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RESUMO 
 
 
As doenças inflamatórias intestinais abrangem um conjunto de desordens 
crônicas inflamatórias, entre elas a colite ulcerativa (CU). O tratamento da CU 
se baseia no uso de anti-inflamatórios, porém estes fármacos pode 
apresentam efeitos colaterais, o que estimula a busca de novas terapias. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico de Turnera 
subulata na colite ulcerativa aguda induzida por ácido acético em ratos. CU foi 
induzida em ratos Wistar com a instilação de 1ml de ácido acético 4% via 
retal. 42 animais foram distribuídos em 6 grupos experimentais: Grupo 
Controle, Grupo Colítico, Grupo Sulfasalazina 500mg/Kg/dia (SSZ), Grupo T. 
subulata 50mg/Kg/dia (TS 50), Grupo T. subulata 100mg/Kg/dia (TS 100), 
Grupo T. subulata 200mg/Kg/dia (TS 200). Durante o experimento foram 
avaliados diariamente, o consumo alime ntar, ingestão hídrica e peso dos 
animais. Os animais foram eutanasiados e o colón foi exposto para análise 
macroscópica. Fragmentos do cólon foram utilizados para análise 
microscópica e avaliação do estresse oxidativo. A diferença entre as médias 
foi analisada por ANOVA a um nível de significância de 5% (p<0,05) com o 
auxílio do Software GraphPad Prism. A análise dos resultados dos animais do 
Grupo Sulfassalazina demonstrou a maior perda de peso ao longo do 
experimento (14,78%) e o menor consumo alimentar  (6,23g) de ração ao dia, 
os grupos tratados com o extrato de T. subulata não apresentaram perda de 
peso significativa quando comparados com o Grupo Controle. O Grupo 
Colítico apresentou o maior escore macroscópico 6,5 da lesão; enquanto o 
Grupo TS 50 teve um menor escore 1,0. A avaliação microscópica mostrou a 
presença de edema, hemorragia, ulceração em todos os grupos 
experimentais, exceto o Controle. No entanto, o Grupo TS 50 apresentou o 
processo inflamatório em menor intensidade. A avaliação do estresse 
oxidativo revelou que os grupos tratados com o extrato de T. subulata 
modularam a atividade das enzimas catalase e superóxido desmutase. 
Observou-se ainda redução na peroxidação lipídica e protéica. Assim, é 
possível concluir que o extrato hidroalcóolico de T. subulata teve ação anti- 
inflamatória e antioxidante na colite ulcerativa experimental. 
 
Palavras-chave: Turnera subulata. Colite Ulcerativa. Histopatologia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Inflammatory bowel diseases is composed by a set of chronic and 
inflammatory disorders, among them is ulcerative colitis (UC). UC treatment is 
based on anti-inflammatory administration; however, this group of drugs 
clearly leads to development of undesirable side effects, what stimulate the 
search for new therapies alternatives. The aim of this study was to evaluate 
the effect of hydroalcholic Turnera subulata extract on acetic acid-induced 
acute UC in rats. UC was induced by 1 mL injection of 4% acetic acid via 
rectal in Wistar mouse. 42 animals were distributed among 6 experimental 
groups: Control, UC, Sulfasalazine 500 mg/Kg/day (SSZ), T. subulata 
50mg/Kg/day (TS 50), T. subulata 100mg/Kg/day (TS 100), T. subulata 
200mg/Kg/day (TS 200). Throughout the experiment, body weight, food and 
water ingestion was daily evaluated. At the end of the experiment, the animals 
were euthanized and a colon fragment was observed by macroscopic 
analysis. Colon fragments were also collected for microscopic analysis and 
oxidative stress evaluation. The means from each group was compared by 
ANOVA test with a significance level of 5% (p<0.05) using GraphPad Prism 
Software. As results, we can clearly observe that SSZ group had the greater 
body weight decrease among the groups throughout the experiments, 14.78%, 
as well as, the lowest food intake, 6.23 g of food/day. The animals treated with 
T. subulata extracts showed no important body weight loss when compared to 
control. UC group showed the highest tissue damage macroscope score, 6.5, 
while TS 50 showed the lowest tissue damage score: 1. Microscope 
evaluation showed the presence of edema, haemorraghia and ulceration in all 
group of animals, except for Control. Nevertheless, TS 50 showed the lowest 
inflammatory damage among all groups. Oxidative stress analysis revealed 
that T. subulata treatment modulate catalase and superoxide dismutase 
activity, we also observed a decrease in protein and lipid peroxidation in 
response to extract administration. Taken together, these results shows that T. 
subulata extract exerts anti-inflammatory and anti-oxidant effects on 
experimental UC. 
 
 
Keywords: Turnera subulata. Ulcerative colitis. Histopathology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças associadas ao 

intestino ou ainda a outras partes do trato gastrointestinal (TGI). Indivíduos que 

desenvolvem DII frequentemente apresentam sangramento retal, dor abdominal, 

febre, diarreia e perda de peso. As principais DII estudadas são a Doença de Chron 

(DC) e a Colite Ulcerativa (CU) por apresentarem maior incidência e pelo 

comprometimento na qualidade de vida dos indivíduos. A etiologia da CU é dita 

multifatorial, no entanto acredita-se que os principais fatores envolvidos sejam os 

fatores ambientais, genéticos, defeitos imunológicos e exposição microbiana  

(HANAUER, 2006; PHILIPPE et al., 2012). 

 Sabe-se que a incidência da CU aumentou nos países ocidentais após a 

Segunda Guerra Mundial. No entanto, no Brasil não há registros oficiais da 

incidência e prevalência dessa patologia. Nos Estados Unidos a CU atinge mais de 

700.000 indivíduos adultos de ambos os sexos (CROHN’S & COLITIS 

FOUNDATION OF AMERICA, CCFA, 2015).  O diagnóstico requer exame físico, 

história clínica e uma série de exames complementares com o objetivo de se excluir 

outras patologias que tem um prognóstico semelhante ao da CU.   

 O tratamento da CU requer terapia medicamentosa e mudanças no estilo 

de vida. O grupo de fármacos mais empregado são os aminossalicilatos que inclui a 

sulfassalizina (SSZ). Esses fármacos têm como mecanismo de ação a modulação da 

secreção de citocinas pró-inflamatórias. Apesar do bom desempenho no tratamento 

da CU, o uso desses fármacos estão associados a diversos efeitos colaterais que 

incluem dor abdominal, anorexia, náuseas e até mesmo infertilidade. Diante da baixa 

adesão ao tratamento por parte dos pacientes, muitos estudos têm sido 

desenvolvidos a fim de se oferecer novos tratamentos que possuam menos efeitos 

colaterais que os disponíveis atualmente (NACC, 2011; BRAZILIAN STUDY GROUP 

OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, 2010).  

 Diversas plantas têm sido estudadas avaliando-se suas ações 

farmacológicas. Os resultados são promissores, mas ainda há muito que se elucidar 

tendo em vista a riqueza de espécies vegetais existentes.  Uma espécie bastante 

comum no Rio Grande do Norte é a Turnera ulmifolia (Turnera subulata), conhecida 
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popularmente como xanana, admirada pelo seu florescimento vistoso que pode ser 

observado ao longo de todo o ano. A análise do seu perfil fitoquímico tem 

demonstrado a grande presença de flavonóides, o que tem sugerido seu potencial 

efeito anti-inflamatório e anti-oxidante (BRITO et al., 2012). 

  

 

1.1. TRATO GASTROINTESTINAL 

 

 

 O TGI é um tubo contínuo que se estende da boca até o ânus, 

percorrendo as cavidades torácica, abdominal e pélvica; no indivíduo vivo o TGI é de 

aproximadamente 5 a 7 metros. É composto pela cavidade oral, orofaringe, esôfago, 

estômago, intestino delgado e intestino grosso. O TGI juntamente com os órgãos 

acessórios da digestão (dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e 

pâncreas) contribui de forma direta para a manutenção da homeostasia, sendo uma 

via de obtenção de energia para o indivíduo (TORTORA e DERRICKSON, 2010).   

 A parede do TGI do esôfago até o canal anal apresenta a mesma 

organização histológica, sendo formada por quatro camadas, do lúmen para o 

exterior: túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular, túnica serosa. A túnica 

mucosa é formada por uma camada de epitélio (variável quanto ao número de 

camadas e formato celular), uma camada de tecido conjuntivo, denominada lâmina 

própria e uma delgada camada de músculo liso, dita muscular da mucosa.  A túnica 

submucosa se localiza logo abaixo a muscular da mucosa é formada por tecido 

conjuntivo frouxo amplamente vascularizado e inervado, dependendo do órgão a se 

analisado pode se ainda observar glândulas e nódulos linfáticos. A túnica muscular 

em geral (exceto cavidade oral, faringe e porção superior do esôfago) é formada por 

músculo liso disposto em duas camadas: uma camada interna de fibras circulares e 

uma camada externa de fibras longitudinais. Entre as camadas musculares 

encontra-se um plexo nervoso, o plexo mioentérico, responsável pelas contrações 

involuntárias do TGI. A túnica serosa é a camada mais externa do TGI, é formada 

por tecido conjuntivo frouxo e epitélio pavimentoso simples (mesotélio), quando a 

serosa não possuem o mesotélio ela é chamada de túnica adventícia, o que é 

observado no esôfago (ROSS e PAWLINA, 2012). 
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 O intestino grosso é a porção final do TGI, dividido em quatro regiões: 

ceco, colón, reto e canal anal. O cólon por sua vez é formado pelas partes 

ascendente, transversal, descendente e sigmóide. Histologicamente o cólon, é 

caracterizado por apresentar uma túnica mucosa formada por epitélio cilíndrico 

simples, rico em células caliciformes. Esse epitélio se localiza ao longo das 

glândulas intestinais ou criptas de Lieberkuhn. Outra característica histológica 

marcante do cólon é a presença de uma camada muscular bem desenvolvida 

(TORTORA e GRABOWSKI, 2002). Na figura 1, é possível observar essa 

organização.  

 

 

 
Figura 1: Fotomicrografia do cólon. SM: submucosa. Coloração Hematoxilina e Eosina. 
Aumento de 100x. Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 O intestino apresenta um elaborado sistema imune que desempenha um 

importante papel na defesa do órgão. No indivíduo saudável as células caliciformes 

do intestino secretam uma camada de muco que limita a exposição das células 
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epiteliais às bactérias. Adicionalmente, as células de Paneth e a produção de 

anticorpos do tipo IgA fornecem proteção contra a microbiota luminal. Um 

desequilíbrio no sistema imune intestinal pode levar ao desenvolvimento da CU 

(ABRAHAM e CHO, 2009). 

 

 

1.2. EPIDEMIOLOGIA  

 

 

 A incidência da CU tem aumentado nos países ocidentais desde a 

Segunda Guerra Mundial (WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANIZATION, 

2009). Nos Estados Unidos mais de 700.000 pessoas são afetadas com essa 

doença, sendo a maior prevalência em adultos por volta dos 30 anos de idade 

(CROHN’S & COLITIS FOUNDATION OF AMERICA, CCFA, 2015). Já no Reino 

Unido há uma estimativa que cerca de 146.000 indivíduos estejam afetados pela 

CU, ou seja, uma em cada 420 pessoas  (NATIONAL ASSOCIATION FOR COLITIS 

AND CROHN’S DISEASE, NACC, 2015). 

 No Brasil não há registros oficiais e sistematizados da incidência e 

prevalência das DII (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COLITE ULCERATIVA E 

DOENÇA DE CROHN, 2014). Existem apenas trabalhos desenvolvidos em locais 

específicos do país que determinaram as taxas de prevalência e incidência das DII 

no centro-oeste do estado de São Paulo (VICTORIA, SASSAKI, NUNES, 2009). Os 

autores concluíram que as DII acometeram principalmente mulheres brancas, jovens 

e residentes na área urbana, onde a incidência da CU foi maior (4,48 casos\100.000 

habitantes) do que a DC (3,50 casos\100.000 habitantes). 

 Um estudo que avaliou as características demográficas e clínicas de 267 

pacientes atendidos no serviço de gastroenterologia de dois hospitais públicos em 

Salvador, Bahia  demonstrou que: 67,4% eram do sexo feminino, 83,8% não eram 

brancos, a maioria dos pacientes residia em áreas urbanas e a média de idade ao 

diagnóstico foi de 39 anos (SILVA et al., 2015).  
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1.3. ETIOLOGIA E FISIOPATOGÊNESE  

 
 

 Inúmeros fatores podem contribuir para o desenvolvimento da inflamação 

da mucosa intestinal, sendo estes responsáveis pela diversidade clínica observada 

na CU e na DC. No entanto, hipóteses atuais sugerem que as causas das DII estão 

ligadas a fatores ambientais, fatores genéticos, defeitos imunológicos e exposição 

microbiana (HANAUER, 2006).   

 Desde 1930 vários trabalhos sugerem que experiências emocionais 

vividas estão relacionadas com a exacerbação de sintomas gastrointestinais. Hoje 

se sabe que o estresse é o principal fator ambiental envolvido na deflagração da 

patologia (SAJADINEJAD et al., 2012). A prevalência da CU e da DC é maior 

naqueles indivíduos que ocupam funções de liderança quando comparada com 

operários (HANAUER, 2006). Para o pesquisador, os líderes estão mais expostos a 

situações de estresse enquanto, os operários usam da força física, podendo este 

fator contribuir para a proteção contra a CU. Os hábitos alimentares constituem outro 

fator relevante no desenvolvimento da CU, o consumo elevado de gorduras, ácidos 

graxos ômega-6 e carne estão associados com o risco de desenvolvimento dessa 

patologia, em contrapartida o alto consumo de frutas e vegetais está relacionado 

com a diminuição do risco para essa doença (CABRÉ e DOMENECH, 2012; HOU, 

LEE e LEWIS, 2014).  O efeito do tabagismo nas DII é um tanto 

controverso, fumantes tem o dobro de risco de desenvolver a DC. Os indivíduos 

portadores dessa doença adquiriram uma grande melhora no prognóstico ao 

cessarem o fumo (THORESON e CULLEN, 2007). Já na CU, estudos tem mostrado 

que não fumantes tem mais risco de desenvolverem a doença que os fumantes, a 

nicotina parece exercer um papel na fisiopatologia da doença (CABRÉ e 

DOMENECH, 2012).  

 Estudos conduzidos com gêmeos idênticos e acometidos de CU, assim 

como trabalhos que avaliaram a agregação familiar de casos têm estabelecido um 

papel para os fatores genéticos. No entanto, esses fatores desempenham um papel 

mais proeminente na DC que na CU. Estima-se que apenas 20% dos casos de CU 

estejam diretamente relacionados a fatores genéticos (ABRAHAM, CHO, 2009). Em 

um estudo observou-se que a probabilidade de desenvolvimento de CU em parentes 
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de pacientes com a DC é aumentada em quatro vezes, enquanto que a 

probabilidade de desenvolvimento desta em parentes de pacientes com a CU é 

aumentada em duas vezes. Assim é sugerido que a CU e a DC sejam influenciadas 

por fatores genéticos relacionados (ORHOLM et al., 1993). Com o término do 

sequenciamento do genoma humano, foi possível observar mais de 60 loci de 

suscetibilidade para DII. Destes, 21 já foram confirmados para a CU e 26 foram 

identificados para ambas às doenças (THOMPSON e LEES, 2011). 

 Estudos sugerem que a integridade da mucosa gastrointestinal é o 

elemento chave na manutenção da homeostase intestinal (SUKHOTNIK et al., 

2007). As células de defesa (neutrófilos, monócitos e macrófagos) da mucosa 

intestinal desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da DII. Durante 

a fase aguda da doença a ativação e os níveis circulantes de neutrófilos são 

aumentados, característica da resposta inflamatória. Os neutrófilos juntamente com 

os monócitos liberam inúmeros mediadores, incluindo as espécies reativas de 

oxigênio (ERO), eicosanóides e citocinas pró-inflamatórias tais como fator de 

necrose tumoral α (TNF-α), interleucina 1-β (IL- 1β) e interleucina 6 (IL-6) (PHILLIPE 

et al, 2012). Essa resposta ocorre com o objetivo de conter uma possível infecção, 

no entanto, no caso das DII essa resposta exacerbada de mediadores da inflamação 

leva a danos teciduais que ocasionam à imunopatogênese, característica marcante 

deste distúrbio (ABRAHAM e CHO, 2009). 

 Acredita-se que na CU a inflamação é regulada por células Th2, que  

sinalizam as células B e a  resposta imune mediada por anticorpos. Sabe-se que há 

um aumento da expressão de IL-5 e IL-4, ambas citocinas Th2, além disso, há um 

aumento em células secretoras de IgG no plasma mediadas pelas células T  

(THORESON e CULLEN, 2007). 

 

 

1.4. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO  

 

 

 O diagnóstico da CU é complexo, compreende exame físico completo, 

história clínica e exames complementares (BRAZILIAN STUDY GROUP OF 

INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, 2010). O exame físico se baseia na 
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observação de palidez, caquexia, distensão abdominal, ruídos intestinais anormais, 

etc. A história clínica investiga a presença e duração de sintomas (perda de peso, 

diarreia, dor abdominal, etc.), antecedentes familiares e estilo de vida. Os exames 

complementares (exames de sangue, fezes, endoscopia, colonoscopia, biópsia e 

exames de imagem, exames imunológicos) ajudam a excluir outras patologias e a 

confirmar o diagnóstico (WGO, 2009; CONRAD, ROGGENBUCK e LAASS, 2014). 

Durante a fase de diagnóstico é importante descartar possíveis patologias que 

podem ser facilmente interpretadas como CU, os principais diagnósticos diferenciais 

incluem: câncer de cólon, síndrome do intestino irritável, amebíase e diarreias 

infecciosas relacionadas com Salmonella, Campylobacter, Shigella (BOSSUYT, 

2006).  

 No tratamento da CU são utilizados fármacos anti-inflamatórios, sendo 

destacados quatro grupos: aminossalicilatos, corticosteróides, imunossupressores e  

agentes biológicos (MEIER, STURM, 2011; NACC, 2011). 

 O grupo dos aminossalicilatos inclui drogas como a SSZ e derivados 

salicílicos.  Esses fármacos atuam na modulação da secreção de citocinas pró-

inflamató rias, na inibição da produção de prostaglandinas e na redução do estresse 

oxidativo. A SSZ foi o fármaco pioneiro, desenvolvido inicialmente para o tratamento 

de artrite e seu uso na colite aconteceu no início da década de 1940. O uso da SSZ 

resulta em alguns efeitos que estão relacionados à dose administrada que incluem: 

dor abdominal, náuseas, vômitos, anorexia, infertilidade. Devido aos efeitos 

colaterais associados ao uso da SSZ, outras drogas foram desenvolvidas no grupo 

dos aminossalicilatos como a mesalazina, olsalazina e o balsalazide (NACC, 2011; 

BRAZILIAN STUDY GROUP OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, 2010). 

 Na CU, os corticosteróides atuam suprimindo a inflamação bloqueando 

suas manifestações precoces, incluindo o aumento da permeabilidade vascular, 

vasodilatação e infiltração de neutrófilos. Ainda bloqueiam as fases posteriores da 

inflamação que envolve a ativação de fibroblastos, proliferação vascular e deposição 

de colágeno. Os corticosteróides mais utilizados são a prednisona, metilprednisolona 

e budesonida (TRIANTAFILLIDIS, MERIKAS e GEORGOPOULOS, 2011).  

 Quando os corticosteróides e amilossalicilatos não são capazes de 

controlar a inflamação, é recomendado o uso de imunossupressores (NACC, 2011). 

Essas drogas suprimem o sistema imune através de diversos mecanismos. A 
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azatioprina, 6-mercaptopurina, metotrexato e ciclosporina são incluídos neste grupo 

de fármacos (WGO, 2009).  O grupo de fármacos mais recentemente desenvolvido 

para o tratamento das DII são os agentes biológicos, diferente da maior parte dos 

medicamentos convencionais que são formulados a partir da mistura de reagentes 

químicos inorgânicos, os biológicos são obtidos de proteínas de origem humana ou 

animal. Estes só devem ser utilizados em casos moderados e graves de CU ou 

quando houver resposta inadequada ao tratamento habitual. Nessa linha de 

tratamento se destaca o infliximab, um antogonista do TNF-α, uma citocina pró-

inflamatória (FREEMAN, 2012). 

 Atualmente o Governo Brasileiro adota como primeira escolha de 

tratamento o uso da SSZ, paciente que não apresentem progressão satisfatória 

recomenda-se a mesalaziana.  Indivíduos com CU moderada recebem corticóides 

como a prednisona com um regime de desmame por aproximadamente dois meses. 

Para os que necessitam de tratamento com imunosupressores é ofertado a 

azatioprina, o infliximabe não faz parte do protocolo de tratamento adotado pelo 

Governo (SILVA et al., 2015). Na tabela 1 podemos evidenciar os fármacos 

disponíveis atualmente na Relação de Medicamentos Essenciais fornecidos pelo 

Sistema Único de Saúde brasileiro.  

 

 
Tabela 2: Relação de Medicamentos Essenciais fornecidos pelo Sistema Único de Saúde 
brasileiro para o tratamento da Colite Ulcerativa. Fonte: BRASIL, 2015.  

Denominação genérica  Concentração  Forma farmacêutica  

Azatioprina  50 mg Comprimido 

Ciclosporina  10 mg Cápsula  

 25 mg Cápsula 

 100 mg Cápsula 

 100 mg/ml  Solução oral (frasco de 50 ml) 

Mesalazina  400 mg Comprimido  

 500 mg Comprimido  

 800 mg  Comprimido  

 250 mg Supositório  

 500 mg Supositório  
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 1000 mg Supositório  

 1 g + diluente 100 ml Enema  

 3 g + diluente 100 ml Enema  

Sulfassalazina  500 mg Comprimido  

 

 

 Estudos tem demonstrado que a baixa adesão ao tratamento tem sido um 

importante entrave para a melhora do quadro clínico de indivíduos acometidos da 

CU. Apenas 40%-60% dos pacientes com CU, em média, tem adesão satisfatória ao 

tratamento. Em parte, isso se deve aos inúmeros efeitos colaterais causados pelas 

drogas utilizadas (KE, YADAY e JU, 2012). Nesse sentido, muitos estudos têm sido 

desenvolvidos no intuito da elucidação de terapias alternativas com uso de 

fitoterápicos, nutrientes, produtos microbianos e imunomoduladores 

(TRIANTAFILLIDIS, MERIKAS e GEORGOPOULOS, 2011). 

 

 

1.5. COLITE E CÂNCER COLORRETAL  

 

 

 Indivíduos acometidos de CU têm em média 1,6 vezes mais chances de 

desenvolver câncer colorretal do que a população geral. Esse risco ainda pode ser 

aumentado de acordo com a duração e extensão da lesão (SEBASTIAN et al., 

2014).   

 A inflamação crônica contribui para o processo de carcinogênese 

basicamente por três mecanismos: 1) aumento do estresse oxidativo que causa 

dano direto ao DNA; 2) ativação das vias de sobrevivência e anti-apoptóticas das 

células epiteliais que contribuem para a promoção do tumor; 3) criação de um 

microambiente que promove crescimento, neoangiogênese, migração e invasão das 

células tumorais. Dando suporte para o tumor local progredir à distância, 

promovendo a mestástase (FOERSCH e NEURATH, 2014; SCARPA et al., 2015). 

 As citocinas pró-inflamatórias podem provocar a geração de espécies 

reativas de nitrogênio (ERN), aumentando o risco de carcinogênese por promover 

dano ao DNA através do estresse oxidativo. Altas concentrações de espécies 
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reativas de oxigênio (ERO) induzidos pela inflamação crônica levam a mutações do 

gene supressor de tumor p53, potencializando o risco do desenvolvimento de câncer 

colorretal aos portadores de CU (LANDSKRON et al., 2014). 

 

 

Figura 2: Fisiopatologia do carcinoma colorretal associado à colite.  Fonte: Adaptado de 
Foersch e Neurath (2014). 

 

 

 Dentre as citocinas que atuam na CU e desenvolvimento do câncer de 

colorretal destaca-se a IL-6. A IL-6 é uma citocina pleiotrópica que exerce papel 

fundamental na resposta imune adaptativa, nas desordens inflamatórias crônicas 

como a CU. Assim, A IL-6 parece ter importância central na regulação do equilíbrio 

de células T pró-inflamatórias de como Th1 ou Th17 e Tregs imunossupressoras.  

Tem sido relatado que além da IL-6 atuar diretamente sobre as células tumorais 

através da proliferação dependente de STAT3 e inibindo apoptose (WALDNER e 

NEURATH, 2015). 
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1.6. COLITE E ESTRESSE OXIDATIVO 

 

 

 As ERO e as espécies reativas de nitrogênio (ERN), que são produzidas 

durante o metabolismo do oxigênio representam uma ameaça constante ao dano 

celular. Em baixas concentrações as ERO e ERN desempenham funções 

fisiológicas sinalizando moléculas envolvidas no processo de mitose e na defesa 

contra agentes infecciosos. Porém, a produção excessiva desses compostos ou 

falhas na sua eliminação podem levar ao estresse oxidativo. Esta condição é 

extremamente danosa às células. Podem produzir alterações na resposta 

inflamatória, levar a modificações de lipídios e proteínas, danos no DNA, 

desregulação do processo de apoptose e transformação de células cancerígenas. 

Estudos envolvendo o estresse oxidativo têm sido aplicados em um grande número 

de doenças humanas, incluindo as DII e o câncer colorretal (VALKO et al., 2007; 

PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 2014). 

 A “Radical Induction Theory” foi uma teoria proposta para explicar o 

influxo inicial de glóbulos brancos na mucosa do cólon na CU. A teoria afirma que o 

excesso de peróxido de hidrogênio não neutralizado, produzido pelas células 

epiteliais do cólon, difunde-se para o espaço extracelular através do sistema de 

membranas. No meio extracelular o peróxido de hidrogênio é convertido no radical 

hidroxila, molécula altamente reativa e instável, que causa extenso dano oxidativo às 

estruturas envolvidas na manutenção da barreira epitelial do cólon. Esse dano do 

epitélio seria o responsável pelo recrutamento dos glóbulos brancos na CU  

(PRAVDA, 2005). 

 Os agentes antioxidantes são responsáveis por eliminar o excesso de 

ERO quando há uma situação de estresse oxidativo. Os agentes antioxidantes 

podem ser enzimáticos ou não enzimáticos, as principais enzimas que atuam na 

eliminação das ERO são a catalase, a superóxido dismutase (SOD) e a glutationa 

peroxidase (GPx). A SOD converte o radical superóxido em peróxido de hidrogênio e 

oxigênio molecular, enquanto que a catalase e as peroxidases convertem o peróxido 

de hidrogênio em água, a catalase pode transformar o oxigênio molecular em água. 

Os agentes antioxidantes não enzimáticos são os mais diversos: α-tocoferol, 
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vitamina c, β-caroteno, polifenóis, zinco, cobre, bilirrubina, selênio, etc (WEYDERT e 

CULLEN, 2010).  

 Estudos recentes evidenciam a ação antioxidante de compostos vegetais 

(polifenóis) que atuam diretamente nos radicais livres ou indiretamente através da 

interferência em vias de sinalização redox que estão envolvidas em diferentes 

funções biológicas. A maioria dos polifenóis estudados apresentam ação anti-

inflamatória por inibição da ativação da cascata de NF-kB (MOURA et al., 2015).  

 

 

1.7. MODELOS EXPERIMENTAIS  

 

 

 As primeiras tentativas de se produzir modelos experimentais que 

representassem as doenças inflamatórias intestinais aconteceram por volta dos anos 

50. No entanto, no início dos anos 70 poucas tentativas tinham sido bem sucedidas 

de modo a produzir um modelo experimental de CU (WATT E MARCUS, 1973). No 

ano de 1978, foi desenvolvido um método de indução de colite experimental através 

da instilação de ácido acético diluído via retal, utilizando o rato como sujeito 

experimental. A colite quimicamente induzida através deste método apresentou 

características histopatológicas semelhantes às encontradas em humanos 

acometidos por essa doença (MACPHERSON e PFEIFFER, 1978).  

 Apesar de não haver nenhum modelo experimental que represente o 

prognóstico da colite em humanos na sua totalidade, esses estudos são 

extremamente relevantes e propiciam investigações que nem sempre são possíveis 

na experimentação humana. Dependendo do modelo utilizado, é possível evidenciar 

as diferentes fases da colite aguda ou crônica, avaliar o efeito de substâncias na 

proteção e recuperação do cólon, elucidar mecanismos imunológicos envolvidos, até 

mesmo genes que estão envolvidos na susceptibilidade da fisiopatologia (KAWADA, 

ARIHIRO e MIZOGUCHI, 2007; VALATAS, VAKAS e  KOLIOS, 2013).  

 A grande maioria dos modelos animais utilizados em estudos com DII são 

desenvolvidos em roedores, especialmente porque eles atendem a alguns 

requisitos: são similares filogeneticamente como os humanos, de fácil manuseio, são 

muito semelhantes do ponto de vista imunológico e possibilita utilizar um número 
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estatisticamente válido de repetições. Os métodos de indução química da CU 

experimental apresentam como vantagens o baixo custo, método facilmente 

reproduzível e extensivamente utilizado para avaliar drogas em testes iniciais 

(DOTHEL et al., 2013). 

 

 

1.8. TURNERA SUBULATA 

 

 

 A família Turneraceae engloba doze gêneros e cerca de 220 espécies, 

distribuídas nas Américas e África, em Madagascar e Ilhas Mascarenhas (THULIN et 

al., 2012). Tradicionalmente, a família Turneraceae foi agrupada a ordem Violales. 

No entanto, trabalhos recentes tem a incluído na ordem Malpighiales. Análises 

filogenéticas das angiospermas tem demonstrado estreita relação entre 

Turneraceae, Malesherbiaceae e Passifloraceae. Entre os caracteres 

compartilhados por essas famílias se destacam a presença de glândulas foliares, 

coleteres, arilo e endosperma persistente. (BARBOSA, SILVA e AGRA, 2007). 

 No Brasil são encontrados os dois maiores gêneros da 

família, Piriqueta Aubl. e Turnera L., distribuídos em 155 espécies (destas 110 

endêmicas), habitando os mais diversos ambientes (ROCHA, MELO e CAMACHO, 

2012).  

 As espécies do gênero Turnera são caracterizadas pelo hábito herbáceo 

a arbustivo e presença de folhas simples. As inflorescências são em racemos, 

cimeiras ou com flores solitárias, com pedicelo unido total ou parcialmente ao 

pecíolo. As flores são características marcantes do gênero apresentam corola com 

pétalas brancas, amarelas ou alaranjadas, maculadas na base ou não, com filetes 

estaminais presos à base do cálice. O fruto é uma cápsula loculicida, esférica, 

com sementes curvas, e arilo persistente ( BARBOSA, SILVA e AGRA, 2007).  

 Turnera subulata, é uma espécie neotropical, encontrada na América 

Central, Caribe e América do Sul. Nativa e não endêmica no Brasil,  é comum na 

região Nordeste, conhecida popularmente por xanana, ocorrendo desde o nível do 

mar até 1400 m de altitude, florescendo e frutificando durante todo o ano. 
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Espécimes de T. subulata têm sido identificadas erroneamente 

como Turnera ulmifolia L., espécie que não ocorre no Brasil (ARBO, 2015).   

 Devido principalmente à sua boa adaptação ao clima, com período de 

inflorescência que se estende por todo o ano, a flor da xanana é considerada como 

flor símbolo da cidade de Natal – RN (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2002).  

 

 

 
Figura 3: Turnera subulata. Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-

741.html> 

 

 

 O chá de T. ulmifolia tem sido utilizado popularmente no Brasil para o 

tratamento de doenças relacionadas principalmente ao sistema digestório, sendo 

alguns dos seus efeitos benéficos testados cientificamente. Foi verificada a ação 

anti-inflamatória e anti-ulcerogênica do extrato hidroalcoólico das partes aéreas de 

T. ulmifolia sobre a mucosa gástrica de ratos e camundongos (ANTÔNIO e BRITO, 

1998) e também ação anti-ulcerogênica do extrato liofilizado das partes aéreas de T. 

ulmifolia sobre a mucosa gástrica de camundongos e ratos (GRACIOSO et al., 

2002), bem como o efeito protetor da mucosa intestinal na colite em ratas (GALVEZ 

et al., 2006).  Um recente estudo utilizando ratos como modelo experimental 

demonstrou que a arbutina (um flavonóide presente no extrato de T. diffusa) exerce 
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um efeito protetor na mucosa gástrica através da redução da concentração de 

interleucina-6 e fator de necrose tumoral-α (TAHA et al., 2012).  

 Apesar dos relatos apontarem para os efeitos benéficos do extrato de T. 

ulmifolia, na verdade, T. subulata, sobre a mucosa do trato gastrointestinal, ainda há 

uma carência na literatura de descrições morfológicas mais apuradas sobre o cólon 

intestinal frente à colite, além de haver divergências em relação às dosagens 

estabelecidas.  

 Nesse trabalho estamos hipotetizando que o extrato hidroalcoólico de T. 

subulata exerce efeito anti-inflamatório e anti-oxidante sobre  a colite ulcerativa 

induzida por ácido acético em ratos 
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

 Avaliar o efeito anti-inflamatório e antioxidante do extrato hidroalcoólico de 

Turnera subulata na colite ulcerativa  induzida por ácido acético em ratos. 

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

ü Realizar análise fitoquímica por cromatografia em camada delgada; 

ü Avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico de T. subulata na evolução clínica da 

colite ulcerativa experimental;  

ü Avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico de T. subulata sobre o padrão 

macroscópico e histopatológico do colón em animais com colite ulcerativa; 

ü Determinar o efeito do extrato hidroalcoólico de T. subulata sobre o estresse 

oxidativo no cólon; 

ü Investigar o efeito dose-dependente do extrato hidroalcoólico de T. subulata 

na colite ulcerativa experimental. 
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3.  METODOLOGIA  
 
 
3.1. COLETA DE T. subulata E OBTENÇÃO DOS EXTRATOS 

 

 

 Espécimes de T. subulata foram coletados no mês de junho de 2014 na 

sede da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 

Parnamirim/RN.  A área de coleta possui intensa vegetação e pouca influência 

antrópica. Foram coletadas apenas as partes aéreas da planta, excluindo-se as 

flores. Espécimes de T. subulata foram encaminhados ao Herbário da UFRN para 

validação e tombamento.  

 Os espécimes coletados foram acondicionados em sacos plásticos e 

transportados para o Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia 

(UFRN), para posterior obtenção do extrato. No laboratório as plantas foram 

dispostas nas bancadas para secagem. Após a secagem, as espécimes foram 

trituradas com o auxílio de um liquidificador, o pó obtido foi adicionado a solução 

etanol/água 60% (v/v), na proporção de 100 g de planta/1000 ml de solução.  Essa 

mistura ficou macerando por 7 dias sendo agitada uma vez ao dia. Após 7 dias, a 

mistura foi filtrada e acondicionado a -20°C até a etapa de secagem do etanol. 

 A secagem do etanol aconteceu em banho-maria, a 50°C por 

aproximadamente 24hs. O extrato líquido foi seco com auxílio do Liofilizador tipo 

Speed-Vac. Para administração do extrato aos animais o mesmo foi diluído em 

solução salina 0,9%.  

 Para realização de triagem fitoquímica, extrato de T. subulata (1 g) foi 

fracionado, por meio de partição líquido-líquido, com solventes de polaridade 

crescente (n-hexano, CH2Cl2, AcOEt e n-BuOH), resultando em cinco frações do 

extrato. O extrato e as frações obtidas foram concentradas com o auxílio de 

evaporador rotatório sob pressão reduzida, em temperatura inferior a 50°C.  

 O extrato de T. subulata e as frações obtidas da partição líquido-líquido 

desses extratos foram analisados preliminarmente por CCD, com uso de 

cromatoplacas de alumínio de sílica gel 60 F254 e diferentes sistemas de solvente e 

reveladores (Quadro 01). 
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Tabela 3: Sistemas cromatográficos empregados para análises do extrato e frações das 
partes aéreas de T. subulata por CCD.  

SISTEMA Fase Móvel Revelador 

I (CCD 1) acetato de etila: ácido fórmico: 

água: metanol (10:0,5:0,2:0,6, 

v/v/v/v). 

Reagente Natural A -1%. 

UV: 365 nm. 

II (CCD 2) acetato de etila: ácido fórmico: 

água: metanol (10:0,5:0,2:0,6; 

v/v/v/v) 

Vanilina Sulfúrica 

 

III (CCD 3) acetato de etila: ácido fórmico: 

tolueno (10:0,5:0,5; v/v/v) 

Reagente Natural A -

1%. UV: 365 nm 

IV (CCD 4) acetato de etila: ácido fórmico: 

tolueno (10:0,5:0,5; v/v/v) 

Vanilina Sulfúrica 

 

 

 

3.2. ANIMAIS  

 

 

 Após aprovação pela Comissão de Ética em Uso com Animais da UFRN 

(CEUA), parecer nº 002/2014 (ANEXO 1), 42 ratos Wistar machos e adultos (319,24 

g ± 42,25) oriundos do Biotério da Universidade Potiguar  e do Instituto do 

Cérebro/UFRN foram abrigados em caixas, perfazendo 06 grupos experimentais, 

com 07 animais em cada. Os animais foram mantidos na sala de experimentação do 

Departamento de Morfologia da UFRN em regime controlado de temperatura (22oC) 

e fotoperíodo (12 h/luz/dia), recebendo água e  ração para roedores ad libitum, 

exceto no 2º e 7º dia do experimento onde os animais foram mantidos em jejum. 
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3.3. DESENHO EXPERIMENTAL 

 

 

 Os animais foram divididos em 06 grupos conforme descrito na tabela 

abaixo: 

 

 
Tabela 3:  Distribuição dos animais de acordo com o grupo experimental. 

Grupo Denominação Descrição 

1 Grupo Controle Sem indução da colite, recebendo 1 

ml/dia  de solução salina 0,9 % via oral. 

2 Grupo Colítico Com indução de colite, recebendo 1 

ml/dia  de solução salina 0,9 % via oral. 

3 Grupo SSZ Com indução de colite, recebendo 500 

mg/Kg/dia de Sulfasalazina em 1 ml via 

oral. 

4 Grupo T.subulata 50 

(TS50) 

Com indução de colite, recebendo 50 

mg/Kg/dia de T.subulata em 1 ml via oral 

5 Grupo T. subulata 

100 (TS100) 

Com indução de colite, recebendo 100 

mg/Kg/dia de T.subulata em 1 ml via oral 

6 Grupo T.subulata 200 

(TS200) 

Com indução de colite, recebendo 200 

mg/Kg/dia de T.subulata em 1 ml via oral 

 

 

 O experimento teve duração de 8 dias, a indução da colite aconteceu no 

terceiro dia. Os animais receberam os tratamentos do primeiro ao sétimo dia do 

experimento, por gavagem com auxílio de uma cânula metálica. Os tratamentos 

foram administrados sempre no período da manhã. No 8º dia os animais foram 

eutanasiados através de uma overdose de xilazina (60mg/Kg de peso corpóreo) e 

quetamina (300mg/Kg de peso corpóreo) via intraperitonial. A figura 1 esquematiza o 

desenho experimental.  
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Figura 4: Desenho experimental do modelo de colite ulcerativa. 

 

 

3.4. INDUÇÃO DA COLITE  

 

 

 A indução da colite ocorreu no terceiro dia do experimento, 1 hora após a 

gavagem. Os animais foram mantidos em jejum por 24 hs antes do procedimento. 

Os animais do Grupo Controle não foram submetidos à indução da colite. Porém, 

ficaram em jejum a fim de serem expostos ao mesmo estresse que os demais 

animais. Para indução da colite os animais foram previamente anestesiados com 

xilazina (20 mg/Kg de peso corpóreo) e quetamina (100 mg/Kg de peso corpóreo) 

via intraperitoneal. Após certificar-se de que os animais estavam anestesiados foi 

inserido de um cateter de 2 mm de diâmetro via retal até 8cm na altura do colón. 

Com o auxilio de uma seringa foi injetado 1 ml de ácido acético 4 % em solução 

salina (0,9 %), sendo mantida no cólon por 30 segundos e posteriormente drenada.  

Enquanto a solução de ácido acético esteve em contato com o cólon, o animal foi 

mantido com a região caudal elevada em um ângulo de 45° (MILLAR et al., 1996).  

 
 
 
 
 
 
 
 

1º 2º 3º 4º 5º 

TRATAMENTO ORAL 

INDUÇÃO DA COLITE  EUTANÁSIA  

6º 7º 8º 
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3.5.  AVALIAÇÃO DA COLITE 

 

 

3.5.1. Avaliação da atividade da doença 

 

 

 Diariamente foi observada a presença de diarreia, sangue nas fezes e 

inflamação perianal. O peso dos animais, a ração consumida e a ingestão hídrica 

também foram mensurados diariamente a fim de se acompanhar possíveis redução 

de peso, bem como mudanças na ingestão alimentar e hídrica. Foi elaborada uma 

ficha para o monitoramento desses parâmetros (APÊNDICE 1).  

 
 

3.5.2. Avaliação macroscópica do cólon 

 

 

 Após a eutanásia, o cólon de cada animal foi retirado e lavado com 

solução salina para a retirada dos restos fecais e das aderências mesentéricas. A 

seguir, o tecido foi colocado em uma placa de Petri (com gelo a fim de preservar o 

material) para proferir com os registros peso e comprimento do colón. Para a 

avaliação macroscópica, o colón foi aberto longitudinalmente para avaliar o grau da 

lesão foi determinado através de escore (WALLACE et al., 1989): 

0 - Cólon normal. 

1 - Hiperemia localizada sem úlceras. 

2 - Ulceração sem hiperemia ou espessamento da parede intestinal.  

3 - Ulceração com ponto de inflamação. 

4 - Dois ou mais sítios de ulceração e/ou inflamação. 

5 - Zonas grandes de inflamação e ulceração com uma extensão maior que 1cm. 

6 - Zonas grandes de dano tissular com uma extensão maior que 2 cm adicionando 

1 ponto a cada  1 cm adicionais de extensão. 
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3.5.3. Avaliação microscópica  

 

 

 Após a avaliação macroscópica dois fragmentos de tecido do colón e 

fígado medindo aproximadamente 36 mm2 (cada) foram fixados por 24 hs em 

solução de formalina tamponada 10 % para a análise histopatológica. Após a 

fixação, o material foi desidratado em uma série alcoólica crescente (álcool 70 %, 

álcool 80 %, álcool 90 %, álcool absoluto I, álcool absoluto II, álcool absoluto III, uma 

hora em cada reagente) diafanizado em xilol (xilol P.A. I, xilol P.A. II, xilol P.A. III, 

uma hora em cada reagente), impregnado (parafina I, parafina II, parafina III, uma 

hora em cada reagente à 60°C) e emblocado em parafina. O fragmento foi levado ao 

micrótomo de rotação, obtendo-se cortes de 4 µm de espessura e posteriormente 

corado por Hematoxilina e Eosina (HE).  

 Através do exame histopatológico foi feita uma varredura para a presença 

de infiltrado inflamatório, congestão vascular, hemorragia, hemossiderina, ulceração, 

infiltrado transmural e edema. Caso presente, esses parâmetros foram classificados 

de acordo com sua intensidade. Sendo 0, ausente; 1, leve; 2, moderado e 3, intenso. 

A análise dos fígados foi somente qualitativa observando-se a presença sinais de 

toxicidade hepática através da organização dos núcleos dos hepatócitos, a presença 

de vacúolos lipídico no citoplasma dos hepatócitos e  edema extracelular. 

 

 

3.5.4. Avaliação do estresse oxidativo  

 

 

 Para as análises bioquímicas do estresse oxidativo foram retirados 

fragmentos longitudinais do colón armazenados em tubos de microcentrífuga de 1,5 

ml e congelados a -80°C até a realização da análise. 

 Para a realização das análises as amostras foram descongeladas, 

maceradas e homogeneizadas com 1 ml de PBS. O lisado foi centrifugado a 600 

g\3minutos. O sobrenadante foi recolhido e utilizado nas análises. Todas as análises 

foram realizadas em duplicatas.    
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ü Dosagem de proteínas 

 

 Foi feita a determinação do conteúdo proteico de todas as amostras 

através da reação de Bradford (LOWRY et al., 1951). Para isso, adicionou-se em um 

tubo de microcentrífuga 10 µl da amostra diluída 10 x, 90 µl de NaCl 0,9%, 1000 µl  

de reagente de Bradford.  Transferiu-se 200 µl dessa solução para o poço de uma 

microplaca. A curva foi feita com concentrações crescentes de albumina bovina. A 

leitura da absorbância foi feita em espectrofotômetro em 595 nm. Todos os 

resultados das análises bioquímicas foram padronizados com base no conteúdo 

proteico das amostras.  

 

ü Estimativa da atividade de enzimas antioxidantes  

 

 A atividade da catalase foi avaliada através da degradação do peróxido 

de hidrogênio através da absorbância em espectrofotômetro a 240 nm.  Foi utilizado 

30 µl da amostra diluída 10 x com 170 µl do tampão catalase (AEBI, 1984). 

 A atividade da SOD foi avaliada através da inibição da auto-oxidação da 

adrenalina. Para isso adicionou-se em cada poço 5 µl de catalase, 25 µl da amostra 

diluída 100 x, 170 µl de tampão glicina e 5 µl de adrenalina. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 480 nm (MISRA e FRIDOVICH, 1972).  

 

ü Mensuração do conteúdo  tiol  

 

 Para se avaliar o dano a proteínas foi mensurado o conteúdo de tiol. Para 

isso adicionou-se a cada poço: 30 µl da amostra mãe, 140 µl de PBS, 30 µl de 

tampão forte e 10 µl de DTNB diluído em etanol PA. No branco: 170 µl de PBS, 30 µl 

de tampão forte e 10 µl de DTNB diluído em etanol PA. Para o padrão de cisteína: 

10 µl de cisteína (PA, 10 x, 100 x) 160 µl de PBS, 30 µl de tampão forte e 10 µl de 

DTNB diluído em etanol PA. Depois de montadas as placas ficaram em repouso por 

1 hora e posteriormente foi feita a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 

412 nm (ELLMAN, 1959).   
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ü Mensuração de proteína carbonil e de espécies reativas do ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) 

 

 Para essas análises foi adicionado a um tubo cônico de microcentrífuga 

250 µl da amostra mãe com 500 µl TCA, aguardou-se 5 minutos para a precipitação. 

Os tubos foram levados a centrífuga a 10000 g\10minutos. Em seguida, o 

sobrenadante foi retirado e utilizado para a técnica do TBARS e o pelet utilizado 

para a mensuração do carbonil.  

 Para o TBARS foi adicionado em tubo de ensaio 500 µl do sobrenadante 

e 500 µl de TBA 0,67 %. Os tubos foram levados a banho-maria 85°C por 20 

minutos e depois plaqueadas. A leitura da absorbância foi feita em 

espectrofotômetro a 532 nm (DRAPER e HADLEY, 1990).   

 Para a proteína carbonil adicionou-se ao pelet 200 µl de NaOH 0,2N 

seguido de homogeneização vigorosa. Posteriormente houve a ressuspensão e 

acréscimo de  200 µl de DNPH. A solução foi incubada por 1 hora e homogeneizada 

a cada 30 minutos. Após a incubação foi adicionado 300 µl de TCA 20 % e 

centrifugado a 12.000 g\5 minutos. O sobrenadante foi descartado e adicionado 500 

µl da solução álcool etílico\acetato de etila 1\1, para posteriror homogeneização e 

centrifugação por 12.000 g\5 minutos.  Esse procedimentofoi repetido 3 vezes. Após 

as lavagens adicionar 1 ml de uréia 8 M, homogeneizado e levado ao  banho-maria 

60°C por 1 hora.  A leitura da absorbância foi feita em espectrofotômetro a 370 nm 

(LEVINE et al, 1990).   

 

 

3.6.   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada com o auxilio do Software GraphPad Prism 

versão 6.0. Para avaliar a normalidade dos dados obtidos, foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As diferenças entre as médias dos grupos foram avaliadas 

pelo teste de análise de variância (ANOVA), seguido do pós-teste de Tukey. Em 

todos os testes será considerado o grau de significância de 5% (P<0,05). 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1. TRIAGEM FITOQUÍMICA POR CCD DO EXTRATO E DAS FRAÇÕES 

DE T. subulata  POR CCD  

 

 
 Inicialmente, realizou-se um estudo do perfil fitoquímico a partir extrato 

hidroalcóolico  (EHT) de T. subulata verificou-se a presença de manchas com coloração 

amarela e verde fluorescentes na CCD1, CCD2, CCD3 e CCD4 do EHT (Rfs= 0,14, 0,27, 

0,33, 0,44, 0,58) e frações n-Hexano (Rfs= 0,33, 0,44, 0,58), CH2Cl2 (Rfs= 0,33, 0,44, 0,58), 

AcOEt (Rfs= 0,14, 0,27, 0,33, 0,44, 0,58), BuOH (Rfs= 0,14, 0,27, 0,33, 0,44, 0,58), Residual 

Aquosa (Rfs=0,07 e 0,27), conforme pode ser observado na Figura 5, após revelação com 

Vanilina Sulfúrica e Reagente Natural A, respectivamente. Nas CCD2 e CCD4 foram 

observadas manchas com coloração cinza no EHT (Rfs= 0,62, 0,69, 0,83 e 0,97) e frações 

n-hexano (Rfs= 0,62, 0,69, 0,83 e 0,97) e BuOH (Rfs= 0,27), também foram visualizadas 

manchas de coloração vermelha no ponto de aplicação das frações n-hexano, CH2Cl2, 

AcOEt e BuOH. 
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Figura 5: Análise por CCD do extrato e frações das partes aéreas de T. subulata. 
HFT= Extrato Hidroetanólico das Folhas de Turnera subulata, (n-Hexano= fração n-Hexano, 
CH2Cl2= fração diclorometano, AcOEt= fração acetato de etila e BuOH= fração n-butanólica, 
fração, R.= fração residual ). Adsovente: gel  de  sílica  F254.  Fase móvel CCD1 e CCD2: 
acetato de etila: ácido fórmico: água: metanol (10:0,5:0,2:0,6; v/v/v/v).  Fase móvel CCD3 e 
CCD4: acetato de etila: ácido fórmico: tolueno (10:0,5:0,5; v/v/v). Revelador CCD1 E CCD3: 
Reagente Natural A 1%. UV: 365 nm; Revelador CCD2 e CCD4: Vanilina Sulfúrica. 

 

 

 Utilizando-se diferentes sistemas cromatográficos, para comparar as 

frações do EHT, verificou-se que as manchas presentes nas colorações amarelo e 

verde fluorescentes na CCD1, observadas  após a revelação com  Reagente Natural 

A/UV  365 nm tratam-se, provavelmente, de flavonoides glicosilados, devido à 

polaridade do sistema de fase móvel utilizado e coloração, provavelmente derivados 

de apigenina, luteolina e canferol.   As manchas de mesma coloração encontradas 

na CCD3 são sugestivas de agliconas flavonoidicas, devido à polaridade do sistema 

de fase móvel empregado (WAGNER E BLADT, 2001; WAKSMUNDZKA-HAJNOS 

et al., 2008). As manchas de coloração cinza e vermelhas, presentes nas CCD2 e 

    EHT        n-Hexano        CH2Cl2        AcOEt      BuOH    R.     EHT         n-Hexano        CH2Cl2        AcOEt      BuOH    R. 

    EHT        n-Hexano        CH2Cl2      AcOEt      BuOH      R.     EHT         n-Hexano        CH2Cl2       AcOEt      BuOH    R. 

    CCD1                   CCD2 

    CCD3                   CCD4 
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CCD4, são inespecíficas, no entanto, estudos sugerem tratar-se de terpenos, 

saponinas, esteróides ou taninos (WAGNER E BLADT, 2001; WAKSMUNDZKA-

HAJNOS et al., 2008). 

 
 

4.2. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA DOENÇA  
 

 

 Durante o experimento acompanhou-se a evolução do peso dos animais 

nos diferentes grupos em estudo. Assim, foi possível observar que o Grupo Controle 

manteve seu peso final (265,14 ± 4,18g) próximo do inicial (262,29 ± 8,26g). Todos 

os grupos apresentaram um declínio no peso no 3º dia do experimento em 

decorrência ao jejum do 2º dia, necessário para a indução da colite. Analisando essa 

evolução após o 3º dia observamos que entre os grupos tratados, o Grupo T. 

subulata 50 mg mostrou uma tendência à manutenção do peso, como é observado 

na figura 6.  

 

 

Figura 6: Representação da evolução do peso dos animais durante os dias do experimento.  

O peso corporal está representado pela média dos pesos dos animais de cada grupo.  
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 O percentual de redução de peso nos animais também foi notório, sendo 

mais acentuado no Grupo SSZ com 14,78±2,75%.  O Grupo Colítico teve uma perda 

de 11,96±5,28% semelhante ao Grupo SSZ, havendo diferença estatística 

significante entre esses grupos e o Grupo Controle. O Grupo T. subulata 50mg teve 

a menor redução de peso entre os grupos tratados 0,04±1,71%. Os dados podem 

ser visualizados na figura 7.  

 

 

 

Figura 7: Percentual da perda de peso dos animais durante o modelo experimental de colite 
ulcerativa induzida por ácido acético. As médias entre os grupos foram comparadas por 
análise de variância (ANOVA), seguindo do pós teste de Tukey. # (P < 0,05), quando 
comparado ao Grupo Controle.  SSZ (Sulfassalazina), TS 50mg (Turnera subulata 50mg), 
TS 100mg (Turnera subulata 100mg), TS 200mg (Turnera subulata 200mg). 
 

 

A redução de peso dos animais corroborou com a ingestão alimentar 

durante o experimento. O consumo alimentar diário dos Grupos Controle 

(18,88±2,92g) e T. subulata 50mg (21,08±1,57g) foram semelhantes. O menor 
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consumo alimentar foi observado no Grupo SSZ. No que diz respeito à ingestão 

hídrica foi notado que todos os grupos experimentais obtiveram resultados similares, 

exceto o Grupo SSZ que teve a menor ingestão. Os valores são apresentados na 

tabela 3. Após a indução da colite, todos os grupos, exceto o Controle, 

apresentaram episódios diarreicos, além disso, alguns animais exibiram presença de 

sangue nas fezes.   

 

 

Tabela 4: Consumo alimentar, proporção entre consumo alimentar e peso corporal, ingestão 
hídrica e proporção entre ingestão hídrica e peso corporal dos grupos experimentais no 
modelo de colite ulcerativa induzida por ácido acético. Os valores são apresentados com 
média seguido de desvio padrão. SSZ (Sulfassalazina), TS 50mg (Turnera subulata 50mg), 
TS 100mg (Turnera subulata 100mg), TS 200mg (Turnera subulata 200mg). 
 

Grupos Consumo 
Alimentar (g) 

Consumo 
Alimentar/ 

Peso Corporal 

Ingestão 
Hídrica (mL) 

Ingestão 
Hídrica/ 

Peso Corporal 

Controle 18,88±2,92 0,07 32,97±8,65 0,13 

Colítico 12,43±5,47 0,04 36,07±10,97 0,11 

SSZ 6,23±9,46 0,02 29,64±10,52 0,08 

TS 50mg 21,08±1,57 0,07 38,45±13,27 0,13 

TS 

100mg 

16,73±3,68 0,05 35,83±3,19 0,12 

TS 

200mg 

15,17±3,86 0,05 42,86±15,65 0,14 
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4.3.   AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA  

 

 

 A mensuração da lesão macroscópica no cólon intestinal demonstrou que 

o Grupo Colítico obteve maior dano, escore de 6,5±2,69, seguido do Grupo T. 

subulata 200mg com um escore de 3,43±1,62. Já o Grupo T. subulata 50mg 

apresentou um escore relativamente baixo 1,00±0,58, sendo o único que não diferiu 

significativamente do Grupo Controle, conforme ilustrado na figura 8. 

 
Figura 8: Escore macroscópico da lesão no modelo experimental de colite ulcerativa 
induzida por ácido acético em ratos. As médias entre os grupos foram comparadas por 
análise de variância (ANOVA), seguindo do pós teste de Tukey. # (P < 0,05), quando 
comparado ao Grupo Controle.  SSZ (Sulfassalazina), TS 50mg (Turnera subulata 50mg), 
TS 100mg (Turnera subulata 100mg), TS 200mg (Turnera subulata 200mg). 
 

 

 No que diz respeito ao peso e comprimento do intestino (tabela 4) 

observou-se que o Grupo Controle apresentou o menor peso (1,81±0,12g), diferindo 

dos grupos Colítico e SSZ. Quanto ao comprimento do intestino o maior valor foi 
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mostrado pelo Grupo Turnera subulata 50mg 14,97±1,15cm.  A relação 

peso/comprimento revelou que o aumento de peso do intestino é inversamente 

proporcional ao seu comprimento, sendo que o Grupo Controle obteve a menor 

relação 0,13±0,02 diferindo apenas do Grupo Colítico.  

 

 

Tabela 5: Peso, comprimento e relação entre peso e comprimento do cólon no modelo 
experimental de colite ulcerativa induzida por ácido acético em ratos. As médias entre os 
grupos foram comparadas por análise de variância (ANOVA), seguindo do pós teste de 
Tukey. * (P < 0,05), ** (P< 0,001) quando comparado ao Grupo Controle. 

Grupos Peso do 
Cólon (g) 

Comprimento do 
Cólon (cm) 

Peso/Comprimento do 
Cólon (g/cm) 

Controle 1,81±0,12 14,29±1,68 0,13±0,02 

Colítico 2,61±0,19* 11,86±1,34 0,22±0,03** 

Sulfassalazina 2,43±0,49* 14,06±1,47 0,17±0,02 

Turnera subulata.50mg 2,21±0,35 14,97±1,15 0,15±0,03 

Turnera subulata.100mg 2,30±0,40 14,20±1,68 0,17±0,05 

Turnera subulata.200mg 2,31±0,14* 13,14±1,46 0,18±0,02 

 

 

4.4. AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA 

 

 

 A avaliação histopatológica apresentada na tabela 5 constatou que o 

Grupo Colítico apresentou os maiores danos teciduais. O diagnóstico revelou 

ulceração intensa hemorragia e deposição de hemossiderina, intenso infiltrado 

inflamatório e moderado edema. O infiltrado inflamatório não se limitava apenas a 

camada mucosa, mas se difundia até a camada muscular. Em algumas espécimes 

observou-se a organização justa epitelial do infiltrado. O Grupo Sulfassalazina 

apresentou os mesmos eventos inflamatórios que o grupo Colítico, porém em menor 

intensidade. O Grupo T. subulata 50mg teve uma ação anti-inflamatória superior ao 

Grupo Sulfassalazina em relação ao exame histopatológico, sendo observada a 

presença de todos os parâmetros avaliados, porém em intensidade leve. Todos os 
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grupos com infiltrado inflamatório mostraram o predomínio de células 

polimorfonucleares.  

 O Grupo Controle exibiu a integridade das camadas que constituem o 

colón, destacando-se a presença de inúmeros nódulos linfáticos na camada mucosa, 

sendo possível a visualização das células M. Esse achado demonstra que o cólon 

dos animais do Grupo Controle apresenta um significante volume celular relacionado 

ao sistema de defesa. 

 

Tabela 6: Análise histopatológica do cólon no modelo experimental de colite ulcerativa 
induzida por ácido acético em ratos. A intensidade dos parâmetros do processo inflamatório 
é apresentada em escores. 0: ausente; +: leve; ++: moderado; +++: intenso.  

Parâmetros Controle Colítico SSZ TS 

50mg 

TS 

100mg 

TS 

200mg 

Ulceração 0 ++ ++ + + ++ 

Hemossiderina 0 +++ + + + + 

Congestão Vascular 0 + + + + + 

Hemorragia 0 +++ ++ + + + 

Edema 0 ++ ++ + + + 

Infiltrado 

Inflamatório 

0 +++ ++ + ++ ++ 

Infiltrado 

Transmural 

0 ++ + + + ++ 

 

 

 A organização histopatológica do cólon dos diferentes grupos 

experimentais está representada nas figuras 9 e 10. No Grupo Controle, as criptas 

são bem desenvolvidas, o epitétio é integro e contínuo. Já no Grupo Colítico há uma 

destruição das criptas, não sendo possível evidenciar o epitétio. Os Grupos 

Sulfassalazina e T. subulata 100mg apresentam criptas menos preservadas que no 

Grupo Controle.  
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 A análise dos fígados dos animais dos diversos grupos não evidenciou 

alterações hepáticas, ressaltando que naqueles animais que receberam tratamento 

pelo extrato de T. subulata não se visualizou sinais de toxicidade. Não foi observada 

formação de vacúolos no citoplasma dos hepatócitos, os núcleos não apresentaram 

alterações compatíveis com necrose ou apoptose (figura 11). 
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Figura 9: Fotomicrografia da organização histológica do cólon intestinal.  A: Grupo Controle, 
B: Grupo Colítico, C: Grupo Sulfassalazina, D: Grupo T. subulata 50mg, E: Grupo T. 
subulata 100mg, F: Grupo T. subulata 200mg.  Coloração de Hematoxilina e Eosina. 
Aumento de 40X.  Barra de escala: 500µm.  
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Figura 10: Fotomicrografia da organização histológica do cólon intestinal. A: Grupo 
Controle, B: Grupo Colítico, C: Grupo Sulfassalazina, D: Grupo T. subulata 50mg, E: Grupo 
T. subulata 100mg, F: Grupo T. subulata 200mg.  *:área de ulceração. Coloração de 
Hematoxilina e Eosina. Aumento de 200X.  Barra de escala: 100µm. 
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Figura 11: Fotomicrografia da organização histológica do fígado.  A: Grupo Controle, B: 
Grupo Colítico, C: Grupo Sulfassalazina, D: Grupo T. subulata 50mg, E: Grupo T. subulata 
100mg, F: Grupo T. subulata 200mg. Coloração de Hematoxilina e Eosina. Aumento de 
200X.  Barra de escala: 100µm. 
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4.5. AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO  

 

 

 Em relação a avaliação do estresse oxidativo observou-se a redução da 

concentração da enzima catalase no cólon dos grupos tratados com o extrato de 

Turnera subulata, diferindo do Grupo Controle.  Já a concentração da enzima 

superóxido dismutase não apresentou redução ou aumento significativo entre os 

grupos (FIGURA 12). 

  As Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) são bastante 

utilizadas para avaliar peroxidação lipídica, o Grupo Colítico apresentou a maior 

concentração de TBARS, enquanto os Grupos Turnera subulata 50mg e 200mg 

apresentaram baixas concentrações e não diferiram do Grupo Controle. Outro 

importante marcador de dano tecidual através da peroxidação proteica é a 

concentração do grupamento carbonil, o Grupo Colítico teve a maior concentração e 

diferiu do Grupo Controle, o Grupo Turnera subulata 200mg teve a menor 

concentração entre os grupos tratados, conforme figura 13.  
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Figura 12: Avaliação do estresse oxidativo no modelo experimental de colite ulcerativa 
induzida por ácido acético em ratos. A: SOD (Superóxido Dismutase); B: Catalase; C: 
Relação SOD/Catalase; As médias entre os grupos foram comparadas por análise de 
variância (ANOVA), seguindo do pós teste de Tukey. # (P < 0,05), quando comparado ao 
Grupo Controle.  SSZ (Sulfassalazina), TS 50mg (Turnera subulata 50mg), TS 100mg 
(Turnera subulata 100mg), TS 200mg (Turnera subulata 200mg) 
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Figura 13: Avaliação do estresse oxidativo no modelo experimental de colite ulcerativa 
induzida por ácido acético em ratos. A: Conteúdo de Tiol; B: Carbonil; C:TBARS 
(Substâncias Reativas ap Ácido Tribarbitúrico); As médias entre os grupos foram 
comparadas por análise de variância (ANOVA), seguindo do pós teste de Tukey. # (P < 
0,05), quando comparado ao Grupo Controle.  SSZ (Sulfassalazina), TS 50mg (Turnera 
subulata 50mg), TS 100mg (Turnera subulata 100mg), TS 200mg (Turnera subulata 200mg) 
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5. DISCUSSÃO 
 
 
 A Colite Ulcerativa induzida por ácido acético em ratos é um modelo 

facilmente reproduzível, que produz lesões na mucosa semelhante à CU em 

humanos devido à inflamação e produção de espécies reativas de oxigênio 

(BEHERA et al, 2012). O modelo de colite ulcerativa induzida por ácido acético 

mostrou eficácia, uma vez que os resultados referentes aos grupos Colítico e 

Controle mostraram diferenças significativas em todas as análises experimentais, 

como era esperado. Desta forma inferimos que nosso modelo experimental produziu 

resultados válidos.  
 Um dos problemas enfrentados no tratamento de paciente com CU tem 

sido a baixa adesão aos protocolos terapêuticos convencionais, em virtude dos 

inúmeros efeitos colaterais. Assim, tem crescido a buscar por novos tratamentos 

alternativos onde esses efeitos colaterais possam ser minimizados. Um dos efeitos 

colaterais do uso do fármaco padrão, a sulfasalazina, é a anorexia (NACC, 2011; 

BRAZILIAN STUDY GROUP OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, 2010), os 

nossos achados mostram claramente que animais com CU e submetidos ao 

tratamento com SSZ tiveram a menor ingestão alimentar quando comparados aos 

demais grupos.  Esse dado está diretamente relacionado com a perda de peso 

observada. O modelo experimental utilizado neste estudo confirma os efeitos 

relatados em humanos.  

 Em relação a perda de peso, foi observado haver uma redução de peso 

acentuada no Grupo Colítico e no Grupo SSZ. No Colítico a perda de peso está 

associada às intensas diarreias que os animais são acometidos e a perda de peso 

do SSZ está relacionada à anorexia como exposto acima. Enquanto os animais que 

receberam tratamento com o extrato de T. subulata, não apresentam perda de peso 

significativa. Um estudo que avaliou o efeito anti-inflamatório de uma mistura 

chinesa de plantas evidenciou que camundongos acometidos de CU e tratados com 

essa mistura, não apresentaram perda de peso significativa. Neste estudo foi 

sugerido que os flavonóides levam a redução do processo inflamatório que promove 

a diminuição do catabolismo (CHEN et al, 2015).  
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 Dentre as áreas de estudo tem se destacado a investigação dos efeitos 

de extratos de plantas no tratamento de doenças, especialmente as inflamatórias. A 

T. subulata é uma planta nativa brasileira de ampla distribuição geográfica com uso 

na medicina popular, porém ainda existem escassas evidências científicas de sua 

ação farmacológica. Uma busca recente (2015) na base dados Science Direct por 

trabalhos que contivessem a palavra Turnera no resumo, título ou palavras chaves 

resultou em apenas 42 trabalhos nas mais diversas áreas de estudo.  

 Neste estudo foi evidenciada uma marcante ação anti-inflamatória sobre 

os animais que receberam o tratamento com o extrato de T. subulata. Assim, é 

possível que este efeito anti-inflamatório esteja associado a sua composição 

fitoquímica. Os flavonóides podem exercer um efeito anti-inflamatório local no 

intestino, especialmente os que estão na forma de glicosídeos que chegam às 

porções distais do intestinal inalterados e lá são clivados pela microbiota sendo 

então liberado em sua forma aglicona, responsável pelo efeito (COMALADA et al, 

2005).  

 A apigenina (fórmula molecular C15H10O5), um dos componentes bioativos 

em flavonas vegetais, tem ganhado particular interesse devido a sua forte atividade 

anti-inflamatória e potenciais papéis na prevenção do câncer. Esses efeitos tem sido 

associados à capacidade da apigenina de atuar como imunomodulador de 

macrófagos e monócitos durante a resposta inflamatória (LI et al, 2015). Tendo em 

vista que a análise fitoquímica sugere a presença de apigenina no extrato de T. 

subulata, este pode ser um dos compostos envolvidos no efeito anti-inflamatório da 

espécie.   

 A avaliação do escore macroscópico demonstrou que o tratamento com o 

extrato de T. subulata foi melhor que o da SSZ. O extrato das folhas de Bauhinia 

tomentosa (um tipo de leguminosa) foi capaz de reduzir o dano macroscópico do 

cólon de ratos submetidos a colite por ácido acético em 50%. Tendo assim, um 

resultado superior ao dos animais tratados com a SSZ, onde a redução foi de 43% 

(KANNAN E GURUVAYOORAPPAN 2013).  Animais tratados com prednisolona 

também apresentaram escore macroscópico superior aos tratados com diferentes 

doses do extrato de Ginseng Brasileiro (Pfaffia paniculata) (COSTA et al, 2015). 

Nossos resultados e os acima descritos demonstram o potencial de novas terapias 

alternativas no tratamento da colite ulcerativa, conduzindo os primeiros passos para 
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futuros ensaios clínicos.  Recentemente foi avaliado a eficácia do extrato da casca 

de Punica granatum (romã) no controle dos sintomas da colite ulcerativa em 

humanos.  Os pacientes que receberam tratamento padrão associado ao extrato 

tiveram melhora dos sintomas em relação a aqueles que receberam o tratamento 

padrão associado ao placebo (KAMALI et al 2015).  

 Outra característica comumente observada na CU é o aumento do peso e 

encurtamento do cólon, decorrente  principalmente do edema e espessamento da 

parede intestinal. Assim, a relação entre peso/comprimento do cólon tem sido 

largamente utilizada em trabalhos experimentais como um indicador para a 

inflamação local (DODDA, CHHAJED, MISHRA, 2014). Quanto maior essa relação, 

maior a intensidade da inflamação (RACHMILEWITZ et al, 1989).  Neste trabalho os 

resultados demonstraram que nos grupos tratados com o extrato de T. subulata 

houve redução na relação peso/comprimento do colón, diferente do observado no 

grupo Colítico. Em um modelo de inflamação intestinal induzida por TNBS 

evidenciou-se que o extrato de Ginseng Brasileiro (Pfaffia paniculata) também foi 

capaz de reduzir a relação peso/comprimento do intestino de ratos (COSTA et al 

2015).  Assim baseados em nossos achados e nos dados da literatura podemos 

inferir que o extrato de T. subulata exerce ação anti-inflamatória na colite ulcerativa 

experimental.   

 Um dos mecanismos que deflagra o processo inflamatório na CU é o 

dano da barreira epitelial. No modelo de colite ulcerativa por ácido acético a 

inflamação parece estar relacionada pela interação de prótons (H+) com o epitélio. 

Os prótons que se dissociam do ácido acético penetram no epitélio promovendo a 

acidificação intracelular que leva ao rompimento da membrana celular deflagrando o 

processo inflamatório (OTARI et al, 2012) . 

 As alterações histopatológicas encontradas no grupo Colítico corroboram 

com os achados de um estudo que avaliou o efeito da piperina no cólon de 

camundongos mediante inflamação por ácido acético (GRUPTA et al, 2015). Duas 

alterações se destacam em nossos resultados a presença de ulcerações e a intensa 

hemorragia no cólon dos animais com indução da CU. Nas ulcerações observamos 

a destruição do epitélio e a exposição de tecido conjuntivo para o meio externo, o 

que contribui diretamente para a destruição da arquitetura tecidual. As áreas 

hemorrágicas estão presentes tanto na mucosa como na submucosa, dando indícios 
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da vasodilatação exacerbada sofrida por pelos vasos, culminando com o clássico 

sinal de rubor do processo inflamatório.  O tratamento com o extrato de T. subulata 

nas doses de 50 e 100 mg mostrou-se eficaz na redução das áreas de ulceração e 

hemorragia.  

 Em um estudo com ratos observaram que além de intensa ulceração, 

necrose e infiltrado inflamatório a mucosa do intestino dos animais com a CU  ainda 

apresentou hiperplasia das células caliciformes (AL-REJAIE et al, 2013). Essa 

alteração é interpretada como uma tentativa de aumentar a produção de muco, 

promovendo uma barreira contra a agressão química (KIM e HO, 2010).  

 Neste estudo, os animais dos grupos onde houve a indução da colite 

apresentaram infiltrado transmural considerável. Apesar da inflamação transmural e 

agregado linfoide serem características marcantes da Doença de Crohn, eles 

também podem ocorrer na CU e não são um obstáculo para o diagnóstico da CU. A 

avaliação histopatológica é fundamental para acompanhar o processo de 

cicatrização da mucosa e remissão da doença bem como, prever o risco de 

neoplasia (FEAKINS, 2014). No que diz respeito ao infiltrado inflamatório presente 

em nosso estudo, ele se caracterizou predominantemente por células 

mononucleadas (macrófagos, plasmócitos e linfócitos). Tendo em vista que a 

eutanásia dos animais aconteceu no 5º dia após a lesão do cólon por ácido acético.  

 O estímulo para a proliferação do enterócitos é de extrema importância no 

processo de reparo da mucosa lesionada. Foi observado in vivo e in vitro que a 

administração de um “preparado de plantas” foi capaz de aumentar a taxa de 

proliferação dos enterócitos e manter a homeostase intestinal através da dosagem 

das enzimas D-lactase e diamina oxidas (ZHAO et al, 2014). Portanto, com base nos  

achados histopatológicos deste estudo pode-se inferir que o extrato de T. subulata 

age estimulando a proliferação dos enterócitos, contribuindo para o reparo da 

mucosa.  Taha et al (2012) observaram o efeito gastroprotetor da arbutina (maior 

constituinte da Turnera difusa)  em ratos através da redução da área de lesão 

macroscópica e melhora dos parâmetros histopatológicos, os grupos tratados com a 

arbutina  apresentaram menos edema e infiltrado inflamatório que os não tratados.  

 Neste trabalho foi investigado um possível efeito tóxico da administração 

oral do extrato de T. subulata através da análise histopatológica do fígado. Já que o 

fígado é o principal órgão envolvido no metabolismo e na eliminação de substâncias.  
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O dano hepático induzido por drogas ou toxinas em geral envolve a participação de 

metabólitos tóxicos que induzem a uma resposta imune que afeta diretamente a 

morfologia e bioquímica da células (KAPLOWITZ, 2002)  . A análise histopatológica 

do tecido hepático dos animais que foram tratados com o extrato de T. subulata não 

demonstram características de toxicidade hepática neste modelo experimental. No 

entanto, cabe ressaltar que a análise bioquímica também é importante para 

corroborar esse achado.  

 Adicionalmente, foi avaliada a atividade das enzimas antioxidantes 

catalase e SOD.  O parâmetro mais importante para determinar o impacto biológico 

dessas enzimas é sua atividade, uma vez que a expressão gênica e síntese protéica 

das enzimas nem sempre resulta num aumento da atividade. Nas células de 

mamíferos as principais enzimas antioxidantes envolvidas no metabolismo do 

oxigênio são a catalase, a superóxido dismutase e glutationa peroxidase 

(WEYDERT e CULLEN,2010). Os nossos achados demostraram que a atividade da 

SOD se manteve inalterada dos diferentes grupos experimentais. No entanto, a 

atividade da catalase nos Grupos TS 50 mg e 200 mg apresenta redução 

significativa. Sugerindo que o extrato de T. subulata tem a capacidade de modular a 

atividade dessa enzima, através do seu efeito antioxidante.  

 O nível de peroxidação lipídica foi avaliado através do TBARS, os dados 

mostram um aumento no grupo Colítico quando comparado com o grupo Controle. A 

administração do extrato de T. subulata nas doses de 50 e 200 mg reduziram 

significativamente os níveis da peroxidação lipídica, resultado semelhante foi 

observado na peroxidação protéica através da dosagem do grupamento carbonil.   

Juntos, esses resultados demonstram que o extrato T. subulata exerce proteção 

celular contra o estresse oxidativo provocado pelo ácido acético na CU experimental.  

Resultados semelhantes foram encontrados usando o extrato de Boswellia serrata 

(família burseraceae) no tratamento da colite ulcerativa em ratos observou redução 

da peroxidação lipídica nos grupos tratados (HARTMANN et al, 2014). O uso de 

extratos que apresentam flavonóides ou mesmo os flavonóides isolados tem sido 

eficazes na redução da peroxidação lipídica em danos ao trato gastrointestinal em 

animais (TAHA et al, 2012; AL-REJAINE et al, 2013).  

 De modo geral os resultados obtidos demonstram que as diferentes doses 

utilizadas do extrato de T. subulata desempenham ações anti-inflamatórias e 
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antioxidantes. Porém, a dose de 50 mg/Kg/dia obteve destaque nos parâmetros 

analisados. O que demonstra que o efeito dose dependente onde quanto maior a 

dose maior o efeito  não se aplica para o extrato T. subulata no modelo de CU 

experimental. Nosso achado é relevante também para desmitificar um consenso 

empírico de que quando maior a ingestão de uma determinada planta medicinal, 

maior será o seu efeito.  O emprego de técnicas mais acuradas é necessário para se 

compreender melhor os mecanismos de ação do extrato de T. subulata.   
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6. CONCLUSÕES  
 
 
 O extrato hidroalcoólico de T. subulata exerceu efeito anti-inflamatório e 

antioxidante na colite ulcerativa  induzida por ácido acético em ratos:  

ü A análise fitoquímica do extrato de T. subulata demonstrou a presença de 

flavonoides;  
ü O extrato de T. subulata não provocou anorexia nos animais, reduzindo a 

perda de peso na colite ulcerativa experimental; 

ü O extrato de T. subulata foi capaz de reduzir a lesão macroscópica do cólon, 

minimizando as alterações histopatológicas envolvidas na inflamação; 

ü O extrato de T. subulata reduziu a peroxidação lipídica e proteica resultante 

do estresse oxidativo na colite ulcerativa experimental; 

ü O extrato de T. subulata não possui efeito dose-dependente para o modelo de 

colite ulcerativa experimental. 
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APÊNDICE 
 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO EXPERIMENTO COLITE 

Procedimentos:  

Limpar a caixa; 
1. Pesar os animais e anotar na tabela. Lembrar de tarar a balança; 
2. Verificar a consistência das fezes dos animais; 
3. Pesar a ração e anotar na tabela. Colocar 200g de ração em cada caixa; 
4. Medir o volume de água consumida com o auxílio de uma proveta.  Colocar 500ml em cada garrafa.  

  Animal 1 Animal 2 Animal 3 Animal 4 Animal 5 Animal 6 Animal 7 

27/out 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes                

28/out 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes               

29/out 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes               

30/out 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes               

31/out 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes                

01/nov 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes               

02/nov 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes               

03/nov 

Peso animal (g)               

Peso ração (g)                

Volume de água (ml)               

Consistência das fezes                
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Figura 6: a (fezes normais); b (fezes pastosas, que não se aderem ao ânus) e c (diarréia, fezes que se aderem ao ânus). 
ZHAO et al, 2014 

 

Observações:  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 


