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RESUMO 

A colite ulcerativa compreende uma doença inflamatória intestinal, cuja consequência mais 

severa é o desenvolvimento de neoplasia intestinal. Os medicamentos atualmente utilizados 

para o tratamento da doença desencadeiam uma variedade de efeitos adversos sérios e não são 

eficazes em muitos casos. Estudos recentes apontaram para a eficácia de produtos naturais no 

tratamento de processos inflamatórios. Extratos de algas marinhas e seus produtos purificados 

têm mostrado efeito protetor em modelos de inflamação e a associação de terapias tradicionais 

com probióticos tem melhorado significativamente o quadro clínico da colite ulcerativa. 

Sendo assim, os objetivos do presente estudo incluíram avaliar os efeitos do uso da potencial 

cepa probiótica Enterococcus faecium 32 (Ef32), do extrato metanólico da alga marinha verde 

Caulerpa mexicana (E.M.) e da administração conjunta no modelo murino de colite induzida 

por dextrana sulfato de sódio (DSS). Nesse sentido, camundongos C57BL/6 machos foram 

pré-tratados oralmente com Ef32 (10
9
 UFC/ml) durante sete dias. Nos sete dias seguintes, a 

colite experimental foi induzida através da administração DSS 3% (p/v) diluída na água de 

beber dos animais. Neste período, os animais foram tratados com Ef32 diariamente e com o 

E.M. (2,0 mg/kg) em dias alternados pela rota intravenosa. O desenvolvimento de colite foi 

monitorado através do índice de atividade da doença (IAD), que leva em consideração a perda 

de peso corporal, consistência e presença de sangue nas fezes. Após eutanásia dos animais, o 

cólon foi removido e mensurado e amostras do tecido foram destinadas à análise histológica e 

cultura para dosagem de citocinas. Os níveis de citocinas no sobrenadante da cultura do cólon 

foram mensurados por ELISA. Os tratamentos com o probiótico Ef32 ou com o E.M. 

sozinhos ou com a associação dessas duas substâncias desencadearam significativa melhora 

quanto à perda de peso corporal e IAD, e preveniram o encurtamento do cólon em resposta à 

DSS. Os tratamentos isolados desencadearam uma melhora discreta no dano tecidual da 

mucosa intestinal. No entanto, a combinação deles foi capaz de reparar completamente a 

injúria desencadeada pelo DSS. A associação foi ainda capaz de reduzir os níveis de todas as 

citocinas analisadas (IFN-γ, IL-4, IL-6, IL-12, IL-17A e TNF-α). Por outro lado, o tratamento 

com Ef32 não interferiu nos níveis de TNF-α, enquanto que o tratamento com o E.M não 

alterou os níveis de IL-6. Portanto, o potencial probiótico Ef32 e o E.M. e especialmente 

quando essas substâncias foram associadas, mostraram-se alternativas promissoras no 

tratamento da colite ulcerativa, como demonstrado no modelo experimental em razão dos seus 

efeitos benéficos sobre parâmetros clínicos e morfológicos, bem como pela redução da 

produção de citocinas pró-inflamatórias das respostas Th1, Th2 e Th17. 

Palavras-chave: Inflamação. Caulerpa mexicana. Probiótico. 



 

 

ABSTRACT 

Ulcerative colitis comprising an inflammatory bowel disease, whose most severe consequence 

is the development of intestinal neoplasia. The drugs currently used to treat the disease trigger 

a variety of serious adverse effects and are not effective in many cases. Recent studies 

demonstrated the effectiveness of natural products for the treatment of inflammatory 

processes. Seaweed extracts and their purified products have shown protective effects in 

models of inflammation and the association of traditional therapies with probiotics has 

significantly improved the clinical symptoms of ulcerative colitis. Therefore, the aims of this 

study include evaluating the potential effects of the use of probiotic strain Enterococcus 

faecium 32 (Ef32), the methanolic extract of the green seaweed Caulerpa mexicana (M.E.) 

and their concomitant administration in a murine model of colitis induced by dextran sodium 

sulfate (DSS). Accordingly, C57BL /6 mice were pretreated orally with Ef32 (10
9
 CFU/ml) 

for seven days. In the seven days following, the colitis was induced by administration of 3% 

DSS (w/v) diluted in the animals drinking water. During this period, animals were treated 

daily with Ef32 and the M.E. (2.0 mg/kg) every other day by intravenous route. The 

development of colitis was monitored by the disease activity index (DAI), which takes into 

account the loss of body weight, consistency and presence of blood in stools. After 

euthanasia, the colon was removed, its length measured and tissue samples were destined for 

histological analysis and culture for cytokine quantification. The levels of cytokines in the 

culture supernatant of the colon were measured by ELISA. The treatments with the probiotic 

Ef32 or the M.E. alone or the combination of these two substances provoked significant 

improvement as to weight loss and DAI, and prevented the shortening of the colon in 

response to DSS. The isolated treatments triggered a slight improvement in intestinal mucosal 

tissue damage. However, their combination was able to completely repair the injury triggered 

by DSS. The association was also able to reduce the levels of all the cytokines analyzed (IFN-

γ, IL-4, IL-6, IL-12, IL-17A and TNF-α). On the other hand, the treatment with Ef32 did not 

interfere with the levels of TNF-α, whereas treatment with M.E. did not alter the levels of IL-

6. Moreover, the treatment with Ef32 not interferes in TNF-α levels, whereas treatment with 

M.E. did not alter the levels of IL-6. Therefore, the potential probiotic Ef32 and M.E. and 

especially when these samples were associated proved promising alternatives in the treatment 

of ulcerative colitis as demonstrated in an experimental model because of its beneficial effects 

on morphological and clinical parameters, and by reducing the production of proinflammatory 

cytokines of Th1, Th2 and Th17. 

Keywords: Inflammation. Caulerpa mexicana. Probiotic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As superfícies externas do organismo são consideradas importantes linhas de 

defesa, prevenindo a invasão de microrganismos e seus produtos. O trato gastrintestinal, 

responsável pela digestão e captação de nutrientes para manutenção das atividades 

metabólicas do indivíduo também compreende a maior superfície integrante do sistema 

imunológico do hospedeiro (MOWAT, 2003). A superfície do trato gastrintestinal protege o 

organismo contra a invasão de potenciais patógenos, enquanto induz respostas tolerogênicas 

para compostos inócuos de origem alimentar, microrganismos comensais e antígenos 

próprios, de modo a promover a manutenção da homeostase imunológica (MASON et al., 

2008). 

A mucosa intestinal representa então uma interface com o ambiente externo, 

atuando como componente da imunidade inata, uma vez que constitui uma barreira física para 

o conteúdo luminal (TURNER, 2009). Ela compreende as camadas de epitélio intestinal, de 

tecido conjuntivo subjacente (lâmina própria) e de tecido muscular. O epitélio intestinal é 

composto basicamente por quatro tipos celulares, que descendem de uma célula progenitora 

pluripotente, sendo eles os enterócitos absortivos, as células de Globet produtoras de muco, as 

células enteroendócrinas produtoras de hormônios e as células de Paneth, responsáveis pela 

síntese e secreção de peptídeos antimicrobianos ou lectinas (ABREU, 2010). Abaixo do 

epitélio intestinal está a lâmina própria, a camada de tecido conjuntivo que o sustenta e onde 

se encontram inúmeras células do sistema imune da mucosa (MOENS; VELDHOEN, 2011). 

A imunidade da mucosa intestinal compreende uma variedade de órgãos linfoides 

referidos como tecidos linfoides associados ao intestino ou GALT (do inglês, gut-associated 

lymphoid tissue). Constituem esses tecidos linfoides as placas de Peyer do intestino delgado, 

os folículos linfoides isolados do intestino grosso, os linfonodos mesentéricos e as 

criptoplacas. Além destas agregações de células imunes, ocorrem ainda linfócitos isolados 

entre as células epiteliais (linfócitos intraepiteliais), e linfócitos, macrófagos e células 

dendríticas dispersos na lâmina própria (HAKANSSON; MOLIN, 2011; PABST et al., 2005; 

NAGLER-ANDERSON, 2001; REIS; MUCIDA, 2012). 

Como consequência das suas funções, o trato gastrintestinal é constantemente 

desafiado com antígenos alimentares. No entanto, a maioria dos antígenos que entra em 

contato com a mucosa é de natureza inócua, de modo que, na maior parte dos casos, as 

respostas imunes orquestradas seguem na direção da tolerância (MASON et al., 2008). Muitos 

mecanismos estão envolvidos na indução da tolerância no trato gastrintestinal, estando 
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distribuídos em duas categorias: ignorância antigênica e tolerância ativa. A ignorância 

antigênica envolve a prevenção do acesso de antígenos às áreas reativas da mucosa intestinal 

e a tolerância ativa envolve a indução de respostas anti-inflamatórias antígeno-específicas e 

não específicas e/ou deleção de células imunes reativas (MASON et al., 2008). Assim, a 

interação dinâmica que ocorre no intestino normal cria um ambiente que é tolerante a 

antígenos da dieta, mas protetivo contra potenciais patógenos. 

O maior desafio para a manutenção da homeostase imune do trato gastrintestinal é 

representado pela microbiota, uma comunidade comensal, constituída por cerca de 10
14

  

bactérias, dentre residentes e transitórias, e cujo número aumenta a medida que se progride ao 

longo do trato gastrintestinal (ALLEN; TORRES, 2008; MANSON; RAUCH; GILMORE, 

2008). As bactérias simbiontes do intestino trazem uma série de benefícios ao hospedeiro, 

como a produção de nutrientes e vitaminas essenciais, metabolização de compostos 

indigestíveis, degradação de xenobióticos e ainda contribuem para o desenvolvimento da 

arquitetura intestinal. Além disso, previnem a colonização intestinal por microrganismos 

patogênicos tanto por meio da competição por espaço e nutrientes como pela secreção de 

bacteriocinas (GERRITSEN et al., 2011; ROUND; MAZMANIAN, 2009; WILLING; GILL; 

FINLAY, 2010). Apesar desses efeitos benéficos, os microrganismos simbiontes da 

microbiota dividem padrões moleculares similares aos encontrados em microrganismos 

patogênicos e que são reconhecidos pelo sistema imunológico, como o lipopolissacarídeo 

(LPS), peptideoglicano, lipoproteínas e flagelina. Essa sobreposição molecular torna a 

discriminação entre comensal e patogênico por parte do sistema imune intestinal um fato 

intrigante e que ainda não foi elucidado (LEE; MAZMANIAN, 2010). 

Diversos mecanismos estão sendo implicados na ausência de resposta imune 

inflamatória aos antígenos da microbiota. Na verdade, a própria microbiota parece induzir tal 

tolerância, uma vez que os microrganismos comensais têm sido implicados na indução da 

função barreira do epitélio intestinal. Esse efeito decorre tanto da indução da produção e 

secreção de mucinas (componentes do muco que recobre as células epiteliais intestinais) 

como também pela estimulação da síntese de proteínas de junções oclusivas que mantêm o 

epitélio coeso (TURNER, 2009). Ambas as ações contribuem para evitar o acesso dos 

comensais às camadas subjacentes ao epitélio, onde desencadeariam uma resposta imune 

adaptativa. Apesar destes esforços para minimizar a interação entre hospedeiro e microbiota, 

paradoxalmente, a manutenção da homeostase parece ser mediada principalmente pela 

comunicação entre ambos (ALLEN; TORRES, 2008). 
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O sistema imunológico da mucosa intestinal monitora diretamente o ambiente 

luminal pelo processo de captura realizado tanto por células M, localizadas sobrejacentes aos 

folículos linfoides, como por células dendríticas residentes na lâmina própria. As células M 

transportam os antígenos microbianos que são capturados pelas células apresentadoras de 

antígeno dentro dos folículos linfoides, enquanto as células dendríticas estendem seus 

dendritos através das junções oclusivas entre as células epiteliais intestinais, capturando o 

conteúdo luminal; o receptor de quimiocina CX3CR1 que estas células expressam parece 

mediar tal acontecimento (NIESS; ADLER, 2010; MASON et al., 2008; NIESS et al., 2005). 

Este processo de constante captura auxilia na manutenção do estado de tolerância 

imunológica para com antígenos alimentares e microrganismos comensais (ALLEN; 

TORRES, 2008).  

A mucosa intestinal apresenta uma série de fatores solúveis derivados das células 

epiteliais, como a interleucina (IL)-10, o fator de transformação do crescimento beta (TGF-β), 

ácido retinoico (AR) e linfopoetina estromal tímica (TSLP), que a tornam um ambiente não 

inflamatório e tolerogênico. Esses fatores produzidos pelas células epiteliais em resposta à 

interação com a microbiota induzem certas ações por parte das células dendríticas. Estas, após 

o reconhecimento de comensais capturados, mantêm baixos níveis de expressão de moléculas 

coestimulatórias e, por isso, são capazes de exercer múltiplas ações de manutenção da 

homeostase imunológica intestinal (MANN et al., 2013). Essas ações incluem a estimulação 

do desenvolvimento de células T regulatórias, de suma importância para a manutenção da 

homeostase pela síntese de citocinas imunossupressoras, e também estimulação da produção e 

secreção de anticorpos IgA, os quais previnem a penetração acidental pela mucosa de 

bactérias comensais, com consequente resposta pró-inflamatória (MANN et al., 2013). Dessa 

forma, a direção da resposta imune para inflamação ou tolerância é influenciada por 

moléculas sinalizadoras (citocinas ou outros fatores) secretadas por células dendríticas ou 

células T ativadas por elas (MASON et al., 2008). 

A interação entre células epiteliais intestinais ou células dendríticas e 

microrganismo se dá através do reconhecimento de padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) pelos receptores de reconhecimento de padrão (PRRs) celulares. Esses 

receptores são classificados em receptores do tipo Toll (TLR), receptores do tipo NOD (NLR) 

e lectinas do tipo-C, sendo cada tipo ainda classificado em subtipos de acordo com os ligantes 

específicos que reconhecem. A ligação ao receptor desencadeia cascatas de sinalização 

intracelulares com respostas finais diversas (KAWAI; AKIRA, 2006).  
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A sinalização desencadeada pela ligação via TLR no epitélio intestinal tem sido 

associada com proliferação das células epiteliais, produção de IgA, manutenção de junções 

oclusivas e expressão de peptídeos antimicrobianos, mecanismos cruciais para a manutenção 

da função barreira. Apesar dessa ação benéfica da sinalização TLR no epitélio intestinal, ela 

também pode desencadear respostas pró-inflamatórias pelas células imunes localizadas na 

lâmina própria subjacente. Na mucosa intestinal intacta, a sinalização TLR desencadeada por 

comensais tende para a tolerância, sem desenvolvimento de resposta imune inflamatória 

aguda, sendo necessária inclusive a geração desses sinais para o pleno funcionamento da 

barreira epitelial (ABREU, 2010).  

Com o aumento do número de microrganismos ao longo do trato gastrintestinal, o 

risco de uma ativação persistente de TLRs por espécies comensais também se eleva. No 

entanto, alterações na expressão e localização desses receptores contrabalanceiam a elevação 

antigênica disponível (ALLEN; TORRES, 2008). Por exemplo, no epitélio do cólon, há uma 

redução na expressão de TLR2 e TLR4, cujos ligantes são o peptideoglicano e o LPS, 

componentes de bactérias Gram positivas e negativas, respectivamente. Além disso, a 

localização basolateral e intracelular dos demais PRRs nas células epiteliais limitam o 

reconhecimento de comensais e o consequente desencadeamento de uma resposta imune 

contra os mesmos. A polaridade das células epiteliais tem papel importante na regulação da 

resposta do TLR9 ao DNA bacteriano: esse receptor é expresso tanto na porção apical como 

basolateral das células; a estimulação dos receptores da porção basolateral induz a ativação da 

via de sinalização celular que culmina com ativação do fator de transcrição NF-κB e 

consequente desenvolvimento de uma resposta pró-inflamatória, enquanto que a estimulação 

dos receptores apicais levam à acumulação do inibidor de NF-κB (IκBα), inibindo, portanto, a 

sua ativação (SALEH; TRINCHIERI, 2011). Da mesma forma, a realocação do TLR5, cujo 

ligante é a flagelina, que passa a ter sua localização limitada à superfície basolateral das 

células epiteliais é um exemplo do que foi exposto. Assim, apenas bactérias invasivas 

(geralmente patogênicas) podem desencadear uma resposta pró-inflamatória por ativação de 

TLRs basolaterais e endossomais e NLRs citosólicos, enquanto que as bactérias que não 

atravessam a barreira epitelial (geralmente comensais) permanecem na face apical do epitélio, 

gerando respostas anti-inflamatórias (ABREU, 2010; ARTIS, 2008).  

Ainda para prevenir a ativação imprópria das vias do TLR, as células epiteliais 

intestinais expressam algumas moléculas inibitórias capazes de interromper interações entre 

proteínas chave dentro da cascata de sinalização, dentre elas estão IRAK-M, Tollip, SIGIRR, 

A20 e PPARγ. A proteína Tollip, por exemplo, inibe a sinalização desencadeada pelo ácido 
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lipoteicóico e pelo LPS após a interação com TLR2 e TLR4, respectivamente, induzindo 

inclusive o fenômeno de tolerância ao LPS no último caso. A interação com TLR4 também 

induz a produção de PPARγ, uma molécula inibitória da cascata de sinalização de NF-κB 

(ABREU, 2010; ALLEN; TORRES, 2008). Desse modo, é possível notar que no intestino 

saudável a sinalização TLR após o encontro entre componente bacteriano e receptor é 

cuidadosamente regulada. 

Estudos com animais germfree (ou gnotobióticos) têm mostrado que a microbiota 

é crucial para o desenvolvimento, maturação e pleno funcionamento do sistema imune 

intestinal e também de muitos aspectos da imunidade sistêmica (NAVA; STAPPENBECK, 

2011; SALZMAN, 2011; SMITH; GARRETT, 2011). Estes animais apresentam defeitos no 

desenvolvimento dos tecidos linfoides associados à mucosa intestinal, como placas de Peyer e 

linfonodos mesentéricos menores e em menor quantidade quando comparados a animais 

convencionais. As células epiteliais intestinais destes animais apresentam padrões alterados de 

microvilosidades e alterações na taxa de turnover (ROUND; MAZMANIAN, 2009). Ocorre 

ainda acúmulo de muco no lúmen intestinal, decréscimo da expressão de antimicrobianos, 

redução do número de linfócitos intraepiteliais, os quais têm sua capacidade citotóxica 

reduzida, e de células TCD4
+
 na lâmina própria, tendo a população de células T regulatórias 

uma capacidade reduzida de produção de IL-10. A ausência de microbiota acarreta inclusive 

alguns defeitos extraintestinais, como a redução do número de células TCD4
+
 no baço, a 

redução em número e tamanho dos centros germinativos neste órgão e decréscimo dos níveis 

sistêmicos de anticorpos, indicando que a microbiota também é capaz de modular a 

imunidade sistêmica (LEE; MAZMANIAN, 2010; ROUND; O'CONNELL; MAZMANIAN, 

2010; SALZMAN, 2011). 

A importância da presença de microrganismos comensais como indutores do 

desenvolvimento do sistema imunológico intestinal foi confirmada em estudos de colonização 

de animais germfree por espécies bacterianas. A mono-associação destes com o comensal 

Bacteroides fragilis foi capaz de restaurar o número reduzido de células TCD4
+
 e induzir a 

produção de interferon (IFN)-γ, uma citocina da resposta Th1, corrigindo a tendência Th2 

observada em animais germfree. Observou-se ainda a supressão da produção de células Th17 

pró-inflamatórias pela indução de células T regulatórias funcionais produtoras de IL-10. A 

indução destas células é mediada por uma única molécula produzida pela bactéria comensal, o 

polissacarídeo A (PSA), via TLR2 (MAZMANIAN et al., 2005; MAZMANIAN; ROUND; 

KASPER, 2008; ROUND et al., 2011; ROUND; MAZMANIAN, 2010). 
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Como exposto até o momento, a microbiota normal é composta por uma grande 

diversidade de microrganismos, tendo o conjunto uma capacidade intrínseca de induzir a 

tolerância. A composição da comunidade microbiana no intestino está intimamente ligada ao 

funcionamento apropriado do sistema imune. Mudanças na composição têm sido implicadas 

em uma série de doenças inflamatórias localizadas e sistêmicas, como dermatite atópica, 

eczema, alergia alimentar, vaginite e doenças inflamatórias intestinais (MASON et al., 2008).  

Alterações no padrão da microbiota para uma composição não fisiológica 

caracterizam a chamada disbiose (TSIANOS; KATSANOS, 2009). Estas alterações podem 

acarretar em desregulação das células imunes adaptativas, uma vez que o padrão inflamatório 

de citocinas das células T associadas à mucosa é direcionado pelas células dendríticas e estas 

pelo tipo de bactéria que capturam (ROUND; MAZMANIAN, 2009; SALZMAN; BEVINS, 

2008). Desse modo, a disbiose tem sido relacionada com o desenvolvimento das doenças 

inflamatórias intestinais, sendo a inflamação o resultado de uma resposta imune inicialmente 

normal a uma microbiota alterada, com reduzida exposição a microrganismos benéficos, 

iniciando um ciclo que favorece o crescimento de espécies pró-inflamatórias (HAKANSSON; 

MOLIN, 2011). Estudos comparativos entre a microbiota de indivíduos sadios e com doença 

inflamatória intestinal mostraram diferenças significativas em sua composição, com 

decréscimo nos componentes do filo Firmicutes e aumento nos do filo Bacterioidetes, 

havendo, portanto, redução na sua diversidade e um aumento nas populações de bactérias 

agressivas (HAKANSSON; MOLIN, 2011; ROUND; MAZMANIAN, 2009; WALKER et 

al., 2011).  

A importância da microbiota para as doenças inflamatórias intestinais é 

evidenciada por diversos estudos em animais nos quais o desenvolvimento de uma colite 

espontânea se faz inteiramente dependente da presença de microbiota no lúmen intestinal. 

Assim, animais germfree não são capazes de desenvolver colite a menos quando 

reconstituídos de sua microbiota (MATRICON; BARNICH; ARDID, 2010). Outra evidência 

baseia-se no fato de que o tratamento com antibióticos melhora o quadro da doença 

inflamatória intestinal (WANG; WANG; YANG, 2012).  

As doenças inflamatórias intestinais são enfermidades crônicas que parecem ser 

resultado da interação de fatores ambientais, imunológicos e genéticos (TSIANOS; 

KATSANOS, 2009). Os dois principais subtipos de doença inflamatória intestinal são a 

doença de Crohn e a colite ulcerativa que diferem entre si em certos aspectos. A doença de 

Crohn pode afetar todo o trato gastrintestinal, atingindo principalmente o íleo terminal e o 

cólon, com inflamação em padrão descontínuo, podendo se estender profundamente até a 
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região da submucosa intestinal. Já a colite ulcerativa se restringe às camadas mais superficiais 

da mucosa intestinal de áreas densamente colonizadas por bactérias, como o cólon, podendo 

ainda envolver ceco e reto (FAVA; DANESE, 2011; KORNBLUTH; SACHAR, 2010; 

MATRICON; BARNICH; ARDID, 2010).  

A colite ulcerativa, alvo deste estudo, se caracteriza por sintomas como perda de 

peso, diarreia acompanhada de sangue e/ou muco, febre, desmotilidade gástrica e dor 

abdominal (BRASIL, 2002), havendo ainda o risco de desenvolvimento de neoplasia 

intestinal (FARRELL; PEPPERCORN, 2002; RISQUES et al., 2011). A doença pode iniciar 

em qualquer idade, sendo homens e mulheres igualmente afetados. No entanto, o pico de 

incidência parece ocorrer dos 20 aos 40 anos e muitos estudos mostram um segundo pico de 

incidência nos idosos. A América Latina como um todo é considerada uma região de baixa 

prevalência da doença quando comparada com os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália 

(BRASIL, 2002). No Brasil, os estudos sobre a ocorrência são escassos; no entanto, tem sido 

relatado um aumento na proporção do número de casos ao longo dos anos (SOUZA et al., 

2002; SOUZA; BELASCO; AGUILAR-NASCIMENTO, 2008). 

A doença pode ser classificada de acordo com a porção do intestino grosso que é 

acometida: a doença limitada ao reto é dita proctite; caracteriza-se como proctossigmoidite 

quando afeta até a porção média do sigmoide; quando há envolvimento do cólon descendente 

até o reto tem-se a colite esquerda; e o envolvimento de porções proximais à flexura esplênica 

é denominado pancolite (BRASIL, 2002).  

A sua etiologia ainda não está bem compreendida, mas estudos indicam que uma 

inadequada e prolongada ativação do sistema imunológico intestinal devido à perda de 

tolerância aos microrganismos comensais em indivíduos geneticamente suscetíveis tem um 

importante papel na fisiopatologia da inflamação crônica da mucosa (BOUMA; STROBER, 

2003; LUKAS; BORTLIK; MARATKA, 2006; ROGLER et al., 1998; TSIANOS; 

KATSANOS, 2009). Evidências indicam que a suscetibilidade genética deriva de um ou mais 

defeitos nas funções imunes da mucosa, incluindo reconhecimento microbiano (ROUND; 

MAZMANIAN, 2009), função barreira, comunicação celular e mecanismos efetores 

antimicrobianos (SALZMAN; BEVINS, 2008), de modo a afetar o equilíbrio entre microbiota 

e hospedeiro (SALEH; TRINCHIERI, 2011). Pode derivar ainda de defeitos na função das 

células T tanto da lâmina própria como dos linfonodos mesentéricos (CHO, 2008). O 

desequilíbrio da resposta das subpopulações de células T (Th1, Th2, Th17 e Treg) tem se 

mostrado atuante nesse tipo de reação inflamatória (CHAO et al., 2011; IHARA et al., 2009; 

SALEH; ELSON, 2011; SASAKI; KLAPPROTH, 2012). 
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Sob condições normais, a mucosa intestinal funciona em um delicado balanço de 

células inflamatórias, onde a síntese de citocinas e as vias de transdução de sinais dependentes 

das mesmas são rigidamente controladas por mecanismos complexos de regulação e por 

células T regulatórias. Em contrapartida, a ativação exacerbada das células dendríticas 

ocasionada na disbiose promove a liberação de citocinas indutoras da inflamação, como 

interleucina (IL)-1β , interleucina (IL)-6, interleucina (IL)-12 e fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α), polarizando uma resposta Th1. A imunidade celular ativada desencadeia uma maior 

liberação daquelas e de outras citocinas pró-inflamatórias, como IFN-γ e interleucina (IL)-17, 

as quais amplificam a cascata de inflamação pelo recrutamento de mais células efetoras 

(MANN et al., 2013; OBERMEIER et al., 1999; PAPADAKIS; TARGAN, 2000). 

O recrutamento dessas células efetoras é dependente das moléculas de adesão 

celular, que contribuem de forma importante para a inflamação observada na colite ulcerativa. 

Elas são expressas nas células endoteliais do intestino e seus ligantes são expressos nos 

leucócitos. A ligação entre essas moléculas é um passo essencial para a migração de 

leucócitos para o local inflamado. Dentre elas, a molécula de adesão celular de adressina da 

mucosa 1 (MAdCAM-1), cujo principal ligante é a integrina α4β7 leucocitária, está 

intimamente relacionada com a inflamação intestinal. Ela é normalmente expressa no 

intestino, mas tem sua expressão altamente amplificada no cólon durante o estabelecimento da 

colite ulcerativa tanto em modelos animais como em humanos, favorecendo assim a formação 

do infiltrado inflamatório característico (ARIHIRO et al., 2002; BRISKIN et al., 1997; 

SHIGEMATSU et al., 2001; SOUZA et al., 1999; TANAKA et al., 2007; XU; HUNT; BAO, 

2007). Esse aumento da expressão, por sua vez, tem sido atribuído às citocinas pró-

inflamatórias, em particular ao TNF-α (CONNOR et al., 1999). 

Com a chegada de mais células efetoras ao sítio inflamatório ocorre a secreção de 

mediadores inflamatórios, enzimas destrutivas e espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio, 

responsáveis pela agressão e destruição da barreira intestinal (MANN et al., 2013; 

OBERMEIER et al., 1999; PAPADAKIS; TARGAN, 2000). Evidências apontam para o 

papel das espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio (ROS e RNS) como agentes 

determinantes da patogênese e da progressão da inflamação intestinal na colite ulcerativa. 

Elas se baseiam em estudos com animais e ensaios com humanos, nos quais se observou um 

aumento de ROS e RNS e declínio de compostos e enzimas antioxidantes, bem como o 

desenvolvimento de colite após a administração de ROS/RNS intrarretal (ZHU; LI, 2012).  

Em se tratando da polarização da resposta celular Th2, antigamente considerada 

resposta determinante da doença, poucos estudos atualmente tem sustentado o papel da 
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interleucina (IL)-4 e interleucina (IL)-5 no desenvolvimento da colite ulcerativa (MUZES et 

al., 2012). Ao contrário, o envolvimento das células Th17, produtoras de IL-17, assim como a 

redução da resposta de células T regulatórias, tem sido evidenciado na patogênese da colite 

tanto em modelos animais como em humanos (EASTAFF-LEUNG et al., 2010; FENG et al., 

2011). Assim, o desequilíbrio entre as respostas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias na 

mucosa intestinal contribuem para a instalação e manutenção da doença, que passa adquirir 

um caráter crônico.  

Os principais objetivos do tratamento da colite ulcerativa incluem melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes, induzir e manter a remissão dos sintomas, promover a 

restauração da mucosa, evitar a colectomia e reduzir as probabilidades de desenvolvimento de 

neoplasia intestinal (KORNBLUTH; SACHAR, 2010; NAVANEETHAN; SHEN, 2010). 

Atualmente, o tratamento da enfermidade é realizado com aminosalicilatos, corticosteroides 

e/ou imunossupressores. No entanto, essa abordagem farmacológica é em muitos casos 

ineficaz, uma vez que muitos pacientes se mostram não responsivos ao tratamento. Um estudo 

realizado por Faubion et al. (2001), revelou que 16% dos pacientes com colite ulcerativa se 

mostraram resistentes aos corticosteroides, e após um ano de tratamento 22% se tornaram 

dependentes de corticosteroides, ou seja, a retirada do medicamento era seguida de retorno 

dos sintomas (BIONDI et al., 2012), e 29% demandaram cirurgia. Apesar de muitos pacientes 

permanecem em remissão por longos períodos, a probabilidade de ausência de recidiva num 

período de dois anos é de apenas 20% (BRASIL, 2002). 

Além da alta taxa de reincidência da doença após a realização do tratamento 

farmacológico, deve ainda ser considerada a não aderência ao tratamento por uma proporção 

significativa de pacientes (STALLMACH; HAGEL; BRUNS, 2010). A prevalência da não 

aderência aos medicamentos varia entre 35 a 72% dos pacientes com colite ulcerativa 

(NAVANEETHAN; SHEN, 2010). Os motivos dessa resistência à terapia convencional 

incluem o seu alto custo, a complexidade das terapias (em alguns casos os pacientes devem 

tomar muitos medicamentos por dia), a inconveniência da administração dos medicamentos 

(intrarretal), a necessidade de monitoramento constante por testes laboratoriais quando 

utilizados imunossupressores e a vasta lista de efeitos adversos associados ao tratamento 

(LÁSZLÓ et al., 2010). O uso de sulfasalazina, por exemplo, pode desencadear dores de 

cabeça, náusea, febre, anormalidades hematológicas, hepatite, pancreatite, dentre outros 

efeitos. Infliximabe, um anticorpo monoclonal quimérico contra o TNF-α, inibindo a sua ação, 

está associado ao desenvolvimento de infecções sérias e imunodepressão (MARQUES et al., 

2010). Adicionalmente, o uso de corticosteroides pode acarretar uma série de complicações, 
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incluindo desordens esqueléticas (osteopenia e osteoporose) e oftalmológicas (glaucoma e 

catarata), hiperglicemia, hipertensão, aumento do risco de infecções, dentre outros efeitos 

adversos (RUTGEERTS, 2001). 

Considerando a gravidade e as ameaçadoras consequências dos processos 

inflamatórios desencadeados na colite ulcerativa e as desvantagens associadas ao tratamento 

convencional, faz-se necessário o estudo de alternativas terapêuticas para o tratamento dessa 

enfermidade, de modo a atingir os objetivos terapêuticos anteriormente citados, focando na 

redução ou supressão do desencadeamento das agudizações ou remissão dos sintomas já 

estabelecidos, com consequente melhora na qualidade de vida dos pacientes.  

Nos últimos anos, notou-se uma maior procura por produtos naturais como terapia 

para diversas doenças, pois uma grande parcela das pessoas relaciona o natural como 

sinônimo de segurança (KE; YADAV; JU, 2012), fazendo da procura por compostos que têm 

origem na natureza um campo promissor. Cerca de 25 a 30% dos princípios ativos usados em 

tratamentos diversos são extraídos de produtos naturais, sendo o reino vegetal a fonte da 

maioria deles. Os produtos de origem marinha têm sido fonte de descobertas de novos 

produtos de interesse farmacológico (DA MATTA et al., 2011; GUVEN; PERCOT; SEZIK, 

2010; MAYER et al., 2011; MAYER et al., 2007, 2009; SHALABY, 2011). Na literatura, 

uma série de atividades farmacológicas tem sido atribuída a produtos oriundos de macroalgas, 

incluindo atividades antibacteriana (ALGHAZEER et al., 2013), antifúngica (BANDARA et 

al., 1988), antiviral (PREEPRAME et al., 2001), antioxidante (SOUZA et al., 2012), 

antinociceptiva (DA MATTA et al., 2011; DE SOUZA et al., 2009), anticoagulante 

(ALBUQUERQUE et al., 2004; MAGALHAES et al., 2011), antitrombótica (ROCHA et al., 

2005), antitumoral (RIOU et al., 1996), dentre outras atividades. 

Extratos de algas marinhas e seus produtos purificados têm apresentado ainda 

efeito protetor em modelos de inflamação. O extrato metanólico da alga vermelha 

Bryothamnion triquetrum, por exemplo, foi capaz de reduzir a migração de leucócitos para a 

cavidade peritoneal em modelo de peritonite induzido por zimosan em camundongos 

(CAVALCANTE-SILVA et al., 2012). Tanto o extrato bruto como compostos fenólicos 

obtidos a partir da alga vermelha comestível Porphyra dentata promoveram a inibição NF-

κB-dependente da produção de óxido nítrico estimulada por LPS em células RAW 264.7 

(KAZLOWSKA et al., 2010). Fucoidans obtidos das algas pardas Laminaria saccharina, 

Laminaria digitata, Cladosiphon okamuranus, Fucus evanescens, Fucus vesiculosus, Fucus 

serratus, Fucus distichus, Fucus spiralis e Ascophyllum nodosum foram capazes de reduzir o 

recrutamento leucocitário em modelo de peritonite induzida por peptona em ratos (CUMASHI 
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et al., 2007). Fucanas obtidas da alga marinha Spatoglossum schroederi mostraram-se 

eficazes nos modelos de inflamação de injúria pulmonar aguda induzida por LPS, choque não 

séptico induzido por zimosan e colite induzida por dextrana sulfato de sódio (DSS) (DAVIM, 

2006; SILVA, 2011). Esses são exemplos restritos do potencial de produtos oriundos de 

macroalgas no combate à inflamação.  

Estudos anteriores do nosso grupo evidenciaram os efeitos anti-inflamatórios dos 

extratos aquoso e metanólico extraídos da alga marinha Caulerpa mexicana (BITENCOURT 

et al., 2011; BITENCOURT, 2011). Esta macroalga verde pertencente à Ordem Bryopsidales 

e à família Cauleparceae é encontrada principalmente nos mares tropicais (BRAYNER; 

PEREIRA; BANDEIRA-PEDROSA, 2008). Os dados obtidos em experimentos in vitro 

mostraram que os extratos foram capazes de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias 

(IL-6, IL-12 e TNF-α) por macrófagos peritoneais em resposta ao LPS; e in vivo, a atividade 

anti-inflamatória foi comprovada em modelos de peritonite e inflamação em bolha de ar 

induzidos por zimosan, edema de orelha induzida por xilol (BITENCOURT et al., 2011) e 

também em modelo de colite induzida por DSS, no qual promoveu uma  melhora significativa 

no dano tecidual observado no intestino dos animais tratados (BITENCOURT, 2011). Os 

dados obtidos levaram a concluir que os extratos da alga C. mexicana, especialmente o extrato 

metanólico (alvo deste estudo), apresentaram significativa eficácia quando utilizados 

isoladamente no tratamento de colite ulcerativa. No entanto, é possível que seu uso 

concomitante com outros produtos pudesse apresentar uma eficácia ainda mais significativa.  

Recentemente tem sido mostrado que a associação das terapias tradicionais com 

probióticos tem melhorado significativamente o quadro clínico da colite ulcerativa tanto em 

humanos (HEGAZY; EL-BEDEWY, 2010) como em animais (FITZPATRICK et al., 2008; 

HERIAS et al., 2005; PHILIPPE et al., 2011). Probióticos são microrganismos que quando 

administrados em quantidades adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro 

(FAO/WHO, 2002). Atualmente, tanto bactérias como leveduras têm sido usadas como 

probióticos (ALLEN; TORRES, 2008; FOLIGNE et al., 2010). 

Os efeitos benéficos destes microrganismos que justifiquem seu uso como agentes 

preventivos ou terapêuticos da colite ulcerativa estão relacionados com as suas ações sobre a 

mucosa intestinal. As bactérias probióticas estimulam a síntese e secreção de fatores 

citoprotetivos, incluindo mucinas (componentes do muco luminal), defensinas, IgA, proteínas 

do choque térmico, dentre outras, e ainda induzem a manutenção da barreira epitelial por 

influenciar o aumento das junções oclusivas (O'FLAHERTY et al., 2010; THOMAS; 

VERSALOVIC, 2010; YAN; POLK, 2010). A supressão da inflamação exercida pelos 
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probióticos também parece ser resultado do seu efeito de modulação da secreção de citocinas 

(BORCHERS et al., 2009; SAULNIER et al., 2009). Fitzpatrick et al. (2008) demonstraram 

os efeitos anti-inflamatórios de cepa probiótica Escherichia coli M17 em estudos in vitro e in 

vivo em um modelo murino de colite ulcerativa, com redução da secreção de IFN-γ, IL-1β, 

IL-6 e IL-12 devido a efeitos inibitórios exercidos sobre a sinalização NF-κB. Estudos com a 

cepa Nissle 1917 de E. coli também mostraram eficácia em diferentes modelos murinos de 

colite em decorrência da redução da secreção das citocinas IFN-γ, IL-6 e TNF-α (ARRIBAS 

et al., 2009; SCHULTZ et al., 2004).  

Os microrganismos candidatos a probióticos, anteriormente à demonstração de 

suas propriedades benéficas, devem preencher alguns requisitos para serem classificados 

como tal. Eles devem ser caracterizados pela ausência de fatores de virulência ou genes de 

resistência a antibióticos (como requisito de segurança), pelas boas propriedades tecnológicas, 

que permitam a sua produção e manutenção da viabilidade por períodos de estocagem, e 

também pela capacidade de sobreviver à passagem ao trato gastrintestinal superior e chegar 

viável ao sítio de ação (SAARELA et al., 2000). 

Uma nova cepa potencialmente probiótica isolada de um queijo tradicional 

português (Terrincho) e identificada como Enterococcus faecium 32 é alvo do presente 

estudo. Os enterococos compreendem bactérias ácido-láticas (BAL) Gram positivas de 

distribuição ubíqua, sendo encontrados como parte da microbiota intestinal normal de 

humanos e animais, bem como no solo, água e alimentos fermentados (BYAPPANAHALLI 

et al., 2012). Eles exercem papel importante na produção de alguns produtos alimentícios, 

como, por exemplo, produzindo bacteriocinas que auxiliam na preservação do produto e 

conferindo características organolépticas desejadas no processo de maturação de queijos 

(BHARDWAJ; MALIK; CHAUHAN, 2008). Apesar destas características positivas, os 

enterococos têm sido associados a infecções humanas, sendo preocupante a sua carga de 

fatores de virulência, incluindo a resistência a diversos antibióticos e a capacidade de 

transferência dessa resistência a outras espécies bacterianas (SUJATHA; PRAHARAJ, 2012). 

No entanto, estudos prévios demonstraram que E. faecium 32  não apresenta fatores de 

virulência ou resistência a antibióticos relevantes, indicando a sua segurança para o consumo 

(PIMENTEL et al., 2007). Além disso, a cepa mostrou-se capaz de se manter viável em 

quantidades adequadas em matrizes lácteas, indicando sobreviver ao processamento e 

estocagem, e de colonizar de forma transiente o trato gastrintestinal humano (PIMENTEL et 

al., 2012).  
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Outras cepas de E. faecium já têm sido utilizadas como probióticos. Um estudo 

mostrou que o consumo de um produto lácteo fermentado contendo a cepa E. faecium L5 

promoveu o supressão dos sintomas de disbiose induzida pelo tratamento com antibióticos em 

ratos, restaurando a microbiota, além de estimular a expressão de IL-10 e reduzir a de IL-

8/CXCL8 nos intestinos grosso e delgado dos animais (TARASOVA et al., 2010). Já o E. 

faecium SF68 foi capaz de estimular o sistema imune de camundongos saudáveis (SUN; 

WANG; JIANG, 2010) e cães (BENYACOUB et al., 2003), sendo atualmente comercializado 

como ingrediente de alimentação animal e também como componente principal de um 

medicamento para humanos (Bioflorin
®

) com ação sobre desordens gastrintestinais 

(BUYDENS; DEBEUCKELAERE, 1996). Considerando os efeitos de E. faecium L5 e E. 

faecium SF68 sobre a imunidade, torna-se interessante investigar os efeitos do E. faecium 32 

sobre o sistema imunológico intestinal em um modelo que mimetize a colite ulcerativa 

humana.  

Dessa forma, considerando as recentes pesquisas envolvendo a eficácia de 

produtos naturais no tratamento e prevenção de desordens inflamatórias e aquelas utilizando 

microrganismos probióticos para os mesmos fins, faz-se interessante uma abordagem de 

administração conjunta (extrato metanólico da alga marinha C. mexicana/cepa E. faecium 32) 

para avaliar os efeitos favoráveis da mesma no tratamento da colite ulcerativa. Para isso, será 

utilizado o modelo murino de colite induzido por DSS, um polissacarídeo sulfatado que 

produz uma inflamação na mucosa intestinal de características muito semelhantes à colite 

ulcerativa humana, incluindo o padrão histológico e produção de citocinas (VOWINKEL et 

al., 2004). Esse modelo tem sido amplamente utilizado como ferramenta de estudo dos 

componentes inato, adaptativo e regulatório da resposta imune intestinal (ARAKI et al., 2010; 

KAWADA; ARIHIRO; MIZOGUCHI, 2007), bem como ensaio na busca de novas 

alternativas terapêuticas para a colite ulcerativa, como é o caso do presente trabalho.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o papel do tratamento de camundongos com o potencial probiótico 

Enterococcus faecium 32 associado ou não ao extrato metanólico da alga marinha Caulerpa 

mexicana no modelo murino de colite ulcerativa.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Pesquisar o efeito do tratamento de camundongos com o potencial probiótico E. 

faecium 32 associado ou não ao extrato metanólico da C. mexicana quanto aos 

parâmetros clínicos envolvidos no modelo murino de colite ulcerativa induzida por 

DSS 3%; 

 

b) avaliar o efeito do tratamento de camundongos com a potencial cepa probiótica E. 

faecium 32 associada ou não ao extrato metanólico da C. mexicana sobre o dano 

tecidual observado na colite experimental através de análise histopatológica; 

 

c) determinar o efeito do tratamento de camundongos com a potencial cepa probiótica E. 

faecium 32 associada ou não ao extrato metanólico de C. mexicana sobre os níveis 

intestinais de citocinas dos padrões Th1, Th2 e Th17 em modelo de colite ulcerativa 

experimental. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Neste estudo foram utilizados camundongos C57BL/6 machos com seis a oito 

semanas de idade. Os mesmos foram obtidos nos biotérios do Centro de Pesquisa Ageu 

Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz na Universidade Federal de Pernambuco e do 

Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) e mantidos no biotério do Centro de Biociências da UFRN sob um ciclo 

claro/escuro de 12 horas com livre acesso a água e ração. Todos os procedimentos realizados 

neste estudo passaram por aprovação do Comitê de Ética de Animais Experimentais do 

Centro de Biociências da UFRN (Protocolo 057/2011 – ANEXO A).  

 

3.2 Extrato metanólico de Caulerpa mexicana 

 

A alga C. mexicana foi coletada na região costeira de Bessa (7º03’52”S/ 

34º49’51”), João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, em abril de 2011. O espécime foi 

identificado pelo Dr. George Emmanuel Cavalcanti de Miranda. Exemplares da espécie de C. 

mexicana (JPB 13.985) foram depositados no Herbário Lauro Pires Xavier, da Universidade 

Federal da Paraíba, Brasil. Algas frescas foram liofilizadas e o extrato em estudo foi 

exaustivamente extraído com metanol e água, num aparelho de Soxhlet. O extrato metanólico 

da alga marinha Caulerpa mexicana foi produzido e gentilmente fornecido pela Prof.ª Dra. 

Bárbara Viviana de O. Santos, do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Universidade 

Federal da Paraíba (João Pessoa, Brasil). A dose de trabalho utilizada neste estudo (2,0 

mg/kg) foi escolhida tendo como base resultados anteriores obtidos em estudos de dose-

resposta no modelo murino de colite ulcerativa (BITENCOURT, 2011).  

 

3.3 Manutenção da cepa probiótica 

 

A cepa probiótica de E. faecium 32, gentilmente fornecida pela Prof.ª Maria 

Manuela Estevez Pintado, da Universidade Católica Portuguesa (Porto, Portugal), na forma 

liofilizada foi inicialmente reativada em caldo BHI, durante 24 horas a 37ºC em condições de 

aerobiose. Após o crescimento em meio líquido, uma alíquota foi utilizada para a realização 

da coloração de Gram, com o intuito de verificar contaminação. Outra alíquota foi utilizada 
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para o semeio em meio sólido (ágar Mueller Hinton), com o auxílio de uma alça de platina 

para obtenção de colônias isoladas, sendo então a placa incubada por mais 24 horas a 37ºC em 

condições de aerobiose.  

A manutenção da cepa foi realizada por meio de repiques sucessivos no meio 

sólido ágar Mueller Hinton. Nos períodos de uso, diariamente, as colônias obtidas em 

crescimento recente foram utilizadas para atingir a concentração final necessária para 

administração (1,5 × 10
9
 UFC/ml). Nesse caso, colônias foram transferidas para um tubo 

contendo solução salina 0,9% estéril até que fosse obtida uma turbidez equivalente ao tubo 5 

da Escala de MacFarland (o qual equivale a 1,5 × 10
9
 UFC/ml). 

 

3.4 Modelo de colite ulcerativa para teste das terapêuticas em estudo 

 

Camundongos C57BL/6 (n = cinco por grupo) foram utilizados para o teste das 

terapêuticas em estudo, tendo sido realizados três experimentos independentes. O modelo 

murino de colite ulcerativa foi reproduzido através da administração de dextrana sulfato de 

sódio (DSS) (peso molecular de 36-50 kDa, MP Biomedicals) dissolvida na água de beber dos 

animais na concentração final de 3% (p/v) durante sete dias consecutivos, tendo sido o 

consumo de líquido monitorado diariamente para certificar que os grupos consumiram 

quantidades equivalentes de água. Neste período, o desenvolvimento da colite experimental 

foi monitorado através da constatação da perda de peso corporal, da presença de sangue nas 

fezes dos animais, bem como da consistência das fezes. Esses parâmetros foram utilizados 

para determinar o índice de atividade da doença (IAD), que varia entre 0 a 4, sendo resultado 

da soma dos escores atribuídos a cada um dos três parâmetros (Tabela 1) dividido pelo 

número de parâmetros (três) (CAMUESCO et al., 2004).  

 

Tabela 1 – Escores atribuídos à perda de peso corporal, presença de sangue nas fezes e consistência das 

fezes para determinação do índice de atividade da doença (IAD). 

Índice Perda de Peso Corporal (%) Sangue nas Fezes Consistência das fezes 

0 0 – 2 Ausente Bem formadas 

1 > 2 – 5 - - 

2 > 5 – 10 Sangue visível Amolecidas 

3 > 10 – 15 - - 

4 > 15 – 20 Sangramento intenso Diarreia 

Às características de sangue nas fezes ou consistência das fezes são atribuídos apenas os escores ou índices 0, 2 e 

4, não existindo, portanto escores 1 ou 3 para as mesmas, o que é representado na tabela por “-”. 
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Os animais foram randomicamente distribuídos entre os grupos conforme 

demonstrado na Tabela 2. Os grupos destinados ao tratamento com o E. faecium 32 receberam  

a cepa probiótica pela via oral durante os sete dias que antecederam a indução da colite 

experimental e também durante os sete dias da disponibilização da DSS 3% na água de beber. 

A administração do potencial probiótico em período anterior à indução da colite ulcerativa foi 

realizada com o objetivo de que o mesmo se estabelecesse em quantidades adequadas no trato 

gastrintestinal e assim pudesse exercer os seus efeitos (FUJIMOTO et al., 2008; FUJIWARA 

et al., 2001; JOHANSSON et al., 1998; PIMENTEL et al., 2012; TUOHY et al., 2007). Ela 

foi realizada pela via oral com um auxílio de uma agulha de gavagem previamente 

esterilizada, sendo administrada uma concentração de 1,5 × 10
9
 UFC/ml num volume final de 

200 µl. Os animais dos demais grupos receberam o mesmo volume de solução salina 0,9% 

estéril (veículo) como controle. Já os grupos destinados ao tratamento com o extrato 

metanólico de C. mexicana receberam-no na dose de 2,0 mg/kg pela rota intravenosa em dias 

alternados, iniciando a administração com o início da indução da colite experimental (oitavo 

dia), de acordo com estudo prévio de Bittencourt (2011). Da mesma forma, os animais dos 

demais grupos receberam solução salina 0,9% estéril (veículo) pela mesma via de inoculação 

como controle. Finalizado o período de disponibilização da água contendo DSS 3%, os 

animais passaram a receber água de beber sem o irritante químico, e no dia seguinte (décimo 

sexto dia) os camundongos foram eutanasiados por deslocamento cervical (Figura 1). O cólon 

foi removido e mensurado; após mensuração, o excesso de fezes foi retirado com auxílio de 

uma pinça, o cólon foi aberto longitudinalmente e dele foram extraídos fragmentos, os quais 

foram exaustivamente lavados com meio de cultura para retirada das fezes residuais. Cinco 

milímetros do segmento colônico proximal foram imediatamente fixados em uma solução de 

formaldeído a 10% em PBS para posterior análise histológica; fragmentos de mesmas 

dimensões do segmento colônico transverso foram utilizados para cultura e posterior dosagem 

de citocinas. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos grupos de acordo com os tratamentos no modelo de colite ulcerativa. 

Grupos 
Tratamentos recebidos pelos grupos 

Tratamento oral Tratamento intravenoso Água de beber 

Grupo 1 Veículo Veículo Normal 

Grupo 2 Ef32 (10
9
 UFC/ml) Veículo Normal 

Grupo 3 Veículo Veículo DSS 3% 

Grupo 4 Ef32 (10
9
 UFC/ml) Veículo DSS 3% 

Grupo 5 Veículo E.M. DSS 3% 

Grupo 6 Ef32 (10
9
 UFC/ml) E.M. DSS 3% 

Ef32, E. faecium 32; E.M., extrato metanólico de C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de sódio. 
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Após a retirada do fragmento do segmento do cólon transverso, o mesmo sofreu 

lavagens sucessivas com meio de cultura para células (RPMI-1640, Gibco), suplementado 

com 2% de soro bovino fetal e gentamicina, para a retirada do material fecal. Posteriormente 

o tecido foi depositado em placa de 24 poços contendo meio de cultura RPMI (Gibco) 

suplementado com 10% de soro bovino fetal e gentamicina. A placa foi incubada por 24 horas 

em estufa umidificada contendo 5% de CO2 a 37ºC (BITENCOURT, 2011). Após a 

incubação, os sobrenadantes foram colhidos e congelados para posterior dosagem dos níveis 

das citocinas IFN-γ, IL-4, IL-6, IL-12, IL-17A e TNF-α por meio de kits de enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) (eBioscience e R&D Systems) de acordo com recomendações 

do fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1  Cultura do cólon 

3.4.1  Análise microscópica 

 

Para a análise microscópica dos espécimes, os fragmentos proximais do cólon 

logo após a sua retirada foram dispostos em forma de espiral como descrito por Whittem, 

Williams e Williams (2010) e fixados em uma solução de formaldeído a 10% em PBS. O 

material fixado foi então embebido por parafina e os blocos foram seccionados em cortes de 5 

µm de espessura, os quais foram corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina (HE), tendo 

sido posteriormente examinados à microscopia de luz por um patologista que desconhecia a 

distribuição dos grupos entre as amostras dos animais. 

O estudo compreendeu um período de dezesseis dias. Os animais receberam inicialmente um pré-tratamento 

com a cepa probiótica E. faecium 32 pela via oral (●) durante um período de sete dias (do primeiro ao sétimo 

dia), após o qual deu-se início à indução da colite ulcerativa experimental (oitavo dia) pela administração de 

DSS 3% na água de beber dos animais. Neste mesmo período, o probiótico foi mantido (●) e foi iniciado o 

tratamento com o extrato metanólico da C. mexicana pela rota intravenosa em dias alternados (○). Como 

controle, os animais dos demais grupos receberam veículo (solução salina 0,9% estéril) pelas mesmas vias (oral 

e intravenosa). No 15º dia (○), tanto a DSS 3% quanto os tratamentos (probiótico e extrato) foram suspensos, e 

no 16º dia os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical (♦). DSS, dextrana sulfato de sódio. 

Figura 1 – Desenho experimental do estudo indicando a distribuição temporal dos tratamentos utilizados 

e período da indução da colite. 

DSS na água de beber 

1º 8º 16º 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=r%20e%20d%20system&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rndsystems.com%2F&ei=7H4VUe29GYKg8gScq4HoAg&usg=AFQjCNEVS5nyse9iDWVBCTDX6j8ENONOAg&bvm=bv.42080656,d.eWU
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O estudo morfológico baseou-se na determinação de escores para as 

características das lesões, quando presentes. Assim, as amostras do cólon foram classificadas 

como normal (escore 0), presença de lesão leve (escore 1), lesão moderada (escore 2) ou 

severa (escore 3). As amostras consideradas normais exibiam a morfologia preservada. As 

lesões leves eram pequenas e focais ou largamente separadas das áreas multifocais de 

inflamação e/ou fibrose limitada à lâmina própria. As lesões moderadas exibiam ou áreas 

multifocais ou localmente extensas de inflamação ou fibrose se estendendo até a submucosa. 

As lesões severas exibiam áreas de ulceração (maiores que 1 mm). As úlceras são 

caracterizadas pela perda do revestimento, sendo recobertas por uma membrana fibrino-

purulenta (MAHLER et al., 1998). 

 

3.5 Teste estatístico 

 

Os resultados foram expressos como médias e seus desvios-padrão. Os dados 

foram analisados primeiramente utilizando o teste ANOVA-one way para verificar a presença 

de diferenças das médias dos grupos, tendo sido realizados testes post hoc de Tukey, para a 

comparação das médias dos grupos, ou Dunnet, para a comparação das médias entre grupos 

específicos. Diferenças entre dois grupos foram avaliadas usando o teste t de Student bicaudal 

não pareado. Em se tratando das variáveis categóricas as mesmas foram expressas como 

medianas e as diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste de Kruskal-Wallis, 

utilizando o teste de Dunn como teste post hoc. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

com o software GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). Um 

valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Tratamento de camundongos com o potencial probiótico Ef32 e o extrato de C. 

mexicana atenua os sinais clínicos da colite ulcerativa experimental 

 

A administração do potencial probiótico E. faecium 32 no período anterior ao da 

indução da colite ulcerativa murina não desencadeou diarreia ou sangramento nas fezes, ou 

ainda alteração do peso dos animais com relação aos grupos que não receberam a potencial 

cepa probiótica (Figura 2). A presença da bactéria no sistema digestivo dos animais, portanto, 

não favoreceu o desenvolvimento daqueles efeitos adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acompanhamento diário do peso corporal dos animais no período de indução da 

colite experimental permitiu o cálculo da perda de peso corporal para os mesmos. Verificou-

se que, ao contrário dos animais dos grupos não expostos à DSS, os quais apresentaram peso 

corporal constante ao longo do experimento, os animais do grupo controle positivo revelaram 

uma perda de peso progressiva ao longo da indução da inflamação intestinal, sendo o declínio 

iniciado a partir do quarto dia de indução. Além disso, observou-se que a perda de peso 

corporal nos animais deste grupo foi de grande intensidade no último dia da colite 

Figura 2 ‒ Porcentagem (%) de peso dos animais no período que precedeu a indução da colite ulcerativa. 

No período que antecedeu a indução da colite, os grupos destinados a receber o potencial probiótico E. faecium 

32 receberam-no pela via oral durante sete dias, enquanto os demais grupos receberam solução salina 0,9% 

estéril (veículo) pelo mesmo período. A porcentagem de peso foi calculada relacionando o peso dos animais no 

primeiro dia do experimento e o peso dos mesmos nos dias indicados no gráfico. Cada grupo representado neste 

gráfico foi composto pela união de três grupos para fins de comparação da porcentagem de peso dos animais no 

período anterior ao da indução da colite, quando a diferença entre os grupos foi apenas quanto ao consumo do 

potencial probiótico: o grupo representado por “Veículo” é formado pelos grupos 1, 3 e 5, e o grupo representado 

por “Ef32” é formado pelos grupos 2, 4 e 6 conforme consta na Tabela 2 (n = 45). Os dados são representativos 

de três experimentos independentes. Ef32, E. faecium 32. 
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experimental quando comparada com a porcentagem de peso corporal dos animais não 

submetidos à indução da colite (p < 0,001). No entanto, o tratamento com a potencial cepa 

probiótica E. faecium 32, com o extrato metanólico da alga marinha e com a associação de 

ambos foi capaz de retardar a perda de peso corporal dos animais, que se deu apenas no 

último dia para os tratamentos isolados e penúltimo dia para a associação (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O monitoramento diário dos sinais clínicos característicos da inflamação intestinal 

mostrou que o irritante químico DSS acarretou em aumento do IAD (que além da perda de 

peso leva em consideração a presença de sangue e consistência das fezes) no quarto dia de 

indução da colite ulcerativa experimental nos animais do grupo controle positivo, momento a 

partir do qual passou a aumentar progressivamente. Tal agravamento dos parâmetros clínicos, 

no entanto, foi atenuado com o tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana, como 

observado em estudo prévio do nosso grupo (BITENCOURT, 2011) e de forma inédita com o 

potencial probiótico E. faecium 32, bem como com a associação de ambos. Verificou-se que 

Figura 3 – Acompanhamento da porcentagem (%) de peso corporal dos animais ao longo da indução da 

colite ulcerativa experimental. 

A colite foi induzida a partir do oitavo dia de experimento tendo duração de sete dias, sendo o peso corporal dos 

animais diariamente monitorado. A porcentagem (%) de peso corporal foi calculada relacionando o peso dos 

animais no primeiro dia da indução da colite experimental (oitavo dia) com o dia indicado no gráfico, sendo os 

valores positivos indicativos de ganho de peso, enquanto que valores negativos indicam perda de peso. Cada 

grupo está representado de acordo com a condição da água de beber (Normal ou contendo DSS 3%) e os 

tratamentos recebidos (Veículo, Ef32, E.M., ou Ef32 + E.M.). n = 15. Os dados são representativos de três 

experimentos independentes. *Média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle positivo 

(p < 0,05). **Média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle positivo (p < 0,01). 

***Média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle positivo (p < 0,001). Ef32, E. 

faecium 32; E.M., extrato metanólico de C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de sódio.  
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os mesmos possibilitaram um atraso na progressão dos sinais clínicos; sendo esse atraso de 

três dias quando usado na forma associada. Nota-se ainda, que ao final da indução da 

inflamação intestinal, ocorre um abrandamento dos sinais clínicos característicos nos grupos 

tratados quando comparados ao grupo controle positivo, sem que, no entanto, haja diferença 

significativa entre os tipos de abordagem terapêutica (p > 0,05) (Figura 4). O monitoramento 

diário do consumo de água não revelou qualquer diferença de ingestão entre os grupos, 

excluindo qualquer influência de um consumo diferenciado sobre os resultados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

4.2 O tratamento de camundongos com a associação do potencial probiótico Ef32 e o 

extrato de C. mexicana protege o intestino dos danos teciduais observados na colite 

ulcerativa experimental 

 

Após a eutanásia dos animais, o cólon foi extraído e o seu comprimento 

mensurado. Verificou-se que a indução da colite pela exposição à DSS 3% promoveu um 

encurtamento do cólon dos animais com relação aos animais não expostos ao irritante 

químico. Esse encurtamento, contudo, foi atenuado de modo significativo quando os animais 
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Figura 4 – Curva de acompanhamento diário do IAD ao longo da indução da colite ulcerativa 

experimental. 

Os animais foram diariamente pesados e suas fezes checadas quanto à consistência e presença de sangue; essas 

três características foram utilizadas para atribuir o IAD a cada animal. Cada ponto representa a média de peso 

dos animais de cada grupo no dia indicado. Cada grupo está representado de acordo com a condição da água de 

beber (Normal ou contendo DSS 3%) e os tratamentos recebidos (Veículo, Ef32, E.M., ou Ef32 + E.M.). n = 15. 

Os dados são representativos de três experimentos independentes. IAD, índice de atividade da doença; Ef32, E. 

faecium 32; E.M., extrato metanólico de C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de sódio. 



38 

 

foram tratados com o potencial probiótico E. faecium 32, com o extrato metanólico da alga 

marinha C. mexicana e com a associação de ambos (Figura 5). No entanto, a associação não 

se mostrou mais eficaz que os seus componentes utilizados de forma isolada (p > 0,05). 
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Figura 5 – Representação fotográfica (A) e gráfica (B) do comprimento dos cólons dos animais ao final da 

indução da colite ulcerativa experimental. 

Ao final da indução da colite experimental, o cólon dos animais foi removido e mensurado. n = 15. Os dados são 

representativos de três experimentos independentes. *Média significativamente diferente quando comparada ao 

grupo controle positivo (p < 0,05). ***Média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle 

positivo (p < 0,001). Ef32, E. faecium 32; E.M., extrato metanólico de C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de 

sódio. 
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Na análise histológica, foi avaliada a presença de lesões no tecido intestinal e 

atribuídos escores para cada amostra de acordo com as características (severidade) e extensão 

destas lesões. Os resultados em relação à severidade e extensão da lesão encontram-se listados 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Análise morfológica dos fragmentos de cólon dos animais submetidos ao modelo de colite 

induzida por DSS 3% baseada na categorização em escores segundo severidade e extensão da lesão. 

Escore/Grupos 
Veículo 

(Normal) 

Ef32 

(Normal) 

Veículo 

(DSS 3%)
 

Ef32 

(DSS 3%) 

E.M. 

(DSS 3%) 

Ef32 + E.M. 

(DSS 3%) 

Severidade da lesão 0* 0* 2,5 2 1,5 0* 

Grupos indicados conforme conteúdo da água de beber (Normal/contendo DSS 3%) e tratamentos recebidos.  

Ef32, E. faecium 32; E.M., extrato metanólico de C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de sódio.  

* Mediana significativamente diferente quando comparada ao grupo controle positivo (p < 0,05). 

 

Na figura 6, observou-se que nos espécimes dos animais não submetidos à 

indução da colite, na presença ou não do potencial probiótico E. faecium 32, o cólon 

apresentou morfologia normal com arquitetura tecidual preservada (Figuras 6A e B). Ao 

passo que os animais expostos à DSS 3% apresentaram lesões de moderadas a severas, como 

indicado pelos escores e também pela análise dos cortes histológicos. Neles foi possível 

observar focos de ulcerações, destruição glandular e também a presença um intenso infiltrado 

inflamatório mononuclear em toda a extensão da mucosa (Figura 6C). Quando os animais que 

receberam DSS foram tratados com o com o extrato metanólico da alga marinha C. mexicana 

(Figura 6E), verificou-se uma melhora discreta, como já mostrado no estudo de Bittencourt 

(2011), com redução da quantidade de células inflamatórias compondo o infiltrado 

inflamatório que permeava a mucosa intestinal e, além disso, não foram observadas 

ulcerações nos espécimes analisados deste grupo, comparando-se com o que foi observado 

nos animais não tratados (Figura 6C). Da mesma forma, nos animais tratados com o E. 

faecium 32 e que receberam DSS não foi observada a presença de úlceras e verificou-se ainda 

a redução discreta da distribuição das áreas de infiltrado inflamatório mononuclear (Figura 

6D). A associação das terapêuticas, no entanto, mostrou-se capaz de inibir o dano intestinal 

ocasionado com a indução da colite ulcerativa. Nos espécimes analisados deste grupo não 

foram evidenciados infiltrado inflamatório ou qualquer tipo de dano na arquitetura tecidual 

referente à indução da inflamação (Figura 6F). 
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Figura 6 – Aspectos microscópicos de cólon de camundongo submetidos aos tratamentos em estudo na 

colite ulcerativa induzida por DSS. 

(A) Histologia do cólon dos grupos não expostos à DSS 3% e não tratado ou (B) tratado com Ef32, apresentando 

parênquima intestinal normal (H/E, 100×). (C) Fotomicrografia de cólon de animal do grupo controle positivo 

exibindo destruição do parênquima, com presença de intenso infiltrado inflamatório mononuclear (seta) (H/E, 

100×). (D) Histologia do cólon de animal tratado com o potencial probiótico Ef32 evidenciando sítio de 

infiltrado inflamatório escasso (setas) e ausente de lesões do parênquima (H/E, 100×). (E) Fotomicrografia do 

cólon de animal tratado com o extrato metanólico evidenciando infiltrado inflamatório reduzido e ausência de 

ulcerações no parênquima (H/E, 100×). (F) Fotomicrografia do cólon de animal tratado com a associação de 

Ef32 e extrato metanólico, apresentando arquitetura tecidual preservada (H/E, 100×). Ef32, E. faecium 32; E.M., 

extrato metanólico de C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de sódio. 

A - Normal/Veículo 

B - Normal/Ef32 

C - DSS/Veículo 

E - DSS/E.M. 

D - DSS/Ef32 

F - DSS/Ef32 + E.M. 
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4.3 A associação entre o potencial probiótico Ef32 e o extrato de C. mexicana inibe o 

padrão de citocinas pró-inflamatórias no intestino dos animais submetidos à colite 

experimental induzida por DSS 

 

A quantificação dos níveis de citocinas do padrão Th1 (IFN-γ, IL-12 e TNF-), 

Th2 (IL-4) e Th17 (IL-6 e IL-17A) foi realizada a partir do sobrenadante da cultura dos 

fragmentos do cólon dos animais submetidos ao modelo de colite ulcerativa. De um modo 

geral, verificou-se que as concentrações das citocinas nos grupos não expostos à DSS 3% 

apresentaram-se em baixos níveis (Figura 7). Isto inclui os animais para os quais a potencial 

cepa probiótica foi administrada de maneira isolada: os níveis de citocinas para estes não 

foram diferentes daqueles atribuídos aos animais do grupo controle negativo (p > 0,05); com 

exceção dos níveis de IL-4, que se mostraram mais elevados nos animais tratados com o 

potencial probiótico quando comparados aos animais do grupo controle negativo (p < 0,05). 

Por outro lado, quando os animais foram expostos à DSS 3%, na ausência de 

qualquer tratamento, os níveis das citocinas aumentaram de forma significativa. O aumento de 

cinco das seis citocinas pesquisadas foi atenuado ou inibido quando houve tratamento com o 

potencial probiótico e extrato metanólico sendo administrados isoladamente. A associação 

entre as terapêuticas, por sua vez, foi capaz de atenuar ou inibir o aumento de todas as 

citocinas analisadas, sendo a redução dos níveis de IL-4 (p < 0,05) e TNF-α (p < 0,01) mais 

acentuada quando os animais foram tratados com a associação em relação às terapias isoladas. 

 

 

 

Figura 7 – Efeito dos tratamentos sobre os níveis de citocinas em sobrenadante de cultura de cólon no 

modelo murino de colite. (A) IFN-γ; (B) IL-12; (C) TNF-α; (D) IL-4; (E) IL-6; (F) IL-17. 
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Ao final da indução da colite experimental, o cólon dos animais foi removido, sendo parte destinada para cultura 

do tecido. Após a incubação, o sobrenadante foi recolhido para dosagem de citocinas por ELISA. n = 15. Os 

dados são representativos de três experimentos independentes. *Média significativamente diferente quando 

comparada ao grupo controle positivo (p < 0,05). **Média significativamente diferente quando comparada ao 

grupo controle positivo (p < 0,01). ***Média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle 

positivo (p < 0,001). #Média significativamente diferente quando comparada ao grupo tratado com a associação 

Ef32 + E.M. (p < 0,05). ##Média significativamente diferente quando comparada ao grupo tratado com a 

associação Ef32 + E.M. (p < 0,01). ### Média significativamente diferente quando comparada ao grupo tratado 

com a associação Ef32 + E.M. (p < 0,001). +Média significativamente diferente quando comparada ao grupo 

controle negativo (p < 0,05). ns = diferença não significativa. Ef32, E. faecium 32; E.M., extrato metanólico de 

C. mexicana; DSS, dextrana sulfato de sódio. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A colite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal, caracterizada por perda 

de peso, diarreia e sangramento. O modelo murino da doença utilizado neste estudo mimetiza 

de forma eficaz a progressão destes sinais clínicos bem como as características morfológicas e 

patológicas (como o dano à mucosa com infiltrado inflamatório na histologia e a produção de 

citocinas), de modo a permitir um cenário ideal do estudo de novas terapêuticas. No modelo 

utilizado, o irritante químico DSS promove uma inflamação no tecido intestinal comparada ao 

que ocorre em humanos. No entanto, o mecanismo exato da indução e patogênese da colite 

induzida por este polissacarídeo sulfatado ainda não está bem compreendido (VOWINKEL et 

al., 2004). Acredita-se que os efeitos tóxicos diretos sobre o epitélio, permitindo a entrada de 

microrganismos para as camadas subsequentes com consequente estimulação do sistema 

imune, e a ativação direta das respostas inflamatórias dos macrófagos possam constituir os 

mecanismos responsáveis pela patogênese neste modelo (MAHLER et al., 1998). 

Como consequência da administração do irritante químico aos animais, verificou-

se que aqueles que não receberam nenhum tipo de tratamento apresentaram a partir do quarto 

dia de indução da colite experimental uma perda de peso progressiva e uma elevação 

significativa do IAD, representado também pelo sangramento nas fezes e diarreia (Figuras 4 e 

5). Em outros estudos, o início da progressão dos sinais clínicos pode ser observado desde o 

primeiro ao quarto dia em camundongos C57BL/6 (MELGAR; KARLSSON; 

MICHAELSSON, 2005; SASAKI et al., 2005; VOWINKEL et al., 2004) e entre o quinto e 

sexto dias em camundongos BALB/c (CHUNG et al., 2008; MELGAR; KARLSSON; 

MICHAELSSON, 2005), sendo essa diferença atribuída à variabilidade genética existente 

entre as linhagens (MAHLER et al., 1998).  

O agravamento dos parâmetros clínicos, no entanto, foi prevenido pelo tratamento 

dos animais com o potencial probiótico E. faecium 32, o qual foi capaz de abrandar os sinais 

clínicos, retardando o surgimento da perda de peso corporal em três dias e em um dia o início 

da elevação do IAD (Figuras 3 e 4). Esses achados corroboram para a possível caracterização 

de E. faecium 32 como probiótico de fato, cujo objetivo é promover efeitos benéficos à saúde 

do hospedeiro, tendo como benefício exercido por ele a prevenção do agravamento dos sinais 

clínicos, aliviando a sintomatologia da colite experimental, sendo este o primeiro estudo com 

a cepa no sentido de avaliar os seus efeitos benéficos para a saúde. É importante ressaltar que 

o potencial probiótico foi administrado aos animais pela via oral em período anterior à 

indução da colite ulcerativa para que pudesse se estabelecer em quantidades adequadas no 
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trato gastrintestinal e assim exercer os seus efeitos, sendo avaliado neste estudo, portanto, a 

sua capacidade profilática. Neste mesmo período não foram observados os efeitos adversos de 

diarreia ou sangramento ou qualquer efeito sobre o peso corporal dos animais (Figura 2). Este 

dado também contribui para o enquadramento da cepa no conceito de probiótico.  

A presença de DSS no lúmen intestinal promove uma alteração da permeabilidade 

do epitélio pela perda de alguns componentes das junções oclusivas, como a proteína zonula 

occludens 1 (ZO-1), que se inicia a partir do primeira dia de exposição (PORITZ et al., 2007). 

Esse aumento da permeabilidade da barreira epitelial intestinal constitui a principal causa da 

diarreia encontrada neste modelo (YAN et al., 2009). Alterações na estrutura das junções 

oclusivas e decréscimo da expressão de ZO-1 também têm sido relatados em pacientes com 

colite ulcerativa (DAS et al., 2012; SCHMITZ et al., 1999). Estudos têm mostrado que 

algumas cepas probióticas são capazes de reforçar a função da barreira epitelial em modelos 

de colite ulcerativa induzida por DSS, sendo um dos mecanismos sugeridos para a melhora 

dos sinais clínicos apresentados nestes casos. O tratamento de camundongos submetidos ao 

mesmo modelo de colite com o lisado de Lactobacillus casei DN-114 001 foi capaz de 

reforçar a barreira epitelial por prevenir o decréscimo da expressão de ZO-1 no cólon dos 

animais (ZAKOSTELSKA et al., 2011). Infere-se que a cepa probiótica utilizada neste estudo 

pode estar atuando para a manutenção da barreira epitelial da mesma maneira, tendo em vista 

a redução do quadro diarreico. 

O tratamento dos animais expostos à DSS com o extrato metanólico da alga 

marinha C. mexicana promoveu a atenuação dos sinais clínicos característicos do modelo, 

inclusive retardando o surgimento e protegendo os animais da perda de peso severa (Figuras 3 

e 4). Esse efeito protetor é, possivelmente, resultado da sua ação sobre a redução de IFN-γ 

intestinal, o qual influencia na função barreira do epitélio e que será discutido posteriormente. 

Além disso, esses achados confirmaram a ação sobre a colite ulcerativa experimental do 

extrato metanólico obtido a partir da alga verde observada em estudo prévio realizado com 

camundongos BALB/c, no qual mesmo após duas semanas de exposição ao DSS foi capaz de 

manter peso corporal e IAD dos animais tratados em níveis similares aos dos animais do 

grupo controle negativo (BITENCOURT, 2011). 

Adicionalmente, a associação entre E. faecium 32 e o extrato metanólico de C. 

mexicana foi capaz de atenuar os sinais clínicos desenvolvidos em consequência da exposição 

à DSS na mesma medida que os tratamentos utilizados isoladamente, como observado ao final 

da indução (Figuras 3 e 4). Porém, em se tratando do desenvolvimento dos sinais clínicos ao 

longo do tempo, verificou-se que quando os tratamentos foram utilizados de forma conjunta 
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houve um retardo ainda maior da progressão dos sinais clínicos quando comparada às terapias 

isoladas (Figura 4). Embora não haja efeito sinérgico quando se trata da intensidade final dos 

sinais clínicos, é possível que os efeitos dos componentes isolados somem-se quando 

associados de modo a promover tal retardo. Assim, a combinação mostra-se uma opção mais 

vantajosa, considerado que o prolongamento dos períodos de remissão consiste num dos 

principais objetivos do tratamento da colite ulcerativa (KORNBLUTH; SACHAR, 2010).  

O encurtamento do cólon tem sido considerado uma medida morfométrica da 

severidade da inflamação intestinal e um marcador da colite experimental (SIEGMUND et al., 

2001). De fato, o cólon dos animais expostos à DSS sofreu encurtamento significativo quando 

comparado ao dos animais não expostos. Essa diminuição do comprimento do cólon, contudo, 

foi atenuada de modo significativo pelos tratamentos com o potencial probiótico E. faecium 

32, extrato metanólico de C. mexicana e a associação de ambos (Figura 5). Considerando tal 

parâmetro um reflexo do processo inflamatório intestinal, os resultados encontrados 

representam um indicativo de que os tratamentos utilizados constituem atenuantes da 

inflamação desencadeada pelo irritante químico. 

Em se tratando de aspectos morfológicos, o tratamento com o extrato metanólico 

da alga marinha C. mexicana ou com o potencial probiótico E. faecium 32 foi capaz de 

atenuar de forma discreta o dano tecidual observado no cólon dos animais tratados causado 

pela exposição ao DSS, tendo sido a melhora mais pronunciada nos animais tratados com o 

extrato metanólico (Figuras 6D e 6E). Sugere-se que esse achado seja resultado de um retardo 

na reparação tecidual em detrimento do efeito sobre a redução das citocinas pró-inflamatórias 

no intestino. No entanto, de modo surpreendente, a associação das terapêuticas foi capaz de 

inibir completamente o dano tecidual gerado pelo DSS (Figura 6F), sugerindo que o conjunto 

pode ter retardado o aparecimento dos danos à mucosa e ainda acelerado o processo de reparo 

da injúria intestinal. Estudos baseados em cinética poderiam confirmar esta hipótese. A 

combinação dos efeitos gerados com o tratamento com probiótico, como o reforço na função 

barreira do epitélio intestinal e redução da produção de citocinas pró-inflamatórias, ao efeito 

de inibição da migração leucocitária mediada pelo extrato de C. mexicana parece ser 

responsável pelo reparo tecidual observado. Apesar da demonstração da reparação da mucosa 

não ser usualmente necessária para a determinação da remissão clínica em pacientes com 

colite ulcerativa, ela se faz importante, pois reduz o risco de displasia nestes pacientes 

(KORNBLUTH; SACHAR, 2010), evidenciando novamente a associação como uma opção 

mais vantajosa quando comparada aos tratamentos isolados. 



48 

 

Além dos parâmetros já discutidos, foram avaliados neste estudo os mediadores 

inflamatórios em nível de mucosa intestinal. Com a realização da cultura do cólon, foi 

possível a quantificação dos níveis de diferentes padrões de citocinas (IFN-γ, IL-12, TNF-α, 

IL-4, IL-6 e IL-17A) secretados pelo tecido colônico após o procedimento experimental, de 

modo a reconhecer o perfil de resposta imune no presente modelo frente aos tratamentos 

aplicados. Verificou-se que as concentrações das citocinas estudadas permaneceram em níveis 

basais nos animais não expostos à DSS, inclusive quando os animais foram tratados com a 

potencial cepa probiótica de maneira isolada. No entanto, notou-se que o E. faecium 32 

promoveu um aumento nos níveis de IL-4 secretado no cólon quando comparado aos animais 

do grupo controle negativo. Apesar disso, esse comportamento não foi acompanhado pelas 

outras citocinas (Figura 7) ou por qualquer alteração indicativa de inflamação na análise 

histológica (Figura 6). A presença de linfócitos intraepiteliais e da lâmina própria produtores 

de IL-4 tem sido relatada no cólon de indivíduos saudáveis e relacionada com a homeostase 

da mucosa intestinal (CAROL et al., 1998), de modo que o aumento de IL-4 na mucosa 

intestinal dos animais tratados com o potencial probiótico neste estudo poderia também 

contribuir para a homeostase intestinal (CHEN et al., 2009) sem, todavia, induzir a 

inflamação, como de fato comprovado pela apresentação normal do tecido. 

 A exposição da mucosa intestinal à DSS promove uma série de alterações nos 

padrões de citocinas expressos no cólon. Em um estudo realizado com camundongos 

C57BL/6, foi observado um aumento significativo na expressão de IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-10, 

IL-12, TNF-α e da quimiocina derivada de queratinócito (KC/CXCL2, homólogo murino da 

IL-8/CXCL8 humana) no cólon dos animais após cinco dias de tratamento com DSS, sendo 

que a produção de IFN-γ, IL-1β, IL-10, IL-12 e TNF-α apresentou aumento significativo 

ainda no primeiro dia de exposição (YAN et al., 2009). Em outro estudo, verificou-se também 

um aumento na expressão de IL-6, IL-17, KC/CXCL2 e TNF-α no cólon de camundongos 

C57BL/6 submetidos à colite aguda por DSS, mostrando que a inflamação aguda exibiu um 

perfil Th1-Th17 que foi alterado para uma resposta inflamatória predominantemente Th2 na 

fase crônica, com aumento da expressão de IL-4 e IL-10 e decréscimo concomitante dos 

níveis de IL-6, IL-17, KC/CXCL2 e TNF-α (ALEX et al., 2009). 

Assim como ocorre para os modelos animais, os estudos realizados a partir de 

amostras humanas apresentam uma variabilidade de resultados no que se refere ao padrão de 

citocinas envolvido. Olsen et al. (2011) observaram aumento da expressão de IFN-γ, IL-17A, 

IL-23, IL-6 e TGF-β em biópsia da mucosa colônica de pacientes com colite ulcerativa, 

apontando para um predominância dos padrões de resposta Th1-Th17. Em um estudo 



49 

 

realizado por Tsukada et al. (2002) também com pacientes com a doença inflamatória 

intestinal, houve padrões distintos de citocinas expressas em biópsias da mucosa do cólon de 

acordo com a severidade da doença atribuída ao paciente: pacientes com alto índice de 

atividade da doença mostraram alta expressão de IL-8/CXCL8, enquanto que pacientes com 

baixo índice apresentaram alta expressão de IFN-γ, IL-4 e TNF-α (Th1-Th2). 

Neste estudo, em contrapartida aos níveis basais encontrados nos animais sadios, 

a exposição da mucosa intestinal à DSS, na ausência de qualquer tratamento, promoveu um 

aumento significativo dos níveis de todas as citocinas pesquisadas (IFN-γ, IL-12, TNF-α, IL-

6, IL-17A e IL-4,), indicando que além do perfil Th1-Th17 observado em outros estudos 

(ALEX et al., 2009; MELGAR; KARLSSON; MICHAELSSON, 2005; YAN et al., 2009), o 

perfil Th2 também se fez presente.  

O aumento dos níveis de todas as citocinas, exceto de TNF-α, foi revertido 

quando os animais foram pré-tratados com E. faecium 32 (Figura 7). O uso de probióticos 

para o tratamento da colite ulcerativa tanto em modelos animais como em humanos tem 

promovido efeitos sobre a secreção/expressão de citocinas tanto no ambiente da mucosa 

intestinal como no soro. Lactobacillus delbruekii e Lactobacillus fermentum foram capazes de 

reduzir os níveis de IL-6 e TNF-α do cólon de pacientes com colite ulcerativa, sendo esse 

decréscimo provavelmente resultado da redução da ativação de NF-κB (HEGAZY; EL-

BEDEWY, 2010). Em um modelo murino de colite experimental por transferência de células, 

Lactobacillus paracasei ST11 reduziu a inflamação intestinal, tendo reduzido a expressão de 

IL-1β, IL-6 e IL-12 no cólon dos animais (OLIVEIRA et al., 2011). Outro estudo apontou 

ainda que a presença de Bifidobacterium infantis em uma cultura de cólon ex vivo exposta à 

DSS causou a redução dos níveis de IL-17 no sobrenadante, sendo provavelmente resultado 

da indução da produção de IL-10 pelo probiótico (TANABE; KINUTA; SAITO, 2008). 

Os efeitos terapêuticos dos probióticos utilizados nestes estudos se devem, de um 

modo geral, à atenuação das respostas Th1 e Th17 inflamatórias, refletida pela redução dos 

níveis de citocinas expressos na mucosa intestinal, ou à indução de uma resposta T 

regulatória, representada pelo aumento da citocina anti-inflamatória IL-10. No entanto, os 

mecanismos exatos desses efeitos ainda não foram completamente elucidados. A redução da 

ativação de NF-κB parece ser um importante mecanismo de diminuição da expressão de 

mediadores inflamatórios. Esse fator de transcrição é normalmente encontrado no citoplasma 

das células conjugado à proteína inibitória IκB, cuja fosforilação após a transdução de sinais 

de natureza inflamatória desencadeia a sua degradação via proteossomo, liberando a 

transferência de NF-κB para o núcleo celular. Lá o NF-κB desencadeia a transcrição de genes 
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envolvidos com a resposta inflamatória, incluindo os genes codificantes de citocinas pró-

inflamatórias (PASPARAKIS, 2009). A ativação de NF-κB no tecido inflamado de pacientes 

com colite ulcerativa (HEGAZY; EL-BEDEWY, 2010) e a capacidade de inibição dessa 

ativação por cepas probióticas fazem deste tipo de terapia uma alternativa promissora livre de 

efeitos adversos para o tratamento da doença.  

Um estudo realizado com células intestinais de porcos verificou que o probiótico 

Lactobacillus jensenii TL2937 foi capaz de atenuar a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

(IL-1α, IL-6 e IL-8/CXCL8) por reduzir a ativação de NF-κB e da proteína quinase ativada 

por mitógeno (MAPK) mediada pela sinalização iniciada pelo TLR4 em resposta ao LPS. A 

redução da ativação da via de sinalização MAPK se deu pela atenuação da fosforilação de 

p38, importante componente desta via, sendo esse efeito parcialmente mediado pelo TLR2, do 

qual L. jensenii TL2937 é um potente estimulador. A inibição da sinalização de MAPK e NF-

κB pelo probiótico também parece ser resultado do aumento da expressão dos seus inibidores 

MAPK fosfatase-1 (MKP-1), A20 e Bcl-3, sendo o aumento dos dois últimos mediado pela 

estimulação de TLR2 (SHIMAZU et al., 2012). Em outro estudo, um muramil dipeptídeo 

(MDP), subproduto da digestão do peptideoglicano, promoveu a inibição da colite 

experimental de modo dependente de NOD2 e reduziu a produção de citocinas pró-

inflamatórias (IFN-γ, IL-6, IL-12 e TNF-α) em resposta aos ligantes de diferentes TLRs por 

inibir a ativação de NF-κB (WATANABE et al., 2008).  

Considerando que, por ser uma bactéria Gram positiva, portanto dotada de 

peptideoglicanos e MDP em sua parece celular, é possível que a potencial cepa probiótica 

utilizada neste estudo tenha o mecanismo de ação relacionado com a sua afinidade ao TLR2 e 

NOD2 expresso ao longo do epitélio intestinal e nas células imunes localizadas na mucosa. A 

estimulação de TLR2 e/ou NOD2, por sua vez, produziria efeitos inibitórios nas vias de 

sinalização subjacentes como já demonstrado para outros probióticos (PLANTINGA et al., 

2011; SHIDA et al., 2009; WATANABE et al., 2008), com redução da produção inicial das 

citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-12 observada neste estudo. Estudos da interação entre E. 

faecium 32 e TLR2/NOD2 e seus efeitos sobre a sinalização NF-κB e MAPK, no entanto, 

precisam ser realizados para a confirmação desta hipótese. 

A redução nos níveis de IFN-γ (Figura 7A), por sua vez, compreende 

provavelmente uma consequência do decréscimo de IL-12 no intestino, uma vez que essa é a 

principal molécula estimuladora da secreção de IFN-γ por células TCD4
+
 do padrão de 

resposta Th1. A importância do IFN-γ no modelo de inflamação intestinal induzida por DSS 

foi relatada em estudos com animais deficientes na sua expressão (IFN-γ
-/-

) (ITO et al., 2006). 



51 

 

Seu papel neste modelo está relacionado com seus efeitos deletérios sobre as junções 

oclusivas que mantêm a barreira epitelial tanto por induzir o decréscimo da expressão das 

proteínas componentes destas junções como por promover a internalização destas em 

vacúolos revestidos por actina (BRUEWER et al., 2003; CHIBA et al., 2006; MADARA; 

STAFFORD, 1989; UTECH et al., 2005). Desta forma, o E. faecium 32 poderia estar atuando 

indiretamente na manutenção da função barreira da mucosa intestinal por promover a redução 

de IFN-γ em camundongos submetidos ao modelo de colite ulcerativa induzido por DSS.  

O decréscimo dos níveis de IL-17A (Figura 7F) na mucosa intestinal dos animais 

tratados com o potencial probiótico é provavelmente uma consequência da redução dos níveis 

de IL-6 intestinal (Figura 7E), uma vez que esta citocina (na presença de TGF-β normalmente 

expresso no ambiente da mucosa intestinal) é a molécula indutora da diferenciação de células 

Th17 (DONG, 2008). Dessa forma, o decréscimo de IL-6 pode ter favorecido a redução da 

quantidade de células Th17 secretoras de IL-17A na mucosa do cólon, contribuindo para a 

redução desta citocina no ambiente intestinal. 

A redução de células Th17 neste ambiente pode também ter sido resultado da ação 

de células T regulatórias, como tem sido demonstrado para outras bactérias probióticas 

(MAZMANIAN; ROUND; KASPER, 2008). Bifidobacterium breve Yakult YIT10347, por 

exemplo, mostrou-se capaz de melhorar a inflamação intestinal de camundongos submetidos 

ao modelo murino de colite por transferência de células devido à indução de células T 

regulatórias do tipo 1 (Tr1) produtoras de IL-10; essa indução foi mediada por células 

dendríticas intestinais CD103
+
 de maneira TLR2/MyD88-dependente (JEON et al., 2012). Em 

outro estudo, o polissacarídeo A (PSA), componente da superfície de Bacterioides fragilis 

NCTC9343, protegeu os animais da colite induzida por Helicobacter hepaticus e da colite 

induzida por ácido 2,4,6-trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) devido à supressão da citocina 

pró-inflamatória IL-17 em células imunes intestinais e à geração de células TCD4
+
 produtoras 

de IL-10 (MAZMANIAN; ROUND; KASPER, 2008). Verificou-se, posteriormente, que a 

conversão de células TCD4
+
 em células T regulatórias Foxp3

+
 produtoras de IL-10 é 

dependente da sinalização TLR2 desencadeada pelo PSA e que esse efeito é capaz não só de 

prevenir como também curar a colite quimicamente induzida já estabelecida em camundongos 

BALB/c (ROUND; MAZMANIAN, 2010). Nesse sentido, estudos baseados na produção de 

IL-10 intestinal e na quantificação de células Th17 e T regulatórias tanto na lâmina própria 

como nos linfonodos mesentéricos auxiliarão na elucidação dos efeitos de E. faecium 32 sobre 

estas populações celulares e consequentemente do mecanismo pelo qual previne o 

desenvolvimento da doença inflamatória intestinal experimental. 
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O papel da IL-4 no desenvolvimento da colite tanto humana como experimental 

permanece controverso. Um estudo realizado por Hogaboam et al. (1997) demonstrou que o 

tratamento de ratos submetidos à colite induzida por TNBS com IL-4 exógena atenuou os 

danos teciduais do cólon e que o efeito terapêutico do IL-4 estava associado à inibição da 

produção de óxido nítrico no tecido inflamado. No entanto, estudos posteriores demostraram 

que essa citocina pode ter papel oposto à proteção. Fort et al. (2001) evidenciaram que o 

tratamento de camundongos com IL-4 contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

da colite induzida pela transferência de células em animais imunodeficientes. Além disso, 

estudos com animais deficientes em IL-4 mostram que os mesmos desenvolvem colite em 

caráter atenuado (STEVCEVA et al., 2001) e que essa citocina é importante para a 

exacerbação da resposta Th1, inclusive por aumentar a expressão de IL-12p40 e IFN-γ no 

tecido colônico (SPECHT; ARRIENS; HOERAUF, 2006). Esses achados apontam que a 

redução desta citocina (Figura 7D) produzida pelo tratamento com E. faecium 32 foi de fato 

benéfica, podendo ter sido significativa para atenuação da secreção de IL-12 e IFN-γ 

(SPECHT; ARRIENS; HOERAUF, 2006) no cólon de animais tratados. 

Quando os animais expostos à DSS foram submetidos ao tratamento com o 

extrato metanólico de C. mexicana houve uma redução dos níveis das citocinas IFN-γ, IL-12, 

TNF-α, IL-4 e IL-17A no cólon; não sendo capaz de reduzir os níveis de IL-6 (Figura 7). No 

estudo realizado por Bitencourt (2011), o tratamento com o mesmo extrato foi capaz de 

reduzir os níveis de IFN-γ e IL-17A no cólon, mas também os de IL-6. Essa diferença entre os 

resultados obtidos pode ser atribuída à diferença das linhagens utilizadas nos estudos, neste 

sendo utilizados camundongos C57BL/6 e no estudo anterior animais BALB/c, de modo que 

as diferenças genéticas entre as linhagens podem ter influenciado na reversão da produção de 

IL-6 pelos animais C57BL/6, que exibem uma resposta predominantemente Th1, mas não em 

animais BALB/c, os quais tendem para uma resposta Th2 (FUKUSHIMA et al., 2006). Outro 

fator que pode ter contribuído para essa divergência de resultados compreende a diferença na 

duração do tratamento apresentada pelos estudos: tendo este trabalho realizado um período de 

sete dias de indução da colite e o trabalho citado um período de catorze dias, este último 

proporcionou um tempo hábil para a reversão dos níveis de IL-6 secretado pela mucosa 

intestinal dos animais, não alcançada no tempo decorrido do presente trabalho.  

Os desencadeadores primários da resposta imune exacerbada ocorrida na colite 

experimental incluem as citocinas IL-6, IL-12 e TNF-α, secretadas por macrófagos e células 

dendríticas quando ativados. Em um estudo realizado com macrófagos peritoneais, o extrato 

metanólico de C. mexicana inibiu a produção de IL-6, IL-12 e TNF-α em resposta ao LPS 
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(BITENCOURT et al., 2011), corroborando para o papel da inibição direta de mediadores 

chave da inflamação intestinal como sendo um mecanismo da redução da produção de 

citocinas pelas células do sistema imune da mucosa colônica. O decréscimo na produção IL-

12 e TNF-α (Figuras 7B e 7C) observado neste estudo pode ter exercido efeito sobre a 

secreção das demais citocinas. Como já mencionado, o decréscimo nos níveis de IL-12 podem 

ter desencadeado uma consequente diminuição da produção de IFN-γ na mucosa intestinal 

(Figuras 7A), sendo esta redução, por sua vez, fundamental para o fortalecimento da função 

barreira intestinal, contribuindo para a redução do quadro diarreico nos animais tratados com 

o extrato metanólico.  

O decréscimo da secreção de citocinas na mucosa intestinal como resultado da 

inibição do recrutamento e/ou migração leucocitária é corroborado pela redução da 

quantidade de células inflamatórias compondo o infiltrado inflamatório na mucosa intestinal 

quando os animais submetidos à colite induzida por DSS foram tratados com o extrato de C. 

mexicana, podendo ter contribuído também para a redução das citocinas IL-4 e IL-17A 

(Figura 7D e 7F). Estudos prévios realizados com o extrato metanólico da alga demostraram a 

sua capacidade de inibir a migração leucocitária nos modelo de peritonite induzida por 

zimosan e bolsa de ar contendo zimosan e ainda reduzir o edema de orelha induzido por xilol 

(BITENCOURT et al., 2011). Da mesma forma, extratos da alga Caulerpa sertularioides 

foram capazes de inibir significativamente a migração leucocitária para a cavidade peritoneal 

no modelo de peritonite induzido por carragenana (DA MATTA et al., 2011). 

Estudos em modelos de inflamação têm mostrado que as moléculas de adesão 

celular apresentam um papel importante no processo inflamatório. Além da MadCAM-1 no 

endotélio das vasos da mucosa intestinal que se liga ao α4β7 nos leucócitos para o 

recrutamento leucocitário na colite, a expressão de intregrina β2 também tem sido implicada 

nas doenças inflamatórias intestinais (BERNSTEIN; SARGENT; RECTOR, 2002; KIRMAN; 

NIELSEN, 1996; VAINER; NIELSEN; HORN, 2000). Um estudo mostrou que animais 

deficientes em CD18 e CD11a (que juntas compõem o antígeno associado à função 

leucocitária tipo 1, LFA-1) quando submetidos ao modelo de colite induzida por DSS 

apresentaram um IAD e escores histopatológicos significativamente inferiores quando 

comparados aos animais não mutados. O exame das populações de leucócitos no cólon desses 

animais revelou uma atenuação significativa dos infiltrados de neutrófilos e macrófagos, uma 

vez que a ligação às moléculas de adesão nos tecidos e células endoteliais (ICAM-1/ICAM-2) 

foi reduzida (ABDELBAQI et al., 2006). O bloqueio ou a perda de α1β1, uma integrina 

leucocitária responsável pela adesão ao colágeno presente na matriz extracelular, também foi 
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capaz de reduzir o infiltrado inflamatório (principalmente de macrófagos) na lâmina própria 

da mucosa intestinal, bem como a expressão de citocinas  (IFN-γ, IL-1β, IL-10, IL-12 e TNF-

α) no cólon (KRIEGLSTEIN et al., 2002).  

As selectinas também constituem moléculas de adesão celular e o aumento da 

expressão de P-selectina e E-selectina na mucosa intestinal tem sido relatado em pacientes 

com colite ulcerativa (ARIHIRO et al., 2002; VAINER; NIELSEN, 2000). Em um estudo 

realizado por Pooley, Ghoch e Sharon (1995), observou-se um aumento na expressão de E-

selectina em células endoteliais em resposta a mediadores secretados pela mucosa do cólon de 

pacientes com doenças inflamatórias intestinais. P- e E-selectinas também tiveram sua 

expressão aumentada em modelo de colite induzida por TNBS em ratos, sendo o bloqueio de 

P-, E- e L-selectinas importantes para a atenuação do rolamento leucocitário (SANS et al., 

2001).  

A redução da quantidade de células inflamatórias compondo o infiltrado 

inflamatório na mucosa intestinal dos animais tratados com o extrato de C. mexicana e a sua 

capacidade de inibir a migração leucocitária em estudos prévios (BITENCOURT et al., 2011) 

fazem sugerir que o extrato pode ter inibido a migração leucocitária por interferir com as 

moléculas de adesão envolvidas no processo. 

As macroalgas são compostas em maior proporção por carboidratos, mas também 

são fontes de proteínas, lipídeos e fibras brutas (CARRILLO DOMINGUEZ et al., 2002; 

NGUYEN; UENG; TSAI, 2011). Elas compreendem fonte de numerosos compostos com 

atividades biológicas, incluindo polissacarídeos, terpenos, alcaloides, ácidos graxos e 

compostos fenólicos (BITENCOURT et al., 2011), de modo que muitos dos compostos com 

potencial bioatividade podem ter contribuído para o efeito antimigratório desencadeado pelo 

extrato metanólico da C. mexicana.  

Ácidos graxos derivados do ácido estearidônico e eicosapentaenoico extraídos da 

alga parda Undaria pinnatifida apresentaram efeito anti-edematogênico no modelo de edema 

de orelha induzido forbol miristato acetato (KHAN et al., 2007). Tendo sido constada a 

presença de ácidos graxos em algas do gênero Caulerpa (MAO et al., 2011; VAN 

GINNEKEN et al., 2011) é possível que compostos dessa natureza em C. mexicana possam 

também contribuir para a redução da migração leucocitária como consequência do efeito 

antiedematogênico já demonstrado anteriormente (BITENCOURT et al., 2011). Fucoidans 

extraídos da alga parda Laminaria saccharina promoveram o decréscimo da transmigração de 

polimorfonucleares para a cavidade peritoneal, bloqueando a indução de peritonite aguda 

induzida por peptona em ratos, por interferir com L e P-selectinas (CROCI et al., 2011). A 
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grande proporção de carboidratos presentes nas algas marinhas verdes, incluindo a C. 

mexicana, faz destes fortes candidatos a responsáveis pela interferência com as moléculas de 

adesão e consequentemente pelo efeito antimigratório mediado pelo extrato metanólico. A 

caulerpina, um alcaloide indólico extraído de certas espécies do gênero Caulerpa, também 

tem mostrado seu efeito anti-inflamatório. O composto extraído da alga Caulerpa racemosa 

foi capaz de reduzir a migração leucocitária de modo significativo para a cavidade peritoneal 

de camundongos no modelo de peritonite induzido por carragenana (DE SOUZA et al., 2009). 

Apesar de não ter sido ainda isolado de C. mexicana, a caulerpina está presente em várias 

espécies do gênero e também em outras algas verdes (GUVEN; PERCOT; SEZIK, 2010), 

podendo representar um dos compostos presentes no extrato metanólico que contribui para o 

seu efeito antimigratório. Como exposto, inúmeros compostos presentes no extrato de C. 

mexicana podem contribuir para o seu efeito inibitório sobre a migração leucocitária e com 

consequência sobre a secreção de citocinas na mucosa intestinal dos animais tratados no 

modelo de colite experimental utilizado. 

Em se tratando do uso da associação, a combinação dos efeitos gerados na 

redução da produção de citocinas pró-inflamatórias mediados tanto pelo potencial probiótico 

como pelo extrato metanólico somada ao efeito de inibição da migração leucocitária mediada 

pelo extrato de C. mexicana foi capaz de reverter o aumento dos níveis de todas as citocinas 

no cólon dos animais expostos à DSS (Figura 7); ao passo que os tratamentos isolados foram 

capazes de reduzir cinco dentre as seis citocinas analisadas. Verificou-se ainda que a redução 

de IL-4 (Figura 7D) e TNF-α (Figura 7C) foi ainda mais significativa quando comparada aos 

tratamentos isolados. Esses achados apontam mais uma vez que a associação das terapêuticas 

é mais vantajosa quando comparada aos tratamentos isolados. 

Os resultados obtidos neste estudo concernentes ao quadro clínico da colite 

experimental, às análises morfológicas e de produção de citocinas demonstraram que os 

grupos tratados com o extrato metanólico de C. mexicana e com o potencial probiótico E. 

faecium 32 mostram significativa diminuição dos sinais clínicos da doença e da produção de 

citocinas mas diminuição discreta do processo inflamatório intestinal. Isto implica que estas 

terapêuticas não apresentariam eficácia significativa se utilizadas isoladamente no tratamento 

de colite ulcerativa. Em contrapartida, o reparo tecidual alcançado com o tratamento conjunto 

das terapêuticas avaliadas no estudo aliado aos resultados positivos nos parâmetros clínicos e 

imunológicos constituem fatores importantes para impulsionar o início de estudos mais 

aprofundados para a utilização da associação como alternativa para os tratamentos atualmente 

utilizados na colite ulcerativa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram a potencialidade das 

novas propostas aqui apresentadas como alternativas profiláticas e terapêuticas para o 

tratamento da colite ulcerativa. Tanto o extrato metanólico obtido a partir da alga marinha C. 

mexicana como o potencial probiótico demonstraram efeitos promissores no modelo 

experimental estudado, atuando sobre parâmetros clínicos, retardando e amenizando os sinais 

da doença, e também imunológicos, representados pela redução da secreção de citocinas pró-

inflamatórias no tecido inflamado. No entanto, a associação representou a alternativa mais 

propícia como alvo de estudos futuros, pois foi capaz de promover o reparo da mucosa 

intestinal injuriada.  
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ANEXO A – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO 

DE ANIMAIS (CEUA) PARA O PRESENTE ESTUDO 

 

 


