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RESUMO 
As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) são caracterizadas por processo inflamatório crônico, nesse 

cenário, produtos naturais surgem como alternativas terapêuticas e o metil jasmonato (MeJA) por apresentar 

comprovadas propriedades anti-inflamatórias e antiproliferativas vem a ser uma provável alternativa de 

tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial efeito tecidual do MeJA em ratos Wistar adultos 

com colite induzida por ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS). Foram utilizadas amostras do colo distal de 20 

animais, distribuídos em quatro grupos eutanasiados após um período de sete dias e tratados via gavagem 

com metil jasmonato 300 mg/Kg. Foram avaliados a partir de material coletado previamente: graduação da 

fibrose colônica; deposição das fibras colágenas imaturas do tipo III e níveis da enzima inflamatória 

mieloperoxidase (MPO). Constatamos que após a administração oral do metil jasmonato, houve a diminuição 

da inflamação colônica e um maior incremento na síntese de colágeno tipo III na túnica submucosa intestinal 

favorecendo o processo de reparo tecidual e evidenciando um perfil anti-inflamatório.   

 
 Palavras-Chave: Fibrose crônica; Inflamação crônica; Tratamento, MPO; MeJA. 

 

1 INTRODUÇÂO 
 

As doenças inflamatórias intestinais (DII) incluem duas formas principais, a 
Doença de Crohn (DC) e a retocolite ulcerativa (RCU), que embora distintas, 
compartilham muitas características em comum. Ambas são doenças inflamatórias 
crônicas que afetam o trato gastrointestinal (TGI) e apresentam um curso alternado 
por episódios de remissão e ativação da doença com manifestações clínicas de dor 
abdominal, diarreia severa, sangramento retal, febre, perda de peso e potencial para 
complicações sistêmicas e Extra intestinais [1]. 

Quando a DII é diagnosticada numa nova população, a RCU invariavelmente 
precede DC e tem maior incidência, sendo está de 1,2 a 20,3 casos e sua prevalência 
é de 7,6 a 246 casos em 100 mil por ano. Já a DC apresenta incidência de 0,03 a 
15,6 casos e prevalência de 3,6 a 214 casos em 100 mil por ano. Entre as crianças, 
no entanto, a RCU é menos prevalente do que a DC. Maior incidência e prevalência 
das DII são vistas nas populações do norte Europeu e da América do Norte; em 
contrapartida, a menor ocorre na Ásia continental, onde a RCUI é de longe a forma 
mais comum encontrada [2]. As DII representam um problema de saúde pública em 
muitos países e a sua incidência e prevalência mundial vem aumentando desde a 
segunda metade do século XX, principalmente em função do estilo de vida [3-4]. 
Ambiente e estilo de vida também estão ligados ao aparecimento de DII; tabagismo, 
dietas ricas em gordura e açúcar, o uso de medicamentos, estresse e alto nível 
socioeconômico parecem estar associados às DII [5]. 

Apesar dos grandes avanços realizados sobre a compreensão dos 
mecanismos básicos da inflamação e da patogênese, a causa das DII ainda 
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permanece desconhecida. Sua etiologia multifatorial e complexa inclui a interação 
de fatores genéticos, imunológicos, da microflora intestinal e ambientais [6-8]. 

Tendo em vista estes fatores, a hipótese levantada e mais amplamente 
sustentada de sua etiologia é que uma complexa interrupção na homeostasia do 
microambiente na mucosa intestinal, em indivíduos geneticamente predispostos, 
gera uma resposta imune agressiva de células T contra um subgrupo de bactérias 
entéricas comensais, ocasionando a inflamação. Dentre os fatores ambientais que 
poderiam desencadear o desequilíbrio da homeostasia destaca-se o hábito de fumar, 
o uso de antibióticos e fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, infecção, 
estresse e alimentação rica em aditivos [7]. 

As plantas medicinais têm um importante papel na saúde mundial. Estima-se 
que de 25 a 30% de todos os fármacos avaliados como agentes terapêuticos são 
derivadas de produtos naturais [9]. Nas últimas décadas diversos produtos naturais 
com importante atividade biológica vêm sendo testados no tratamento das DII. Com 
efeitos positivo e propriedades anti-inflamatórias e/ou antioxidantes no tratamento de 
colite em testes realizados com animais destacam-se a planta Zataria multiflora 
Boiss., da família Lamiaceae, comumente encontrada na região do Paquistão, Iraque 
e Irã [10], o resveratrol, um composto polifenólico encontrado nas cascas da uva 
vermelha, no vinho, e em Pinus maritima Mill. [11], o óleo de copaíba (Copaifera 
langsdorffii Desf.) [12], a curcumina, obtida da Cúrcuma longa L. [13], o extrato 
hidroalcoólico de própolis e Myracrodruon urundeuva, conhecida como aroeira do 
sertão. 

Uma série de produtos naturais incluindo os jasmonatos possuem 
comprovados efeitos anti-inflamatórios, uma ação atribuída a inibição da liberação 
de mediadores inflamatórios [14]. A família dos jasmonatos compreende: cis - 
jasmonato (CJ), ácido jasmônico (AJ) e o metil jasmonato [15], são ácidos graxos 
ciclopentanonas, isolados primeiramente a partir do óleo essencial de Jasminum 
grandiflorum [16], contudo, sabe-se que são amplamente distribuídos em todo reino 
vegetal e encontrado em certos microrganismos [17]. A via de biossíntese dos 
jasmonatos foi elucidada na década de 1980 e os experimentos mostraram que os 
jasmonatos exercem efeitos sobre um largo espectro de processos fisiológicos. Hoje, 
os jasmonatos são reconhecidos como um dos mais potentes e importantes 
sinalizadores para a regulação de genes relacionados com a defesa em diferentes 
espécies do reino vegetal [18-21], atuando na transdução de sinal intermediário 
quando as plantas são sujeitas a estresses ambientais como a radiação UV, choque 
osmótico, drogas citotóxicas e calor [22-23]. 

O MeJA é o membro mais bem estudado da família dos jasmonatos, e foi 
relatado sua atividade antiproliferativa [24] e antioxidante [25], anticancerígena [17, 
26-28] e antiparasitária [29]. O MeJA é seletivamente tóxico para as células 
cancerígenas humanas, não afetando células normais, induzindo a apoptose por 
vários mecanismos [2], uma propriedade que favorece o seu desenvolvimento na 
terapêutica tanto para o câncer, quanto para outras doenças [26]. Além disso, este 
hormônio vegetal, compartilha a mesma estrutura parcial com as prostaglandinas, e 
MeJA e seus análogos demonstraram inibir a formação de mediadores inflamatórios, 
sugerindo seu papel em condições de inflamação [14]. A biossíntese de jasmonatos 
em plantas é diferente da biossíntese das prostaglandinas em mamíferos. Em 
animais, as prostaglandinas são sintetizadas a partir do ácido araquidônico (C20:4), 
enquanto jasmonatos são sintetizados do ácido linolênico (C18: 3) em plantas [30]. 
Experimentos revelaram que o MeJA reduziu respostas nociceptivas associadas a 
condições inflamatórias em animais. A eficácia do MeJA nestes estados dolorosos 
está relacionada com a inibição da liberação de mediadores inflamatórios, em 
particular prostaglandinas, que sensibilizam nociceptores para causar dor, inibindo a 
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formação de mediadores pró-inflamatórios, que são também conhecidos por causar 
dor [14].  
No teste de toxicidade aguda, Umukoro e Olugbemide [31] verificaram que o MeJA 
aplicado via intraperitoneal foi bem tolerado, nas doses de 100-300 mg/kg em ratos, 
e nenhum sintoma tóxico ou morte foram verificados. Mudanças comportamentais 
(ataxia, sedação e hiperventilação) só foram observados em maiores doses de MeJA 
(400 e 500 mg / kg). Tomados em conjunto, estas descobertas sugerem que o MeJA 
possui atividade antinociceptiva e pode servir como um agente terapêutico no 
tratamento da dor inflamatória. 

  
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este projeto contempla novas técnicas experimentais as quais foram 
desenvolvidas a partir da coleta de amostras teciduais conforme proposto no projeto 
de doutorado do orientador deste projeto, desenvolvido na Universidade Estadual de 
Maringá. Foram utilizados 20 ratos machos, adultos, com noventa dias de idade. Os 
animais foram mantidos em caixas de polipropileno, quatro animais por caixa e com 
temperatura controlada (23ºC/ 25º C) e ciclos de iluminação de claro e escuro de 12h 
no biotério setorial do Departamento de Ciências Morfológicas (DCM).  

Os animais receberam ração padronizada e água ad libidum, distribuídos em 
quatro grupos, que foram eutanasiados em diferentes tempos, organizados nos 
seguintes grupos: GRUPO CC: animais controle; (n=5); GRUPO CJ: animais que 
receberam enema de 0,6 ml de solução salina 0,9% e doses diárias de solução metil 
jasmonato via gavagem; (n=5); GRUPO TN: animais que receberam enema com 
solução de 15 mg de TNBS (0,3 ml) dissolvidos em 0,3 ml de etanol a 30%, sem 
nenhuma forma de tratamento; (n=5). GRUPO TJ: animais que receberam enema 
com solução de 15 mg de TNBS (0,3 ml) dissolvidos em 0,3 ml de etanol a 30% e 
tratamento diário de metil jasmonato (300 mg/kg) via gavagem. (n=5). Os estudos 
que envolveram a utilização de animais obedeceram aos princípios éticos adotados 
pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foram submetidos à 
análise pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Estadual 
de Maringá e aprovado (Parecer 074/2014). 

Previamente a indução do modelo de colite experimental os animais 
permaneceram em jejum por 12 horas com livre acesso a água. Posteriormente, os 
animais, foram anestesiados com tiopental sódico® (40 mg/kg) e receberam 
aplicação intraretal de 0,6 ml de solução contendo 0,3 ml de TNBS (Sigma-Aldrich® 
St Louis/MO, USA) (15 mg) dissolvido em 0,3 ml de etanol 30%. A aplicação foi 
realizada em dose única por meio de cateter de polietileno, inserido de 6 a 8 cm a 
partir do ânus, com os ratos suspensos pela cauda. A solução foi instilada lentamente 
e os animais foram mantidos nesta posição por mais 30 segundos após o término da 
aplicação para evitar o refluxo da solução aplicada [32].  

Amostras do colo distal foram lavadas em solução salina 0,9%, fixadas por 24 
horas em formol 10%, desidratadas em séries ascendente de álcoois, diafanizadas 
em xilol, e incluídas em parafina para a obtenção de cortes histológicos longitudinais 
semi-seriados com 5 µm de espessura. Posteriormente foram corados pelo método 
de Hematoxilina & Eosina, e foram utilizados para avaliar a intensidade microscópica 
da inflamação, a qual foi graduada semi-quantitativamente (modificado de Boyer et 
al. 2005) [33]. 

Os animais foram eutanasiados com sobre dose de tiopental sódico® 
(120mg/Kg), posteriormente foram laparatomizados sendo coletadas amostras do 
colo distal destinadas a avaliação estereomicroscópia, processamento histológico 
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para avaliação tecidual. Parte das amostras foram fixadas em nitrogênio líquido e 
armazenadas a temperatura de -80°C para análises de parâmetros antioxidantes. 

Cortes histológicos foram corados com a técnica de histoquímica Picrosirius 
utilizando o corante Sirius-red e contra corados com hematoxilina para avaliar a área 
ocupada por fibras colágenas do tipo III em microscópio com luz polarizada. A análise 
será realizada na túnica submucosa em 30 imagens/animal perfazendo o total de 
1.697,04 µm2, em objetiva de 20 vezes. Estas imagens foram digitalizadas e 
analisadas com software de Image Pro Plus®, version 4.5 (Media Cybernetics, USA). 

A atividade da enzima inflamatória mieloperoxidase (MPO) será medida no 
sobrenadante do homogenato obtido a partir do processamento de amostras 
coletadas do colo distal, segundo o método descrito por Krawisz et al.,1983. As 
amostras do colo distal foram cuidadosamente maceradas e homogeneizadas em 
homogeneizador de Potter, em tampão fosfato de sódio (PBS) 50 mM, pH 6,0 
contendo brometo de hexadeciltrimetilamônio (HETAB) 0,5% (p/v) (Sigma 
Chemical® Co. St. Louis, USA) na relação de 1ml de PBS para cada 50mg de tecido. 
Em seguida foram submetidas a banho de ultrassom, aquecidas por duas horas em 
banho-maria a 60°C e centrifugadas a 5000g, temperatura de 25°C por 10 minutos. 

Dez microlitros do sobrenadante obtido de cada amostra foram pipetados em 
triplicata em uma microplaca de 96 poços em seguida, adicionado a 200μl do reativo 
de coloração composto por 0,0042g de dihicloridrato de o-dianisidina (Sigma 
Chemical® Co. St. Louis, USA), 22,5 ml de água bidestilada, 2,5 mL de PBS 50 mM, 
pH 6,0 e 12,5μl de peróxido de hidrogênio (1%). A reação será bloqueada após 5 
minutos adicionando-se 30μl de acetato de sódio 1,46M. A atividade enzimática será 
determinada e a absorbância medida a 450 nm utilizando espectrofotômetro de 
microplacas (Asys Expert Plus®) [34]. 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
3.1 Análise do perfil inflamatório pelas enzimas mieloperoxidase (MPO) 

e reparação tecidual pela deposição de fibras colágenas do tipo III. 
 

A avaliação microscópica do cólon distal dos animais está expressa na tabela 
1. Os animais dos grupos CC e CJ apresentavam morfologia intestinal padrão em 
todas as túnicas. Presença de criptas revestidas por epitélio simples cilíndrico e 
abundância de células caliciformes. Na túnica submucosa a organização das fibras 
colágenas permite a classificação deste como tecido conjuntivo moderadamente 
denso, a túnica muscular externa íntegra apresentava entre as fibras musculares 
lisas, discreta presença de eosinófilos e com gânglios mioentéricos constituídos por 
corpos celulares neuronais e corpos celulares gliais. Serosa reduzida e distinta. 
Sendo assim, estes grupos não apresentaram diferenças entre si na pontuação do 
escore (p<0.05). 
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Tabela 1.  

Determinação do perfil inflamatórios pela atividade das enzimas mieloperoxidase (MPO) e proporção 

de fibras colágenas do tipo III (mm2) (n=5/grupo), dos grupos que receberam soluções via enema e 

tratamento via gavagem durante 28 dias, como segue: salina (CC); salina e  MeJA (CJ);  TNBS (TN);  

TNBS  e  MeJA isolado (TJ) e TNBS e MeJA complexado com CDs (TC). Resultados expressos em 

média ± erro padrão. 

(*) Teste de Kruskall-Wallis, pós-teste de Dunn`s. (**) Análise de variância One-way ANOVA, seguido 

pelo pós-teste de Tukey. Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna indicam diferença 

estatística (p<0.05). 

A avaliação da atividade da enzima MPO (Tabela 1) foi utilizada como um 
marcador indireto da infiltração de leucócitos no colo distal de animais submetidos 
ao modelo de colite experimental quimicamente induzida. Após a instilação de TNBS, 
houve um aumento na atividade da enzima MPO no grupo TN quando comparado 
aos grupos CC (32,44%) (p<0.05) e CJ (594%) (p<0.05). O tratamento com metil 
jasmonato isolado (grupo TJ) indicou redução na atividade da enzima MPO 
(45,24%). 

Da mesma forma, a comparação da reparação tecidual, feita pela deposição 
de colágeno do tipo III (Tabela 1) foi consideravelmente maior. A deposição 
aumentou no grupo TJ quando comparadas com grupo TN foi de (68,3%) (p<0.05), 
após instilação de TBNS e tratamento com metil jasmonato, mostrando uma 
significativa melhora no perfil de regeneração tecidual e facilitando assim o processo 
de fibroplasia. 

 
    
4.       CONCLUSÂO 

 
O tratamento das DIIs merece atenção, pois se trata de um problema de saúde 

pública em ascensão nas populações mundiais e por suas características 
inflamatórias apresentarem uma difícil cura já que os tratamentos convencionais não 
apresentaram efeitos significativos. Desta forma, após a análise dos resultados da 
pesquisa constatamos que o metil jasmonato vem a ser uma possível forma de 
tratamento para as doenças inflamatórias, sendo de grande valia seu potencial anti-
inflamatório associado a remodelagem tecidual durante o processo de reparo do colo 
distal. 
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