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RESUMO 
 

O metil jasmonato (MeJA) é amplamente encontrado no reino vegetal e alguns benefícios do seu uso estão 
associados com a redução da inflamação articular e hepática, e do estresse oxidativo hepático em ratos com 
artrite induzida por adjuvante (AIA). A AIA é uma imunopatologia experimental que compartilha muitas 
características com a artrite reumatoide. A inflamação na artrite induzida por adjuvante tem caráter sistêmico, 
afetando vários tecidos, inclusive o cérebro. É relatado que o MeJA administrado por via intraperitoneal em 
camundongos, reverte o comprometimento da memória causado pela escopolamina, e essa ação foi 
associada à melhora dos níveis de biomarcadores de estresse oxidativo no cérebro. Desse modo, o objetivo 
desse estudo foi investigar as ações do MeJA administrado por via oral (75 a 300 mg·Kg-1) sobre a inflamação, 
o estado oxidativo e as atividades enzimáticas no cérebro de ratos com artrite induzida por adjuvante. Os 
resultados mostram que o MeJA reduziu a inflamação e aumentou a atividade das enzimas antioxidantes 
(catalase e superóxido dismutase) assim como também o conteúdo de glutationa reduzida em cérebro de 
ratos artríticos. Por outro lado, o MeJA promoveu o deslocamento da hexoquinase da membrana mitocondrial 
externa de cérebros sadios e artríticos, e este efeito pode prejudicar potencialmente a fosforilação e o 
metabolismo da glicose. No entanto, em termos gerais, o MeJA reduz consideravelmente o estresse oxidativo 
e a inflamação causados pela artrite em cérebro de ratos.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

O metil jasmonato (MeJA) é uma ciclopentanona que foi primeiramente isolado do 
óleo essencial da flor de jasmim (jasminum grandiflorum), e está amplamente disseminado 
no reino vegetal, onde funciona como molécula sinalizadora associada ao estresse biótico 
e abiótico (RAVIV; COHEN; REISCHER-PELECH, 2013). O MeJA compartilha semelhança 
estrutural com prostaglandinas anti-inflamatórias e, portanto, tem sido investigado 
recentemente como um agente anti-inflamatório promissor (CESARI et al., 2014). A artrite 
reumatoide é uma doença inflamatória crônica e autoimune que culmina com a destruição 
progressiva das articulações e afeta aproximadamente 1,0% da população adulta no mundo 
(UHLIG; MOE; KVIEN, 2014). A inflamação na artrite reumatoide é sistêmica e também 
afeta o cérebro, onde causa fadiga e redução da função cognitiva. 

Um estudo prévio, mostrou que o MeJA administrado intraperitonealmente atenua a 
disfunção da memória, diminui os níveis de prostaglandina E, TNFα e IL-1 e suprime a 
expressão de COX-2 e iNOS no cérebro de camundongos com neuroinflamação induzida 
por LPS (SOLOMON; TAGHOGHO, 2017). Desse modo, o objetivo deste estudo foi 
investigar as ações da MeJA administrado por via oral (75 a 300 mg·Kg-1) sobre a 
inflamação, o estresse oxidativo e sobre atividades enzimáticas selecionadas no cérebro 
de ratos com artrite induzida por adjuvante (AIA). A AIA é um modelo experimental em ratos 
que apresenta várias características da artrite reumatoide em humanos. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODO 
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A artrite foi induzida em ratos machos da linhagem Holtzman com o adjuvante 
completo de Freund. Os animais controles e artríticos foram tratados, via oral, diariamente 
por 23 dias, sendo 5 antes e 18 dias após a indução da artrite.  

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em sete grupos: controles (C); 
controles (C300) tratados com MeJA na dose de 300 mg·Kg-1; artríticos (A); artríticos (A75, 
A150 e A300) tratados com MeJA, respectivamente nas doses de 75, 150 e 300 mg·Kg-1, e 
artríticos (AIBU) tratados com ibuprofeno 30 mg·Kg-1. 

Os ratos em jejum (12 h) foram anestesiados com uma dose excessiva de tiopental 
sódico (100 mg·Kg-1), o cérebro foi removido e utilizado para preparar o homogenato 
tecidual em tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,4). As mitocôndrias foram isoladas por 
centrifugação diferencial. Marcadores de estresse oxidativo e atividades enzimáticas foram 
avaliados por espectrofotometria e espectrofluorimetria. Os procedimentos foram 
aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade de Maringá 
(Protocolo número CEUA 4475171016). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

C C300 A A75 A150 A300 AIBU
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

*

#

*

*
*

A TBARS

T
B

A
R

S
 (

n
m

o
ls

m
g

-1
)

C C300 A A75 A150 A300 AIBU
0

2

4

6

8

10

12

14

*

#

*

*

*

B Carbonyl groups

P
ro

te
in

 c
a
rb

o
n

y
l 
g

ro
u

p
s

 (
n

m
o

ls
m

g
-1

)

C C300 A A75 A150 A300 AIBU
0

1

2

3

4

5

6

7

*

#

*

*

*C ROS

R
O

S
 (

n
m

o
l 
m

g
-1

)

 
 

Figura 1. Efeitos do tratamento MeJA sobre o estresse oxidativo no cérebro de ratos saudáveis e 
artríticos. Os níveis de TBARS (A), grupos carbonil de proteínas (B) e espécies reativas de oxigênio (C) 
foram determinados no cérebro. Os valores são expressos por mg de proteína. C, controles tratados com 
óleo de milho; C300, controles tratados com 300 mg · Kg-1 MeJA; A, ratos artríticos tratados com óleo de 
milho; A75, A150 e A300, ratos artríticos tratados respectivamente com 75, 150 e 300 mg · Kg-1 de MeJA; 

AIBU: ratos artríticos tratados com 30 mg de ibuprofeno. 

 
A Figura 1 mostra os níveis de TBARS, grupos de proteína carbonil e conteúdo de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) no cérebro de ratos controle e artríticos e os efeitos 
do tratamento com MeJA sobre estes parâmetros. Os níveis de TBARS e grupos carbonil 
foram 2,2 e 1,7 vezes elevados, respectivamente, no cérebro de ratos artríticos. O 
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tratamento com 300 mg · Kg-1 de MeJA diminuiu os níveis de TBARS e carbonil a valores 
próximos aos controles. Os níveis de ROS foram 1,4 vezes maiores no cérebro de ratos 
artríticos e o tratamento com 300 mg · Kg-1 de MeJA diminuiu esses valores à níveis 
próximos aos controles. O tratamento de animais artríticos com ibuprofeno não melhorou 
nenhum parâmetro de estresse oxidativo no cérebro. 

O MeJA impediu o aumento das atividades de mieloperoxidase (MPO) e xantina 
oxidase, assim como também o conteúdo de nitrito + nitrato induzido pela artrite. Por outro 
lado, o tratamento com MeJA impediu, parcial ou totalmente, a diminuição das atividades 
das enzimas catalase e superóxido dismutase (SOD) e também o conteúdo de glutationa 
reduzida (GSH) causada pela artrite. Além disso, a MeJA aumentou as atividades de pelo 
menos duas desidrogenases mitocondriais. Esta ação pode estar relacionada com o 
aumento da produção de NADPH necessária para suprir equivalentes redutores para o ciclo 
de redução da glutationa (SÁ-NAKANISHI et al., 2014). O potencial de membrana, e a 
geração de ROS não foram modificadas pelo MeJA em mitocôndrias de cérebro. No 
entanto, o MeJA causou um descolamento da enzima hexoquinase da membrana externa 
de mitocôndria, em ratos saudáveis e artríticos. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tratamento com MeJA diminuiu a inflamação e o estresse oxidativo no cérebro de 
ratos com artrite induzida por adjuvante. A melhora do estresse oxidativo ocorreu em 
consequência da redução da inflamação associada ao aumento da atividade dos sistemas 
de defesa antioxidantes. No entanto, o descolamento da hexoquinase da mitocôndria 
externa induzido pelo MeJA pode prejudicar a fosforilação e o metabolismo da glicose. As 
doses efetivas de MeJA foram relativamente altas, mas os resultados do presente estudo 
fazem deste composto um potencial ponto de partida para o desenvolvimento de drogas 
anti-inflamatórias e antireumáticas. Pesquisas futuras devem considerar o provável efeito 
do MeJA sobre o metabolismo cerebral de glicose.  
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