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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. Serão avaliados a partir de material coletado previamente: a caracterização 
do modelo de colite quimicamente induzido e o perfil antineuroinflamatório no plexo mientérico. Acreditamos 
que a administração oral do metil jasmonato será capaz de promover a restauração das túnicas intestinais e 
diminuir a neuroinflamação do colo distal, ambas características que mantém as lesões transmurais nas DIIs. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Colite; MeJA; Neurônio Entérico; Tratamento. 
 

1. INTRODUÇÃO 
  
 A Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa (RCU) são consideradas as 

principais doenças inflamatórias intestinais em acometimento humano, sendo elas doenças 
de desordem inflamatória intestinal, porém sua etiologia ainda não é completamente 
elucidada. Há ação direta de fatores genéticos, ambientais e imunológicos contra a flora 
microbiana simbiótica (SANCHEZ-MUÑOZ, DOMINGUEZ-LOPEZ, YAMAMOTO-
FURUSHO, 2008), que promovem inflamação crônica do cólon e reto em decorrência de 
alterações imunes, a qual gera produção exagerada de mediadores inflamatórios e 
substâncias oxidantes, causando lesões principalmente na camada mucosa intestinal 
(SANTOS et al., 2014). Em humanos, DIIs atingem principalmente pessoas entre 15 e 35 
anos de idade, e dentre os fatores ambientais predisponentes, pode-se destacar o 
tabagismo (KANDHARE et al., 2012), sendo os indivíduos acometidos mais predispostos à 
ocorrência de câncer de cólon e reto, e também de displasia nos mesmos (SERIL, 2003). 
 Os macrófagos e as APC’s da camada mucosa são as principais células 
inflamatórias envolvidas, sendo responsáveis pela produção em alta escala de citocinas 
inflamatórias que culminam com a piora do quadro clínico, tendo ainda participação de 
linfócitos T (T auxiliares 1 e 2, e também T citotóxico) infiltrados na mucosa intestinal. A 
resposta Th1 relaciona-se com a DC, enquanto Th2, com RCU (FIOCCHI, 1998). Há 
produção inicial de espécies reativas de oxigênio (ERO), as quais objetivam causar a morte 
celular através do estresse oxidativo (EREJUWA, SULAIMAN, WAHAB, 2012), com 
interação dos radicais livres e membrana celular lipídica, culminando com sua ruptura 
(ESMAILY et al., 2009), destacando-se o TNF-α, que também induz produção de mais 
citocinas (LIU, WANG, 2011), onde o principal dano será a destruição das células epiteliais 
intestinais (ARAB et al., 2014), gerando inflamação e até úlceras de mucosa (HARTMANN 
et al., 2012). Histologicamente, tem-se infiltrado celular inflamatório de neutrófilos, 
monócitos e linfócitos, principalmente; ulcerações e edema; redução da produção de muco 
(FIOCCHI, 1998). O principal sinal clínico é a diarreia (MARTÍN et al., 2004). Tais eventos 
estão associados com a degeneração do Sistema Nervoso Entérico (SNE), resultando em: 
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alteração na secreção de substâncias, aumento do peristaltismo, dor, hiperplasia e 
hipertrofia de células e fibras nervosas, e dilatação dos plexos nervosos (GEBOES, 
COLLINS, 1998).  

 O uso experimental do ácido Trinitrobenzenosulfônico (TNBS), diluído em solução 
alcoólica a 50%, como forma de mimetizar a ocorrência das DIIs, foi proposto inicialmente 
por Morris et al. em 1989, apresentando características teciduais semelhantes. O MeJA foi 
isolado primeiramente a partir do óleo essencial de Jasminum glandiforum (FAROOQI, 
BUTT, RAZZAQ, 2012). Como alternativa terapêutica, apresenta propriedades 
anticancerígenas e antiproliferativas, com benéfica ação em leucemia, tumores de próstata 
e mama, e também de melanoma, inibindo hormônios de crescimento tumoral e induzindo 
apoptose celular por ação em mitocôndrias (FINGRUT et al., 2005; FAROOQI, BUTT, 
RAZZAQ, 2012), antioxidante (WANG, BOWMAN, DING, 2007), antinociceptiva 
(UMUKORO, OLUGBEMIDE, 2011), anti-inflamatória (DANG et al., 2008) e antiparasitária 
(OFER, GOLD, FLESCHER, 2008).  

 Este presente estudo tem como objetivo analisar o efeito anti-inflamatório do mesmo, 
avaliar o perfil histológico das camadas intestinais afetadas pelo modelo experimental e 
comparar a resposta das túnicas intestinais para reparação através da terapêutica com 
MeJA. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 O presente estudo obedece às normas e recomendações do Colégio Brasileiro de 
Experimentação Animal (COBEA), e a utilização de animais segundo a metodologia deste 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Estadual de 
Maringá, segundo parecer 074/2014. Foram utilizados 20 ratos (Rattus norvegicus), 
linhagem Wistar, machos, adultos, com noventa dias de idade. Os animais foram mantidos 
no biotério central da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 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).  

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 
(MORRIS et al., 1989).  

 Cortes histológicos longitudinais semi-seriados com 5 µm de espessura serão 
corados pelo método de Hematoxilina; Eosina, e utilizados para avaliar a intensidade 
microscópica da inflamação, a qual será graduada qualitativamente. Para a quantificação 
dos leucócitos polimorfonucleares, será realizada a contagem microscópica de 30 gânglios 
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localizados nos plexos nervosos entéricos por animal, totalizando cento e cinquenta 
gânglios por grupo. Será utilizada lentes objetivas com aumento de 100 vezes e ocular com 
aumento de 10 vezes totalizando ampliação final de 1000 vezes, para tal análise será ainda 
utilizado óleo de emersão. Para caracterização dos tipos de leucócitos polimorfonucleares 
(basófilos, eosinófilos, linfócitos, monócito, neutrófilo e outros) serão utilizados os mesmos 
gânglios nervosos entéricos como descritos na quantificação anterior. 

 
3. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 
 

Através desta avaliação prática, é esperado comprovar o efeito anti-inflamatório em 
SNE alcançado pelo MeJA e, também, a capacidade de potencializar a regeneração das 
túnicas entéricas, visto tais efeitos já anteriormente elucidados. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conhecendo-se a dificuldade terapêutica relacionada às DIIs, a busca por soluções 
alternativas mostra-se necessária, visando a redução dos danos à saúde dos pacientes. 
Portanto, o MeJA, com suas propriedades anteriormente relatadas, pode ser uma opção a 
ser introduzida na terapia, através da comprovação de sua eficácia citológica e histológica 
intestinal.  
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