico. O tratamento dos 

animais com DSS em água de beber por 5 dias, seguidos de dois dias de água levou 

a uma perda do número total de neurônios (20,86%) e a uma diminuição da área 

total do corpo dos neurônios (DSS: 152,27 ± 24,59 µm) (Fig 16). No entanto, o 

tratamento com RGal protegeu contra a perda de neurônios em 6,73% e também foi 

capaz e manter a área do corpo celular dos neurônios (RGal: 202,63 ± 42,71 µm) 

(Tabela 3) quando comparado com o grupo DSS. 
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Fig. 16. Imagem microscópica representativa de neurônios do plexo mioentérico do plexo mioentérico após colite 

induzida por DSS. Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os 

camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). Aumento de 100 x, escala = 100 μm).  
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Tabela 7. Efeito do RGal sobre a morfologia neurônios plexo mioentérico do 

plexo mioentérico após colite induzida por DSS. Os animais receberam DSS em 

água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos 

foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal 

(10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 

das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. a e * 

diferente do grupo DSS para P < 0,001.  

 

8.3 EFEITO DO RGAL SOBRE O TRÂNSITO DO INTESTINO DELGADO E O 

TRÂNSITO TOTAL DO TRATO GASTROINTESTINAL APÓS INDUÇÃO DA 

COLITE ULCERATIVA 

  

 Como os dados anteriores nos mostraram uma perda significativa de células 

neuronais no grupo DSS a motilidade dos animais também foi avaliada, uma vez que 

o processo inflamatório contribui para a disfunção gastrointestinal como, por 

exemplo, a disfunção da motilidade. 

Para investigar se o tratamento com RGal é capaz de acelerar o transito 

intestinal após a indução da colite ulcerativa com DSS, foi avaliado o transito do 

intestino delgado através do transporte do conteúdo luminal 20 min após a 

administração oral do marcador colorido de vermelho de fenol. 

Os animais do grupo DSS apresentam o transito intestinal 33% maior que o 

grupo controle. O tratamento com RGal, na dose de 10 mg/kg foi capaz de manter o 

transito intestinal (52 ± 5%) quando comparado com o grupo DSS (Fig. 17A). 

Para determinar os efeitos do tratamento com RGal sobre o trânsito total do 

trato gastrointestinal, o tempo total da motilidade foi medida de acordo com a 
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primeira aparição de fezes com coloração avermelhada. Nossos resultados 

mostraram que a motilidade do trato gastrointestinal estava significativamente 

aumentada no grupo DSS quando comparado com o grupo controle (Fig. 17B). No 

entanto, o tratamento dos animais com RGal foi capaz de diminuir a motilidade 

(35%) quando comparado com o grupo DSS. Portanto, esses resultados sugerem 

RGal melhora o trânsito intestinal in vivo durante condições inflamatórias.  
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Fig. 17. Efeito do RGal 10 mg/kg sobre o trânsito do intestino delgado (A) e 

motilidade (B) do trato gastrointestinal na colite ulcerativa induzida por DSS. 

Os animais receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de 

água normal. Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e 

DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão 

expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os 

grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida 

pelo teste de Bonferroni. *Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle 

para P < 0,001.  
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8.4 EFEITO DO RGAL SOBRE OS PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS APÓS 

INDUÇÃO DA COLITE ULCERATIVA  

 

Estudos anteriores demonstraram que o dano tecidual no cólon durante a 

colite experimental induzida por DSS está associado ao aumento da permeabilidade 

vascular seguida de edema tecidual, além de um aumento da infiltração de células 

inflamatórias, tais como neutrófilos e macrófagos na mucosa intestinal. Por essa 

razão, e devido aos resultados apresentados anteriormente, foram realizados 

experimentos para verificar os efeitos do RGal sobre os parâmetros inflamatórios 

após a indução da colite ulcerativa com DSS. Inicialmente verificarmos o 

extravasamento plasmático e logo após a infiltração de células inflamatórias.  

A permeabilidade vascular foi aumentada em 432% no cólon dos animais do 

grupo DSS quando comparado com o grupo controle (2,46 ± 0,38 μg de Azul de 

Evans/g de tecido). No entanto, o tratamento com RGal foi capaz de diminuir o 

extravasamento de proteínas plasmáticas em 54% quando comparado com o grupo 

DSS (Fig 18).  
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Fig. 18. Efeito do RGal administrado oralmente sobre o extravasamento 

plasmático do cólon na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais 

receberam DSS em água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. 

Os camundongos foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 

mL/kg, v.o.) ou RGal (10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi 

realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste 

de Bonferroni. *Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 

0,001.  
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Além do aumento do extravasamento plasmático, os valores da MPO foram 

aumentados em 358% na mucosa colônica quando comparado com o grupo controle 

(C: 3,15 ± 0,29 O.D./mg de proteína) (Fig. 19A). O tratamento oral dos camundongos 

com RGal (10 mg/kg) reduziu significativamente os níveis de MPO em 54% (Fig. 

18A). Em relação a NAG, apesar de não observarmos diferença significativa entre o 

grupo controle e o grupo DSS, o tratamento com o polissacarídeo foi capaz de 

diminuir os níveis da mesma em 34% quando comparado com o grupo DSS (1,06 ± 

0,68 O.D./mg de proteína) (Fig. 19B). 
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Fig. 19. Efeito do RGal administrado oralmente sobre os níveis de MPO (A) e 

NAG (B) na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS em 

água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos 

foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal 

(10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 

das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. 

*Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 0,001.  
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8.5 EFEITOS DO RGAL SOBRE OS PARÂMETROS DE ESTRESSE OXIDATIVO 

APÓS INDUÇÃO DA COLITE ULCERATIVA 

 

A resposta desencadeada pela administração de DSS é mediada por um 

infiltrado massivo de leucócitos, como visto nos resultados anteriores. Os neutrófilos, 

por sua vez liberam diversos mediadores pró-inflamatórios, além de espécies 

reativas de oxigênio levando ao estresse oxidativo. Com relação aos parâmetros do 

estresse oxidativo, nós avaliamos o efeito do RGal sobre os níveis de, GSH, GST e 

SOD e de LOOH. 

 Na colite ulcerativa, o DSS diminuiu os níveis de GSH e de GST em 35 e 

16% quando comparado com o grupo que recebeu somente o veículo (C: 200,20 ± 

15,80 μg de GSH/g de tecido e 12522,00 ± 305,20 mmol de GST/µmoles/mg de 

proteína, respectivamente) (Fig. 20A e 20B). O tratamento com RGal, na dose de 10 

mg/kg pela via oral, foi capaz de prevenir a depleção de GSH (RGal: 182 ± 19,36) e 

restaurar os níveis de GST para 11729,00 ± 189,10 mmol de GST/µmoles/mg de 

proteína quando comparado com o grupo DSS (GSH: 130,00 ± 6,80 e GST: 

10484,00 ± 463,30) (Fig. 20B).  
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Fig. 20. Efeito do RGal administrado oralmente sobre os níveis de GSH (A) e 

GST (B) na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS em 

água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos 

foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal 

(10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 

das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. 

*Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 0,001.  
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Ainda, após a indução da colite ulcerativa com DSS, a atividade das enzimas 

SOD foi diminuída em 48% quando comparada com o controle (C: 33,29 ± 0,56 

U/mg de proteína) (Fig. 21A). Contudo, a administração oral do RGal (10 mg/kg) foi 

capaz de restaurar a atividade enzimática da SOD em 41,5 ± 2,97 U/mg de proteína 

quando comparado com o grupo DSS (49,80 ± 2,05 U/mg de proteína) (Fig. 21A).  

O tratamento dos animais com DSS aumentou a quantidade de LOOH 55%, 

quando comparado com o grupo controle (C: 14,40 ± 1,38 mmol de LOOH/mg de 

tecido). No entanto, quando os animais foram tratados com RGal, a LOOH foi 

diminuída para 13,73 ± 0,96 mmol de LOOH/mg de tecido quando comparado com o 

grupo DSS (LOOH: 22,39 ± 0,59) (Fig. 21B).  
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Fig. 21. Efeito do RGal administrado oralmente sobre os níveis de SOD (A) e 

LOOH (B) na colite ulcerativa induzida por DSS. Os animais receberam DSS em 

água de beber durante 5 dias seguido de 2 dias de água normal. Os camundongos 

foram tratados do dia 1 ao dia 7 com veículo (C e DSS: água, 1 mL/kg, v.o.) ou RGal 

(10 mg/kg) por via oral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 

das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. 

*Diferente do grupo DSS, # diferente do grupo controle para P < 0,001.  
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8.6 EFEITOS DO RGAL EM MODELOS DE DOR ABDOMINAL  

8.6.1 Alodínia mecânica após a indução da colite ulcerativa  

  

A dor abdominal é uma queixa comum em pacientes com doença inflamatória 

intestinal e existe a possibilidade de ser atribuída a inflamação. Isso ocorre porque 

durante o processo inflamatório, a liberação de mediadores inflamatórios aumentam 

a excitabilidade dos neurônios sensoriais colônicos (AKIHO et al., 2011).  

 No oitavo dia após a indução da colite ulcerativa com DSS, a 

hipersensibilidade visceral foi avaliada pela estimulação da região abdominal com a 

aplicação de filamentos de von Frey, mensurando a frequência de retirada e lambida 

do abdômen. Nossos resultados demonstraram que a frequência de respostas de 

retirada aumentou significativamente no grupo DSS quando comparado com o grupo 

controle, indicando o aparecimento de alodínia mecânica. Para os filamentos 0,04, 

0,07 e 0,16 e 0,4 a resposta nociceptiva aumentou em 401%, 108%, 75% e 60%, 

respectivamente, quando comparado com o grupo controle (C: 0,04: 16,60 ± 8,45; 

0,07: 41,60 ± 8,45; 0,16: 53,50 ± 8,45 e 0,40: 60,00 ± 8,45). Por outro lado, o 

tratamento com RGal foi capaz de diminuir a alodinia mecânica em 42%, 29%, 26% 

e 29% para os filamentos de 0,02, 0,04, 0,07 e 0,16 g, respectivamente, quando 

comparado com o grupo DSS (Fig 22).  
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Fig. 22. Efeito do RGal 10 mg/kg sobre a alodínia mecânica após indução da 

colite ulcerativa. Os animais recebram DSS em água de beber durante 5 dias 

seguido de 2 dias de água normal. Sete dias após o início do tratamento com DSS 

os animais foram expostos ao teste de Von Frey para análise da dor visceral. Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A 

comparação entre os grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) 

de duas vias, seguida pelo teste de Bonferroni. *Diferente do grupo DSS, # diferente 

do grupo controle para P < 0,001.  
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8.6.2 MODELOS QUÍMICOS DE DOR ABDOMINAL EM ANIMAIS NORMAIS  

  

Para investigar mais profundamente o possível efeito antinociceptivo do RGal, 

os experimentos seguintes foram realizados em animais normais, na ausência de 

colite ulcerativa. Tal esquema foi adotado para evitar a administração de agentes 

químicos em animais que receberam o DSS. Para tanto, nós utilizamos os modelos 

administração intraperitoneal de ácido acético 0,6% que induz a liberação de 

prostaglandinas e citocinas inflamatórias e consequentemente estiramento 

abdominal, e o modelo de instilação intracolônica de óleo de mostarda e capsaicina, 

que ativam os receptores TRPA1 e TRPV1, respectivamente, também provocando 

comportamentos indicativos de dor. 

A injeção de 0,6% de ácido acético na cavidade peritoneal dos animais 

produziu contorções caracterizadas por estiramento abdominal combinado com 

extensão dos membros posteriores. O grupo controle apresentou uma média de 

53,36 ± 4,83 contorções em 20 min. O controle positivo do teste, Cetoprofeno (50 

mg/kg), foi capaz de diminuir as contorções em 56% quando comparado com o 

grupo controle. O tratamento dos animais com RGal foi capaz de diminuir o número 

de contorções em 47 e 71% (v.o. e i.p. respectivamente) quando comparado com o 

grupo controle (Fig 23A). Além disso, após a administração de ácido acético, foi 

possível observar um aumento de 172% na infiltração de leucócitos totais para o 

peritônio, enquanto que o tratamento com RGal v.o. e i.p. foi capaz de diminuir a 

migração celular em 84% e 97% quando comparado com o grupo naive (N: 2,88 ± 

0,64) (Fig. 23B). 
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Fig. 23. Efeito do RGal 10 mg/kg sobre as contorções abdominais e migração 

celular induzida por ácido acético em animais normais. Os animais foram 

tratados com veículo (salina, 0,1 ml/kg), Cetoprofeno (50 mg/kg) ou RGal (10 mg/kg, 

v.o. ou i.p.). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n 

= 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da análise de variância 

(ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. * Diferente do grupo 

controle, # diferente do grupo controle para P < 0,05. 
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 Uma vez que no experimento anterior o tratamento dos animais com RGal foi 

capaz de reduzir as contorções induzidas por acido acético, resolveu-se estudar por 

qual mecanismo este composto estaria reduzindo esse comportamento. Sendo 

assim, utilizamos um modelo baseado no pré-tratamento dos animais com naloxona, 

um antagonista não seletivo de receptores opióides, para avaliara participação do 

sistema opióide na resposta observada. 

Nesse experimento, o grupo controle apresentou uma média de 53,17 ± 4,37 

contorções em 20 min. Os animais tratados com Morfina (1 mg/kg, s.c.), não 

apresentaram comportamentos indicativos de nocicepção visceral quando 

comparado com o grupo controle. O tratamento dos animais com RGal (10 mg/kg, 

v.o.), foi capaz de diminuir o número de contorções em 54% quando comparado com 

o grupo controle (Fig. 24). O pré-tratamento dos animais com Naloxona (1 mg/kg, 

i.p.) e Morfina (1mg/kg, s.c.) reverteu o efeito antinociceptivo, tendo 44 ± 4,72 

contorções em 20 min. De maneira semelhante, os animais previamente tratados 

com Naloxona e em seguida com RGal apresentaram média de 47,17 ± 5,18 

contorções em 20 min. 
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Fig. 24. Efeito do RGal 10 mg/kg sobre as contorções abdominais induzidas 

por ácido acético em animais normais. Os animais foram tratados com veículo 

(salina, 0,1 mL/kg), Morfina (1 mg/mL), RGal (10 mg/kg), Naloxona (1 mg/kg) + 

Morfina (1 mg/mL), ou Naloxona (1 mg/kg) + RGal (10 mg/kg). Os resultados estão 

expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os 

grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida 

pelo teste de Bonferroni. * Diferente do grupo controle, # diferente do grupo controle 

para P < 0,05. 
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Seguindo nossas investigações, a fim aprofundar os estudos envolvendo a 

propriedade analgésica do RGal, realizamos experimentos para verificar o efeito do 

RGal sobre a nocicepção colônica induzida por óleo de mostarda e capsaicina, os 

quais evocam comportamentos indicativos de dor visceral aguda.  

A administração intracolônica de óleo de mostarda 0,5% nos animais produziu 

comportamentos caracterizados por lambida, estiramento, esmagamento e retração 

do abdômen, apresentando um aumento de 159% desses comportamentos quando 

comparado com o grupo veículo (16,00 ± 0,91, número de comportamentos). 

Animais pré-tratados com o antagonista de dos receptores de TRPA1, (HC-030031) 

apresentaram 73% de diminuição do número de comportamentos quando 

comparado com o grupo controle (C: 41,44 ± 2,59, número de comportamentos) (Fig 

25). Similarmente, o tratamento dos animais com RGal, tanto por via oral como 

intraperitoneal diminuiu as respostas nociceptivas em 51 e 87%, respectivamente, 

quando comparado com o grupo controle (Fig 25). 
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Fig. 25. Efeito do RGal sobre a nocicepção induzida pela injeção intracolônica 

de óleo de mostarda. Os animais foram tratados com veículo (salina,0,1 mL/kg), 

HC-030031 (100 mg/kg, i.p.) ou RGal (10 mg/kg, v.o. ou i.p.). Os resultados estão 

expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os 

grupos foi realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida 

pelo teste de Bonferroni. * Diferente do grupo controle, # diferente do grupo controle 

para P < 0,05. 
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respostas em 52 e 60%, respectivamente, quando comparado com o grupo controle 

(C: 36,44 ± 2,23, número de comportamentos) (Fig 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Efeito do RGal sobre a nocicepção induzida pela injeção intracolônica 

de capsaicina. Os animais foram tratados com veículo (água,0,1 mL/kg) ou RGal 

(10 mg/kg, v.o. ou i.p.). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 

das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. * 

Diferente do grupo controle, # diferente do grupo controle para P < 0,05. 
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Em adição, avaliamos se o tratamento com RGal poderia induzir sedação nos 

animais, e por consequência induzindo uma resposta antinociceptiva do tipo falso 

positiva. Nossos resultados mostram que os animais tratados com Diazepam (2 

mg/kg, i.p.) tiveram a locomoção diminuída em 36% quando comparado com o grupo 

controle (211,70 ± 17,13) (Fig. 27). Por outro lado, os animais tratados com RGal, 

tanto por via oral como também por via intraperitoneal não tiveram o comportamento 

alterado quando comparado com o grupo controle (Fig. 27). 
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Fig. 27. Efeito do RGal sobre a atividade locomotora dos animais. Os animais 

foram tratados com veículo (água,0,1 mL/kg), Diazepam (2mg/kg, i.p.) ou RGal (10 

mg/kg, v.o. ou i.p.). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das 

médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da análise de 

variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. # Diferente do 

grupo controle para P < 0,05. 
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8.7 EFEITO DO RGAL IN VITRO SOBRE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS E DE 

CICATRIZAÇÃO  

 

Adicionalmente, incluímos ensaios in vitro empregando uma linhagem 

humana de células Caco-2 para investigar as propriedades anti-inflamatórias do 

RGal. Esta linhagem celular se diferencia e passa a exibir características 

morfológicas e funcionais similares a dos enterócitos, e por isso representam uma 

boa ferramenta de estudo.  

O tratamento das monocamadas de células Caco-2 com IL-1β leva a ruptura 

da função da barreira intestinal normal in vitro e provoca perda da integridade da 

barreira (Gentile et al. 2015). Para investigar o efeito do RGal na proteção da 

barreira epitelial, nós avaliamos a disfunção da barreira epitelial intestinal em células 

Caco-2 estimuladas com IL-1β. 

 Nossos resultados mostraram que quando as células são estimuladas com 

IL-1β no lado apical, ocorre um aumento de 83% na permeabilidade quando 

comparado com o grupo veículo (67,80 ± 10,50 pmol/h/cm2). No entanto, o pré-

tratamento das monocamadas com RGal (100 and 1000 µg/mL) preveniu a 

permeabilidade em 43 e 65%, respectivamente (Fig 28A).  

Por outro lado, quando as células foram estimuladas com IL-1β do lado 

basolateral, nós observamos um aumento da permeabilidade em 162% quando 

comparado com o grupo veículo (39,80 ± 9,50 pmol/h/cm2). O pré-tratamento com 

RGal (1000 µg/mL) foi capaz de prevenir o aumento da permeabilidade em 77% 

quando comparado com o grupo IL-1β (Fig. 28B).  

A IL-1β foi adicionada em ambos os lados (apical e basolateral) a fim de 

verificar se o sentido mucosa-serosa ou serosa-mucosa faria diferença na indução 

do processo inflamatório e influenciaria no efeito do RGal. 
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Fig. 28. Efeito do RGal na disfunção da barreira epitelial intestinal induzida pela 

IL-1β. A células foram tratadas com veículo, IL-1β ou RGal. (A) IL-1β lado apical e 

(B) IL-1β lado basolateral. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 

das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. * 

Diferente do grupo veículo, # diferente do grupo veículo para P < 0,001. 
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 Além disso, também resolvemos verificar se o composto é capaz de acelerar 

a cicatrização, uma vez que observamos melhora do tecido colônico no modelo in 

vivo. 

 Como pode ser visto na imagem representativa (Fig. 29), nossos resultados 

demonstraram que o tratamento das células com RGal (1000 µg/mL) acelerou a 

migração celular, acelerando o fechamento da lesão em 84 e 45%, em 24 e 48 h, 

respectivamente, quando comparado com o grupo controle (DMEM 24 h: 25,45 ± 

2,82 e DMEM 48 h: 55,61 ± 4,00). Em conjunto, esses dados mostram que que além 

de diminuir a permeabilidade celular, o RGal também acelera a cicatrização. 
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Fig. 29. Imagem microscópica representativa e efeito do RGal na cicatrização 

da barreira epitelial intestinal. A células foram tratadas com veículo (DMEM) ou 

RGal (1000 µg/mL). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das 

médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada através da análise de 

variância (ANOVA) de duas vias, seguida pelo teste de Bonferroni. * Diferente do 

grupo veículo (DMEM) para P < 0,001. Aumento de 10 x, escala = 100 μm. 
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Como já citado ao longo do texto, durante o processo inflamatório várias 

citocinas são secretadas e contribuem para a amplificação e prolongamento da 

inflamação intestinal. Dentre elas, destaca-se a IL-8, quimioatraente e ativadora de 

neutrófilos. Esta citocina está aumentada na mucosa e correlaciona-se com o grau 

de inflamação local e o número de neutrófilos no tecido mucoso, particularmente em 

pacientes com UC (ZHANG et al. 2015). Por este motivo, fizemos a dosagem de IL-8 

em células Caco-2 após a incubação com IL-1β. 

 Em nossas condições experimentais, a secreção basal de IL-8 do grupo 

veículo foi de 101,10 ± 0,80 pg/mL. A estimulação das células com IL-1β (25 ng/mL) 

por 72 h aumentou a secreção de IL-8 em 949% quando comparado com o grupo 

veículo. Por outro lado, RGal (1000 µg/mL), foi capaz de prevenir a secreção de IL-8 

em 76% quando comparado com o grupo IL-1β (Fig. 30). 
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Fig. 30. Efeito do RGal sobre a secreção de IL-8. A células foram tratadas com 

veículo, IL-1β ou RGal (1000 µg/mL). Os resultados estão expressos como média ± 

erro padrão das médias. A comparação entre os grupos foi realizada através da 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de Bonferroni. * 

Diferente do grupo veículo, # diferente do grupo veículo para P < 0,001. 
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Com base nos resultados anteriormente apresentados que demonstraram um 

aumento da permeabilidade paracelular acompanhada do aumento da secreção da 

citocina IL-8, tornou-se importante também uma análise mais refinada sobre o 

padrão de expressão das proteínas de junção epitelial, uma vez que a perturbação 

dessas proteínas pode induzir a danos na barreira intestinal levando a inflamação do 

cólon e alteração das funções normais do mesmo. Para verificar a integridade dos 

complexos de junção intercelular (claudina-1 e ocludina), realizou-se o ensaio de 

Western blot e de imunofluorescência.  

Como esperado, as bandas obtidas para o grupo veículo demonstraram a 

expressão de quantidades elevadas da proteína claudina-1. Após a exposição à IL-

1β, a expressão da claudina-1 foi reduzida em 36%, enquanto que as bandas 

relativas a incubação das células com RGal indicaram que o polissacarídeo preveniu 

a redução da expressão de claudina-1 em 42% (Fig 31), quando comparado com o 

grupo IL-1β.  
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Fig. 31. Efeito do RGal sobre a expressão da Claudina-1. A células foram 

tratadas com veículo, IL-1β ou RGal. Os resultados estão expressos como média ± 

erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi realizada 

através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste de 

Bonferroni. * Diferente do grupo veículo, # diferente do grupo veículo para P < 0,001. 
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Utilizando a técnica de imunohistoquímica por fluorescência, foi possível 

demonstrar que a incubação das Caco-2 (núcleos em azul) com veículo apresentam 

a expressão de ocludina bem definida, representada pela coloração verde. Como 

esperado, após a exposição de IL-1β, a marcação verde sugere que houve uma 

redução na expressão ou um desarranjo na estrutura das junções ocludentes, 

comparado ao grupo veículo. Contudo, o pré-tratamento das células com RGal 

claramente foi capaz de prevenir a redução da expressão da ocludina, sugerindo a 

manutenção da integridade da barreira epitelial (Fig 32). 

 

 



123 

 

 
 

 

Fig. 32. Efeito do RGal sobre a expressão da ocludina. A células foram tratadas com veículo, IL-1β ou RGal (1000 µg/mL).  As 

monocamadas de células foram fixadas e processadas para imunohistoquímica de fluorescência. As imagens foram obtidas 

usando um microscópio confocal de varredura a laser. Imunorreatividade para ocludina em verde e imunorreatividade para o 

núcleo da célula Caco-2 em azul.  
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Apesar do RGal ter apresentado uma série de efeitos protetores nas células 

Caco-2, é importante investigar e assegurar que o polissacarídeo não apresente 

efeitos tóxicos nas células, uma vez que a toxicidade implica em ter células não 

viáveis. Sendo assim, após o ensaio citotoxicidade utilizando o método de MTS, 

nossos resultados mostraram que o tratamento das células com RGal e com IL-1β 

não foi tóxico para as células Caco-2 (Fig 33).  
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Fig. 33. Efeito do RGal na toxicidade celular pelo ensaio de MTS. A células 

foram tratadas com veículo, IL-1β ou RGal. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (n = 6-10). A comparação entre os grupos foi 

realizada através da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida pelo teste 

de Bonferroni. * Diferente do grupo veículo para P < 0,001. 
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9. DISCUSSÃO  

 

Estudos epidemiológicos e clínicos indicam que a inflamação é um fator de 

risco significativo para o desenvolvimento de várias doenças humanas, como por 

exemplo, as IBD, asma crônica, artrite reumatoide, psoríase, dentre outras. As 

doenças inflamatórias intestinais são doenças complexas e debilitantes 

caracterizadas por inflamação intestinal e dano à mucosa epitelial devido a uma 

resposta imunológica desregulada. Essa resposta pode aumentar a permeabilidade 

intestinal para antígenos e levar a inflamação crônica persistente sem regeneração 

tecidual. Nesse contexto, são um dos principais problemas de saúde que afetam as 

pessoas ao redor do mundo e dados recentes indicam que pelo menos uma em 

cada mil pessoas é afetada em países ocidentais, e há 1,3 milhão de casos anuais 

de IBD nos Estados Unidos, dos quais 50% são CD e 50% UC (SINGH et al., 2016). 

Apesar dos avanços no tratamento, os pacientes com IBD ainda apresentam 

vários problemas clinicamente desafiadores. Atualmente, não há cura conhecida 

para as IBD, mas sabemos que os sintomas podem ser aliviados com a utilização de 

corticosteróides ou imunossupressores, mudanças na dieta para tentar remover 

gatilhos ambientais e em casos graves, a cirurgia é uma opção para remoção de 

porções danificadas do intestino. Assim, a necessidade do desenvolvimento de uma 

terapia segura, bem tolerada, com início rápido e capacidade aumentada para 

manter a remissão se faz necessária. Nesse cenário, os produtos naturais vêm 

ganhando destaque, e por isso podem constituir uma alternativa interessante para o 

desenvolvimento de novos fármacos. De fato, uma diversidade de produtos naturais 

tem demonstrado atividade anti-inflamatória e efeitos benéficos no controle das IBD. 

Estudos in vivo e in vitro indicam que os efeitos anti-IBD dos produtos naturais 

ocorrem, por exemplo, pela inibição da expressão/síntese de mediadores pró-

inflamatórios (TNF-α, iNOS, COX2, NF-κB) e de EROs, melhora da atividade 

antioxidante, além de outras atividades envolvidas (JOO, 2014). 

No nosso trabalho, descrevemos uma nova atividade para o polissacarídeo 

RGal (ramnogalacturonana), isolado das folhas da Acmella oleracea, com atividade 

gastroprotetora já demonstrada (MARIA-FERREIRA et al., 2014),  na diminuição do 

processo inflamatório intestinal no modelo de colite induzida quimicamente por DSS 

em camundongos. Nesse modelo, o RGal apresentou efeito protetor in vivo, 
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melhorando o aspecto da saúde dos animais e aspectos macroscópicos. RGal 

também controlou o influxo de células inflamatórias e diminuiu o estresse oxidativo e 

a permeabilidade vascular, protegendo o epitélio colônico e os neurônios do plexo 

mioentérico. Além disso, o tratamento com o polissacarídeo também aumentou os 

fatores protetores da mucosa, tais como a produção de muco, e melhorou a 

motilidade do trato gastrointestinal além de diminuir a dor abdominal. O presente 

trabalho também demonstrou a redução da permeabilidade intestinal e a secreção 

de citocinas, bem como a manutenção da integridade das proteínas de junção 

epitelial in vitro em células Caco-2.  

Nas últimas décadas, dezenas de modelos animais foram desenvolvidos para 

o estudo das IBD, e as manifestações da doença nestes modelos apresentam 

similaridade às encontradas em humanos. A utilização de modelos experimentais 

tem contribuído de forma significativa para o entendimento dos mecanismos 

envolvidos na patogênese da doença e também tem sido crucial para o 

desenvolvimento de novas terapias. No entanto, apesar da grande variedade de 

modelos experimentais animais, a maioria está relacionada com o envolvimento de 

fatores ambientais e resposta imunológica alterada em linhagem de animais 

geneticamente modificados. Dentro deste contexto, a indução da colite ulcerativa por 

DSS é considerada um excelente modelo de estudo pré-clínico além de ser um dos 

modelos mais amplamente utilizados de IBD devido à sua simplicidade e ao elevado 

grau de uniformidade e reprodutibilidade das lesões colônicas (PERSE et al., 2012). 

Esse modelo foi primeiramente descrito por Ohkusa e colaboradores, em 

1985 e os primeiros ensaios foram desenvolvidos em hamsters e posteriormente em 

camundongos. Dependendo do peso molecular utilizado, da concentração, da 

duração e da frequência de administração, os animais apresentarão colite aguda ou 

crônica. Além disso, no mesmo modelo, os camundongos apresentam 

susceptibilidade diferencial à colite devido a variações genéticas (estirpe, sexo) e 

microbiológicas (flora intestinal). De maneira geral, a colite aguda é induzida pela 

administração de DSS que é diluído em água de beber em concentrações que 

variam de 1 – 6% por vários dias, dependendo da linhagem animal utilizada. Com a 

administração de DSS também é possível induzir inflamação intestinal crônica, 

mimetizando as fases de surto e remissão da doença em humanos. Nesse último 

caso é necessário o aumento da exposição ao DSS (1 a 4 ciclos de 3 a 7 dias, 
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seguidos de um ciclo de água filtrada de 10 a 14 dias) (PERSE et al., 2012).  No 

presente estudo, foi empregado o modelo de inflamação intestinal aguda induzida 

por DSS em camundongos Swiss.  

Os mecanismos pelos quais DSS induz colite ainda não foram totalmente 

elucidados. No entanto, sabe-se que este composto é tóxico para as células 

epiteliais do cólon e pode induzir a perda da integridade da barreira intestinal, 

levando ao aumento da permeabilidade para algumas moléculas como DSS e 

antígenos microbiais luminais. Esse processo leva a uma reação inflamatória que é 

morfologicamente e sintomaticamente semelhante à observada na colite ulcerativa 

em seres humanos (WÉRA et al., 2016). Ainda, no modelo animal, o processo 

inflamatório está diretamente associado à perda de peso, diarreia sanguinolenta e 

mudanças histopatológicas (RANDHAWA et al. 2014).  

De fato, observou-se que o DSS reduz consideravelmente o peso dos animais 

e causa um aumento significativo do IAD, que foi acompanhado da diminuição do 

comprimento do cólon e presença de sangue nas fezes. No entanto, de maneira 

interessante, o tratamento dos animais com RGal melhorou marcadamente estas 

características da doença nos camundongos. Outros estudos também 

demonstraram recentemente que polissacarídeos e extratos de polissacarídeos 

isolados de diferentes fontes melhoram os parâmetros associadas ao modelo do 

DSS (O’SHEA et al. 2016; TIAN et al. 2016 and TAYA et al., 2016). O’SHEA (2016), 

por exemplo, mostraram que dois polissacarídeos isolados de algas melhoraram o 

escore diarreico associado ao DSS, indicando efeito protetor, contribuindo para a 

ideia de que compostos isolados de produtos naturais podem constituir uma 

alternativa de estudo interessante para prevenir ou retardar a progressão de 

condições inflamatórias do intestino. 

Como já mencionado, não só as características clínicas, mas também as 

histopatológicas da colite induzida por DSS refletem as observadas em humanos. 

Nesse sentido, o exame histopatológico desempenha papel importante no 

diagnóstico e tratamento da doença, mas deve sempre ser interpretado no contexto 

de achados clínicos, endoscópicos e radiológicos (DEROCHE et al., 2014). No 

modelo animal induzido por DSS, as mudanças microscópicas podem ser 

classificadas como agudas ou crônicas. Alterações típicas da colite aguda incluem 

depleção de mucina, degeneração epitelial e necrose. Ainda, pode ser observada a 
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infiltração de neutrófilos na lâmina própria e submucosa que levam a formação de 

abcesso nas criptas (PERSE et al., 2012). As análises realizadas nos cortes 

histológicos revelaram destruição epitelial intestinal expressiva no grupo DSS, com 

alterações histopatológicas na mucosa, submucosa, camada muscular e parede 

colônica, as quais foram preservadas nos tecidos dos animais tratados com RGal. 

Uma vez que a inflamação induzida por DSS levou a destruição de camadas mais 

profundas do intestino (submucosa, camada muscular e parede colônica), o modelo 

pode ser sugestivo, ou apenas nesse aspecto, assemelhar-se a dados 

histopatológicos da DC, uma vez que essa situação não ocorre na UC em humanos. 

Vários estudos também demonstraram que o tratamento com diferentes 

polissacarídeos melhoram a lesão histopatológica em modelos de UC induzidos 

tanto por DSS como também por TNBS (MIAO et al. 2015; ZHAO et al. 2016). Tendo 

como exemplo, Miao e colaboradores (2015) mostraram que o tratamento com o 

polissacarídeo extraído da Rauvolfia verticillata diminuiu significativamente a 

gravidade da colite ulcerativa através da melhora do escore histológico e efeitos anti-

inflamatórios. 

Além das características citadas anteriormente, a apoptose também já foi 

relatada na IBD em humanos. Já foi proposto que o desequilíbrio entre a apoptose e 

a proliferação de novas células provoca danos relevantes na barreira epitelial. Este 

fato é suportado pela descoberta de que tanto o aumento da apoptose como 

também a diminuição da proliferação de novas células no epitélio ocorrem na fase 

aguda da colite induzida por DSS (ARAKI et al., 2010). Diante disto, durante a 

proliferação celular o PCNA, desempenha papel fundamental no ciclo de renovação 

celular e pode funcionar como um marcador tecidual. Nós observamos que a 

administração do RGal foi capaz de aumentar a expressão de células em 

proliferação sendo evidenciado pelo aumento da coloração marrom em relação aos 

animais tratados somente com o veículo. Ainda em relação à proteção epitelial 

promovida pelo tratamento com RGal, vale ressaltar que o mesmo também foi capaz 

de manter os enterócitos da mucosa, que são essenciais para o transportar e 

processar antígenos solúveis do trato gastrointestinal (MÉNARD et al. 2010), e as 

células goblet produtoras de muco, garantindo a secreção normal do muco e 

consequentemente a homeostase entre o hospedeiro e a microbiota (BERGSTROM 

et al. 2016).  
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Seguindo este raciocínio, já está bem estabelecido que o muco contribui de 

maneira significativa para o reparo dos danos na mucosa gástrica. O epitélio 

colônico é coberto por uma camada contínua de muco, que pode ser dividida em 

muco que não está aderido à mucosa e o muco que está aderido firmemente a 

mucosa. Seus principais componentes incluem as mucinas, que formam um gel 

viscoso, e fazem parte da imunidade inata. Dentre elas, quinze genes diferentes já 

foram descritos (por exemplo: MUC-1, 2, 3, 12, 13 e 17) e são encontradas no cólon 

(PETERSSON et al., 2010). Apesar de a MUC-2 ser a mucina intestinal mais 

abundante produzida pelas células goblet, estudos anteriores já demonstraram que 

a camada de muco está significativamente diminuída em animais que tem o gene 

para MUC-1 inativado, indicando também a sua importância (Malmberg et al., 2006). 

Aqui, demonstramos que a administração de DSS diminui significativamente a 

expressão de MUC-1, enquanto que o tratamento com RGal é capaz de prevenir a 

redução desta glicoproteína, observado pelo aumento da intensidade da coloração 

na técnica de imunohistoquímica. Com os dados descritos até aqui é possível 

concluir que, pelo menos em parte, o aumento dos fatores protetores, como a 

proliferação celular, manutenção dos enterócitos e da camada de muco contribui 

para a melhora do curso da doença promovida pelo polissacarídeo. 

Outro fenômeno importante envolvido na patogênese das doenças 

inflamatórias intestinais é a fibrose. Esta é uma complicação da inflamação crônica 

que leva à perda de função tecidual e nas IBD é observada quando o colágeno, 

produzido excessivamente, é depositado em todas as camadas do intestino. As 

células responsáveis pela deposição de colágeno no intestino inflamado incluem as 

células de músculo liso e fibroblastos. A presença de fibrose contribui para a 

formação de estenoses intestinais, e neste caso, muitas vezes requer ressecção 

cirúrgica (KOELINK et al., 2013). No modelo de colite induzida quimicamente com 

DSS, observamos um aumento do colágeno III e diminuição do colágeno I, devido 

ao processo inflamatório encontrado no cólon dos animais. Por outro lado a terapia 

com o RGal parece ter mantido a homeostase entre os colágenos, haja visto que 

entre o grupo naive e RGal não houve diferença significativa, mostrando que, além 

de importante atividade antiinflamatória, o RGal também é capaz de prevenir a 

fibrose intestinal e dessa maneira evitar o desenvolvimento de estenose e obstrução 

do cólon, contribuindo para a melhora da doença. De maneira semelhante, Latella e 
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colaboradores (2008) também já demonstraram que extratos vegetais oriundos de 

produtos naturais (Boswellia e Scutellaria) são eficazes na prevenção da fibrose 

colônica durante a colite ulcerativa induzida quimicamente (TNBS). Nesse estudo, os 

autores revelaram que a associação dos extratos melhora a expressão dos 

colágenos I e III no cólon de ratos, contribuindo para a prevenção do 

desenvolvimento de fibrose. 

Um dos eventos típicos subjacentes à patogênese da UC é o influxo de 

células inflamatórias para a mucosa intestinal (MATOS et al. 2013). Quando ocorre 

um processo inflamatório, as células residentes, como os macrófagos, são ativadas 

por diversos estímulos, incluindo padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs: do inglês, pathogen-associated molecular patterns) e moléculas de 

padrões moleculares associados a danos (DAMPs: do inglês, damage-associated 

molecular patterns) (WÉRA et al., 2016). Após ativação, estas células liberam 

mediadores pró-inflamatórios e quimiocinas para iniciar a mobilização e 

recrutamento de neutrófilos. Em condições fisiológicas normais, os neutrófilos são 

eliminados da circulação. No entanto, quando não são devidamente eliminados 

podem contribuir para lesões teciduais significativas durante doenças agudas e 

crônicas, como é o caso das IBD. Essas lesões teciduais são causadas porque os 

neutrófilos fazem um rápido consumo de oxigênio por meio da NADPH oxidase 

(NADPH: do inglês, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), uma oxidase de 

membrana, que, por sua vez, reduz o oxigênio em ânion superóxido (O2
-). Dessa 

maneira, a presença de O2
- e da MPO (que também tem como função promover a 

formação de espécies reativas de oxigênio auxiliando na destruição de agentes 

patogênicos) no tecido colônico inflamado contribuem, de uma forma geral, para o 

aumento da resposta inflamatória, lesões e disfunções no trato gastrointestinal 

associada às IBD (KADAYAKKARA et al., 2012). De fato, em pacientes com UC, a 

infiltração de neutrófilos está relacionada com a severidade da doença e está, 

inclusive, incluída no sistema de pontuação da gravidade da UC. Ainda, NTSUI e 

colaboradores (1997), mostraram que a depleção de neutrófilos induzida pela 

administração do anticorpo monoclonal RP-3, é capaz de reduzir o dano tecidual no 

colón em ratos com colite experimental induzida por DSS. Sendo assim, o potencial 

destrutivo dos neutrófilos requer, sem dúvidas, um controle rigoroso do seu 

recrutamento e ação nos tecidos.  
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No nosso modelo, a administração de DSS por cinco dias consecutivos, 

seguidos de dois dias de água causou dano tecidual no cólon, que foi acompanhado 

de um aumento significativo na atividade da enzima MPO (indicativo indireto da 

presença de células polimorfonucleares [PMN]), na sua maioria neutrófilos. Dessa 

maneira, nossos resultados indicam fortemente a associação direta entre o dano ao 

epitélio intestinal, aumento da severidade da doença, e o consequente aumento da 

infiltração celular na mucosa do intestino. Por outro lado, o tratamento dos animais 

com RGal diminui significativamente os níveis de MPO. Adicionalmente, nosso grupo 

de pesquisa já havia demonstrado que o polissacarídeo reduz os níveis de MPO e 

TNF-α em um modelo experimental de úlcera crônica induzida por ácido acético 

(Maria-Ferreira et al. 2014), sugerindo que o RGal desempenha um papel importante 

no controle do influxo de células inflamatórias e consequentemente promove 

melhoria da inflamação do cólon induzida por DSS. 

Alguns estudos têm descrito que além dos neutrófilos, os macrófagos também 

estão envolvidos na patogenicidade tanto da UC como também da CD, 

principalmente por produzirem uma grande variedade de citocinas pró-inflamatórias 

(MOLDOVEANU et al., 2015). Corroborando esses dados, pesquisadores 

demostraram que existe um aumento do número de macrófagos ativados no cólon 

de animais com colite experimental, e a depleção dos mesmos reduz o processo 

inflamatório intestinal (KANAI et al., 2001). O mesmo também já foi demonstrado em 

humanos. Estudos mostram que a UC e a CD estão associadas com um aumento da 

ativação de macrófagos (DIGE et al., 2014; SINGH et al., 2016).  

Todavia, os macrófagos também podem, em alguns casos, produzir fatores 

imunossupressores e anti-inflamatórios que podem atuar no reparo da lesão 

tecidual. Enquanto que macrófagos do tipo M1 (estado de ativação clássica) 

contribuem para a patogênese da colite experimental principalmente pela secreção 

de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-6, TNF-α e IFN-γ, e causam danos nos 

tecidos, os macrófagos do tipo M2 (perfil alternativo de ativação) contribuem para a 

resolução da colite principalmente pela diminuição da expressão das moléculas 

anteriormente mencionadas, aumento dos níveis de IL-10 e uma ampla variedade de 

marcadores, tais como a arginase-1 (Arg-1) (D`ALESSIO et al., 2014). 

 No modelo animal de colite ulcerativa, o número elevado de macrófagos só é 

detectado em fases tardias (KANAI et al., 2001; QUALLS et al., 2006), indicando que 
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o período inicial do processo inflamatório dos tecidos do trato gastrointestinal não 

parece depender, necessariamente, da migração dos macrófagos, mas sim da 

atividade dos macrófagos residentes. Em concordância, nossos resultados mostram 

que a atividade da enzima NAG, (produzida por leucócitos mononucleares 

[macrófagos]), usada como um indicador da infiltração dessas células no sítio 

inflamatório durante o processo crônico, não estava aumentada no tecido colônico 

dos animais com colite ulcerativa aguda. Apesar disso, de maneira curiosa o 

tratamento com RGal foi capaz de diminuir os níveis da atividade dessa enzima. 

Ainda com o intuito de pesquisar as populações celulares envolvidas no 

processo inflamatório dos animais com colite, foram realizadas as quantificações dos 

linfócitos intraepiteliais por técnica histológica. Como já mencionado ao longo do 

texto, a mucosa intestinal representa um dos principais pontos de entrada para 

antígenos no corpo, e por este motivo, requer um sistema imunológico refinado para 

prevenir a invasão e propagação de microrganismos comensais e patogênicos 

(OLIVARES-VILLAGÓMEZ et al., 2008). Para tanto, uma grande população de 

células imunes ocupa o epitélio, e dentre elas, as mais estudadas incluem os 

linfócitos intraepiteliais, que são predominantemente células T, e podem ser 

divididos em dois subconjuntos com base nos mecanismos pelos quais são ativados 

e nos antígenos que eles reconhecem: 1) linfócitos intraepiteliais naturais e 2) 

linfócitos intraepiteliais induzidos (ZHAO et al., 2015). No modelo experimental que 

utilizamos os animais com colite ulcerativa apresentaram um aumento no número 

total de linfócitos intraepiteliais que foi parcialmente revertido com o tratamento com 

RGal. De maneira semelhante, porém, em outro modelo de indução de colite 

ulcerativa, SNOEKS e colaboradores (2009), mostraram que animais deficientes em 

FOXO3 tratados com DSS desenvolveram inflamação no cólon mais grave com um 

número aumentado de linfócitos intraepiteliais infiltrados no epitélio em comparação 

com animais selvagens.  

Outro evento importante característico da fisiopatologia da colite ulcerativa é o 

aumento da permeabilidade vascular da microcirculação do intestino seguida de 

edema tecidual. A manutenção da barreira vascular é extremamente importante, 

pois mantém o equilíbrio osmótico e os leucócitos no compartimento extracelular. 

Diversas classes de mediadores nas IBD alteram a permeabilidade e o balanço 

angiogênico, incluindo a angiogenina (um peptídeo angiogênico com atividade 
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ribonuclease), quimiocinas (IL-8, IL-10) e citocinas (IL-13), fatores de coagulação, 

como a trombina, e fatores de crescimento, como o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF: do inglês, vascular endothelial growth factor) (CROMER et al., 

2011). De fato, a inibição de VEGF por anticorpos neutralizantes reduz a 

permeabilidade vascular na colite experimental induzida por iodoacetamida 

(TOLSTANOVA et al., 2009), e a regulação negativa da IL-10 pode desempenhar 

papel igualmente importante no aumento da permeabilidade endotelial. Já foi 

demonstrado, por exemplo, que animais knockout para IL-10 demonstram maior 

permeabilidade vascular (OSHIMA et al., 2001).  

O aumento na quantidade de Azul de Evans permeado na parede intestinal 

dos animais com colite, demonstrado nos nossos resultados, indica que a 

permeabilidade da mucosa intestinal está aumentada. No entanto, a administração 

de RGal diminuiu a permeabilidade induzida por DSS na mucosa intestinal. É 

possível que, nesse caso, o RGal exerça um efeito preventivo na colite ulcerativa, 

afetando fatores juncionais que regulam a permeabilidade e o tráfico celular durante 

o processo inflamatório, uma vez que a atividade da MPO também foi encontrada 

reduzida. Desta maneira, podemos sugerir que os efeitos benéficos do 

polissacarídeo podem contribuir para a diminuição do processo inflamatório do cólon 

e consequentemente melhoria do curso da doença. De maneira semelhante, 

POPOV e colaboradores (2006), também demonstraram que um polissacarídeo 

péctico isolado da Accinium oxycoccos L. diminuiu a atividade da mieloperoxidase e 

permeabilidade vascular do cólon dos animais com colite ulcerativa induzida por 

acido acético devido à redução da infiltração de neutrófilos e ação antioxidante. 

Até o momento, sabe-se que o processo inflamatório intestinal observado na 

colite contribui expressivamente para a disfunção gastrointestinal como, por 

exemplo, a disfunção da motilidade. Esses distúrbios motores são sugestivos de 

alterações dos componentes neuromusculares do sistema nervoso entérico (ENS), 

incluindo neurônios miontéricos, que por sua vez desempenham papel crítico e são 

essenciais para garantir padrões fisiológicos da atividade motora coordenada 

(MOYNES et al. 2014). De fato, essas alterações já foram descritas na literatura 

tanto em pacientes com UC como em modelos animais (MOYNES et al. 2014). 

Nesse sentido, é importante mencionar que alguns autores reportaram uma 

diminuição significativa no número total de neurônios do cólon que foi acompanhada 
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de infiltração de células inflamatórias em modelos animais de UC induzidas por 

DSS, DNBS (do inglês: Dinitrobenzene sulfonic acid, dinitrobenzeno ácido sulfônico) 

e TNBS (POLI et al., 2001; BOYER et al., 2005, LIU et al. 2014 e LINDEN 2012).  

Esses dados sugerem que as alterações no sistema nervoso entérico 

induzidas pela resposta inflamatória local desempenham papel importante na 

patogênese da UC e consequentemente, na dismotilidade do trato gastrointestinal. 

Assim, o controle da inflamação intestinal pode ser uma importante alternativa 

terapêutica para a dismotilidade intestinal associada à inflamação (LIU et al. 2014). 

Corroborando essa hipótese, já foi demonstrado que a administração de anti-corpo 

anti-neutrófilos ou de antiinflamatórios esteroidais diminui a resposta inflamatória, e 

parcialmente, a perda de células neuronais do plexo mioentérico além de melhorar a 

motilidade intestinal numa variedade de modelos experimentais de colite (SANOVIC 

et al. 1999 and BOYER et al., 2005). De acordo com os achados acima 

mencionados, nós observamos em nosso modelo experimental uma perda 

significativa de células neuronais e alteração na motilidade não só do intestino 

delgado, mas também de todo o trato gastrointestinal nos camundongos com colite 

ulcerativa. Do mesmo modo, nós também mostramos que o tratamento com RGal 

além de atenuar significativamente a inflamação colônica, foi capaz de proteger o 

epitélio colônico e as células neuronais entéricas do plexo mioentérico. Além disso, o 

RGal também foi capaz de restaurar parcialmente o trânsito do trato gastrointestinal, 

sugerindo que a proteção das células do plexo mioentérico promovida pela terapia 

com RGal contribui de maneira significativa para a melhora do trânsito intestinal 

alterado pela administração do DSS. 

Sabe-se que as IBD são caracterizadas por um desequilíbrio entre a produção 

de EROs e o sistema antioxidante decorrentes da inflamação e infiltração 

leucocitária afetando assim a homeostase do intestino. Quando ativados, os 

neutrófilos secretam EROs, que são moléculas pequenas, incluindo os radicais de 

oxigênio (radical superóxido [O2
-]) e hidroxila (OH) e não radicais tais como ácido 

hipocloroso (HOCl), oxigênio singleto (1O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). 

Devido aos resultados observados e descritos até aqui e com o intuito de 

compreender melhor os mecanismos pelo qual o RGal promove a melhora do tecido 

colônico inflamado, também avaliamos a capacidade antioxidante deste composto e 

as possíveis alterações promovidas nos sistemas antioxidantes.  
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A disfunção dos mecanismos que regulam os níveis de produção de EROs 

pode levar à inflamação persistente no tecido intestinal, dano ao DNA, peroxidação 

lipídica e oxidação de proteínas. As EROs podem também degradar ácidos poli-

insaturados presentes na membrana das células epiteliais intestinais, o que resulta 

em ruptura da membrana celular e aumento da permeabilidade da mucosa (Wéra et 

al., 2016). O estresse oxidativo pode ser caracterizado, entre outros fatores, pela 

diminuição dos níveis de GSH. A GSH é encontrada em altas concentrações na 

mucosa gástrica de ratos e humanos, sendo considerada uma molécula bastante 

importante para a conservação da integridade da mucosa, participando diretamente 

como um potente antioxidante e indiretamente como substrato para várias outras 

enzimas antioxidantes, tais como: glutationa S-transferase (GST), glutationa 

peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR) (PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 

2014). Sob condições de estresse oxidativo, as EROs são reduzidas por GSH com 

concomitante formação do dissulfito oxidado: a GSSG (ou glutationa oxidada) 

(PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 2014). Alguns estudos têm demonstrado que 

concentrações adequadas de GSH no cólon previnem a degradação tecidual pela 

eliminação de peróxidos nocivos, enquanto que a perda do equilibro redox 

GSH/GSSH contribui significativamente para a hiperplasia tecidual, inflamação da 

mucosa e sintomas clínicos da colite (TSUNADA et al., 2003). Nos nossos 

experimentos foi possível observar uma diminuição dos níveis de GSH no grupo 

tratado com DSS. Entretanto, a administração oral de RGal foi capaz de prevenir a 

depleção dos níveis de GSH. 

Além disso, também já foi demonstrado que a peroxidação lipídica 

desempenha papel critico, pois se apresenta significativamente aumentada na 

mucosa colônica nos modelos experimentais de DSS e TNBS (NAITO et al., 2007). 

Dando suporte aos dados anteriormente mencionados, o tratamento de 

camundongos com antioxidantes ou sequestradores de radicais livres reduz a 

severidade da colite induzida quimicamente (OZ et al., 2004). Também já foi 

demonstrado que em ratos com colite, o tratamento com diferentes doses de SOD 

por via subcutânea atenua os danos na mucosa colônica e a peroxidação lipídica, 

além de reduzir a migração e adesão leucocitária nas vênulas (SEGUI et al., 2004). 

Diante do estresse oxidativo os tecidos da mucosa intestinal dispõe de um 

eficiente sistema de proteção antioxidante para neutralizar quaisquer efeitos nocivos 
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das EROs. O superóxido pode ser convertido em H2O2 mais estável pela superóxido 

dismutase (SOD) nas mitocôndrias. O H2O2 pode ser transformado em água e O2 

pela catalase ou em água pela glutationa peroxidase. O H2O2 também pode reagir 

não enzimaticamente com O2
-para formar OH durante a reação de Fenton na 

presença de Fe +, e a GST, por sua vez, atua nas reações de conjugação 

juntamente com GSH. Quando ligada no estado ativo, permite ao GSH formar 

ligações tio-éter com o agente oxidante em seu sítio eletrofílico, resultando em um 

composto quimicamente menos reativo (SCHULTZ et al, 1997). A administração de 

DSS promoveu uma diminuição na atividade da SOD, e também uma diminuição da 

atividade da enzima GST. Porém, o tratamento com RGal foi capaz de reverter a 

atividade enzimática tanto da SOD quanto da GST para os níveis basais, 

semelhantes aos níveis apresentados pelos animais que não receberam DSS. Este 

conjunto de resultados reforça a contribuição do estresse oxidativo no modelo 

experimental de colite ulcerativa, e sugere que a manutenção e/ou 

reestabelecimento dos sistemas antioxidantes locais promovido pelo tratamento dos 

animais com RGal contribui para a melhora tecidual colônica. 

Subsequentemente, a inflamação da mucosa causa sintomas desconfortáveis 

para os pacientes que sofrem de UC (EIJKELKAMP et al., 2007). A dor abdominal 

crônica é um sintoma frustrante e uma das queixas mais comuns em pacientes com 

IBD em remissão. Não obstante, alguns estudos ainda sugerem que alguns 

medicamentos normalmente utilizados para tratar as IBD e suas consequências, 

como os aminossalicilatos, causam dor abdominal (LIM e HANAUER, 2010). 

Todavia, apesar do progresso significativo no entendimento dos mecanismos 

celulares e moleculares envolvidos na transdução sensorial da nocicepção, o 

tratamento farmacológico da dor abdominal ainda continua sendo um desafio 

considerável nos cuidados da saúde e pesquisa básica.  

Nas duas últimas décadas, estudos vem demonstrando que modificações na 

flora e na permeabilidade intestinal, desregulação da função imune juntamente com 

alterações funcionais ou estruturais do sistema nervoso entérico são fatores 

importantes que contribuem expressivamente para a dor abdominal crônica em 

pacientes com IBD. No entanto, os mecanismos subjacentes a esse processo 

permanecem desconhecidos (LI et al., 2016). 
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A dor abdominal pode ser dividida em dor visceral ou dor somática. A dor 

visceral é causada pelo alongamento das vísceras, inflamação ou obstrução. Surge 

internamente e tem característica difusa, intermitente e de difícil localização. Já a dor 

somática, por sua vez, é a dor musculoesquelética que é geralmente bem localizada. 

Ambos os tipos de dor envolvem fibras nociceptivas e podem ter bases 

neurobiológicas, psicológicas e psicossociais e podem ocorrer nas IBD (SRINATH et 

al., 2012). 

O surgimento da dor visceral pode ser resultado das mudanças que se iniciam 

com a hipersensibilidade dos neurônios sensoriais primários (encontrados na 

serosa, músculo e mucosa do intestino), que inervam o trato gastrointestinal, sendo 

mantida ou amplificada por mudanças no sistema nervoso central. Esses neurônios 

possuem um corpo celular localizado no gânglio da raiz dorsal (DRG: do inglês, 

dorsal root ganglion), um axônio periférico, que inerva os tecidos, e um axônio 

central que penetra na medula espinhal através da região lombar e sacral para 

transferir informação para o sistema nervoso central por comunicação sináptica 

(PATAPOUTIAN et al., 2009). A função desses neurônios é a transmissão das 

sensações do intestino para o sistema nervoso central, que normalmente, não são 

conscientemente percebidas (MALIN et al. 2011). No entanto, em resposta a um 

evento desencadeante, tal como a inflamação, trauma ou estresse ambiental, o 

intestino se torna sensível à distensão luminal e desenvolve hipersensibilidade 

visceral. Os neurônios sensoriais primários (peptidérgicos principalmente) que fazem 

parte da inervação do intestino secretam moléculas que induzem vasodilatação, 

edema e inchaço, contribuindo significativamente para a inflamação visceral 

(HUTTER et al. 2005; LIDDLE e NATHAN, 2004). Além disso, como já mencionado 

ao longo do texto e é de notória sabedoria, a inflamação pode afetar a motilidade 

intestinal, que conduz secundariamente para a hipersensibilidade visceral através de 

estímulo central ou periférico, amplificando a dor visceral (SNAPE et al. 1991). 

 A percepção da dor envolve um crosstalk (crosstalk: do inglês, conversa 

cruzada) de vias neurobiológicas dentro dos sistemas nervoso entérico, periférico e 

central. Realmente, ao longo dos últimos anos estudos demonstram que as vias 

neurobiológicas são afetadas pela inflamação, sugerindo que existe uma correlação 

direta entre a hipersensibilidade retal e a inflamação (ANDERSSON et al. 2003). 

Ademais, estudos realizados tanto com animais como também com humanos 
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sugeriram a participação da inflamação na geração da dor abdominal nas IBD 

percebida pelos neurônios entéricos (BEYAK e VANNER, 2005, DEBERRY et al., 

2014). Corroborando os dados anteriores, LAKHAN e KIRCHGESSNER mostraram, 

em 2010, anormalidades no sistema nervoso entérico de tecido de pacientes com 

IBD, incluindo hipertrofia e hiperplasia das células gliais. 

Por outro lado, a inflamação por si só não explica o desconforto abdominal 

relatado pelos pacientes que sofrem de IBD. Estimativas sugerem que mais de 50% 

dos pacientes que sofrem de UC ou CD (em remissão clínica) relatam sintomas 

persistentes, incluindo a dor abdominal (ISGAR et al., 1983; MINDERHOUD et al., 

2004; COATES et al., 2013), porém, com baixo grau de inflamação (KEOHANE et 

al., 2010). Nesse sentido, estudos têm apontado que fatores subjacentes, como a 

ansiedade e a depressão podem contribuir para a dor persistente (FULLER-

THOMSON et al., 2006; GROVER et al., 2009). Embora a prevalência de desordens 

psicológicas em pacientes com IBD seja controversa, estudos relatam que mais de 

80% dos pacientes com IBD sofrem de ansiedade e 60% de depressão durante a 

recidiva e 29% a 35% durante o período de remissão (CHEN et al., 2014). Apesar 

dessas informações, os mecanismos celulares e neurológicos pelos quais a 

inflamação periférica induz ansiedade e depressão ainda permanecem 

desconhecidos e continuam sendo investigados. 

Sabe-se que o sistema nervoso periférico e central apresentam plasticidade 

funcional e estrutural, o que contribui para alterações no input (input: do inglês, 

entrada) sensorial e processamento após a inflamação (HUGHES et al., 2009). Por 

exemplo, a UC está associada com maior excitabilidade dos neurônios aferentes 

primários e isto é gerado por mediadores inflamatórios e fatores neurotróficos, que 

estão super expressos durante a inflamação e alteraram a expressão e/ou 

propriedades de canais iônicos ou outras moléculas (HUGHES et al., 2009). Essas 

alterações fornecem a base molecular para as características de resposta alterada 

dos neurônios aferentes, que por sua vez, pode modular as propriedades dos 

neurônios da coluna vertebral e de ordem superior, resultando em hipersensibilidade 

visceral duradoura (CIOBANU et al., 2009; MALIN et al., 2011). 

A maioria das aferências viscerais enviam fibras não mielinizadas para seus 

alvos periféricos. Grande parte desses neurônios expressam receptores para o fator 

de crescimento e receptores artemin que respondem à agonistas para os receptores 
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de potencial transitório vanilóide 1 (TRPV1: do inglês, receptor potential vanilloid 

type 1) e receptores de potencial transitório anquirina do tipo 1 (TRPA1: do inglês, 

transient receptor potential ankyrin 1), (CIOBANU et al., 2009; MALIN et al., 2011). 

Nesse sentido, modelos animais de colite ulcerativa tem demonstrado uma 

associação entre o aumento da expressão do fator de crescimento, aumento da 

excitabilidade de neurônios aferentes primários e aumento da resposta à distensão 

colo retal (BARADA et al., 2007; DI MOLA et al., 2000). Ainda, de maneira 

interessante, a deleção do receptor TRPV1 parece bloquear o desenvolvimento da 

hipersensibilidade, juntamente com um aumento na densidade das fibras nervosas 

que expressam o receptor TRPV1 na mucosa do cólon em pacientes portadores de 

urgência retal, colite ativa e dor na presença de colite quiescente ou melhorada 

(AKBAR et al., 2010; YIANGOU et al., 2001). Assim, apesar de existir uma vertente 

contrária, várias linhas de pesquisa dão suporte para o papel da inflamação como 

gatilho para o aparecimento da hipersensibilidade visceral, a qual também pode 

conduzir a sensibilização central e persistir mesmo durante períodos de baixa ou 

nenhuma atividade inflamatória na colite ulcerativa. 

 Sendo assim, uma vez que o modelo de colite induzida por DSS reproduz 

sintomas clínicos da doença em humanos, incluindo a dor abdominal, a alodinia 

mecânica referida foi avaliada através da resposta de retirada à aplicação de 

filamentos de Von Frey. A frequência de resposta de retirada abdominal nos animais 

que receberam DSS foi significativamente aumentada, enquanto que o tratamento 

com RGal diminuiu essas respostas. A diminuição da resposta observada no grupo 

RGal pode ser explicada, pelo menos em parte, pela diminuição do processo 

inflamatório, melhora da motilidade e proteção do epitélio colônico, incluindo os 

neurônios do plexo mioentérico, promovida por este composto. Contudo, até o 

momento o(s) mecanismo(s) molecular(es) exato(s) pelo qual o polissacarídeo 

promove todos os efeitos apresentados neste estudo não é conhecido e permanece 

sob investigação. 

Continuando a investigação dos prováveis mecanismos pelos quais o RGal 

promove a melhora da dor abdominal, nós avaliamos a ação deste composto em um 

modelo de dor abdominal induzida por ácido acético, porém agora, com animais sem 

inflamação no cólon. O ácido acético é um modelo de dor inflamatória replicável e 

rápido de executar. Quando administrado por via intraperitoneal induz resposta de 
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contorção que pode ser facilmente analisada. O ácido acético causa dano tecidual e 

promove liberação de substâncias que produzem dor, incluindo prostaglandinas, que 

ativam nociceptores periféricos nos terminais das fibras nervosas sensoriais. Além 

disso, citocinas tais como TNFα e IL-1β atuam em sinergia para induzir a resposta 

de contorção (MA et al., 2015). 

Cada vez mais evidências tem demonstrado que compostos presentes em 

produtos naturais, tais como flavonoides e polissacarídeos, apresentam atividade 

antinociceptiva. Naghizadeh e colaboradores (2015) mostraram que o ácido elágico 

diminui a dor visceral aguda muito provavelmente pela inibição da ciclooxigenase, 

que sintetiza prostaglandinas nos locais da lesão induzida por ácido acético. Outro 

exemplo que se encaixa nesse contexto inclui um polissacarídeo, caracterizado 

como uma arabinogalactana, isolado das sementes do tamarillo (Solanum 

betaceum), um fruto tropical comestível. Nesse trabalho, os autores mostraram que 

o composto reduziu o número de contorções abdominais induzidas pelo de ácido 

acético, indicando que o mesmo exerce efeito antinociceptivo no modelo de dor 

inflamatória visceral (DO NASCIMENTO et al., 2015). 

De maneira semelhante, no nosso trabalho, nós demonstramos que o 

tratamento dos animais com RGal, tanto por via oral como também por via 

intraperitoneal diminuiu o número de contorções provocadas pela injeção de ácido 

acético, além de diminuir a migração celular para o peritônio, mostrando o potente 

efeito antinociceptivo periférico deste composto e o envolvimento do mesmo na 

inibição da liberação ou funções de mediadores nociceptivos endógenos.  

 Seguindo com as nossas investigações, avaliamos o envolvimento do sistema 

opióide no efeito antinociceptivo promovido pela administração de RGal, utilizando 

um modelo baseado no pré-tratamento dos animais com naloxona, um antagonista 

não seletivo de receptores opióides. De maneira interessante, o comportamento 

antinociceptivo antes observado com o tratamento com RGal foi revertido quando os 

animais foram pré-tratados com a naloxona. Sendo assim, podemos inferir que a 

modulação do sistema opióide faz parte dos mecanismos de ação analgésica do 

RGal. Em adição e de maneira semelhante ao nosso trabalho, OLIVEIRA e 

colaboradores (2004) também mostraram que uma mistura de triterpenos isolada da 

Protium heptaphylum apresenta efeito analgésico através da participação do sistema 

opióide em um modelo nocicepção visceral induzida por capsaicina.  
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Recentemente, um número crescente de estudos (CATERINA et al., 2000; 

DAVIS et al., 2000; HOLZER et al., 2008; PLANELLS-CASES et al., 2011) tentou 

explorar possíveis mecanismos moleculares envolvidos na hipersensibilidade 

visceral. Diante disto, a família de receptores TRP tem se mostrado um alvo 

interessante, uma vez que são conhecidos por desempenharem papel importante na 

dor, regulação da motilidade, processos de absorção e secreção e homeostasia da 

mucosa intestinal (LAPOINTE et al., 2012). 

Os TRP são uma superfamília de canais iônicos formados por seis proteínas 

transmembranas com domínios N- e C-citoplasmáticos. Entre os domínios 5 e 6 se 

forma um poro aonde ocorre o influxo de íons (cálcio, potássio e sódio). Esse influxo 

é responsável por despolarizar a membrana dos nociceptores e assim gerar o 

potencial de ação. Dentre os TRP, o receptor TRPV1 foi o primeiro canal a ser 

clonado em neurônios sensoriais de mamíferos e é o membro mais estudado desta 

família (LAPOINTE et al., 2015). A ativação do TRPV1 no terminal nervoso dos 

neurônios sensoriais resulta na secreção de neuropeptídios, tais como a substancia 

P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP: do inglês, calcitonin gene 

related peptide) na mucosa colônica, o que contribui para as respostas inflamatórias 

modulando a migração de leucócitos, contribuindo para o extravasamento 

plasmático e consequentemente hipersensibilidade visceral (AVERBECK et al., 

2001; BRAIN et al., 1995; MINDERHOUD et al., 2004; SIMREN et al., 2002). Ainda, 

outros mediadores inflamatórios, incluindo a histamina, bradicinina e proteases 

parecem participar da sensibilização periférica através da modulação do TRPV1 

(GRANT et al., 2007; KAJIHARA et al., 2010). Apesar de a sensibilização periférica 

ser normalmente revertida após a resolução da inflamação, as vias da dor que foram 

sensibilizadas durante o processo inflamatório agudo podem deixar de retornar ao 

seu estado fisiológico normal e contribuir para o estabelecimento da dor crônica 

(LAPOINTE et al., 2014). Notavelmente, estudos demonstram que o TRPV1 tem 

relação estrita com a dor visceral pós-inflamatória em animais experimentais. 

Também já foi demonstrado que a regulação positiva da expressão desse receptor 

persiste por muito tempo após a diminuição da inflamação inicial tanto em biopsias 

de pacientes como também em animais experimentais com colite ulcerativa 

(EIJKELKAMP et al., 2007; ENGEL et al., 2010; MATSUMOTO et al., 2010; 

YIANGOU et al., 2001). 
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Seguindo este raciocínio, e uma vez que o TRPV1 responde a uma variedade 

de estímulos nocivos, nós avaliamos o efeito do RGal na nocicepção visceral após a 

instilação de capsaicina no cólon dos animais. Aqui, os resultados sugerem que a 

analgesia promovida pelo RGal pode envolver o bloqueio dos receptores TRPV1, 

uma vez que o polissacarídeo foi capaz de reverter as respostas evocadas pela 

administração intracolônica de capsaicina. Neste sentido, NEACSU e colaboradores 

(2010) relataram que um composto puro (MCS-18) isolado da Helleborus 

purpurascens é um antagonista potente, específico e reversível do receptor TRPV1. 

Ainda em relação aos produtos naturais, corroborando os dados acima citados, a 

literatura apresenta uma vasta gama de trabalhos que indicam que compostos 

isolados ou purificados de fontes naturais apresentam potencial para antagonizar 

esses receptores e promover a melhora das disfunções do trato gastrointestinal 

(VERANO et al., 2013; CAPASSO et al., 2014). 

Dando continuidade a investigação do potencial antinociceptivo do RGal, o 

próximo grupo de receptores alvo de nosso estudo foram os TRPA1, o único 

membro da subfamília TRPA, amplamente expresso nos neurônios sensoriais 

(gânglios da raiz dorsal, gânglios trigeminais e gânglios nodosos) (STORY et al., 

2003), pulmão, pâncreas (STOKES et al., 2006) e em neurônios mioentéricos do 

cólon, onde acredita-se que modula funções colônias espontâneas (POOLE et al., 

2011). 

Os receptores TRPA1 contêm repetições de anquirina dentro do domínio N-

terminal, que é uma característica estrutural não comum. Podem ser ativados por 

uma variedade de estímulos químicos e irritantes dietéticos, incluindo o 

cinemaldeído, mentol e óleo de mostarda e também frio nocivo (< 17° C) (LI et al., 

2016). Sabe-se que subsequente à ativação desse canal ocorre o aumento do 

influxo de Ca2+ que induz a secreção de neuropeptídios (substancia P e CGRP), 

purinas e outros transmissores das terminações de fibras nervosas sensibilizadas 

(KIMBAL et al., 2007; ENGEL et al., 2011). Em relação à dor visceral, estudos 

anteriores conduzidos com animais mostraram que no modelo de colite induzida por 

TNBS ocorre um aumento significativo da sensibilidade visceral à distensão e 

irritação química do cólon, sendo que, esta resposta vem acompanhada da super-

regulação da expressão do TRPA1 no gânglio aferente da raiz dorsal do cólon. Em 

adição, a instilação de óleo de mostarda no cólon de animais selvagens induz 
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hiperalgesia mecânica, enquanto que por outro lado, o mesmo não é observado em 

animais knockout para o receptor em questão (LI et al., 2016).  

Nas nossas condições experimentais, após a instilação de óleo de mostarda 

no cólon dos animais, nós observamos respostas comportamentais que refletem a 

hipersensibilidade visceral provocada por esta substância, devido a ativação dos 

receptores TRPA1. Curiosamente, essas respostas foram claramente revertidas pelo 

pré-tratamento com RGal, (via oral e intraperitoneal), bem como pelo controle do 

teste, o antagonista de receptores TRPA1 (HC-030031), sugerindo que, o bloqueio 

do TRPA1 parece estar envolvido no mecanismo pelo qual o RGal promove 

diminuição da hipersensibilidade visceral. 

Uma vez que a deficiência motora pode criar confusões em estudos nos quais 

a antinocicepção é avaliada, nós resolvemos esclarecer se o efeito analgésico do 

RGal não é resultado de déficits motores. Para tanto, realizamos o teste de campo 

aberto, um modelo clássico para rastreamento de ações no sistema nervoso central, 

fornecendo informações sobre coordenação motora. O tratamento dos animais com 

RGal não alterou a atividade locomotora, sugerindo que a antinocicepção observada 

nesta investigação não é exercida através de sedação.  

Finalmente, para reforçar nossos dados pré-clínicos e confirmar os efeitos 

protetores do RGal, nós iniciamos experimentos com células de adenocarcinoma de 

cólon humano. A literatura tem relatado uma variedade de efeitos biológicos e 

farmacológicos para compostos isolados de produtos naturais. Dentro deste campo, 

as propriedades regenerativas dessas substâncias tem notório destaque e dão uma 

nova perspectiva para a cicatrização de lesões epiteliais (KRUPODOROVA et al., 

2015, AMIN et al., 2015). No trato gastrointestinal, a cicatrização de lesões epiteliais 

é um processo fisiológico persistente e importante, e em condições fisiopatológicas 

tais como úlceras gástricas, UC e CD, a cicatrização epitelial prejudicada pode 

resultar em respostas imunogênicas e desequilíbrio da homeostase, devido a reparo 

tecidual perturbado (HEATH, 1996).  

Ainda nesse contexto, sabemos que o epitélio intestinal é constantemente 

exposto a uma diversidade enorme de estímulos, e a lesão das células epiteliais 

intestinais é constante e quase que inevitável. Em pacientes com UC, em particular, 

a lesão intestinal é típica, e durante este episódio ocorre um processo chamado de 

restituição, onde as células da mucosa migram para tentar cobrir a área lesionada, 
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independente da proliferação. A restituição rápida é necessária para manter a 

integridade da barreira intestinal (ZHAO et al., 2012). Utilizando um modelo clássico 

in vitro de cicatrização conduzido com células Caco-2, nós demonstramos que o 

tratamento com RGal facilitou o processo de cicatrização/fechamento das 

monocamadas celulares pela migração de células intestinais epiteliais, reforçando a 

potencial aplicação deste polissacarídeo no processo de cicatrização tecidual. 

O aumento da permeabilidade paracelular das células epiteliais intestinais 

está associado à disfunção da barreira epitelial da UC e experimentos in vitro 

conduzidos com células Caco-2 humanas estimuladas com IL-1β proporcionam um 

bom modelo experimental para avaliar essa situação (YANG et al. 2013).  

A IL-1β é uma citocina pró-inflamatória produzida predominantemente por 

macrófagos e monócitos ativados e se apresenta em níveis elevados na mucosa 

intestinal em condições inflamatórias. Adicionalmente, em concentrações fisiológicas 

relevantes, essa citocina pode causar um aumento da permeabilidade intestinal, 

contriboutinhouindo para o desenvolvimento da inflamação (LEE et al., 2015), e 

estudos anteriores já demonstraram que seus níveis se encontram elevados em 

modelos experimentais de doenças inflamatórias intestinais e também em pacientes 

(HALPERT et al., 2014). 

Ainda, a barreira intestinal epitelial intacta previne contra a má absorção de 

eletrólitos e água e a difusão passiva de pequenas moléculas através do espaço 

paracelular e as proteínas de junção epitelial, tais como zonula ocludente (ZO: do 

inglês, zonula occludens), occludina e claudinas, são críticas para a manutenção da 

barreira epitelial intestinal intacta (TURNER 2009; AL-SADI et al., 2010; SUZUKI 

2013). Em células Caco-2, por exemplo, a IL1-β é capaz de diminuir a resistência 

elétrica transepitelial (TER: do inglês, transepithelial electrical resistance) (Al-Sadi et 

al., 2008), que é em parte mediada pelo aumento da expressão da fosforilação da 

miosina de cadeia leve quinase (MLCK: do inglês, myosin light-chain kinase) e da 

cadeia leve da miosina (MLC: do inglês, myosin light chain) e diminuição da 

expressão e redistribuição da ocludina. Além disso, a administração de um peptídeo 

inibidor da zonulina (AT-1001), um agente estimulador, impediu o desenvolvimento 

de inflamação intestinal em camundongos knockout para IL-10, sugerindo que a 

permeabilidade defeituosa do intestino delgado pode ser um evento importante no 

desenvolvimento da UC (ARRIETA et al. 2009). 
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De acordo, nossos resultados mostraram que o RGal diminuiu marcadamente 

a permeabilidade em células Caco-2 após a estimulação com IL-1β, mantendo a 

integridade da monocamada celular. Também, nós observamos que o RGal preveniu 

a redução da expressão das proteínas de junção epitelial claudina-1 e ocludina, 

sugerindo que esse tratamento é capaz de prevenir a permeabilidade e 

consequentemente infecções e o estabelecimento de inflamação no intestino. Nesse 

contexto, é interessante mencionar que nossos resultados parecem ser consistentes 

com as descobertas recentemente publicadas que demonstram a atividade inibitória 

do polissacarídeo isolado da Ziziphus jujuba, no modelo de permeabilidade intestinal 

induzida por TNF-α, associada com a regulação das proteínas de junção epitelial 

(YUE et al. 2015). Além disso, os dados in vivo que mostraram a diminuição da 

permeabilidade visceral também reforçam a resposta observada no nosso estudo. 

Alguns estudos mostraram que os níveis elevados de citocinas pró-

inflamatórias, tais como IL-8, foram encontrados no tecido intestinal de pacientes 

com UC e este pode ser um evento chave para o inicio e amplificação da inflamação 

intestinal (ZHANG et al. 2015). Na UC, a IL-8 não é apenas responsável pela 

atração, mas também pela ativação de neutrófilos. Nesta condição, o aumento na 

concentração de IL-8 parece estar correlacionada com o aumento na concentração 

de MPO no cólon e consequentemente com o aumento da produção de EROs por 

neutrófilos, contribuindo para a severidade e a gravidade da doença (RAAB et al., 

1993; KESHAVARZIAN et al., 1999).  

Pesquisadores tem demonstrado que extratos ou compostos isolados de 

produtos naturais apresentam um efeito inibitório na secreção de citocinas por 

células epiteliais intestinais após estimulo inflamatório (NETSCH et al. 2006; 

ROMIER-CROUZET et al. 2009; MUTO et al. 2015). Muto e colaboradores (2015), 

por exemplo, demonstraram que um extrato fenólico do óleo de oliva extra virgem 

diminuiu a secreção de IL-8 induzida por IL-1β em experimentos realizados com 

células Caco-2. De maneira interessante, quando nos referimos a polissacarídeos, já 

foi demonstrado também que o polissacarídeo sulfatado isolado do Astragalus 

regulou negativamente a expressão do RNA mensageiro da IL-8 em células Caco-2 

estimuladas com LPS (lipopolissacarídeo) (WANG et al. 2013). De maneira 

semelhante, em nosso trabalho, nós demonstramos que o RGal provocou um efeito 
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inibidor significativo na secreção de IL-8 induzida por IL-1β, reforçando o efeito anti-

inflamatória deste composto. 

Uma vez que existe uma grande preocupação quanto à toxicidade das plantas 

medicinais quando utilizadas para o tratamento de patologias, é de grande 

interessante que o composto testado não seja tóxico. Assim, nos experimentos 

envolvendo cultivo celular, nós demonstramos que o tratamento das células Caco-2 

com RGal não promoveu citotoxicidade, confirmado pelo teste de MTS Além disso, 

nós também já havíamos demonstrado que o tratamento de animais com este 

polissacarídeo não apresenta efeitos tóxicos diretos, avaliado por testes clínicos de 

função hepática e renal (MARIA-FERREIRA et al., 2014). 

Em conjunto, os resultados obtidos durante o desenvolvimento do nosso 

trabalho sugerem que o polissacarídeo RGal isolado das folhas da Acmella oleracea 

possui efeito protetor tanto macroscópico quanto microscópico importante além de 

ter atividade anti-inflamatória e antioxidante. O composto ainda é capaz de restaurar 

a homeostase do intestino, melhorando aspectos protetores da mucosa e a 

motilidade intestinal. Ainda, o RGal diminui a dor abdominal, a permeabilidade 

intestinal e a secreção de IL-8, em ensaios in vivo e in vitro.  

Desta maneira, o polissacarídeo RGal estudado no presente trabalho 

representa uma molécula promissora e pode se tornar uma interessante opção 

terapêutica para o tratamento da colite ulcerativa.  
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10. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Embora o conjunto de dados apresentados até o momento demonstrem 

claramente o importante efeito biológico do RGal, não há como afirmar precisamente 

quais os mecanismos envolvidos na atividade do polissacarídeo. No entanto, diante 

dos dados obtidos ao longo dos estudos com essa molécula algumas hipóteses 

podem ser levantadas.  

Sabe-se que os carboidratos não digeridos são substratos para a fermentação 

bacteriana no trato gastrointestinal, especialmente no cólon proximal, onde estão 

abundantemente disponíveis, resultando na produção de ácidos graxos de cadeia 

curta (SCFA: do inglês, short chain fatty acids) (REIMER et al., 2014). Dentre eles, 

são produzidos predominantemente acetato, propionato e butirato. Após a produção 

no cólon, os SCFA são rapidamente e quase completamente absorvidos pelos 

colonócitos, e o restante, apenas 5% a 10% é excretado nas fezes, onde parte 

deles, em particular o butirato, é oxidado (BOETS et al., 2015). Os SCFA restantes 

são então transportados através da veia porta para o fígado e estudos com seres 

humanos submetidos à cirurgia abdominal indicam que o acetato e, em menor 

extensão, o propionato são liberados para a circulação sistêmica (BLOEMEN et al., 

2009). 

A primeira hipótese levantada sugere que muito provavelmente o RGal seja 

absorvido na sua forma intacta, após passar pelo estômago, no intestino delgado 

chegando até o cólon, onde é fermentado por bactérias da flora normal, resultando 

na formação de SCFA. Os SCFA então formados poderiam ser responsáveis pelas 

atividades observadas nos experimentos in vivo. No entanto, para comprovar esta 

ideia, um primeiro estudo adicional seria necessário, o qual compreende um ensaio 

simples de digestão in vitro que mimetiza o trato gastrointestinal, na ausência de 

bactérias, para descartar a hipótese de que o polissacarídeo seja quebrado no 

ambiente ácido do estômago ou sofra degradação por enzimas do trato 

gastrointestinal. Além disso, outra estratégia elegante para responder nossa questão 

seria a realização de experimentos para a quantificação das quantidades de SCFA 

totais e da proporção dos SCFA individuais produzidos in vivo a partir de amostra de 

fezes do cólon dos animais, ou ainda a realização de um modelo in vitro de co-

cultura com células Caco-2 e bactérias da microflora intestinal. 
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O interesse inicial sobre o efeito dos SCFA surgiu devido à crescente 

evidência do seu papel na saúde do cólon e doenças metabólicas, incluindo 

síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, obesidade, doenças 

cardiovasculares e câncer (WONG et al., 2006). Vários estudos in vitro bem como 

experimentos com animais de produção tem demonstrado o impacto dos SCFA na 

fisiologia dos mamíferos. Ademais, tornou-se evidente que cada um dos SCFA afeta 

a saúde de forma diferente. Por exemplo, o butirato e o propionato, mas não acetato, 

inibem as histona-desacetilases (HDACs: do inglês, histona deacetilases) e afetam a 

expressão de vários genes como o NF-κB (TAN et al., 2014). Além disso, o 

proprionato suprime o mRNA da IL-6 (TEDELIND et al., 2007). A título de exemplo, a 

inibição das HDACs impede a ativação do NF-κB (um dos principais fatores de 

transcrição que regulam a expressão de genes implicados na imunidade inata, 

controle do ciclo celular e apoptose) e na liberação de citocinas inflamatórias 

(TEDELIND et al., 2007). Ainda, um estudo recente mostrou que SCFA reduzem a 

atividade do NF-kB na ordem butirato > propionato > acetato (MEIJER et al., 2015).  

Outro dado importante publicado na literatura mostra que o propionato pode 

interagir de maneira direta com o receptor PPARγ (PPARγ: do inglês, nuclear 

peroxisome proliferator-activated receptor), e dessa maneira fazer a regulação 

negativa do NF-κB, como já demostrado em células de adenocarcinoma de cólon 

humano (MILLER et al., 2005; USAMI et al., 2008; ZAPOLSKA-DOWNA et al., 

2009). Além disso, estudos in vitro têm fornecido evidências consideráveis de que o 

propionato possui propriedades anti-inflamatórias, além da sua influência no 

metabolismo dos eicosanoides, aonde apresenta atividade inibitória moderada sobre 

a COX (AL-LAHHAM et al., 2010). 

Após as evidências de que os SCFA sejam os reais efetores dos efeitos 

atribuídos aos carboidratos não digeríveis, é possível sugerir que os SCFA formados 

a partir da fermentação do RGal, especialmente o butirato e o propionato, estejam 

interagindo com o receptor PPARγ ou ainda inibindo a COX, e dessa maneira 

contribuindo para a redução da inflamação observada. Este fato é fortemente 

apoiado pela observação de COMALADA e colaboradores (2006) que mostraram 

que os SCFA derivados de bactérias parecem ser diretamente responsáveis pelos 

efeitos anti-carcinogênicos em modelos pré-clínicos de câncer de cólon. Também, já 

foi demonstrado que o tratamento de animais com Pioglitazona, um agonista PPAR-
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γ, reduz a peroxidação lipídica, os níveis de TNF-α e promove melhoria significativa 

das características macro e microscópicas no modelo de colite ulcerativa induzida 

por TNBS em ratos (BYRAV et al., 2013), dando suporte para nossa hipótese. 

Outra questão que merece destaque é a possibilidade de que o 

polissacarídeo apresente mais do que um mecanismo de ação, considerando que o 

mesmo também apresenta atividade biológica quando administrado por via 

intraperitoneal, como demonstrado em estudos anteriores feitos por nosso grupo de 

pesquisa (MARIA-FERREIRA et al., 2014) bem como relacionados aos experimentos 

de dor visceral desenvolvidos neste trabalho. Assim, quando administrado pela via 

intraperitoneal, o RGal não sofreria fermentação pelas bactérias, diferente do 

proposto com a via oral, reforçando que é possível que o efeitos farmacológicos do 

polissacarídeo também estejam relacionados e dependam da via de administração 

utilizada.  

No entanto, curiosamente, o RGal também foi capaz de promover 

cicatrização, redução da permeabilidade intestinal, diminuição da secreção de IL-8, 

bem como a manutenção da integridade das proteínas de junção epitelial em 

experimentos in vitro com células Caco-2, em um sistema de cultura simples, sem a 

presença de bactérias. Nesse caso, seria razoável hipotetizar que a molécula inteira 

do polissacarídeo possa se ligar a algum receptor, sofrer ação de enzimas, como 

algumas isoenzimas do citocromo (CYP, do inglês, cytochrome) e enzimas de fase 

II, ou ainda possa ser transportada através da membrana plasmática por 

transportadores que são expressos nesse tipo celular, facilitando a sua absorção, 

como os transportadores de absorção e efluxo localizados tanto no lado apical como 

nas membranas basolaterais dos enterócitos intestinais (P-glicoproteína [P-gp, do 

inglês, p-glycoprotein], proteínas de resistência a multiplos fármacos [MRP 1-6, do 

inglês, multidrug resistance proteins] e proteína de resistência ao câncer de mama 

[BCRP, do inglês, breast cancer resistance protein], que são membros das proteínas 

de transporte de cassete de ligação ao ATP [ABC, do inglês, ATP-binding cassette]) 

(AWORTWE et al., 2014). Nesse sentido, um experimento que é rotineiramente 

utilizado para prever a permeabilidade de fármacos no intestino e a fração da sua 

dose absorvida poderia responder, pelo menos em parte, a questão de como ocorre 

a absorção do polissacarídeo. Dessa maneira, o ensaio de biodisponibilidade e 

transporte transepitelial in vitro com células Caco-2, o qual consiste em uma 
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monocamada de células semelhante à barreira intestinal humana na morfologia, 

polaridade e padrões de expressão de transportadores e enzimas seria útil para 

demonstrar se o polissacarídeo seria transportado para o outro lado da membrana 

de maneira intacta. 

Finalmente, diante do efeito terapêutico promissor apresentado pelo 

polissacarídeo, é inquestionável nosso interesse para o desenvolvimento de um 

novo medicamento, que apresente segurança, eficácia e obtenção sustentável. Na 

verdade, já sabemos que na prática, a síntese química do RGal para 

comercialização é inviável devido à complexidade da estrutura do polissacarídeo. 

Contudo, o isolamento e obtenção do polissacarídeo das folhas da Acmella oleracea 

é viável, uma vez que o RGal é obtido de maneira fácil e com alto rendimento 

(NASCIMENTO et al., 2013). Desta maneira, é possível favorecer a cadeia produtiva 

para o cultivo da planta e promover o isolamento do RGal em grande escala, de 

maneira sustentável, uma vez que apesar da planta ser nativa da região Amazônica, 

sabe-se que o jambu tem sido largamente cultivado em outras regiões do Brasil, 

onde também cresce facilmente. No entanto, também é de grande importância e do 

nosso interesse o desenvolvimento de ensaios toxicológicos crônicos mais 

aprofundados, como por exemplo, estudos de toxicidade de doses repetidas, 

tolerância local, estudos de toxicidade reprodutiva, genotoxicidade, 

carcinogenicidade, e toxicocinética, para confirmar a segurança do RGal.  
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10. CONCLUSÕES 

 

Em conjunto, os resultados deste trabalho nos permitem concluir que: 

 

- O RGal reduziu a severidade da colite ulcerativa induzida por DSS em 

camundongos através da proteção do epitélio colônico e de neurônios do plexo 

mioentérico, do aumento da proliferação celular e do conteúdo de mucina gástrica e 

da manutenção da homeostase do colágeno colônico; 

- A cicatrização acelerada do tecido colônico promovida pelo RGal parece 

estar correlacionada com a diminuição do processo inflamatório, observada através 

da redução da migração de neutrófilos, da permeabilidade vascular e do número 

total de linfócitos intraepiteliais; 

 - O RGal também melhorou a motilidade intestinal, possivelmente de maneira 

indireta, através da diminuição do processo inflamatório e da proteção dos neurônios 

do plexo mioentérico;  

- A modulação do sistema antioxidante também está envolvida no processo 

de proteção do tecido colônico promovida pelo RGal, através da diminuição dos 

níveis de LOOH e aumento dos níveis de GSH e da atividade da SOD e GST; 

- O tratamento com RGal diminui a dor abdominal, sendo que a analgesia 

observada parece envolver a ativação do sistema opióide e a modulação dos 

receptores TRPV1 e TRPA1; 

- Os efeitos do RGal na regulação da função da barreira intestinal parecem 

estar relacionados com a redução da permeabilidade e secreção de citocinas, bem 

como na manutenção da integridade dos complexos juncionais. 

 



153 

 

 
 

12. REFERÊNCIAS  

 

AL-LAHHAM, SA. H., PEPPELENBOSCH, M. P., ROELOFSEN, H., VONK, R. J., 

AND VENEMA. K., “Biochimica et Biophysica Acta Biological Effects of Propionic 

Acid in Humans:  Metabolism, Potential Applications and Underlying Mechanisms.” 

BBA – Molecular and Cell Biology of Lipids 1801 (11). 1175–83, 2010. 

 

AL-SADI, R. et al. IL-1beta-induced increase in intestinal epithelial tight junction 

permeability is mediated by MEKK-1 activation of canonical NF-kappaB pathway. 

The American journal of pathology, 177(5), pp.2310–22, 2010. 

 

AMIN, Z.A., ALI, H.M., ALSHAWSH, M.A., DARVISH, P.H., ABDULLA, M.A. 

Application of Antrodia camphorata Promotes Rat’s Wound Healing In Vivo and 

Facilitates Fibroblast Cell Proliferation In Vitro. Evidence-Based Complementary 

and Alternative Medicine, Article ID 317693, 2015 

 

ANDERSSON, P., OLAISON, G., HALLBÖÖK, O., BOERYD, B. AND SJÖDAHL, R. 

Increased anal resting pressure and rectal sensitivity in Crohn’s disease. Dis Colon 

Rectum 46: 1685–1689, 2003. 

 

ANÔNIMO. Assentamento cultiva planta da Amazônia para a indústria de cosmético. 

Disponível em http://www.justica.sp.gov.br/Imprimir.asp?CodNoticia=1742. 2005. 

Acesso em Julho de 2010. 

 

ARAKI Y., MUKAISYO K., SUGIHARA H., FUJIYAMA Y., AND HATTORI T. 

Increased apoptosis and decreased proliferation of colonic epithelium in dextran 

sulfate sodium-induced colitis in mice. Oncology Reports, vol. 24, no. 4, pp. 869–

874, 2010. 

 

ARRIETA, M.C. et al. Reducing small intestinal permeability attenuates colitis in the 

IL10 gene-deficient mouse. Gut, 58(1), pp.41–48, 2009. 

 



154 

 

 
 

AVERBECK B., REEH P.W. Interactions of inflammatory mediators stimulating 

release of calcitonin gene-related peptide, substance P and prostaglandin E(2) from 

isolated rat skin. Neuropharmacology 40: 416–423, 2001. 

 

AWORTWE, C., FASINU, P.S., ROSENKRANZ , B. “Application of Caco-2 cell line in 

herb-drug interaction studies: current approaches and challenges. J Pharm Pharm 

Sci., 17(1):1-19, 2014. 

 

BAILEY, P. J. Sponge implants as models. Methodology in Immunology, 162, 

1998.  

 

BAUMGART, D.C. CARDING, S.R. Inflammatory bowel disease: cause and 

immunobiology. Lancet, v.369, n.9573, p.1627-40, 2007. 

 

BERGSTROM, K. et al. Defective Intestinal Mucin-type O-glycosylation Causes 

Spontaneous Colitis-associated Cancer in Mice. Gastroenterology, (May), pp.1–13, 

2016. 

 

BENTO, A.F. et al. Omega-3 fatty acid-derived mediators 17(R)-hydroxy 

docosahexaenoic acid, aspirin-triggered resolvin D1 and resolvin D2 prevent 

experimental colitis in mice. Journal of immunology, 187(4), pp.1957–1969, 2011. 

 

BEYAK, M.J. AND VANNER, S. Inflammationinduced hyperexcitability of nociceptive 

gastrointestinal DRG neurones: the role of voltage-gated ion channels. 

Neurogastroenterol Motil 17: 175–186, 2005. 

BLOEMEN, J.G., VENEMA, K., VAN DE POLL, M.C., OLDE DAMINK, S.W.; 

BUURMAN,W.A., DEJONG, C.H. “Short chain fatty acids exchange across the gut 

and liver in humans measured at surgery” Clin. Nutr. 28, 657–661, 2009. 

BOETS, E., LISE, D., ELS H., VERMEULEN, K., GOMAND, S., DELCOUR, J., AND 

VERBEKE, K. “Quantification of in Vivo Colonic Short Chain Fatty Acid Production 

from Inulin” Nutrients, 8916–29, 2015.  



155 

 

 
 

BOONEN, J., BAERT, B., BURVENICH, C., BLONDEEL, P., DE SAEGER, S., DE 

SPIEGELEER, B. "LC-MS profiling of N-alkylamides in Spilanthes acmella extract 

and the transmucosal behaviour of its main bio-active spilanthol." Journal of 

Pharmaceutical Biomedical Analysis. 53(3): 243-249, 2010. 

 

BRADLEY P.P., PRIEBAT D.A., CHRISTENSEN R.D., ROTHSTEIN G. 

Measurement of cutaneous inflammation: estimation of neutrophil content with an 

enzyme marker. J Invest Dermatol 78: 206–209, 1982. 

 

BRAIN S.D, WILLIAMS T.J., TIPPINS J.R., MORRIS H.R., MACINTYRE I. Calcitonin 

gene-related peptide is a potent vasodilator. Nature 313: 54–56, 1985. 

 

BYRAV, D. S. P., MEDHI, B., PRAKASH, A., CHAKRABARTI, A., VAIPHEI, K., 

KHANDUJA, K.L. “Comparative evaluation of different doses of PPAR-γ agonist 

alone and in combination with sulfasalazine in experimentally induced inflammatory 

bowel disease in rats” Pharmacol Rep., 65(4):951-9, 2013. 

 

CALIXTO. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatoryguidelines for 

herbal medicines (phytotherapeutic agents), Braz. J. Med. Biol.Res. 33, 179–189, 

2000. 

 

CAPASSO R., ORLANDO P., PAGANO E., AVETA T., BUONO L., BORRELLI F., DI 

MARZO V., IZZO A.A. Palmitoylethanolamide normalizes intestinal motility in a model 

of post inflammatory accelerated transit: involvement of CB₁ receptors and TRPV1 

channels. Pharmacol Biochem Behav. 110:255-64, 2013. 

 

CARLOTTO, J. et al., Polysaccharides from Arctium lappa L.: Chemical structure and 

biological activity. International Journal of Biological Macromolecules, 2016. 

 

CARPITA, N. C., MCCANN, M. THE CELL WALL. IN: BUCHANAN, B.B.; 

GRUISSEM, W.; JONES, R.L. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. USA: 

Courier, 2000. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capasso%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orlando%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pagano%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aveta%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buono%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borrelli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Marzo%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Marzo%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izzo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23932918


156 

 

 
 

CHILDERS, R.E. et al. Family history of inflammatory bowel disease among patients 

with ulcerative colitis : A systematic review and meta-analysis. Journal of Crohn’s 

and Colitis, 8(11), pp.1480–1497, 2014. 

 

CLAUDINO R.F., MARCON R., BENTO A.F., CHICHORRO J.G., RAE G.A. 

Endothelins implicated in referred mechanical hyperalgesia associated with colitis 

induced by TNBS in mice. Can J Physiol Pharmacol. Jun; 88(6):661-7, 2010. 

 

COUTINHO, L. N. Galhas e deformações em Jambu (Spilanthes oleraceae L.) 

causadas por Tecaphora spilanthes (Ustilaginales). Summa Phytopathology 32(3): 

283 285, 2006. 

 

CRAGG, G.M., NEWMAN, D.J.  Natural products: a continuing source of novel drug 

leads. Biochim. Biophys. Acta 1830 3670–3695, 2013. 

 

CROHN, B.B., GINZBURG, L. OPPENHEIMER, G.D. Regional ileitis: a pathologic 

and clinical entity. Mt Sinai J Med, v.67, n.3, May, p.263-8. 2000. 

 

CROMER, W.E. et al. Role of the endothelium in inflammatory bowel diseases. 

World J Gastroenterol,  17(5), pp.578–593, 2011. 

 

D’ALESSIO, S.D. et al. VEGF-C – dependent stimulation of lymphatic function 

ameliorates experimental inflammatory bowel disease. The Journal of Clinical 

Investigation, 124(9), pp.3863–3878, 2014. 

 

DE YOUNG L.M., KHEIFETS J.B., BALLARON S.J., YOUNG J.M. Edema and cell 

infiltration in the phorbol ester-treated mouse ear are temporally separate and can be 

differentially modulated by pharmacologic agents. Agents Actions 26: 335–341, 

1989. 

 

DEKKER, J.A.N. et al.  Muc2-Deficient Mice Spontaneously Develop Colitis, 

Indicating That Muc2 Is Critical for Colonic Protection, pp.117–129, 2006. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Claudino%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20628432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcon%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20628432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bento%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20628432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chichorro%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20628432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rae%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20628432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628432


157 

 

 
 

DENNING, T.L., WANG, Y.C., PATEL, S.R., WILLIAMS, I.R. PULENDRAN, B. 

Lamina propria macrophages and dendritic cells differentially induce regulatory and 

interleukin 17 producing T cell responses. Nat Immunol, v.8, n.10, Oct, p.1086-94. 

2007. 

 

DEROCHE, T.C., XIAO, S. & LIU, X. Review Histological evaluation in ulcerative 

colitis. pp.1–15, 2014. 

 

DIGE A., STØY S., THOMSEN K.L., HVAS C.L., AGNHOLT J., DAHLERUP 

J.F., MØLLER H.J., GRØNBAEK H. Soluble CD163, a 

specific macrophage activation marker, is decreased by anti-TNF-α antibody 

treatment in active inflammatory bowel disease. Scand J Immunol. 80(6):417-23, 

2014. 

 

DIGNASS, A. et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis 

and management of ulcerative colitis Part 2: Current management. Journal of 

Crohn’s and Colitis, 6(10), pp.991–1030, 2012. 

 

DINIZ, D. et al. Effects of the calcium channel blockers Ph α 1 β and ω conotoxin 

MVIIA on capsaicin and acetic acid-induced visceral nociception in mice. 

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 126, pp.97–102, 2014. 

 

DIRETRIZES CONCEA (http://www.ufrgs.br/ceua/normas/diretrizes-concea-maio-

2013) 

 

DO NASCIMENTO G.E, CORSO C.R., WERNER M.F., BAGGIO C.H., IACOMINI 

M., CORDEIRO L.M. Structure of an arabinogalactan from the edible tropical fruit 

tamarillo (Solanum betaceum) and its antinociceptive activity. Br J Pharmacol. 

Sep;171(17):4026-37, 2014. 

 

DUTRA, R.C. et al., Medicinal Plants in Brazil: Pharmacological studies, drug 

discovery, challenges and perspectives. Pharmacological Research, pp.1 25, 2016. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dige%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%B8y%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomsen%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hvas%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agnholt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahlerup%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahlerup%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%B8ller%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gr%C3%B8nbaek%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25346048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25346048
http://www.ufrgs.br/ceua/normas/diretrizes-concea-maio-2013
http://www.ufrgs.br/ceua/normas/diretrizes-concea-maio-2013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=do%20Nascimento%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corso%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Werner%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baggio%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacomini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacomini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cordeiro%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25458304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24818658


158 

 

 
 

COBO, E. R., KISSOON-SINGH, V., MOREAU, F. AND CHADEE, K. Colonic MUC2 

mucin regulates the expression and antimicrobial activity of β-defensin 2. Mucosal 

Immunol. Nov; 8(6): 1360–1372, 2015.  

 

EIJKELKAMP N., KAVELAARS A., ELSENBRUCH S, SCHEDLOWSKI M, 

HOLTMANN G, HEIJNEN CJ. Increased visceral sensitivity to capsaicin after DSS-

induced colitis in mice: spinal cord c-Fos expression and behavior. Am J Physiol 

Gastrointest Liver Physiol 293: G749 G757, 2007. 

 

ELSON, C.O., SARTOR, R.B., TENNYSON, G.S. RIDDELL, R.H. Experimental 

models of inflammatory bowel disease. Gastroenterology, v.109, n.4, Oct, p.1344-

67, 1995. 

 

ENGEL M.A., KHALIL M., MUELLER-TRIBBENSEE S.M., BECKER C., NEUHUBER 

W.L., NEURATH M.F., REEH P.W. The proximodistal aggravation of colitis depends 

on substance P released from TRPV1-expressing sensory neurons. J Gastroenterol 

47: 256–265, 2012.  

 

ENGELHARDT, K.R. & GRIMBACHER, B., IL-10 in Humans: Lessons from the Gut , 

IL-10 / IL-10 Receptor Deficiencies, and IL-10 Polymorphisms. Curr Top Microbiol 

Immunol. 2014;380:1-18, 2014. 

 

ERTHAL, V. et al. Anti-inflammatory effect of laser acupuncture in ST36 (Zusanli) 

acupoint in mouse paw edema. Lasers in Medical Science, 31(2), pp.315–322, 

2016. 

 

FASCI S. F. et al. Early treatment in Crohn’s disease: do we have enough evidence 

to reverse the therapeutic pyramid? J Gastrointestinal Liver Dis 21(1):67–73, 2012. 

 

FAVORETO, R., GILBERT, B. Acmella oleracea (L.)R.K. Jansen (Asteracea) Jambu. 

Revista Fitos, 5(1): 83-90, 2010. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.bz/pubmed/?term=Cobo%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.bz/pubmed/?term=Kissoon-Singh%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.bz/pubmed/?term=Moreau%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.bz/pubmed/?term=Chadee%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921338


159 

 

 
 

FREIMUND, S., SAUTER, M., KÄPPELI, O., DUTLER, H. A new nondegrading 

isolation process for 1,3-_-D-glucan of high purity from baker´s yeast Saccharomyces 

cerevisiae. Carbohydrate Polymers, 54: 159-171, 2003. 

 

GARCIA-RODRIGUEZ L.A., RUIGOMEZ A., PANES J. Acute gastroenteritis is 

followed by an increased risk of inflammatory bowel disease. Gastroenterology, 

130:1588–94, 2006. 

 

GENTILE, C. et al. Sicilian pistachio (Pistacia vera L.) nut inhibits expression and 

release of inflammatory mediators and reverts the increase of paracellular 

permeability in IL-1beta-exposed human intestinal epithelial cells. European journal 

of nutrition, 54(5), pp.811–821, 2015. 

 

GLOCKER, E.O. et al., Inflammatory bowel disease and mutations affecting the 

interleukin-10 receptor. N Engl J Med, v.361, n.21, Nov 19, p.2033-45. 2009. 

 

GRANT AD, et al.. Protease-activated receptor 2 sensitizes the transient receptor 

potential vanilloid 4 ion channel to cause mechanical hyperalgesia in mice. J Physiol 

578: 715–733, 2007.  

 

GREENSTEIN, R.J. Is Crohn's disease caused by a mycobacterium? Comparisons 

with leprosy, tuberculosis, and Johne's disease. Lancet Infect Dis, v.3, n.8, Aug, 

p.507- 14. 2003. 

 

GREVENITIS, P., THOMAS, A. & LODHIA, N. Medical Therapy for Inflammatory 

Bowel Disease. Surgical Clinics of North America, 95(6), pp.1159–1182, 2015. 

 

HABIG WH, PABST MJ, JAKOBY WB. Glutathione S-transferases. The first 

enzymatic step in mercapturic acid formation. J Biol Chem 249: 7130–7139, 1974. 

 

HALME, L., PAAVOLA-SAKKI, P., TURUNEN, U., LAPPALAINEN, M., FARKKILA, 

M. KONTULA, K. Family and twin studies in inflammatory bowel disease. World J 

Gastroenterol, v.12, n.23, Jun 21, p.3668-72. 2006. 



160 

 

 
 

HALPERT, G. et al. Multifunctional Activity of a Small Tellurium Redox 

Immunomodulator Compound , AS101, on Dextran Sodium Sulfate-induced Murine 

Colitis. The Journal Of Biological Chemistry, 289(24), pp.17215–17227, 2014. 

 

HARRISON, O.J. & MALOY, K.J., Innate Immune Activation in Intestinal 

Homeostasis. Journal of Innate Immunity, pp.585–593, 2011. 

 

HEATH J.P. Epithelial cell migration in the intestine. Cell Biology International, 

20(2), 139-46, 1996. 

 

HELLER F., et al. Interleukin-13 is the key effector Th2 cytokine in ulcerative colitis 

that aff ects epithelial tight junctions, apoptosis, and cell restitution. 

Gastroenterology, 129: 550–64, 2005. 

 

HELLER F., FROMM A., GITTER A.H., MANKERTZ J., SCHULZKE J.D. Epithelial 

apoptosis is a prominent feature of the epithelial barrier disturbance in intestinal infl 

ammation: effect of pro-infl amatory interleukin-13 on epithelial cell function. Mucosal 

Immunol 2008;1 (suppl 1): S58–61, 2008. 

 

HELLOU, J., ROSS, N. W., MOON, T. W.. Glutathione, glutathione S-transferase, 

and glutathione conjugates, complementary markers of oxidative stress in aquatic 

biota. Environ Sci Pollut Res, v. 19: p. 2007–2023, 2012. 

 

HIBI, T., OGATA, H. & SAKURABA, A. Animal models of inflammatory bowel 

disease. Journal of Gastroenterology, 37(6), pp.409–417, 2002. 

Hind, N.; Biggs, N. Acmella oleracea: Compositae. Curtis’s Botanical Magazine, v.20, 

n.1, p.31-39, 2003. 

 

HUTTER, M.M. et al. Transient receptor potential vanilloid (TRPV-1) promotes 

neurogenic inflammation in the pancreas via activation of the neurokinin-1 receptor 

(NK-1R). Pancreas 30: 260–265, 2005. 

 



161 

 

 
 

ISKANDAR, H.N., DHERE, T. & FARRAYE, F.A. Ulcerative Colitis: Update on 

Medical Management. Curr Gastroenterol Rep. Nov;17(11):44. 2015. 

 

JANSEN, R. K. The systematics of Acmella (Asteracea-Heliantheae). Systematic 

Botany Monographs 8:1-115, 1985. 

 

JIANG Z.Y, HUNT J.V., WOLFF S.P. Ferrous ion oxidation in the presence of xilenol 

orange for detection of lipid hydroperoxide in low density lipoprotein. Anal 

Biochem 202: 384–389, 1992. 

 

JOO Y.E. Natural product-derived drugs for the treatment of inflammatory bowel 

diseases. Intest Res, Apr;12(2):103-9. doi: 10.5217/ir.2014.12.2.103, 2014. 

Johansson, M. E. V., Sjövall, H. & Hansson, G.C. The gastrointestinal mucus system 

in health and disease. Nature reviews. Gastroenterology & hepatology, 10(6), 

pp.352–61, 2013.  

 

JOHANSSON, M.E. V et al., Bacteria penetrate the normally impenetrable inner 

colon mucus layer in both murine colitis models and patients with ulcerative colitis. 

Gut, pp.281–291, 2014. 

 

KADAYAKKARA D.K., RANGANATHAN S., YOUNG W.B., AHRENS E.T. Assaying 

macrophage activity in a murine model of inflammatory bowel disease using fluorine-

19 MRI. Lab Invest., Apr;92(4):636-45, 2012.  

 

KAJIHARA Y., MURAKAMI M., IMAGAWA T., OTSUGURO K., ITO S., OHTA T. 

Histamine potentiates acid-induced responses mediating transient receptor potential 

V1 in mouse primary sensory neurons. Neuroscience 166: 292–304, 2010.  

 

KANAI, T., WATANABE, M., OKAZAWA, A., SATO, T., YAMAZAKI, M., OKAMOTO, 

S., ISHII, H., TOTSUKA, T., IIYAMA, R., OKAMOTO, R., IKEDA, M., KURIMOTO, 

M., TAKEDA, K., AKIRA, S. HIBI, T. Macrophage-derived IL-18-mediated intestinal 

inflammation in the murine model of Crohn's disease. Gastroenterology, v.121, n.4, 

Oct, p.875-88. 2001. 



162 

 

 
 

KASER, A., ZEISSIG, S. BLUMBERG, R.S. Genes and environment: how will our 

concepts on the pathophysiology of IBD develop in the future? Dig Dis, v.28, n.3, 

p.395-405. 2010. 

 

KESHAVARZIAN A., FUSUNYAN R.D., JACYNO M., WINSHIP D., MACDERMOTT 

R.P., SANDERSON I.R. Increased interleukin-8 (IL-8) in rectal dialysate from patients 

with ulcerative colitis: Evidence for a biological role for IL-8 in inflammation of the 

colon. Am. J. Gastroenterol, 94:704–712, 1999. 

 

KIESLER, P., FUSS, I.J. & STROBER, W. Experimental Models of Inflammatory 

Bowel Diseases. Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1(2), 

pp.154–170, 2015. 

 

KIMBALL E.S, PROUTY S.P., PAVLICK K.P., WALLACE N.H., SCHNEIDER C.R., 

HORNBY P.J. Stimulation of neuronal receptors, neuropeptides and cytokines during 

experimental oil of mustard colitis. Neurogastroenterol Motil, 19:390–400, 2007. 

 

KIYOHARA, H., UCHIDA, T., TAKAKIWA, M., MATSUZAKI, T., HADA, N., TAKEDA, 

T., SHIBATA, T., YAMADA, H. Different contributions of sidechains in beta-D-(1--

>3,6) galactans on intestinal Peyer's patch-immunomodulation by polysaccharides 

from Astragalus mongholics Bunge. Phytochemistry, 71(2-3): 280–293, 2010. 

 

KLIEBENSTEIN, D. J. Secondary metabolites and plant/environment interactions: a 

review through Arabidopsis thaliana tinged glasses. Plant Cell Environmental, 27: 

675-684, 2004. 

 

KOELINK, P.J. et al. Collagen degradation and neutrophilic in fi ltration : a vicious 

circle in in flammatory bowel disease. Gut, pp.578–587, 2014. 

 

KRUPODOROVA, T.A., KLYMENKO, P.P., BARSHTEYN, V.Y., LEONOV, Y.I., 

SHYTIKOV, D.W., ORLOVA, T.N. Effects of Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst 

and Crinipellis schevczenkovi Buchalo aqueous extracts on skin wound healing. The 

Journal of Phytopharmacology, 4(4), 197-201, 2015. 



163 

 

 
 

KUHN, R., LOHLER, J., RENNICK, D., RAJEWSKY, K. MULLER, W. Interleukin-10-

deficient mice develop chronic enterocolitis. Cell, v.75, n.2, Oct 22, p.263-74. 1993. 

 

KVASNOVSKY, C.L., AUJLA, U. & BJARNASON, I. Nonsteroidal anti-inflamatory 

drugs and exacerbations of inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol, 

pp.1–9, 2014. 

 

LAPOINTE T.K., et al. TRPV1 sensitization mediates postinflammatory visceral pain 

following acute colitis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol., 15;309(2):G87-99, 

2015. 

 

LAKHAN, S.E. AND KIRCHGESSNER, A. Neuroinflammation in inflammatory bowel 

disease. J Neuroinflammation, 7:37, 2010. 

 

LEE, D. et al. Diet in the pathogenesis and treatment of inflammatory bowel 

diseases. Gastroenterology, 148(6), pp.1087–1106, 2015. 

 

LEHNINGER, A. L., NELSON, D.L., Cox, M.M. "Lehninger: Princípios de Bioquímica. 

3. ed." São Paulo: Sarvier, 2010. 

 

LI, Q et al. TRPA1 in the spinal dorsal horn is involved in post-inflammatory visceral 

hypersensitivity : in vivo study using TNBS-treated rat model. Journal of Pain 

Research, pp.1153–1160, 2016. 

 

LIANG C.C., PARK A.Y., GUAN J.L. In vitro scratch assay: a convenient and 

inexpensive method for analysis of cell migration in vitro. Nature Protocols, 2 (2), 

329 33, 2007. 

 

LIDDLE, R.A. AND NATHAN, J.D. Neurogenic inflammation and pancreatitis. 

Pancreatology. 4: 551–559, 2004. 

 



164 

 

 
 

LIU, G.X. et al. Glial-derived neurotrophic factor reduces inflammation and improves 

delayed colonic transit in rat models of dextran sulfate sodium-induced colitis. 

International Immunopharmacology, 19(1), pp.145–152, 2014. 

 

LOOIJER-VAN LANGEN, M.A., DIELEMAN, L.A. Prebiotics in chronic intestinal 

inflammation. Inflamm Bowel Dis., v. 15(3), p. 454-462, 2009. 

 

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A, Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas. 

Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda, Nova Odessa, 2002, 512 pp, 2002. 

 

LUNDIN P.D, EDSBACKER S., BERGSTRAND M., et al. Pharmacokinetics of 

budesonide controlled ileal release capsules in children and adults with active 

Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther, 17(1):85–92, 2003. 

 

MALIK T.A. Inflammatory Bowel Disease: Historical Perspective, Epidemiology, and 

Risk Factors. Surg Clin North Am.  Dec;95(6):1105-22, 2015. 

 

MALIN, S., MOLLIVER, D., CHRISTIANSON, J.A., SCHWARTZ, E.S., CORNUET, 

P., ALBERS, K.M. et al. TRPV1 and TRPA1 function and modulation are target 

tissue dependent. J Neurosci, 31: 10516–10528, 2011. 

 

MALMBERG EK, NOAKSSON KA, PHILLIPSON M, JOHANSSON ME, HINOJOSA-

KURTZBERG M, HOLM L, GENDLER SJ, HANSSON GC. Increased levels of 

mucins in the cystic fibrosis mouse small intestine, and modulator effects of the Muc1 

mucin expression. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 291: G203–G210, 

2006. 

 

MALOSSO, M.G., BARBOSA, E.P., NAGAO, E.O. Micropropagação do Jambu 

(Acmella oleracea (L) R.K. Jansen. Rev. Bras. Plant. Med., Botucatu, v. 10, p. 91-

95, 2008. 

 

MARIA-FERREIRA, D. et al. Rhamnogalacturonan from Acmella oleracea (L.) R.K. 

Jansen: Gastroprotective and ulcer healing properties in rats. PLoS ONE, 9(1), 2014. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malik%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26596917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26596917


165 

 

 
 

 

MA S.,  ZHANG Y.,  LI X., ZHANG H., JIA Y., Analgesic Effect of Chinese Herbal 

Formula Hua-Jian-Ba-Du Ointment on Visceral Pain in Mice Induced by Acetic Acid. 

Life Sci., Oct 21;77(23):2942-52, 2015. 

 

MARKLUND S., MARKLUND G. Involvement of the superoxide anion radical in the 

autoxidation of pyrogallol and a convenient assay for superoxide dismutase. Eur J 

Biochem 47: 469–474, 1974. 

 

MATOS, I. et al. Preventive and therapeutic oral administration of the pentacyclic 

triterpene α,β-amyrin ameliorates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice: The 

relevance of cannabinoid system. Molecular Immunology, 54(3-4), pp.482–492, 

2013. 

 

MATSUDA R., KOIDE T., TOKORO C., et al. Quantitive cytokine mRNA expression 

profi les in the colonic mucosa of patients with steroid naïve ulcerative colitis during 

active and quiescent disease. Inflamm Bowel Dis, 15: 328–34, 2009. 

 

MATSUMOTO K., LO M.W., HOSOYA T., TASHIMA K., TAKAYAMA H., 

MURAYAMA T., HORIE S. Experimental colitis alters expression of 5-HT receptors 

and transient receptor potential vanilloid 1 leading to visceral hypersensitivity in mice. 

Lab Invest 92: 769–782, 2012. 

 

MBEUNKUI, F., GRACE, M. H., LATEGAN, C., SMITH, P. J., RASKIN, I. LILA, M. A. 

Isolation and identification of antiplasmodial N-alkylamides from Spilanthes acmella 

flowers using centrifugal partition chromatography and ESI-IT-TOF-MS. Journal of 

Chromatography B 879: 1886-1892, 2011. 

 

MEIJER, K., VONK, R.J., PRIEBE, M.G., ROELOFSEN, H. “Cell-based screening 

assay for anti-inflammatory activity of bioactive compounds” Food Chem, 166, 158–

164, 2015. 

 

http://journals.sagepub.com/author/Ma%2C+Shaojun
http://journals.sagepub.com/author/Zhang%2C+Ying
http://journals.sagepub.com/author/Li%2C+Xiaojiang
http://journals.sagepub.com/author/Zhang%2C+He
http://journals.sagepub.com/author/Jia%2C+Yingjie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=attenuation+of+capsaicin-induced+acute+and+visceral


166 

 

 
 

MÉNARD, S., CERF-BENSUSSAN, N. & HEYMAN, M. Multiple facets of intestinal 

permeability and epithelial handling of dietary antigens. Mucosal immunology, 3(3), 

pp.247–259, 2010. 

 

MIAO, X.P. et al. Suppressive effect of pectic polysaccharides extracted from 

Rauwolfia verticillata (Lour.) Baill.var.hainanensis Tsiang on inflammation by 

regulation of NF- kB pathway and interleukin-17 in mice with dextran sulphatesodium-

induced ulcerative colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 8(2), 

pp.147–152, 2015. 

 

MILLER, S.J., ZALOGA, G.P., HOGGATT, A.M., LABARRERE, C., FAULK, W.P. 

“Short-chain fatty acids modulate gene expression for vascular endothelial cell 

adhesion molecules” Nutrition, 740–748, 2005. 

 

MINDERHOUD I.M., OLDENBURG B., WISMEIJER J.A., VAN BERGE 

HENEGOUWEN G.P., SMOUT A.J.. IBS-like symptoms in patients with inflammatory 

bowel disease in remission; relationships with quality of life and coping behavior. Dig 

Dis Sci 49: 469–474, 2004. 

 

MIZUTANI, T. et al. Persistent gut motor dysfunction in a murine model of T-cell 

induced enteropathy: Commentary. Inflammatory Bowel Disease Monitor, 10(4), 

pp.145–146, 2010. 

 

MOYNES, D.M. et al. Effects of Inflammation on the Innervation of the Colon. 

Toxicologic Pathology, 42(1), pp.111–117, 2014. 

 

MOLDOVEANU, A.L.C., DICULESCU, M. & BRATICEVICI, C.F., Cytokines in 

inflammatory bowel disease. Rom J Intern Med., pp.1–10, 2015. 

 

MORRIS, G.P., BECK, P.L., HERRIDGE, M.S., DEPEW, W.T., SZEWCZUK, M.R. 

WALLACE, J.L. Hapten-induced model of chronic inflammation and ulceration in the 

rat colon. Gastroenterology, v.96, n.3, Mar, p.795-803. 1989. 

 



167 

 

 
 

MUTO, E. et al. Olive oil phenolic extract regulates interleukin-8 expression by 

transcriptional and posttranscriptional mechanisms in Caco-2 cells. Molecular 

Nutrition and Food Research, 59(6), pp.1217–1221, 2015. 

 

MOWRY R., WINKLER C.H. The coloration of acidic carbohydrates of bacteria and 

fungi in tissue sections with special reference to capsules of Cryptococcus 

neoformans, Pneumococci and Staphilococci. Am J Pathol 32: 628–629, 1956. 

 

NAGHIZADEH B., MANSOURI M.T., GHORBANZADEH B. Ellagic acid enhances 

the antinociceptive action of carbamazepine in the acetic acid writhing test with mice. 

Pharm Biol., 54(1):157-61, 2015. 

 

NAITO Y., TAKAGI T., YOSHIKAWA T. Neutrophil-dependent oxidative stress in 

ulcerative colitis. J. Clin. Biochem. Nutr., 41:18–26, 2007. 

 

NASCIMENTO, A.M. et al. Gastroprotective effect and structure of a 

rhamnogalacturonan from Acmella oleracea. Phytochemistry, 85, pp.137–142, 

2013. 

 

NATSUI, M., KAWASAKI, K., TAKIZAWA, H., HAYASHI, S.I., MATSUDA, Y., 

SUGIMURA, K., SEKI, K., NARISAWA, R., SENDO, F. ASAKURA, H. Selective 

depletion of neutrophils by a monoclonal antibody, RP-3, suppresses dextran 

sulphate sodium-induced colitis in rats. J Gastroenterol Hepatol, v.12, n.12, Dec, 

p.801-8, 1997. 

 

NEACSU C., CIOBANU C., BARBU I., TOADER O., SZEGLI G., KEREK F., BABES 

A. SUBSTANCE MCS-18 isolated from Helleborus purpurascens is a potent 

antagonist of the capsaicin receptor, TRPV1, in rat cultured sensory neurons. Physiol 

Res., 59(2):289-98, 2010. 

 

NERGARD, C. S., DIALLO, D., INNGJERDINGEN, K., MICHAELSEN, T. E., 

MATSUMOTO, T., KIYOHARA, H., YAMADA, H., & PAULSEN, B. S. Medicinal use 

of Cochlospermum tinctorium in Mali: anti-ulcer-, radical scavenging- and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neacsu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciobanu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbu%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toader%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szegli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kerek%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Babes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Babes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19537933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19537933


168 

 

 
 

immunomodulating activities of polymers in the aqueous extract of the roots. Journal 

of Ethnopharmacology, 96: 255 269, 2005. 

 

NETSCH, M.I. et al. Green tea extract induces interleukin-8 (IL-8) mRNA and protein 

expression but specifically inhibits IL-8 secretion in Caco-2 cells. Planta Medica, 

72(8), pp.697–702, 2006. 

 

NIESS J.H., BRAND S, GU X., et al. CX3CR1-mediated dendritic cell access to the 

intestinal lumen and bacterial clearance. Science, 307: 254–58, 2005. 

 

NIGRINIS, L. S. O., CARO, J. O., OLARTE, E. N. Estudio Fitofarmacologico de la 

fraccion liposoluble de las flores de la Spilanthes americana (Mutis) parte I: Estudo 

Fitoquimico. Revista Colombiana de Ciencias Quimico-Farmacêuticas, v. 15, 

p.37-47, 1986. 

 

NIV, Y. Mucin Genes Expression in the Intestine of Crohn’s Disease Patients: a 

Systematic Review and Meta-analysis. J Gastrointestin Liver Dis, 25(3), pp.351–

357, 2016. 

 

NOMURA E.C., RODRIGUES M.R., DA SILVA C.F., HAMM L.A., NASCIMENTO 

A.M., DE SOUZA L.M., CIPRIANI T.R., BAGGIO C.H., WERNER M.F. 

Antinociceptive effects of ethanolic extract from the flowers of Acmella oleracea (L.) 

R.K. Jansen in mice. J Ethnopharmacol., v 25;150(2), p. 583-589, 2013. 

 

OHKUSA, T. Production of experimental ulcerative colitis in hamsters by dextran 

sulfate sodium and changes in intestinal microflora. Nihon Shokakibyo Gakkai 

Zasshi, v.82, n.5, May, p.1327-36, 1985. 

 

OKAYASU, I., HATAKEYAMA, S., YAMADA, M., OHKUSA, T., INAGAKI, Y. 

NAKAYA, R. A novel method in the induction of reliable experimental acute and 

chronic ulcerative colitis in mice. Gastroenterology, v.98, n.3, Mar, p.694-702, 1990. 

 



169 

 

 
 

OLIVEIRA F.A., COSTA C.L., CHAVES M.H., ALMEIDA F.R., CAVALCANTE 

I.J., LIMA A.F., LIMA R.C. JR, SILVA R.M., CAMPOS A.R., SANTOS F.A., RAO V.S. 

Attenuation of capsaicin-induced acute and visceral nociceptive pain by alpha- and 

beta-amyrin, a triterpene mixture isolated from Protium heptaphyllum resin in mice. 

Life Sci., Oct 21;77(23):2942-52, 2004. 

 

ORDAS, I. et al., Ulcerative colitis. The Lancet, 380(9853), pp.1606–1619, 2012. 

 

O’SHEA, C.J. et al. The effect of algal polysaccharides laminarin and fucoidan on 

colonic pathology, cytokine gene expression and Enterobacteriaceae in a dextran 

sodium sulfate-challenged porcine model. Journal of Nutritional Science, 5(6), 

p.e15, 2016. 

 

OSHIMA T., LAROUX F.S., COE L.L., MORISE Z., KAWACHI S., BAUER P., 

GRISHAM M.B., SPECIAN R.D., CARTER P., JENNINGS S., GRANGER D.N., JOH 

T., ALEXANDER J.S. Interferon-gamma and interleukin-10 reciprocally regulate 

endothelial junction integrity and barrier function. Microvasc Res, 61: 130-143, 2001. 

 

OZ, H.S., CHEN, T.S., MCCLAIN, C.J., DE VILLIERS, W.J. Antioxidants as novel 

therapy in a murine model of colitis. J. Nutr. Biochem., 16:297–304, 2005. 

 

PALMEN, M.J., DIJKSTRA, C.D., VAN DER ENDE, M.B., PENA, A.S. VAN REES, 

E.P. AntiCD11b/CD18 antibodies reduce inflammation in acute colitis in rats. Clin 

Exp Immunol, v.101, n.2, Aug, p.351-6, 1995 

 

PANDEY, V., CHOPRA, M., AGRAWAL, V. In vitro isolation and characterization of 

biolarvicidal compounds from micropropagated plants of Spilanthes acmella. 

Parasitology Research, 108(2): 297-304, 2001. 

 

PATAPOUTIAN, A., TATE, S. & WOOLF, C.J. Transient receptor potential channels : 

targeting pain at the source. Nat Rev Drug Discov, 8(1), pp.55–68, 2009. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costa%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaves%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almeida%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavalcante%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavalcante%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20RC%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campos%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15964027


170 

 

 
 

PEREIRA I.T., BURCI L.M., DA SILVA L.M., BAGGIO C.H., HELLER M., et al. 

Antiulcer effect of bark extract of Tabebuia avellanedae: activation of cell proliferation 

in gastric mucosa during the healing process. Phytother Res 27: 1067–1073, 2012.  

 

PEREIRA, C. et al. DNA Damage and Oxidative DNA Damage in Inflammatory Bowel 

Disease. J. Crohn’s Colitis, 2016. 

 

PÉREZ-BOSQUE, X.A. et al. Dietary intervention with serum-derived bovine 

immunoglobulins protects barrier function in a mouse model of colitis. Am J Physiol 

Gastrointest Liver Physiol., 15;308(12):G1012-8, 2015. 

 

PERŠE, M. & CERAR, A. Dextran sodium sulphate colitis mouse model: Traps and 

tricks. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012. 

 

PETERSSON, J.  et al. Importance and regulation of the colonic mucus barrier in a 

mouse model of colitis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, 

Feb;300(2):G327-33, 2011. 

 

PIECHOTA-POLANCZYK, A. & FICHNA, J. Review article: the role of oxidative 

stress in pathogenesis and treatment of inflammatory bowel diseases. Naunyn-

Schmiedeberg's Arch Pharmacol, pp.605–620, 2014. 

 

PHRUTIVORAPONGKUL, A., CHAIWON, A., VEJABHIKUL, S., NETISINGHA, W. 

CHANSAKAOW, S. An anesthesic alkamide and fixed oil from Acmella oleracea. 

Journal of Health Research, 22: 97-99, 2008. 

 

POOLE D.P., PELAYO J.C., CATTARUZZA F., KUO Y.M., GAI G., CHIU J.V., et al. 

Transient receptor potential ankyrin 1 is expressed by inhibitory motoneurons of the 

mouse intestine. Gastroenterology,  141:565–575, 2011. 

 

POLI E., LAZZARETTI M., GRANDI D., POZZOLI C., CORUZZI G. Morphological 

and functional alterations of the myenteric plexus in rats with TNBS-induced colitis. 

Neurochem Res.  Sep;26(8-9):1085-93, 2001. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petersson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21109593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poli%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11699935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazzaretti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11699935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grandi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11699935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pozzoli%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11699935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coruzzi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11699935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11699935


171 

 

 
 

POPOV, S. V et al. Preventive effect of a pectic polysaccharide of the common 

cranberry Vaccinium oxycoccos L . on acetic acid-induced colitis in mice. World J 

Gastroenterol, 12(41), pp.6646–6651, 2006. 

 

PORTER CK, TRIBBLE DR, ALIAGA PA, HALVORSON HA, RIDDLE MS. Infectious 

gastroenteritis and risk of developing infl amatory bowel disease. Gastroenterology, 

135: 781–86, 2008. 

 

PRACHAYASITTIKUL, S., SUPHAPONQ, S., WORACHARTCHEEWAN, A., 

LAWUNG, R., RUCHIRAWAT, S., PRACHAYASITTIKUL, V. Bioactive Metabolites 

from Spilanthes acmella Murr. Molecules, 14: 850–867, 2009. 

 

QUALLS, J.E., KAPLAN, A.M., VAN ROOIJEN, N. COHEN, D.A. Suppression of 

experimental colitis by intestinal mononuclear phagocytes. J Leukoc Biol, v.80, n.4, 

Oct, p.802-15. 2006. 

 

RAAB Y., GERDIN B., AHLSTEDT S., HALLGREN R. Neutrophil mucosal 

involvement is accompanied by enhanced local production of interleukin-8 in 

ulcerative colitis. Gut., 1993;34:1203–1206, 1993. 

 

RAMSEWAK, R. S., ERICKSON, A. J., NAIR, M. G. Bioactive Nisobutylamides from 

the flower buds of Spilanthes acmella. Phytochemistry, 51:729-732, 1999.  

 

RANA, S.V. et al. Relationship of cytokines, oxidative stress and GI motility with 

bacterial overgrowth in ulcerative colitis patients. Journal of Crohn’s and Colitis, 

8(8), pp.859–865, 2014. 

 

RANDHAWA, P.K. et al. A review on chemical-induced inflammatory bowel disease 

models in rodents. Korean Journal of Physiology and Pharmacology, 18(4), 

pp.279–288, 2014. 

 



172 

 

 
 

RATNASOORIYA, W. D, PIERIS, K. P. P., SAMARATUNGA, U., JAYAKODY, J. R. 

A. C. Diuretic activity of Spilanthes acmella flowers in rats. Journal of 

Ethnopharmacology, v.91, n.2 3, p.317-320, 2004. 

 

REIMER, R.A. et al. Effect of the novel polysaccharide PolyGlycopleX on short-chain 

fatty acid production in a computer-controlled in vitro model of the human large 

intestine. Nutrients, 6(3), pp.1115–1127, 2014. 

 

RIDLEY, B. L., O’NEILL, M. A., DEBRA MOHNEN. Pectins: structure, biosynthesis, 

and oligogalacturonide-related signaling. Phytochemistry, 57: 929–967, 2001. 

 

RODRIGUES, M. et al. Antinociceptive and anti-inflammatory potential of extract and 

isolated compounds from the leaves of Salvia officinalis in mice. Journal of 

Ethnopharmacology, 139(2), pp.519–526, 2012.  

 

ROMIER-CROUZET, B. et al. Inhibition of inflammatory mediators by polyphenolic 

plant extracts in human intestinal Caco-2 cells. Food and Chemical Toxicology, 

47(6), pp.1221–1230, 2009. 

 

ROUSSEAUX C., LEFEBVRE B., DUBUQUOY L., et al. Intestinal antiinflammatory 

effect of 5 aminosalicylic acid is dependent on peroxisome proliferator-activated 

receptor-gamma. J Exp Med, 201(8):1205–15, 2005. 

 

SADLACK, B., MERZ, H., SCHORLE, H., SCHIMPL, A., FELLER, A.C. HORAK, I. 

Ulcerative colitis-like disease in mice with a disrupted interleukin-2 gene. Cell, v.75, 

n.2, Oct 22, p.253-61, 1993. 

 

SANOVIC, S., LAMB, D.P. & BLENNERHASSETT, M.G. Damage to the enteric 

nervous system in experimental colitis. The American journal of pathology, 155(4), 

pp.1051–7, 1999. 

 

SEDLAK J, LINDSAY RH. Estimation of total, protein-bound, and nonprotein 

sulfhydryl groups in tissue with Ellman's reagent. Anal Biochem 25: 192–205, 1968.  



173 

 

 
 

SEGUI J., GIRONELLA M., SANS M., GRANELL S., GIL F., GIMENO M., CORONEL 

P., PIQUE J.M., PANES J. Superoxide dismutase ameliorates tnbs-induced colitis by 

reducing oxidative stress, adhesion molecule expression, and leukocyte recruitment 

into the inflamed intestine. J. Leukoc. Biol., 76:537–544, 2004. 

 

SCHULTZ, M., DUTTA, S., TEWK. D. Inhibitors of glutathione S-transferase as 

therapeutic agents. Advanced Drug Delivery Reviews 26: 91-104, 1997. 

 

SINGH U.P., SINGH N.P., MURPHY E.A., PRICE R.L., FAYAD R., NAGARKATTI 

M., NAGARKATTI P.S.. Chemokine and cytokine levels in inflammatory bowel 

disease patients. Cytokine, Jan;77:44-9, 2016. 

 

SHARMA, V., BOONEN, J., CHAUHANA, N. S., THAKURC, M., DE SPIEGELEERB, 

B., DIXITA, V. Spilanthes acmella ethanolic flower extract: LC–MS alkylamide 

profiling\ and its effects on sexual behavior in male rats. Phytomedicine, 18:1161– 

1169, 2011. 

 

SHENG, Y.H. et al. MUC1 and MUC13 differentially regulate epithelial inflammation 

in response to inflammatory and infectious stimuli. Mucosal Immunology, 6(3), 

pp.557–568, 2012. 

 

SIMREN M., AXELSSON J., GILLBERG R., ABRAHAMSSON H., SVEDLUND J., 

BJORNSSON E.S. Quality of life in inflammatory bowel disease in remission: the 

impact of IBS-like symptoms and associated psychological factors. Am J 

Gastroenterol, 97: 389–396, 2002. 

 

SMYTHIES, L.E., SHEN, R., BIMCZOK, D., NOVAK, L., CLEMENTS, R.H., 

ECKHOFF, D.E., BOUCHARD, P., GEORGE, M.D., HU, W.K., DANDEKAR, S. 

SMITH, P.D. Inflammation anergy in human intestinal macrophages is due to Smad-

induced IkappaBalpha expression and NF-kappaB inactivation. J Biol Chem, v.285, 

n.25, Jun 18, p.19593- 604. 2010. 

 



174 

 

 
 

SNAPE, W.J. JR, WILLIAMS, R. AND HYMAN, P.E. Defect in colonic smooth muscle 

contraction in patients with ulcerative colitis. Am J Physiol 261: G987–G991, 1991. 

 

SNOEKS, L., WEBER, C.R., WASLAND, K., TURNER, J.R., VAINDER, C., QI, W., 

SAVKOVIC, S.D. “Tumor suppressor FOXO3 participates in the regulation of 

intestinal inflammation” Lab Invest., Sep;89(9):1053-62, 2009. 

 

SRINATH, A.I. et al.  Pain management in patients with inflammatory bowel disease : 

insights for the clinician. Therapeutic Advances in Gastroenterology, pp.339–357, 

2012. 

 

STEINHOFF, U., BRINKMANN, V., KLEMM, U., AICHELE, P., SEILER, P., 

BRANDT, U., BLAND, P.W., PRINZ, I., ZUGEL, U. KAUFMANN, S.H. Autoimmune 

intestinal pathology induced by hsp60-specific CD8 T cells. Immunity, v.11, n.3, 

Sep, p.349-58, 1999. 

 

STOKES A, WAKANO C, KOBLAN-HUBERSON M, ADRA CN, FLEIG A, TURNER 

H. TRPA1 is a substrate for deubiquitination by the tumor suppressor CYLD. Cell 

Signal. 18:1584–1594, 2006. 

 

STORY G.M., PEIER A.M., REEVE A.J., EID S.R., MOSBACHER J., HRICIK T.R., et 

al. ANKTM1, a TRP-like channel expressed in nociceptive neurons, is activated by 

cold temperatures. Cell., 112:819–829, 2003. 

 

STROBER, W., FUSS, I. MANNON, P. The fundamental basis of inflammatory bowel 

disease. J Clin Invest, v.117, n.3, Mar, p.514-21. 2007. 

 

SUCHITRA, A.D. et al. Relative efficacy of some prokinetic drugs in morphine 

induced gastrointestinal transit delay in mice. World Journal of Gastroenterology, 

9(4), pp.779–783, 2003. 

 

ŠUTOVSKÁ, M., CAPEKB, P., FRAŇOVÁA, S., PAWLACZYKC, I., GANCARZC, R. 

Antitussive and bronchodilatory effects of Lythrum salicaria 



175 

 

 
 

polysaccharidepolyphenolic conjugate. International Journal of Biological 

Macromolecules, 51(5): 794–799, 2012. 

 

SUZUKI, T. Regulation of intestinal epithelial permeability by tight junctions. Cellular 

and Molecular Life Sciences, 70(4), pp.631–659, 2013. 

 

SWIRSKI, F.K., NAHRENDORF, M., ETZRODT, M., WILDGRUBER, M., CORTEZ-

RETAMOZO, V., PANIZZI, P., FIGUEIREDO, J.L., KOHLER, R.H., CHUDNOVSKIY, 

A., WATERMAN, P., AIKAWA, E., MEMPEL, T.R., LIBBY, P., WEISSLEDER, R. 

PITTET, M.J. Identification of splenic reservoir monocytes and their deployment to 

inflammatory sites. Science, v.325, n.5940, Jul 31, p.612-6. 2009. 

 

TAKAHASHI, I., LIJIMA, H., KISHI, D. KIYONO, H. Oligoclonal Th2-biased betabeta 

T cells induce murine inflammatory bowel disease. Immunol Res, v.20, n.3, p.237-

42, 1999.  

 

TAKEDA, K., CLAUSEN, B.E., KAISHO, T., TSUJIMURA, T., TERADA, N., 

FORSTER, I. AKIRA, S. Enhanced Th1 activity and development of chronic 

enterocolitis in mice devoid of Stat3 in macrophages and neutrophils. Immunity, 

v.10, n.1, Jan, p.39-49, 1999. 

 

TAN, J., MCKENZIE, C., POTAMITIS, M., THORBURN, A.N., MACKAY, C.R., 

MACIA, L. “The role of short-chain fatty acids in health and disease”. Adv. Immunol. 

121, 91–119, 2014. 

 

TAYA S., KAKEHASHI A., WONGPOOMCHAI R., GI M., ISHII N., WANIBUCHI H. 

Preventive Effects of Spirogyra neglecta and a Polysaccharide Extract against 

Dextran Sodium Sulfate Induced Colitis in Mice. Asian Pac J Cancer Prev., 

17(4):2235-45, 2016. 

 

TEDELIND, S., WESTBERG, F., KJERRULF, M., VIDAL, A. “Anti-inflammatory 

properties of the short-chain fatty acids acetate and propionate: A study with 



176 

 

 
 

relevance to inflammatory bowel disease” World J. Gastroenterol. 13, 2826–2832, 

2007. 

 

TIAN, Z. et al., Astragalus polysaccharide attenuates rat experimental colitis by 

inducing regulatory T cells in intestinal Peyer’s patches. World Journal of 

Gastroenterology, 22(11), pp.3175–3185, 2016. 

 

TSO V.K., SYDORA B.C., FOSHAUG R.R., CHURCHILL T.A., DOYLE J., SLUPSKY 

C.M., FEDORAK R.N. Metabolomic profiles are gender, disease and time specific in 

the interleukin-10 gene-deficient mouse model of inflammatory bowel disease. PLoS 

One. Jul 9;8(7):e67654, 2013. 

 

TSUI B.C., Cummings G.E. Anorectal fistula: an unusual presentation in a Crohn's 

disease patient. J Emerg Med. Jan-Feb;15(1):39-43, 1997. 

 

TURNER, J.R.. Intestinal mucosal barrier function in health and disease. Nature 

Reviews Immunology, 9(11), pp.799–809, 2009. 

 

TOLSTANOVA G., KHOMENKO T., DENG X., CHEN L., TARNAWSKI A., 

AHLUWALIA A., SZABO S., SANDOR Z. Neutralizing anti-vascular endothelial 

growth factor (VEGF) antibody reduces severity of experimental ulcerative colitis in 

rats: direct evidence for the pathogenic role of VEGF. J Pharmacol Exp Ther, 328: 

749-757, 2009. 

 

TSUNADA S., IWAKIRI R., OOTANI H., AW T.Y., FUJIMOTO K. Redox imbalance in 

the colonic mucosa of ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol, 38:1002–1003, 

2003. 

 

USAMI, M., KISHIMOTO, K., OHATA, A., MIYOSHI, M., AOYAMA, M., FUEDA, Y., 

KOTANI, J. “Butyrate and trichostatin A attenuate nuclear factor kappaB activation 

and tumor necrosis factor alpha secretion and increase prostaglandin E2 secretion in 

human peripheral blood mononuclear cells” Nutr. Res., 321–328, 2008. 

 



177 

 

 
 

VERANO J., GONZÁLEZ-TRUJANO M.E., DÉCIGA-CAMPOS M., VENTURA-

MARTÍNEZ R., PELLICER F. Ursolic acid from Agastache mexicana aerial parts 

produces antinociceptive activity involving TRPV1 receptors, cGMP and a 

serotonergic synergism. Pharmacol Biochem Behav. Sep;110:255-64, 2013. 

 

VILLACHICA, H., CARVALHO, J. E. U., MULLER, C. H., DIAZ, S. C., ALMANZA, M. 

"Frutales y hortalizas promissórios de la Amazônia." Lima: TCA; Secretaria 

Protempore: 322- 327, 1996. 

 

VITETTA L., BRISKEY D., ALFORD H., HALL S., COULSON S. Probiotics, prebiotics 

and the gastrointestinal tract in health and disease. 

Inflammopharmacology.  Jun;22(3):135-54., 2014. 

 

WANG, J., FLAISHER-GRINBERGB, S., LIA, S., LIUA, H., SUNA, L., ZHOUA, Y., 

EINATB, H. Antidepressant-like effects of the active acidic polysaccharide portion of 

ginseng in mice. Journal of Ethnopharmacology, 132(1): 65–69, 2010. 

 

WANG, X. et al. Sulfated Astragalus polysaccharide can regulate the inflammatory 

reaction induced by LPS in Caco2 cells. International Journal of Biological 

Macromolecules, 60, pp.248–252, 2013. 

 

WANG H., XUE Y., ZHANG H., HUANG Y., YANG G., DU M., ZHU M.J. Dietary 

grape seed extract ameliorates symptoms of inflammatory bowel disease in IL10-

deficient mice. Mol Nutr Food Res. Dec;57(12):2253-7, 2013.  

 

WÉRA, O., LANCELLOTTI, P. AND OURY, C. The Dual Role of Neutrophils in 

Inflammatory Bowel Diseases. J Clin Med. Dec; 5(12): 118, 2016. 

 

WIRTZ, S. NEURATH, M.F. Animal models of intestinal inflammation: new insights 

into the molecular pathogenesis and immunotherapy of inflammatory bowel disease. 

Int J Colorectal Dis, v.15, n.3, Jun, p.144-60, 2000. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verano%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Trujano%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%A9ciga-Campos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ventura-Mart%C3%ADnez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ventura-Mart%C3%ADnez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellicer%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23932918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitetta%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24633989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Briskey%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24633989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alford%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24633989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hall%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24633989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coulson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24633989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24633989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=W%26%23x000e9%3Bra%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27999328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lancellotti%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27999328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oury%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27999328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5184791/


178 

 

 
 

WIRTZ, S., NEUFERT, C., WEIGMANN, B. NEURATH, M.F. Chemically induced 

mouse models of intestinal inflammation. Nat Protoc, v.2, n.3, p.541-6, 2007. 

 

WONG J. M., DE SOUZA R., KENDALL C.W., EMAM A., JENKINS D.J. “Colonic 

health: fermentation and short chain fatty acids” World J 

Gastroenterol.  28;20(48):18177-88, 2014.   

 

WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION PRACTICE Guidelines, 2015. 

 

WU L.C., FAN N.C., LIN M.H., CHU I.R., HUANG S.J., HU C.Y., HAN S.Y.. Anti-

inflammatory effect of spilanthol from Spilanthes acmella on murine macrophage by 

down-regulating LPS-induced inflammatory mediators. J Agric Food Chem. ,56(7), 

p.2341-9, 2008 

 

WU, S.J. et al., Delivery of berberine using chitosan/fucoidan-taurine conjugate\ 

nanoparticles for treatment of defective intestinal epithelial tight junction barrier. 

Marine Drugs, 12(11), pp.5677–5697, 2014. 

 

XAVIER, R. J., PODOLSKY, D.K. Unravelling the pathogenesis of inflammatory 

bowel disease. Nature Reviews, v. 448, p. 427–434, 2007. 

 

XIAO, C., WU, Q. P., CAI, W., TAN, J. B., YANG, X. B., ZHANG, J. M. Hypoglycemic 

effects of Ganoderma lucidum polysaccharides in type 2 diabetic mice. Archives of 

Pharmacal Research, 35(10):1793-1801, 2012. 

 

YANG, Y. et al. Numb modulates the paracellular permeability of intestinal epithelial 

cells through regulating apical junctional complex assembly and myosin light chain 

phosphorylation. Experimental Cell Research, 319(20), pp.3214–3225, 2013. 

 

YEOM, Y. & KIM, Y. The Sasa quelpaertensis Leaf Extract Inhibits the Dextran 

Sulfate Sodium-induced Mouse Colitis Through Modulation of Antioxidant Enzyme 

Expression. Journal of cancer prevention, 20(2), pp.136–146, 2015. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25561785
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25561785


179 

 

 
 

YIANGOU Y., FACER P., DYER N.H., CHAN C.L., KNOWLES C., WILLIAMS N.S., 

ANAND P. Vanilloid receptor 1 immunoreactivity in inflamed human bowel. Lancet 

357: 1338–1339, 2001. 

 

YUE, Y. et al. Wild jujube polysaccharides protect against experimental inflammatory 

bowel disease by enabling enhanced intestinal barrier function. Food Funct., 6(8), 

pp.2568–2577, 2015. 

 

ZAPOLSKA-DOWNAR, D., NARUSZEWICZ, M. “Propionate reduces the cytokine-

induced VCAM-1 and ICAM-1 expression by inhibiting nuclear factor-kappa B 

(NFkappaB) activation” J. Physiol. Pharmacol, 60, 123–131, 2009. 

 

ZHANG F.X., KIRSCHNING C.J., MANCINELLI R., et al. Bacterial lipopolysaccharide 

activates nuclear factor-kappaB through interleukin-1 signaling mediators in cultured 

human dermal endothelial cells and mononuclear phagocytes. J Biol Chem, 274: 

7611 14, 1999. 

 

ZHANG H., XUE Y., WANG H., HUANG Y., DU M., YANG Q., ZHU MJ. Mast cell 

deficiency exacerbates inflammatory bowel symptoms in interleukin-10-deficient 

mice. World J Gastroenterol. Jul 21;20(27):9106-15, 2014.  

 

ZHANG, Y. et al. Allyl methyl disulfide inhibits IL-8 and IP-10 secretion in intestinal 

epithelial cells via the NF-kB signaling pathway. International 

Immunopharmacology, 27(1), pp.156–163, 2015. 

 

ZHAO, Q. et al.  Milk Fat Globule – Epidermal Growth Factor 8 Is Decreased in 

Intestinal Epithelium of Ulcerative Colitis Patients and Thereby Causes Increased 

Apoptosis and Impaired Wound Healing. Molecular Medicine, (16), pp.497–506, 

2011. 

 

ZHAO, H. et al. Astagalus Polysaccharide Attenuates Murine Colitis through Inhibiton 

of the NLRP3 Inflammasome. Planta Med., Jun 9. [Epub ahead of print], 2016. 

 


