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RESUMO 

As doenças inflamatórias intestinais são enfermidades onde a tolerância e homeostase da 

resposta inflamatória estão comprometidas, gerando lesões teciduais e favorecendo o 

surgimento de neoplasias. Há dois importantes exemplos de doenças inflamatórias intestinais, 

a colite ulcerativa, foco do modelo desse estudo, e a doença de Crohn. Os medicamentos 

utilizados no tratamento dessas doenças desencadeiam diversos efeitos adversos; além disso, 

em alguns pacientes, eles não são eficazes. Os extratos de algas têm demonstrado várias 

atividades biológicas, entre elas a atividade anti-inflamatória. Os extratos das algas do gênero 

Caulerpa foram utilizados em vários estudos, onde modelos inflamatórios foram analisados, 

entre eles o modelo de colite ulcerativa. A utilização do extrato metanólico da C. mexicana 

como terapêutica nesse modelo atenuou o quadro clinico desenvolvido pelos animais. Sendo 

assim, o presente estudo teve como objetivo analisar a ação terapêutica da Caulerpina (CLP), 

extraída da C. racemosa, no modelo murino de colite ulcerativa. Camundongos C57BL/6 

machos foram expostos a uma solução de Dextrana Sulfato de Sódio (DSS) a 3% por sete 

dias. A partir do primeiro dia de exposição ao DSS os animais foram tratados em dias 

alternados com a CLP nas doses de 4 e 40 mg/kg e com a dexametasona (3 mg/kg) por via 

oral. O desenvolvimento da doença foi analisado através do índice de atividade da doença 

(IAD), que leva em consideração a perda de peso corporal, a consistência e a presença de 

sangue nas fezes. Após a eutanásia, o cólon foi removido e mensurado, e amostras do tecido 

colônico foram destinadas a análise histológica e à cultura para dosagem de citocinas. Os 

níveis de citocinas no sobrenadante da cultura do cólon foram mensurados por ELISA. O 

tratamento com a CLP (4 mg/kg) desencadeou significativa melhora quanto à perda de peso 

corporal e ao IAD, e atenuou o encurtamento do cólon em resposta ao DSS. Tal dose foi 

capaz de reduzir os níveis de citocinas pró-inflamatórias analisadas (TNF-, IFN-, IL-6, IL-

17), mas não teve efeito significativo nas citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-. O 

tratamento com a CLP (40 mg/kg) não foi eficaz quanto a perda de peso e ao IAD, além de 

não ter atenuado a redução do cólon em resposta ao DSS. Essa dose conseguiu reduzir os 

níveis das citocinas pró-inflamatórias, porém não os níveis de IL-6. O tratamento com a 

dexametasona obteve melhora discreta quanto à perda de peso corporal e ao IAD, porém não 

atenuou a redução do cólon em resposta ao DSS. Esse tratamento também conseguiu reduzir 

todas as citocinas pró-inflamatórias testadas. Deste modo a CLP (4 mg/kg) demonstrou ser 

uma alternativa promissora no tratamento da colite ulcerativa, em razão dos seus efeitos 

benéficos sobre parâmetros clínicos, morfológicos e moleculares do modelo em estudo. 

Palavras-chave: Doença inflamatória intestinal. Caulerpina. Colite.



ABSTRACT 

Inflammatory bowel diseases are illnesses where tolerance and homeostasis of the 

inflammatory response are compromised, causing tissue damage and favoring the appearance 

of malignancies. There are two important examples of inflammatory bowel diseases, 

ulcerative colitis, focus of this study, and Crohn's disease. The drugs used in the treatment of 

these diseases elicit various adverse effects, in addition, for some patients these drugs are not 

effective. The seaweed extracts have shown several biological activities including anti-

inflammatory activity. The extracts of algae of the genus Caulerpa have been used in several 

studies which were analyzed several inflammatory models, including the ulcerative colitis 

model. The use of methanolic extract of C. mexican in this model attenuated the clinical 

condition developed by the animals. Therefore, this study aimed to analyze the therapeutic 

action of Caulerpin (CLP), an alkaloid extracted from C. racemosa, in the ulcerative colitis 

murine model induced by DSS. C57BL/6 mice were exposed to a solution of dextran sodium 

sulfate (DSS) 3% for seven days. From the first day of DSS exposure the animals were treated 

on alternate days with CLP doses of 4 and 40 mg/kg and dexamethasone (3 mg/kg) orally. 

The disease development was analyzed through the index of disease activity (IDA) which 

takes into consideration the loss of body weight, consistency and presence of blood in stool. 

After euthanasia the colon was removed and measured and samples of colonic tissue were 

designed to histology and culture for cytokine assay. The levels of cytokines in the colon 

culture supernatants were measured by ELISA. The treatment with the CLP (4 mg/kg) 

triggered significantly improvement in the loss of body weight and the IDA as well as 

attenuated colon shortening in response to DSS. This dose was able to reduce the levels of 

pro-inflammatory cytokines examined (TNF-, IFN-, IL-6, IL-17), however did not have 

effect in the anti-inflammatory cytokines IL10 and TGF-. Treatment with CLP (40 mg/kg) 

was not effective regarding the weight loss and the IDA as well as did not attenuate the 

reduction of the colon in response to DSS. This dose was able to reduce the levels of pro-

inflammatory cytokines excepting the IL- 6. Treatment with dexamethasone obtained slight 

improvement regarding the weight loss and the IAD but not attenuate the reduction of the 

colon in response to DSS. This treatment also has reduced all tested pro-inflammatory 

cytokines. Thus the CLP (4 mg/kg) was shown to be a promising alternative in the treatment 

of ulcerative colitis due to its beneficial effects on clinical, morphological and molecular 

parameters on the ulcerative colitis model. 

Keywords: Inflammatory bowel disease. Caulerpin. Colitis.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A superfície intestinal de mamíferos, assim como a pele, os sistemas respiratório e 

reprodutivo estão em contato contínuo com ambiente externo. Uma das consequências desse 

fato é o constante encontro com bactérias, fungos, vírus, helmintos, protozoários e antígenos 

alimentares, podendo esses microrganismos atuar como comensais (microbiota) ou patógenos 

(GALLO & HOOPER, 2012). O epitélio que separa estes potenciais ativadores da resposta 

inflamatória dos tecidos internos é composto por apenas uma ou poucas camadas de células e 

apresenta uma grande área (GALLO & HOOPER, 2012); em humanos, a área superficial do 

epitélio intestinal compreende em torno de 200 m
2
 (NEISH, 2002), enquanto que a da pele 

possui em torno de 2 m
2
 (MOORE, AGUR, DALLEY, 2013). Essas superfícies têm o grande 

desafio de manter o equilíbrio com a microbiota, que fornece vários benefícios ao organismo, 

e defender o organismo da invasão de patógenos.  

A mucosa intestinal atua como componente da imunidade inata, uma vez que constitui 

uma barreira física para o conteúdo luminal (TURNER, 2009). Ela é formada pela camada 

epitelial, lâmina própria (tecido conjuntivo) e tecido muscular.  

A camada epitelial do intestino (Figura 1) é composta por quatro diferentes tipos de 

células epiteliais intestinais (CEIs) que têm como origem uma célula tronco pluripotente, 

sendo elas: os enterócitos, que têm por função a absorção de nutrientes (intestino delgado) e 

água (cólon), sendo as células de maior número no epitélio intestinal; as células de Globet ou 

células caliciformes, produtoras de muco; as células enteroendócrinas, produtoras de 

hormônios como serotonina, somastatina, colecistoquinina, peptídeo intestinal vasoativo e 

enteroglucagon; e as células de Paneth, encontradas na base das criptas intestinais, produtoras 

de peptídeos anti-microbianos ou lectinas (ABREU, 2010).  

Na lâmina própria (Figura 1) é onde estão presentes as células do sistema imune – 

linfócitos B (principalmente plasmócitos produtores de imunoglobulina A), linfócitos T 

clássicos, linfócitos intra-epiteliais, macrófagos e células dendriticas – distribuídas nos tecidos 

linfoides associados ao intestino ou GALT (gut-associated lymphoid tissue) – placas de 

Peyer, linfonodos mesentéricos e folículos linfoides isolados. (FARACHE, 2013; MOWAT, 

2003; ABREU, 2010). É a exposição dessas células ao conteúdo do lúmen intestinal e/ou 

alterações na microbiota (disbiose) que contribuem para a quebra da homeostase intestinal e 

desenvolvimento de várias desordens inflamatórias. O controle da resposta imune intestinal é 

critico para a saúde e sobrevivência do organismo, dessa forma deve ser mantido o equilíbrio 
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entre a tolerância a compostos inofensivos e à microbiota comensal, e a defesa eficiente 

contra patógenos e suas toxinas (MOENS & VELDHOEN, 2011). 

 

Figura 1 – Anatomia do Sistema Imune Intestinal 

 

Uma camada única de células epiteliais intestinais fornece uma barreira física e química que separa as bactérias 

comensais do lúmen intestinal da lâmina própria. As células-tronco epiteliais (CTE) dão origem às células 

epiteliais que se diferenciam em enterócitos e colonócitos, que absorvem nutrientes (intestino delgado) e água 

(cólon). As CTE também dão origem as células Globet (produtoras de muco), células enteroendócrinas 

(secretoras de hormônios) e células de Paneth (produtoras de proteínas antimicrobianas). Na lâmina própria estão 

as células B (principalmente os plasmócitos produtores de IgA), células T (CT), macrófagos e células 

dendríticas. Os Linfócitos Intraepiteliais (LIE) e células dendríticas estão localizados entre as células epiteliais. 

No intestino delgado há regiões com células especializadas chamadas de células epitéliais associadas a folículo e 

células M (microfold) que ficam sobrepostas às placas de Peyer. (Adaptado de ABREU, 2010) 

 

Limitar o contato entre os microrganismos (comensais ou patogênicos) e a superfície 

epitelial da mucosa intestinal parece ser a primeira forma de evitar o início de uma resposta 

imune. Essa função é realizada através da produção de muco, imunoglobulina A (IgA) e 

substâncias anti-microbianas (defensinas, lectinas C, RNases, lisozimas e catelicidinas) 

(GALLO & HOOPER, 2012; MOENS & VELDHOEN, 2011) . O muco recobre o epitélio, 

dificultando o contato físico de microrganismos com a camada epitelial da mucosa (CERF-

BENSUSSA & GABORIAU-ROUTHIAU, 2010), assim como concentrar os anticorpos IgA 

e as substâncias anti-microbianas (defensinas e catelicidinas) próximas a sua superfície, para 

melhor atuação dos mesmos sobre os microrganismos (GALLO & HOOPER, 2012). A IgA 

tem por função se ligar as bactérias formando imunocomplexos, para retê-las no lúmen, assim 

como neutralizar os padrões moleculares associados a micróbios ou MAMPs (microbial-
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associated molecular patterns) (CERF-BENSUSSA & GABORIAU-ROUTHIAU, 2010). As 

substâncias antimicrobianas têm por função a destruição de microrganismos ou a sua 

neutralização (GALLO & HOOPER, 2012). 

No intestino, as bactérias que conseguem atravessar a camada de muco e resistir à ação 

das substâncias antimicrobianas podem chegar próximo à camada de CEIs. As CEIs e as 

células do sistema imune expressam diversos receptores para os MAMPs, como os TLRs 

(Toll like receptors) – TLR1 a TLR9 – e NLRs (nucleotide-binding oligomerization domain 

isoforms like receptors) que são cruciais na homeostase da resposta imune da mucosa 

intestinal (ABREU, 2010; ALLEN & TORRES, 2008). Após o reconhecimento dos MAMPs, 

os TLRs levam a uma cascata de sinalizações que determinam a eliminação dos patógenos e 

moldam a microbiota intestinal. A ativação desses receptores está envolvida com a 

proliferação celular epitelial, produção de IgA, manutenção das junções de oclusão (cuja 

função crucial é conservar a barreira epitelial) e produção de citocinas, dependendo dos sinais 

que recebem dos microrganismos (ALLEN & TORRES, 2008; ABREU, 2010; CERF-

BENSUSSA & GABORIAU-ROUTHIAU, 2010).  

As CEIs são estrutural e funcionalmente polarizadas, sua superfície apical está voltada 

para o lúmen intestinal, enquanto que sua superfície basolateral está em contato com a 

membrana basal e lâmina própria. Os TLR´s estão distribuídos no seu interior, em 

endossomos, e de forma polarizada na sua superfície. (ABREU, 2010)  

O TLR2 e o TLR4 são expressos em baixos níveis na superfície basolateral das células 

epiteliais, embora possam estar presentes na superfície apical em pacientes com Doença de 

Crohn (CARIO & PODOLSKY, 2000). Além desses dois locais, foi mostrado que o TLR4 

está presente no complexo de Golgi de uma linhagem de célula epitelial derivada de intestino 

de camundongos, onde pode ser ativado por lipopolissarídeo (LPS) bacteriano internalizado, 

induzindo a secreção de CXCL2/MIP2 (CXC-chemokine ligand 2) ou a ativação de NF-κB, o 

que conduziria à uma resposta imune (HORNEF et al., 2002; HORNEF et al., 2003). O TLR5 

só pode ser encontrado na superfície basolateral e está ligado à produção de citocinas e 

quimiocinas, como CCL20 (CC-chemokine ligand 20) e CXCL8/IL-8, em resposta à flagelina 

de bactérias que conseguem vencer a barreira epitelial (GEWIRTZ et al., 2001; RHEE et al., 

2005). O TLR9 pode ser encontrado tanto na superfície basolateral como na apical, com 

diferentes funções dependendo da sua localização. Na superfície basolateral sua ativação por 

DNA bacteriano leva à ativação de NF-κB e JNK1 ou JNK2, e posterior secreção de 

CXCL8/IL-8. Na superfície apical, sua exposição ao DNA bacteriano leva a inibição de NF-
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κB e a expressão do receptor da proteína WNT, importante na diferenciação de células de 

Paneth e, consequentemente, na produção de muco. Os demais receptores TLR1, TLR3 e 

TLR8 não possuem localização ou função bem definida nessas células (LEE et al., 2006; 

ABREU, 2010). Tais fatos demonstram que a localização basolateral e intracelular dos 

receptores de MAMPs nas CEIs limitam o reconhecimento de comensais e o consequente 

desencadeamento de uma resposta imune contra os mesmos, enquanto que quando 

reconhecidos, em situações fisiológicas normais, por receptores apicais (TLR9) induzem a 

tolerância.  

Além da tolerância gerada por esse receptor em resposta a microbiota presente no lúmem 

intestinal, existem outros fatores que regulam a resposta imune contra esses microrganismos, 

como o ToLLIP, SIGIRR e PPARγ. O ToLLIP (Toll-interacting protein), é uma proteína 

intracelular que inibe a ativação de TLR2 e TLR4 induzida por ácido lipoteicóico e LPS, 

respectivamente. A molécula SIGIRR (single immunoglobulin IL-1R-related), também 

chamada de TIR8, atua como um regulador negativo da sinalização pelos receptores IL-1R, 

IL-33R, TLR4 e TLR9. A molécula PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor-γ) 

parece regular negativamente a ativação de NF-κB e tem sido mostrado que sua expressão 

está relacionada à sinalização via TLR4. (ABREU, 2010; ALLEN & TORRES, 2008) 

Os NLRs estão localizados no citosol das CEIs e das células do sistema imune da lâmina 

própria, reconhecendo componentes de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. Tais 

receptores podem tanto gerar uma resposta imune quanto levar à tolerância. O NOD1, ao 

reconhecer peptideoglicanos da parede bacteriana, leva a produção de CCL20 e defensina-β 

que recrutam células B e induzem a expressão IgA secretora (MAYNARD et al., 2012). E o 

NOD2 está ligado ao controle da expressão e secreção de substâncias antimicrobianas em 

resposta ao muramil dipeptídeo bacteriano (ABREU, 2010; GALLO & HOOPER, 2012; 

SALEH & TRINCHIERI, 2011), além de inibir a ativação de NF-κB pela sinalização de 

TLR2 (ALLEN & TORRES, 2008).  

As CEIs formam uma barreira físico-química eficiente que limita o acesso e o 

crescimento de microrganismo na superfície da mucosa intestinal. Essas células podem 

também recrutar leucócitos para complementar essa barreira, assim como participar na 

ativação da resposta imune adaptativa intestinal (CERF-BENSUSSA & GABORIAU-

ROUTHIAU, 2010). 

A lâmina própria abriga as células imunes e os tecidos linfoides periféricos, que lá se 

encontram de forma estratégica a fim de evitar o contato direto com conteúdo do lúmen 
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intestinal, que poderia gerar uma reposta inflamatória indesejada. O desenvolvimento dos 

GALTs é iniciado antes do nascimento, entretanto sua maturação e o recrutamento de 

leucócitos para a mucosa intestinal ocorrem após o nascimento e são dependentes da 

sinalização derivada da microbiota intestinal (MOENS & VELDHOEN, 2011; GOTO & 

IVANOV, 2013; CERF-BENSUSSA & GABORIAU-ROUTHIAU, 2010). Além disso, 

sinalização mediada pelos microrganismos comensais é de grande importância na modulação 

da natureza e intensidade da resposta imune produzida pelos leucócitos presentes na lâmina 

própria, como: produção de IgA secretora, diferenciação de células efetoras T helper 1 (TH1), 

TH2 e TH17, além do desenvolvimento de células T regulatórias (Treg) (CERF-BENSUSSA & 

GABORIAU-ROUTHIAU, 2010). 

As placas de Peyer são compostas de um conjunto de grandes folículos de células B com 

áreas intercaladas de células T (áreas perifoliculares). Esse tecido linfoide é separado do 

lúmen intestinal por um tipo especial de epitélio, o epitélio associado ao folículo ou FAE 

(follicle-associated epithelium), e por um estroma difuso presente na lâmina própria, a doma 

subepitelial (MOWAT, 2003).  

O FAE possui células epiteliais com as microvilosidas pouco pronunciadas, além de um 

grande infiltrado de macrófagos, células dendríticas, células T e B (MOWAT, 2003). Outro 

fator diferencial do FAE é a presença de células M (microfold) que não possuem as 

microvilosidades e a camada de muco em sua superfície (MOWAT, 2003). Essas células são 

especializadas na captura de pequenos antígenos do lúmen e seu transporte para a doma 

subepitelial (GOTO & IVANOV, 2013; MAYNARD et al., 2012; NG et al., 2010). Outra 

forma de captura de antígenos se dá através de algumas células dendriticas que possuem a 

capacidade de lançar projeções por entre as CEIs e coletá-los diretamente do lúmen intestinal, 

esse processo parece ser facilitado pelo receptor de quimiocina CX3CR1 e/ou pela sinalização 

de TLRs epiteliais (NG et al., 2010; FARACHE, 2013).  

Na doma subepitelial, os antígenos capturados pelas células M são fagocitados por 

células apresentadoras de antígenos, em sua maioria células dendríticas, as quais interagem 

com linfócitos locais para induzir a diferenciação de células T e a maturação de células B, via 

célula T, nos centros germinativos. A maturação das células B leva ao desenvolvimento de 

plasmócitos produtores de IgA e esses migram para a lâmina própria onde secretam IgA 

dimérica que é transportada para o lúmen intestinal (GOTO & IVANOV, 2013; MAYNARD 

et al., 2012; NG et al., 2010). Dessa forma o sistema imunológico, inato e adaptativo, 
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monitora e controla constantemente a microbiota, e é informado sobre que tipos de bactérias 

residem nas proximidades do epitélio.  

De maneira alternativa, os antígenos capturados por células dendrítricas, que expressam o 

receptor de quimiocina CCR7 (FARACHE, 2013), são levados aos linfonodos mesentéricos 

através dos vasos linfáticos e lá são reconhecidos por células T CD4+ naives residentes, que 

se tornam efetoras. As célula T CD4
+ 

efetoras passam a expressar a intregrina α4β7 e o 

receptor de quimiocina CCR9, o primeiro se liga a molécula de adesão celular de adressina da 

mucosa 1 (MAdCAM-1) expressa pelos vasos presentes na mucosa intestinal e o segundo 

responde a quimiocina CCL25 produzida por células epiteliais intestinais, sendo levadas 

através dos vasos linfáticos eferentes até a lâmina própria. (MOWAT, 2003) 

A mucosa intestinal saudável tende a tolerância, e sob os estímulos de MAMP´s da 

microbiota as células epiteliais secretam TSLP (thymic stromal lymphopoietin), IL-33, IL-25, 

ácido retinóico e TGF-, que levam ao desenvolvimento de células dendríticas (CD103
+
) e 

macrófagos tolerogênicos (MAYNARD et al., 2012). Tais células dendríticas, através da 

secreção TGF- e ácido retinóico, induzem a polarização de células Treg. Então, por meio da 

produção de TGF- e IL-10 das células Treg, além da produção de IL-10 por macrófagos, o 

ambiente anti-inflamatório do intestino é mantido através da ação inibitória e atenuadora da 

resposta inflamatória que essas moléculas possuem (MAYNARD et al., 2012). Em adição a 

esse procedimento, há outros exemplos de geração de tolerância na mucosa intestinal. O 

TSLP e TGF-, produzidos pelas CEIs, atuam inibindo a produção de das citocinas pró-

inflamatórias IL-12 (polarizadora TH1) e IL-23 (mantedora TH17) por células dendríticas (NG 

et al., 2010). Por outro lado, a ação conjunta do TGF-, produzido pelas Treg, e das citocinas 

da família TNF, BAFF e APRIL, produzidos pelas CEIs, leva ao desenvolvimento de 

plasmócitos produtores de IgA (MAYNARD et al., 2012). Assim como o TGF- age de 

forma sinérgica com o acido retinóico levando a um aumento na troca de cadeia leve para a 

produção de IgA (WATANABE et al., 2010). As células dendríticas nesse ambiente anti-

inflamatório podem levar a geração de anergia ou deleção clonal de células T (NG et al., 

2010). 

Na quebra da homeostase e da tolerância intestinal, seja por injúria ao epitélio ou por 

disbiose, há estimulação das CEIs pelos MAMPs com secreção de citocinas pró-inflamatórias 

pelas CEIs (CXCL8/IL-8, IL-1, IL-18 e IL-6) e por macrófagos e células dendríticas (TNF-, 

IL-12, IL-4, CXCL8/IL-8, IL-6 e IL-23), que levam ao recrutamento de neutrófilos e 

polarização de células T CD4
+ 

naives em células TH1 (produtoras de IFN-), TH2 (produtoras 
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de IL-4, IL-5 e IL-13) e TH17 (produtoras de IL-17 e IL-21) (MATRICON, BARNICH & 

ARDID, 2010; MAYNARD et al., 2012) e consequentemente a geração de uma reposta 

inflamatória. Outras células linfóides presentes na mucosa também respondem às citocinas 

pró-inflamatórias secretadas na lâmina própria, como as células Natural Killer (NK), células 

indutoras do tecido linfoide e os linfócitos intra-epiteliais , através da produção de IL-22 

(MAYNARD et al., 2012) que estimula a produção de substâncias antimicrobianas e promove 

a integridade da barreira epitelial (MAYNARD et al., 2012; SANOS & DIEFENBACH, 

2013). Além da ação das células citadas acima, as células T citotóxicas (CD8+) podem atuar 

contra as CEIs que apresentem sinais de estresse, eliminando-as, e na produção excessiva de 

IL-15 que ativa células NK (JABRI & EBERT, 2007). 

A inflamação crônica e recorrente da mucosa intestinal leva ao surgimento de Doenças 

Inflamatórias Intestinais (DIIs), sendo a Doença de Crohn e a colite ulcerativa as mais 

importantes. Tais doenças levam a sinais e sintomas clínicos semelhantes, como a diarreia 

com sangue e/ou muco, perda de peso, aumento dos movimentos intestinais, náuseas, vômitos 

e dor abdominal (BRASIL, 2002; OLIVEIRA, EMERICK & SOARES, 2010; MATRICON, 

BARNICH & ARDID, 2010), porém elas divergem na localização intestinal dos processos 

inflamatórios e nas alterações histológicas ocasionadas por eles. A colite ulcerativa 

geralmente está relacionada à região do cécum, colón e reto. Suas alterações histológicas 

acometem somente a camada da mucosa e possuem um padrão contínuo. Já a Doença de 

Crohn acomete todo trato gastrointestinal com maior incidência na porção íleo terminal e do 

cólon, suas alterações histológicas parecem acometer toda a parede intestinal (transmural). 

(MATRICON, BARNICH & ARDID, 2010; OLIVEIRA, EMERICK & SOARES, 2010). As 

DIIs geralmente não diminuem a expectativa de vida dos pacientes, porém levam a uma baixa 

qualidade de vida em decorrência dos sinais e sintomas gerados (MATRICON, BARNICH & 

ARDID, 2010), além de provocarem uma predisposição ao desenvolvimento de neoplasia 

intestinal (RISQUES et al., 2011).  

Estudos realizados na Europa e América do Norte demonstram que a prevalência da 

doença é semelhante entre homens e mulheres (LOFTUS, 2004). Países norte-americanos e 

do norte europeu apresentam altas taxas de incidência de DIIs, o que coincide com maiores 

índices de prevalência entre os caucasianos e afro-americanos, no entanto raros são os 

hispânicos e asiáticos afetados (MATRICON, BARNICH & ARDID, 2010). Esses dados vêm 

relacionando a ocorrências dessas doenças ao nível de industrialização e às condições 
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socioeconômicas mais desenvolvidas das regiões mais afeadas (MATRICON, BARNICH & 

ARDID, 2010; OLIVEIRA, EMERICK & SOARES, 2010).  

Em alguns países da América Latina, como o Brasil, onde essas condições têm sido 

melhoradas, o número de casos dessas doenças tem aumentado (BRASIL, 2002). Em um 

estudo realizado por Oliveira, Emerick e Soares (2010), em uma determinada região do estado 

de Minas Gerais, no Brasil, as DIIs representavam 0,6% (363 casos) das internações por 

doenças do aparelho digestivo. Tais números podem ainda ser mais elevados do que o 

relatado, podendo estar defasados por falta de notificação ou de precisão no diagnóstico. 

Não se sabe ao certo quais os fatores que induzem o aparecimento das DIIs, são levados 

em consideração fatores genéticos, alimentares, ambientais (estresse), consumo do tabaco e 

exposição excessiva aos patógenos intestinais (OLIVEIRA, EMERICK & SOARES, 2010). 

As complexas interações entre o sistema imune, microrganismos comensais/patogênicos e o 

genótipo predisponente do indivíduo parece ter uma grande importância no desenvolvimento 

dessas doenças (MATRICON, BARNICH & ARDID, 2010). Em indivíduos com Doença de 

Crohn há uma maior incidência da colonização intestinal por Escherichia coli aderente e 

invasiva (um patógeno oportunista), à tais indivíduos foi sugerida uma alteração genética no 

epitélio da mucosa intestinal que favoreceria a aderência e invasão dessas bactérias 

(MATRICON, BARNICH & ARDID, 2010). A baixa produção e expressão da citocina anti-

inflamatória IL-10 foi observada em pacientes com sinais e sintomas mais severos da Doença 

de Crohn (CORREA et al, 2009). 

De todos os fatores que podem levar ao acometimento por DIIs, o que se sabe é que a 

maior responsabilidade pela inflamação na mucosa é a resposta exagerada de células T à 

microbiota intestinal (FARRELL & PEPPERCORN, 2002), tal fato gera um desequilíbrio 

entre as populações de linfócitos TH inflamatórios e T regulatórios nessas doenças. Na 

Doença de Crohn, os linfócitos TH1 são predominantes, esse padrão de resposta inflamatória é 

caracterizado pela grande produção de IL-2, IL-12 e IFN-. Enquanto que na colite ulcerativa, 

o padrão TH2 parece apresentar um papel importante, com produção de IL-4, IL-5, IL-13 e 

TGF- (MATRICON, BARNICH & ARDID, 2010), porém poucos estudos atualmente têm 

sustentado o papel da IL-4 e IL-5 no desenvolvimento da colite ulcerativa (MUZES et al., 

2012). Estudos têm sido evidenciado o papel das células TH17, produtoras de IL-17 e IL-21, 

assim como a redução da resposta de células Treg no desenvolvimento de ambos os casos de 

doença inflamatória. (EASTAFF-LEUNG et al., 2010; MATRICON, BARNICH & ARDID, 

2010; FENG et al., 2011). Estudos que relacionam mutações no receptor de IL-23 (IL-23R), 
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importante na manutenção do padrão TH17, à suscetibilidade ou à proteção ao acometimento 

por colite ulcerativa e Doença de Crohn, têm reforçado a importância do padrão de resposta 

TH17 nas DIIs (MAYNARD et al., 2012).  

Uma citocina que tem demonstrado ser importante na colite ulcerativa é a IL-33, algumas 

pesquisas evidenciaram que essa citocina tem um papel importante na regulação do padrão de 

resposta TH17. Cho et al (2012) relatou que em modelo animal de asma, a IL-33 demonstrou 

acarretar a produção de IL-1e Il-6 por mastócitos, que por sua vez potencializou a geração 

de células TH17, levando ao recrutamento de neutrófilos para as vias aéreas. Em um estudo 

com modelo animal de lúpus, animais tratados com anticorpos anti-IL-33 apresentaram 

redução da população de células TH17 com redução dos níveis de IL-1, IL-6 e IL-17 (LI, 

LIN e ZHENG, 2014). Pushparaj et al (2013) relatou que a IL-33 seria um fator chave do 

desenvolvimento de colite, visto que pôde induzir a produção de citocinas (IL-4, IL-5, IL-13, 

IL-6, IL-17, IFN-, TNF- e VEGF) e quimicionas, mas diminuir a produção de citocinas 

imunossupressoras como a IL-10, em modelo animal. Em adição a esses dados, a IL-33 

demonstrou ter ação no aumento da permeabilidade intestinal, favorecendo o processo 

inflamatório nessa região (SEDHOM et al, 2014). 

O tratamento dessas doenças tem como objetivo resolver ou diminuir o processo 

inflamatório, melhorar a qualidade de vida dos pacientes ao atenuar a sintomatologia, evitar o 

aparecimento de neoplasias e diminuir a necessidade de intervenções cirúrgicas (BIONDI et 

al, 2012; KORNBLUTH & SACHAR, 2010). O tratamento é baseado na localização, 

gravidade e extensão do processo inflamatório (KORNBLUTH & SACHAR, 2010; 

MATRICON, BARNICH & ARDID, 2010; GIONCHETTI et al., 2003). Uma variedade de 

agentes, como aminoglicosídeos, corticosteroides, imunossupressores e anticorpos 

monoclonais é utilizada (KORNBLUTH & SACHAR, 2010).  

Porém os efeitos adversos, a forma de administração, a baixa aderência e até mesmo a 

falha da resposta ao tratamento com essas drogas, tem feito com que pacientes tenham 

grandes chances de reincidência da doença. Pacientes tratados com corticoides apresentam 

uma gama de efeitos adversos sistêmicos, especialmente quando utilizados por longos 

períodos, alguns deles são: catarata, osteoporose, ganho de peso, mudanças de humor, acne, 

hipertensão e hiperglicemia (ARDIZZONE & PORRO, 1998). A intolerância às altas doses 

necessárias da sulfasalazina é comum e ocasiona náuseas, vômito, anorexia e dor de cabeça, 

além disso, seu uso pode acarretar nefrotoxicidade (KORNBLUTH & SACHAR, 2010). O 

uso de anticorpos monocloclonais contra TNF-, o infliximab, tem sido relacionado ao 



Efeitos da caulerpina no tratamento da colite ulcerativa experimental________________________24 

 

desenvolvimento de autoimunidade, aumento do risco de infecções, linfoma e entre outros 

efeitos adversos (KORNBLUTH & SACHAR, 2010). Pacientes que fazem uso de inibidores 

da síntese de purinas devem fazer testes laboratoriais constantes para verificar os níveis de 

tiopurina s-metilltransferase, níveis reduzidos estão relacionados à leucopenia 

(NAVANEETHAN & SHEN, 2010; FARRELL & PEPPERCORN, 2002). A prevalência da 

não aderência aos tratamentos farmacológicos varia entre 35 a 72% dos pacientes com colite 

ulcerativa. A não aderência leva a necessidade de tratamento cirúrgico, que pode ocasionar 

complicações – sepse, fístulas, problemas sexuais e de fertilidades e entre outros – que no 

geral comprometem a qualidade de vida do paciente (NAVANEETHAN & SHEN, 2010). 

Considerando a gravidade e as ameaçadoras consequências dos processos inflamatórios 

intestinais, além dos efeitos adversos dos tratamentos tradicionais, faz-se necessário o estudo 

de alternativas terapêuticas para tratar os indivíduos acometidos por DIIs, de modo que seja 

atenuada sua sintomatologia, bem como reduzir e/ou impedir o desencadeamento de 

neoplasias, com intuito de melhorar a qualidade de vida desses pacientes e diminuir os efeitos 

adversos gerados pelo tratamento. 

Estudos recentes apontaram para a eficácia de produtos naturais no tratamento de várias 

doenças que acometem os seres humanos, muitos desses estudos se iniciaram pelo uso 

popular de plantas no tratamento de diversas enfermidades. Os oceanos abrigam grande parte 

da biodiversidade global, o que faz do ambiente marinho uma grande reserva de produtos 

naturais bioativos que em sua maioria não são encontrados no ambiente terrestre. Essa grande 

diversidade de substâncias bioativas tão diferentes estruturalmente foram desenvolvidas pelos 

organismos marinhos no intuito de adaptar a sua sobrevivência a esse ambiente hostil 

(CAVALCANTE-SILVA et al., 2012). 

As algas também têm demostrado ser uma grande fonte de produtos naturais bioativos, 

como: antioxidantes, anti-neoplásicos, anti-inflamatórios, antivirais, antifúngicos, 

antibacterianos (SHALABY, 2011) antiparasitários (SOARES et al., 2012), antinociceptivos 

(DA MATTA et al., 2011; SOUZA et al., 2009), anticoagulantes e antitrombóticos (JIAO et 

al., 2011). Elas têm um grande potencial de ser uma fonte continua de produtos naturais, visto 

que podem ser cultivadas em grande escala em biorreatores, além de dispensar o uso de 

agrotóxicos ou herbicidas ao serem cultivadas em meios nutrientes (SHALABY, 2011). 

Extratos de algas marinhas e seus produtos purificados têm apresentado grande efeito 

protetor em modelos de inflamação. Polissacarídeos sulfatados de algas atuaram prejudicando 

a ação das selectinas (JIAO et al., 2011) e inibindo a ação de enzimas elastases (SENNI et al., 
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2006), dois fatores importantes na migração de leucócitos para o local da inflamação. Fucanas 

obtidas da alga marinha Spatoglossum schroederi mostraram-se eficazes nos modelos de 

inflamação, como o 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). Os extratos das algas Caulerpa sertularioide e Caulerpa mexicana, utilizando 

acetato, clorofórmio, metanol e hexano como solventes, apresentaram atividade anti-

inflamatória, ao inibir significativamente a migração de leucócitos para a cavidade peritoneal, 

em modelo animal de peritonite induzida por carragenana (DA MATTA et al., 2011). 

Em estudos do nosso grupo foi demonstrado que os extratos aquoso e metanólico da alga 

marinha C. mexicana apresentaram atividade anti-inflamatória. Os dados obtidos com os 

experimentos in vitro evidenciaram que os extratos foram capazes de inibir a produção de 

citocinas pró-inflamatórias em resposta a LPS bacteriano (BITENCOURT, 2011). Em estudos 

in vivo a atividade anti-inflamatória foi comprovada em modelos murinos de peritonite e 

inflamação em bolha de ar induzidos por zimosan, edema de orelha induzida por xilol 

(BITENCOURT et al., 2011), além de melhorar significativamente o dano tecidual observado 

no intestino de animais submetidos ao modelo de colite induzida por dextrana sulfato de sódio 

(DSS) (BITENCOURT, 2011). Os dados obtidos a partir de Bitencourt (2011) em adição aos 

relatados por Silva (2013), levam a concluir que o extrato metanólico da alga C. mexicana 

apresentam significativa eficácia quando utilizados isoladamente e em associação com 

probiótico na terapêutica do modelo murino de colite ulcerativa. Diversos estudos que 

utilizaram extratos da alga C. racemosa, obtidos através do uso de solventes de diversas 

polaridades, apresentaram várias atividades biológicas, como antioxidante (CAVAS & 

YURDAKOC, 2005; CHEW et al., 2008; MATANJUN et al., 2008), antifúngico e inibidor de 

acetilcolinesterase (RADWAN et al, 2007), antinociceptiva (SOUZA et al., 2009a) e anti-

inflamatória (SOUZA, 2011). 
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Figura 2 – Estrutura da caulerpina 

 

As espécies do gênero Caulerpa possuem muitos compostos químicos, alcalóides, 

esteroides, fenilpropanóides, lipídios e terpenos indólicos, e entre eles está o alcalóide 

indólico caulerpina (Figura 2) (LORENZO, 2010). A caulerpina, em sua estrutura, possui dois 

grupos indólicos ligados por um anel cíclico de oito carbonos (GÜVEN, PERCOT e SEZIK, 

2010). Sua estrutura foi primeiramente proposta por Aguiar-Santos (1970) e revisada por 

Maiti, Thomson e Mahendran (1978). Segundo Rocha et al. (2007) a caulerpina é a substância 

de maior importância no extrato acetônico da C. racemosa. Esse alcalóide de pigmentação 

vermelha demonstrou não ser toxico em estudos de toxicidade aguda in vivo (VIDAL et al., 

1984) e está presente em 80% das espécies de algas do gênero Caulerpa, entretanto ela pode 

ser encontrada em algas de outros gêneros, como Codium decorticatum, Halimeda incrassate, 

Laurencia majuscula, Hypnea concornis, Caloglossa leprieurii e Chondria armata (GÜVEN, 

PERCOT e SEZIK, 2010) 

A caulerpina tem sido pesquisada quanto as suas potencias atividades biológicas. Um 

estudo realizado por Macedo et al. (2012) avaliou a atividade antiviral da caulerpina (C. 

racemosa) contra o vírus herpes simplex tipo 1, onde o alcalóide atuou inibindo algumas fases 

da replicação viral. Em estudos in vitro realizados por Liu et al (2009), a caulerpina inibiu a 

ativação do fator de transcrição HIF-1 (hypoxia-inducible fator 1), um importante alvo 

molecular no tratamento do câncer. A caulerpina, extraída de C. mexicana e C. sertularioides, 

também apresentou atividade espasmolítica em íleo de cobaia, possivelmente, através da 

inibição do influxo de cálcio intracelular (CAVALCANTE-SILVA et al., 2013). Atividades 

anti-nociceptiva e anti-inflamatória, anti-migratório para leucócitos, também já foram 

observadas em estudos posteriores com a caulerpina de isolada da C. racemosa (SOUZA et al, 

2009b). 
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Tendo em vista necessidade de terapêuticas alternativas para as DIIs e as diversas 

atividades biológicas apresentadas pela caulerpina, especialmente a anti-inflamatória, viu-se a 

necessidade de estudar a atuação dessa substância como terapêutica no modelo murino de 

colite induzida por DSS a 3%. Além disso, aperfeiçoar o conhecimento sobre esse alcalóide, 

presente em diversas algas do gênero Caulerpa, com o objetivo de ampliar a utilização de 

produtos naturais no tratamento de diversas de doenças inflamatórias. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 2.1

 

Avaliar o efeito do alcalóide caulerpina, extraído da alga C. racemosa, no modelo murino 

de colite ulcerativa induzida por DSS a 3%. 

 

 Objetivos Específicos 2.2

 

a) Pesquisar o efeito da caulerpina em camundongos quanto aos parâmetros clínicos 

envolvidos no modelo de colite ulcerativa induzida por DSS 3%; 

b) Avaliar o efeito da caulerpina com sobre o dano tecidual observado no modelo murino 

de colite através de análise histopatológica e morfométrica do cólon; 

c) Determinar o efeito da caulerpina sobre os níveis de citocinas dos padrões TH1, TH17 e 

Treg em modelo murino de colite ulcerativa experimental. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Animais 3.1

 

Neste estudo foram utilizados camundongos BALB/c e C57Bl/6, machos, com seis a oito 

semanas de idade.  

Os animais C57Bl/6 e BALB/c foram mantidos no biotério do Centro de Biociências, 

sobre a responsabilidade do Laboratório de Imunofarmacologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN).  

Os mesmos foram mantidos sob um ciclo claro/escuro de 12 horas, com livre acesso a 

água e ração. Todos os procedimentos que foram realizados nesse estudo passaram pela 

aprovação do Comitê de Ética de Animais Experimentais do Centro de Biociências da UFRN 

(Protocolo 007/2013 – ANEXO A). 

 

 Caulerpina 3.2

 

Amostras da espécie de C. racemosa foram coletadas no litoral da cidade de Pitimbu, na 

Paraíba, durante marés de sizígia (-0,2 a 2,0). Uma vez no laboratório foram secas e lavadas 

com a água destilada e separada de epífitas e outras algas, e em seguida secas a temperatura 

ambiente (~25°C). A espécie foi coletada e identificada pelo Prof Dr. George Emmamuel 

Cavalcanti de Miranda do Departamento de Biologia Molecular/CCEN/UFPB e uma exsicata 

foi depositada no herbário Prof° Lauro Pires Xavier da UFPB. 

O método escolhido para o isolamento da caulerpina foi a extração a frio (maceração 

exaustiva) com etanol em recipiente de aço inoxidável. A solução extrativa resultante, depois 

de filtrada, foi concentrada com o auxílio de evaporador rotativo, sob pressão reduzida, a uma 

temperatura não superior a 50°C, obtendo-se o extrato etanólico bruto (ETB). 

O extratos ETB foi solubilizado em MeOH : H2O (7:3 v/v) sob agitação mecânica, 

resultando na solução hidroalcoólica I. Esta foi submetida à partição líquido/líquido, em 

ampola de separação, utilizando-se os solventes hexano (Hex), diclorometano (CH2Cl2) e 

acetato de etila separadamente. As soluções obtidas foram tratadas com sulfato de sódio 

(Na2SO4) anidro e submetidas à filtração. Após esse processo, os solventes foram evaporados 

em evaporador rotativo sob pressão reduzida, a temperatura não superior a 50°C, fornecendo 



Efeitos da caulerpina no tratamento da colite ulcerativa experimental________________________30 
 

as fases: hexânica, diclorometano, acetato e hidroalcoólica, Após recristalização da fase 

diclorometânica em acetona, a substância de cor avermelhada precipitou, após análise de 

Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C, uni e bidimensionais, verificou tratar-se da 

Caulerpina (Figura 3). 

Figura 3 – Fluxograma de obtenção da Caulerpina 
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 Preparo dos tratamentos 3.3

 

Para o estudo dos modelos propostos, a caulerpina foi suspensa em uma solução de goma 

arábica (Queel) a 5% (p/v) com auxilio do tensoativo Tween 80® (Vetec). Para o tratamento 

dos animais dos grupos controle (positivo e negativo) foi utilizado um veículo, solução de 

goma arábica a 5%. No preparo da solução dos animais tratados com dexametasona (Aché) 

foi utilizada solução salina 0,85% estéril. Cada animal foi tratado por via oral (v.o.) utilizando 

uma agulha de gavagem, sendo de 200 µL o volume final de cada dose de tratamento. 

 

 Modelo de peritonite induzida por zimosan 3.4

 

Esse modelo foi utilizado como método para seleção da dose utilizada no modelo de 

Colite induzida por DSS. Foram utilizados camundongos BALB/c machos de 6 a 8 semanas 

de idade (n = quatro, por grupo), tendo sido realizados três experimentos independentes.  

A peritonite foi induzida pela injeção intraperitoneal (i.p.) de 1 mL de zimosan (Sigma-

Aldrich), na concentração de 1 mg/mL. Após trinta minutos da indução, os animais foram 

tratados v.o. e após 6 horas da indução, os mesmos foram eutanasiados para a realização do 

lavado da cavidade peritoneal.  

Os tratamentos utilizados nesse modelo foram: caulerpina, nas doses de 40, 4 e 0,4 

mg/kg; veículo, solução de goma arábica a 5% (p/v); e dexametasona, uma droga anti-

inflamatória já estabelecida, na dose de 3 mg/kg (Tabela 1). 

No grupo controle negativo, os camundongos foram inoculados i.p. com solução salina 

0,85% estéril e tratados v.o. com o veículo. Já no grupo controle positivo, os animais foram 

inoculados i.p. com zimosan e tratados v.o. com o veículo. 

Tabela 1 – Distribuição dos grupos de acordo com os tratamentos no modelo de peritonite  

Grupos 
Tratamentos recebidos pelos grupos 

Tratamento oral (gavagem) Indução i.p. 

Grupo 1 Veículo Salina 0,85% estéril 

Grupo 2 Veículo Zimosan 

Grupo 3 CLP 40 mg/kg Zimosan 

Grupo 4 CLP 4 mg/kg Zimosan 

Grupo 5 CLP 0,4 mg/kg Zimosan 

Grupo 6 DEXA 3 mg/kg Zimosan 

CLP, Caulerpina; DEXA, Dexametasona. 



Efeitos da caulerpina no tratamento da colite ulcerativa experimental________________________32 
 

O lavado da cavidade peritoneal dos animais foi feito através da injeção de 5 mL de 

solução salina 0,85% gelada, e sua posterior aspiração. O líquido obtido foi acondicionado em 

tubos do tipo Falcon e centrifugado a 250 x g, por 10 minutos. O sobrenadante foi 

armazenado a -20ºC, para posteriores dosagens de citocinas; e o botão celular resultante foi 

ressuspendido em 1 mL de solução salina 0,85%. A partir dessa suspensão foi determinado o 

número leucocitário global, através da contagem em câmera de Neubauer, utilizando liquido 

de Turk. 

Após a realização desse experimento de dose-resposta em relação à migração 

leucocitária, a dose de melhor resposta foi escolhida e utilizada no modelo de colite induzida 

por DSS. 

 

 Modelo de Colite induzida por Dextrana Sulfato de Sódio 3.5

 

No modelo de colite ulcerativa, foram realizados três experimentos independentes, 

utilizando camundongos machos C57Bl/6, de 6 a 8 semanas de idade (n = cinco animais por 

grupo).  

A colite experimental foi induzida através da administração de DSS (peso molecular de 

36-50 kDa, MP Biomedicals) diluída na água de beber dos camundongos na concentração 

final de 3% (p/v) por sete dias consecutivos. No oitavo dia a solução de DSS foi retirada e 

substituída por água e no dia seguinte (9º dia) os animais foram eutanasiados. 

O consumo de líquido foi monitorado diariamente para certificar que cada grupo estava 

consumindo quantidades equivalentes de água. O desenvolvimento de colite foi analisado 

através do Índice de Atividade da Doença (IAD), que considera perda de peso corporal, 

presença de sangue e consistência das fezes dos animais. Para isso, os escores (Tabela 2) de 

severidade da doença foram determinados e observados diariamente, desde o primeiro dia da 

administração de DSS (CAMUESCO.et al., 2004)  
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Tabela 2 – Escores atribuídos à perda de peso corporal, presença de sangue e consistência das fezes para 

determinação do índice de atividade da doença (IAD) 

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

0 0-2 Ausente Bem formadas 

1 >2-5 - - 

2 >5-10 Visível Amolecidas 

3 >10-15 - - 

4 >15-20 Sangramento intenso Diarreia 

 

No primeiro dia de experimento, os animais foram tratados v.o. uma hora antes da 

liberação do acesso a água contendo DSS 3% (p/v), de acordo com os grupos nos quais 

estavam distribuídos (Tabela 3). Os tratamentos posteriores foram realizados em dias 

alternados (3º, 5º e 7º dias) com as doses de 40 e 4 mg/kg da caulerpina, escolhidas com base 

no experimento de peritonite, sendo as doses que melhor inibiram a migração leucocitária. 

Como droga já estabelecida, foi utilizada a dexametasona, na dose de 3 mg/kg. E os grupos 

controles foram tratados com o veículo. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos grupos de acordo com os tratamentos no modelo de Colite 

Grupos 
Tratamentos recebidos pelos grupos 

Tratamento oral (gavagem) Água de beber 

Grupo 1 Veículo Normal 

Grupo 2 Veículo DSS 3% 

Grupo 3 CLP 40 mg/kg DSS 3% 

Grupo 4 CLP 4 mg/kg DSS 3% 

Grupo 5 DEXA 3 mg/kg DSS 3% 

DSS, Dextrana Sulfato de Sódio; CLP, Caulerpina; DEXA, Dexametasona. 

 

No nono dia de experimento, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical, 

tendo sido previamente anestesiados com uma solução anestésica de quetamina-xilazina. O 

cólon dos mesmos foi removido e mensurado, em seguida, o excesso de fezes foi retirado com 

auxílio de uma pinça. Posteriormente, o cólon foi aberto longitudinalmente e dele foram 

extraídos dois fragmentos: um do cólon transverso e um do distal, os quais foram 

exaustivamente lavados com uma solução de gentamicina/salina (1/1000) para retirada das 

fezes residuais. Os fragmentos do cólon distal, de 1 cm, foram imediatamente fixados em 

solução de formaldeído a 10% em tampão fosfato de sódio (PBS) e utilizados para analise 
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histológica. Um fragmento de 0,5 cm do cólon transverso foi utilizado para a realização de 

cultura e posterior dosagem de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. 

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 (1/1000), para a retirada de resíduo fecal. Feito isso, o tecido 

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

com 10% de soro bovino fetal e gentamicina (1/1000). 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-, IL-6, IL-17A, TNF-, IL-10 e TGF-, por meio de kits de enzyme-linked 

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

do fabricante. 

Para a análise microscópica dos espécimes, os fragmentos distais 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 em 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. 

 

 Análise estatística 3.6

 

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. 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 

 

 A caulerpina reduz a migração de células inflamatórias no modelo de peritonite 4.1

induzida por zimosan. 

 

O modelo experimental de peritonite possibilita a avaliação da migração de células 

leucocitárias, através da contagem de leucócitos, presentes no líquido da cavidade peritoneal 

após administração do zimosam. Dessa forma, para melhor avaliar a capacidade anti-

migratória das doses da caulerpina (40, 4 e 0,4 mg/kg), foi adicionado um grupo que recebeu 

como tratamento com uma droga de referência, a dexametasona na dose de 3 mg/kg. Como 

esperado, a dexametasona inibiu de maneira significativa a migração celular para a cavidade 

peritoneal dos camundongo que receberem zimosan i.p. (Figura 4), quando comparada ao 

controle positivo (p<0,001). 

As doses da caulerpina que obtiveram melhor resultado foram de 40 e 4 mg/kg, 

diminuindo de forma significativa a migração das células para cavidade peritoneal (Figura 4), 

quando comparadas ao controle positivo (p<0,001). A dose de 0,4 mg/kg não obteve redução 

significativa (Figura 4), quando comparada ao controle positivo. 

Quando comparamos as doses de melhor resultado (40 e 4 mg/kg) da caulerpina e a 

dexametasona 3 mg/kg, houve uma discreta diferença na atividade anti-migratória (p<0,5) 

(Figura 4). Já com relação à dose 0,4 mg/kg, a diferença entre os dois tratamentos foi bastante 

significativa (p<0,001). 

As doses de 40 e 4 mg/kg foram escolhidas para a terapêutica do modelo murino de colite 

induzida por DSS 3%. 
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Figura 4 – Efeito da caulerpina na migração de células inflamatórias, em modelo murino de peritonite 

induzida por zimosan. 
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Camundongos Balb/C foram tratados v.o. com caulerpina nas doses de 40, 4 e 0,4 mg/kg e dexametasona na 

dose de 3 mg/kg, 30 minutos antes de serem injetados i.p. com 1 mL de zimosam (1 mg/mL). Após 6 horas foi 

realizado o lavado peritoneal com solução salina e o número de células determinado em câmara de Neubauer. n 

= 11, por grupo. Os dados são representativos de três experimentos independentes. ANOVA “oneway” seguido 

pelo teste post hoc de Turkey. a, média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle 

negativo (p < 0,001). d, média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle positivo (p < 

0,001). CLP, caulerpina; DEXA, dexametasona. Veículo, solução de goma arábica à 5%. 

 

 A caulerpina abranda os sinais clínicos da colite ulcerativa induzida por DSS 3%. 4.2

 

A pesagem diária dos animais permitiu o cálculo da variação do peso corporal 

relacionado a cada dia de experimento. Os valores negativos correspondem à perda de peso 

corporal, enquanto de valores positivos determinam ganho de peso.  

Os animais que não receberam em sua água de beber o DSS (controle negativo) não 

apresentaram variação negativa, ao invés disso, esses animais ganharam peso no decorrer do 

experimento (Figura 5). E a partir do 4º dia a variação de peso corporal desses animais 

apresentou diferença significativa com relação ao grupo controle positivo (Figura 5). 

O grupo controle positivo apresentou perda progressiva de peso corporal a partir do 

terceiro dia de experimento (Figura 5), com a maior intensidade sendo observada no último 

dia de estudo (8º dia), quando comparado ao controle negativo (p<0,001). 
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O tratamento dos animais com a caulerpina na dose de 40 mg/kg ou a dexametasona 3 

mg/kg não conseguiu atenuou a variação negativa de peso, quando comparados com o grupo 

controle positivo. Havendo, assim, perda expressiva de peso por parte desses animais a partir 

do 4º dia para a caulerpina 40 mg/kg e 6º dia para a dexametasona 3 mg/kg (Figura 5). 

O grupo dos animais que foram tratados com a caulerpina na dose de 4 mg/kg 

apresentaram atraso na perda de peso corporal (6º dia), além disso esse tratamento reduziu 

significativamente a perda de peso quando comparada ao grupo controle positivo (p<0,5), 

como demonstra a figura 5.  

Figura 5 – Variação do peso corporal (%) dos animais ao longo da indução da colite ulcerativa 

experimental. 
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A colite foi induzida com DSS 3%, tendo duração de sete dias e sendo o peso corporal dos animais diariamente 

monitorado, até o 8º dia. A variação do peso corporal (%) foi calculada relacionando o peso dos animais no 

primeiro dia da indução da colite experimental com o dia indicado no gráfico, sendo os valores positivos 

indicativos de ganho de peso, enquanto que valores negativos indicam perda de peso. A legenda representa os 

tratamentos realizados durante a realização da colite experimental. n = 15, por grupo. 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). Para cada dia foi feito o ANOVA “oneway” seguido pelo teste post hoc de Dunnet. CLP, caulerpina; 

DEXA, dexametasona. 

 

A adição do DSS na água de beber dos animais acarretou o aumento do IAD, o índice que 

leva em consideração a perda de peso corporal, presença de sangue e consistência das fezes. 

Durante o acompanhamento diário dos animais do grupo controle positivo foi possível 

observar os sinais clínicos característicos do desenvolvimento da colite experimental, com 
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aumento do IAD a partir do segundo dia de experimento e apresentando diferença 

significativa do controle negativo a partir do terceiro dia (Figura 6).  

O tratamento dos animais com as doses da caulerpina e com a dexametasona retardou 

inicio do aumento do IAD para o 4º dia (Figura 6). Porém foi a dose de 4 mg/kg a que 

conseguiu abrandar os sinais clínicos causados pela ingestão da solução de DSS 3% (Figura 

6). Exibindo diferenças significativas com relação ao controle positivo nos dias 4 (p<0,01), 5 

(p<0,001) e 8 (p<0,01) do experimento. O monitoramento diário do consumo de água não 

revelou diferença de ingestão entre os grupos, excluindo qualquer influência do consumo 

diferenciado sobre os resultados encontrados. 

Figura 6 – Acompanhamento diário do Índice de Atividade da Doença (IAD) dos animais durante a 

indução da colite ulcerativa. 
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Os animais foram diariamente pesados e suas fezes foram analisadas quanto à consistência e presença de sangue; 

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

escores dos animais de cada grupo no dia indicado. A legenda representa os tratamentos realizados durante a 

realização da colite experimental. n = 15, por gurpo. 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). Para cada dia foi feito o 

ANOVA “oneway” seguido pelo teste post hoc de Dunnet CLP, caulerpina; DEXA, dexametasona. 
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 A caulerpina atenua os danos teciduais observados na colite ulcerativa induzida 4.3

por DSS 3%. 

 

Após a eutanásia dos animais, seus cólons foram retirados e mensurados. Os animais que 

receberam a solução de DSS 3% apresentaram um encurtamento significativo (p<0,001) no 

comprimento do cólon (Figura 7B), quando comparado ao grupo controle negativo. Os grupos 

dos animais tratados com a caulerpina na dose de 40 mg/kg ou dexametasona não obtiveram 

atenuação no encurtamento do cólon quando comparados ao controle positivo (p>0,05) 

(Figura 7B). Já grupo dos animais que receberam como tratamento a caulerpina na dose de 4 

mg/kg apresentou uma atenuação significativa (p<0,01) do encurtamento do comprimento do 

colon em relação ao grupo controle positivo (Figura 7B).  

 

Figura 7 – Representação fotográfica (A) e gráfica (B) do comprimento dos cólons dos animais ao final da 

indução da colite com DSS 3%. 
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Ao final da indução da colite experimental, o cólon dos animais foi removido e mensurado. n = 15, por grupo. 

Os dados são representativos de três experimentos independentes. a, média significativamente diferente quando 

comparada ao grupo controle negativo (p < 0,001). b, média significativamente diferente quando comparada ao 

grupo controle positivo (p < 0,01). ANOVA “oneway” seguido pelo teste post hoc de Turkey. DSS, dextrana 

sulfato de sódio; CLP, caulerpina, Dexa, dexametasona; Veículo, solução de goma arábica à 5%. 

 

Figura 8 – Aspectos microscópicos de cólon de camundongo submetidos aos tratamentos em estudo na 

colite ulcerativa induzida por DSS. (A) e (B) Controle negativo; (C) e (D) Controle positivo; (E) e (F) CLP 

40 mg/kg; (G) e (H) CLP 4 mg/kg; (I) e (J) DEXA 3 mg/kg. 
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(A) Controle negativo. Fotomicrografia representativa do cólon de um animal do grupo, apresentando 

parênquima intestinal normal (H/E, 100×). (B) Controle negativo. Idem (A) (H/E, 400×). (C) Controle positivo. 

Fotomicrografia representativa do cólon de um animal do grupo, exibindo destruição do parênquima, presença 

de intenso infiltrado inflamatório mononuclear, abscessos neutrofílicos (seta preta), áreas de ulceração (seta 

vermelha) e edema (seta verde) (H/E, 100×). (D) Controle positivo. Idem (C) (H/E, 400×). (E) CLP 40 mg/kg. 

Fotomicrografia representativa do cólon de um animal do grupo, assim como o controle positivo foi evidenciado 

sítios de infiltrado inflamatório, perda da estrutura do parênquima, abscessos neutrofílicos (seta preta) e presença 

de ulcerações do epitélio (seta vermelha) (H/E, 100×). (F) CLP 40 mg/kg. Idem (E) (H/E, 400×). (G) CLP 4 

mg/kg. Fotomicrografia representativa do cólon de animal do grupo, evidenciando infiltrado inflamatório 

localizado na lâmina própria (seta preta), manutenção do parênquima e presença das células caliciformes, assim 

como das glândulas mucoides (H/E, 100×). (H) CLP 4 mg/kg. Idem (G) (H/E, 400×). (I) DEXA 3 mg/kg. 

Fotomicrografia representativa do cólon de animal do grupo, evidenciando o infiltrado inflamatório na lâmina 

própria e submucosa (setas pretas) (H/E, 100×). (J) DEXA 3 mg/kg. Idem (I) (H/E, 400×). CLP, caulerpina. 

DEXA, dexametasona.  

 

Na figura 8, pode-se observar que nos espécimes dos animais não submetidos à indução 

da colite os cólons distais apresentaram morfologia normal com arquitetura tecidual 

preservada (Figura 8A e B). O oposto foi observado nos animais expostos à DSS 3%, onde a 

análise dos cortes histológicos revelou que os cólons distais apresentaram lesões de 

moderadas a severas (Figura 8C e D). Neles foi possível observar perda do parênquima 

tecidual, intensa ulceração do tecido, destruição glandular com desaparecimento das células 

caliciformes (células de Globet), fibrose, edema, a presença um intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear e abscessos por quase toda a extensão da mucosa. Quando os animais que 

receberam DSS foram tratados com a caulerpina na dose de 40 mg/kg (Figura 8E e F), não foi 

observada melhora alguma nos danos histológicos causados, como já mostrado nos demais 

aspectos analisados acima (perda de peso, IAD e analise morfométrica). Dessa forma as 

mesmas características observadas no controle positivo puderam ser observadas nos cólons 

distais dos animais desse grupo. Já nos animais tratados com a caulerpina na dose de 4 mg/kg 

(Figura 8G e H) pôde-se observar discreta melhora, com preservação da morfologia tecidual, 

redução da quantidade de células inflamatórias, infiltrado inflamatório localizado na lâmina 

própria, presença de glândulas e células caliciformes, quando comparando com o que foi 

observado nos animais do grupo controle positivo (Figura 8C e D). Da mesma forma, no 

grupo dos animais tratados com a dexametasona e que receberam DSS (Figura 8I e J) 

verificou-se uma redução da distribuição das áreas de infiltrado inflamatório mononuclear na 

lâmina própria e submucosa, preservação da morfologia tecidual, manutenção das glândulas e 

células caliciformes.  
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 A caulerpina modula a produção de citocinas produzidas no intestino dos animais 4.4

submetidos à colite experimental induzida por DSS 3%. 

 

A quantificação de citocinas do padrão TH1 (TNF- e IFN-), TH17 (IL-6 e IL-17A) e 

Treg (IL-10 e TGF-) foi feita a partir dos sobrenadantes das culturas dos cólons dos animais 

submetidos ao modelo de colite ulcerativa, induzida por DSS 3%.  

Os animais do grupo controle negativo não apresentaram de forma geral produção 

significativa das citocinas do padrão TH1 (TNF- e IFN-) e TH17 (L-6 e IL-17A ) (Figura 

9A-D), porém apresentaram uma elevada produção da citocina do padrão Treg (IL-10 e TGF-

)  (Figura 9E e 9F).  

Os animais do grupo controle positivo apresentaram elevada produção de citocinas do 

padrão TH1 e TH17 (Figuras 9A-D) e uma produção reduzida das citocinas do padrão Treg 

(Figuras 9E e 9F). Enquanto que os animais que receberam as doses de caulerpina ou a 

dexametasona obtiveram redução na produção das citocinas TH1, TH17 e Treg (Figura 9A-F); 

entretanto o tratamento com a caulerpina na dose de 4 mg/kg proporcionou uma leve 

atenuação na queda dos níveis de IL-10, porém tal resultado não demonstrou ser 

significativamente diferente quando comparado ao do grupo controle positivo (p>0,05) 

(Figura 9E). E ainda a caulerpina, na dose de 40 mg/kg, não reduziu os níveis da citocina IL-

6, quando comparada ao grupo controle positivo (Figura 9D). Com relação à produção de 

TGF-1, não foram detectados níveis dessa citocina nos grupos que receberam DSS. 
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Figura 9 – Efeito dos tratamentos sobre os níveis de citocinas em sobrenadante de cultura de cólon no 

modelo murino de colite. (A) TNF-; (B) IFN-; (C) IL-17A; (D) IL-6; (E) IL-10; (F) TGF-1. 
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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, por 

grupo. Os dados são representativos de três experimentos independentes. a, média significativamente diferente 

quando comparada ao grupo controle negativo (p < 0,001). b, média significativamente diferente quando 

comparada ao grupo controle negativo (p < 0,01). c, média significativamente diferente quando comparada ao 

grupo controle negativo (p<0,05). d, média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle 

positivo (p<0,001). e, média significativamente diferente quando comparada ao grupo controle positivo 

(p<0,05). ANOVA “oneway” seguido pelo teste post hoc de Turkey. DSS, Dextrana Sulfato de Sódio; CLP, 

caulerpina; ND, Não Detectado; Dexa, dexametasona; Veículo, solução de goma arábica à 5%. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A resposta inflamatória aguda acontece em decorrência a estímulos químicos, físicos ou 

biológicos que gerem danos ao organismo e é caracterizada pelo recrutamento de leucócitos e 

produção de fatores solúveis como CXCL8/IL-8, IL-1β, IL-6, TNF- e outros. Esse processo 

normalmente acaba em alguns dias, com o reparo do tecido assim como a restauração de sua 

função. A falha da resposta inflamatória na resolução da causa da injúria leva a um processo 

inflamatório crônico com várias consequências nocivas ao organismo, como a perda da 

função tecidual.  

Os modelos estéreis de peritonite deram origem a grande parte do conhecimento sobre os 

mediadores específicos e as células envolvidas no processo inflamatório agudo. A 

conveniência do uso desses modelos ocorre, pois eles induzem características inflamatórias 

padrões, como dor, infiltração leucocitária e síntese de mediadores inflamatórios. O modelo 

de peritonite utilizado nesse estudo foi o induzido por zimosan, um polissacarídeo extraído da 

parede celular do fungo Saccharomyces cerevisiae, que tem sido utilizado em vários estudos 

de inflamação aguda. A resposta inflamatória induzida por ele se inicia em poucas horas e 

finda no período de 48 a 72 horas. Esse modelo é extensivamente utilizado para quantificação 

de leucócitos recrutados para a cavidade peritoneal, bem como para a avaliação dos efeitos de 

potenciais drogas anti-inflamatórias sobre essa atividade (CASH, WHITE, GREAVES, 2009; 

CHADZINSKA et al, 2005). No presente estudo a utilização desse modelo teve como 

objetivo selecionar as doses da caulerpina que tivessem uma possível atividade anti-

inflamatória, ao reduzir a quantidade células inflamatórias do lavado peritoneal.  

Das três doses (40, 4 e 0,4 mg/kg) de caulerpina analisadas nesse modelo, os grupos 

tratados com duas delas (4 e 40 mg/kg) promoveram a diminuição do número de leucócitos 

que migraram para cavidade peritoneal dos animais induzidos por zimosan, quando 

comparado ao controle positivo. Para comparação com drogas anti-inflamatórias já 

estabelecidas, foi escolhida a dexametasona que, de maneira semelhante, inibiu de forma 

significativa a migração dos leucócitos para a cavidade peritoneal dos animais induzidos com 

zimosan. Houve diferença significativa entre as doses da caulerpina que foram eficazes na 

inibição da migração leucocitária e a dose de dexametasona utilizada, de forma que essa 

diferença pode ser justificada pelo amplo mecanismo de ação dos corticoides (HARDMAN, 

LIMBIRD, GILMAN, 2005). 
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Os corticoides ou anti-inflamatórios esteroidais diminuem o número de leucócitos e 

inibem suas funções efetoras na inflamação, como a produção de citocinas e outros fatores 

pró-inflamatórios (TNF-, IFN-, fator de estimulação de colônias de granulócitos/monócitos 

– GM-CSF –, IL-1, IL-2 IL-3, IL-6, CXCL8/IL-8 e IL-12). Além da sua atuação nas células 

inflamatórias, os corticoides agem inibindo a síntese de prostaglandinas, tal efeito se dá pela 

indução da síntese proteica de transcortina e macrocortina. Essas proteínas inibem a síntese 

das prostanglandinas através da inibição da enzima fosfolipase A2, responsável pela remoção 

do ácido araquidônico da membrana celular para síntese de prostaglandinas e tromboxanos. 

Porém devido a sua presença fisiológica no organismo, bem como a presença de seus 

receptores em diversos tecidos, o uso de corticoides como droga anti-inflamatória traz um 

número grande e perigoso de efeitos colaterais para seus usuários (HARDMAN, LIMBIRD, 

GILMAN, 2005; LUSTER, ALON, VON ANDRIAN, 2005). 

Resultados do efeito anti-migratório, semelhantes ao do presente estudo, foram 

encontrados em estudos com extratos de algas do gênero Caulerpa (BITENCOURT et al., 

2011; DA MATTA et al., 2011) e com a caulerpina (SOUZA et al., 2009b). No estudo 

realizado por Souza et al. (2009b), em modelo murino de peritonite induzida por carragenana, 

a caulerpina foi somente testada na dose de 100 µmol/kg o que equivale aproximadamente a 

dose de 40 mg/kg (PMcaulerpina= 398,41 g/mol), tal dose foi escolhida com base no resultado de 

um modelo de nocicepção. Entretanto o presente estudo revelou que uma dose menor, a de 4 

mg/kg, promoveu resultado semelhante no efeito anti-migratório de leucócitos. Com base 

nesse resultado as doses de 40 e 4 mg/kg foram testadas como terapêutica no modelo de colite 

ulcerativa induzida por DSS a 3%.  

As doenças inflamatórias intestinais apresentam como principais características a perda 

de peso e diarreia, com ou sem a presença de sangue, sendo a colite ulcerativa uma 

representante desse tipo de doença. No objetivo de buscar mais informações sobre essas 

doenças assim como alternativas terapêuticas, foram desenvolvidos diversos modelos animais 

que as mimetizassem. O modelo de colite ulcerativa induzido pela ingestão de uma solução de 

DSS a 3% desencadeia sinais e sintomas clínicos, além de alterações histológicas do cólon e 

padrão de resposta imunológica, semelhantes aos observados em seres humanos acometidos 

por essa enfermidade. O DSS é um polissacarídeo que contém três grupos sulfatados por 

molécula de glicose, e dependendo do período de consumo através da água de beber, ele pode 

levar ao desenvolvimento de colite aguda ou crônica no animal (VOWINKEL et al., 2004). 

Seu mecanismo de ação ainda não foi elucidado, porém uma ação tóxica direta no epitélio 
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intestinal (VOWINKEL et al., 2004), o aumento da apoptose e a diminuição da proliferação 

das células da barreira epitelial facilitam a invasão de microrganismos presentes no lúmen 

intestinal (ARAKI et al., 2010) à lâmina própria, onde há ativação de macrófagos 

(VOWINKEL et al., 2004) e consequente estimulação do sistema imune intestinal.  

Os animais submetidos à solução de DSS 3% sem receber tratamento (controle positivo) 

apresentaram, a partir do segundo dia, sinais clínicos significativos do desenvolvimento da 

colite ulcerativa (IAD), estes animais perderam peso, progressiva e expressivamente, após o 

terceiro dia de experimento. Tais resultados corroboram com dados da literatura, onde o início 

da observação dos sinais clínicos vão do segundo ao quarto dia de experimento, em 

camundongos C57BL/6 expostos ao DSS (MARRERO et al., 2000; VOWINKEL et al., 2004; 

MELGAR, KARLSSON, MICHAELSSON, 2005; ABDELBAQI et al., 2006; LI et al., 2013; 

SILVA, 2013).  

O tratamento dos animais submetidos à solução de DSS 3% com a caulerpina na dose de 

4 mg/kg ou dexatmetasona (3 mg/kg) gerou abrandamento dos sinais clínicos da colite 

experimental, adiando o início da perda de peso para o sexto dia e do aparecimento dos 

primeiros sinais clínicos para o quarto dia. Esses dados corroboram com os resultados obtidos 

por Bitencourt (2011) e Silva (2013) sobre a potencial atividade terapêutica do extrato 

metanólico da alga C. mexicana – espécie pertencente ao mesmo gênero da C. racemosa, de 

onde foi extraída a caulerpina em estudo – no modelo murino de colite em camundongos 

Balb/c e C57BL/6, respectivamente. Podendo-se até propor que a caulerpina seria um dos 

possíveis atuantes nessa atividade, visto que também já foi extraída da alga C. mexicana 

(CAVALCANTE-SILVA et al., 2013). Porém resultados semelhantes não foram observados 

nos animais tratados com a caulerpina na dose de 40 mg/kg. 

O encurtamento do colón dos animais submetidos à solução de DSS é tido como um 

marcador indireto do desenvolvimento do processo inflamatório (SIEGMUND et al., 2001) e 

vários estudos relacionados ao desenvolvimento da colite têm utilizado esse dado como um 

dos parâmetros de avaliação (SAZAKI et al., 2005; SIEGMUND et al., 2001; MELGAR, 

KARLSSON e MICHAËLSSON, 2005). No presente estudo, o grupo dos animais do controle 

positivo apresentou encurtamento do cólon quando comparado ao grupo controle negativo, 

demonstrando que o desencadeamento da colite ulcerativa ocorreu nesse grupo de animais. 

Enquanto que o tratamento dos animais com a caulerpina (4 mg/kg) atenuou a redução do 

comprimento dos cólons, quando comparado ao grupo controle positivo. Dados semelhantes 

aos encontrados por Silva (2013) ao utilizar extratos de C. mexicana no tratamento de 
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camundongos C57BL/6 no modelo de colite ulcerativa. Em contrapartida, o tratamento dos 

animais com a dexametasona ou com a caulerpina (40 mg/kg) não obtiveram comprimento de 

cólons diferentes significativamente dos cólons dos animais do grupo controle positivo. Tal 

resultado demonstra que os tratamentos utilizados nesses animais não conseguiram reverter ou 

prevenir de maneira satisfatória o processo inflamatório gerado no revestimento intestinal e, 

consequentemente, o dano tecidual. 

As analises histológicas foram realizadas em segmentos dos cólons distais dos animais. 

Pode-se observar que o tratamento dos animais com a caulerpina (4 mg/kg) atenuou o dano 

tecidual do cólon, gerado pela solução de DSS. Tal fato pode ser justificado pela menor 

quantidade de citocinas pró-inflamatórias produzidas naquela região e, consequentemente, 

pela menor atividade das células inflamatórias presentes na lâmina própria. Estudos baseados 

em cinética poderiam melhor avaliar a atuação dessa terapêutica, assim como o período 

necessário para recuperação do tecido. Já o cólon distal dos animais tratados com a caulerpina 

na dose 40 mg/kg pareceu semelhante ao grupo controle positivo, não promovendo melhora. 

Tal resultado corrobora com os resultados dos sinais clínicos e aspectos morfométricos do 

cólon dos animais desse grupo. Entretanto a demonstração da reparação tecidual não se faz 

frequentemente necessária para a determinação da remissão clínica de pacientes, ela se faz 

sim importante na redução do risco de displasia nesses indivíduos (KORNBLUTH & 

SACHAR, 2010). O que demonstra que a caulerpina (4 mg/kg) ao reduzir o dano tecidual 

pode auxiliar na redução do risco de neoplasias.  

Tais dados em conjunto aos sinais clínicos apresentados anteriormente, levam a apontar a 

caulerpina (4 mg/kg) como agente atenuante do processo inflamatório desencadeado pela 

substância química DSS. Esse efeito na atenuação dos sinais clínicos do modelo experimental 

pode ser provavelmente em decorrência da ação inibitória da caulerpina sobre a produção de 

todas as citocinas intestinais pró-inflamatórias testadas – TNF-, IFN-, IL-6 e IL-17. A 

nicotina, também um alcalóide, foi utilizada em baixa dose v.o. e foram observados bons 

resultados no tratamento de animais submetidos ao modelo de colite ulcerativa com DSS, com 

melhora nos sinais clínicos e redução no nível da citocina TNF- (ALSHARARI et al., 2012). 

Alcalóides da planta Sophora alopecuroides promoveram também efeito protetor sobre os 

animais submetidos ao modelo de colite ulcerativa crônica com DSS, tendo como justificativa 

seus possíveis efeitos inibitórios sobre NF-kB, um fator de transcrição importante na 

produção de citocinas pró-inflamatórias (ZHAO, SONG, DENG, 2011).  
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Além dos resultados discutidos acima, foram analisadas marcadores inflamatórios 

produzidos pela mucosa intestinal. Tal analise foi feita a partir da cultura de uma amostra 

retirada do cólon transverso de cada animal, a qual tornou possível a dosagem dos níveis de 

citocinas do padrão de resposta imune celular TH1 e TH17 (IFN-, TNF-, IL-6 e IL-17A) e 

de citocinas do padrão Treg (IL-10 e TGF-) secretadas pelo tecido após o procedimento 

experimental. E com bases nesses dados, pode-se observar que a caulerpina teve efeito sobre a 

produção de tais citocinas. 

Os animais do grupo controle negativo, que não foram expostos à solução de DSS, 

mantiveram baixos os níveis citocinas pró-inflamatórias, enquanto que os das citocinas anti-

inflamatórias demonstraram elevados, quando comparados ao controle positivo. Isso 

evidencia o fato de que tais citocinas, IL-10 e TGF-, têm grande importância na homeostase 

e na tolerância inflamatória do tecido intestinal, e que no tecido saudável elas precisam estar 

presentes em níveis significativos e as citocinas pró-inflamatórias em níveis reduzidos 

(FARACHE et al., 2013; MŰZES et al., 2012; MAYNARD et al., 2012; CERF-

BENSUSSAN & GABORIAU-ROUTHIAU, 2010; ABREU, 2010; BOUMA & STROBER, 

2003).  

A exposição da mucosa do grupo controle positivo à solução de DSS levou a uma 

inversão no padrão de produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Fato que 

demonstrou a importância da presença expressiva das citocinas pró-inflamatórias em relação 

às citocinas anti-inflamatórias no desenvolvimento da colite ulcerativa, seja em modelos 

animais ou em humanos (MŰZES et al., 2012; MATRICON, BARNICH, ARDID, 2010; 

CERF-BENSUSSAN & GABORIAU-ROUTHIAU, 2010; TSIANOS & KATSANOS, 2009; 

ALEX et al., 2009; BOISMENU & CHEN, 2000). O tratamento dos animais com a caulerpina 

ou com a dexametasona (3 mg/kg) diminuiu consideravelmente a produção das citocinas pró-

inflamatórias testadas no tecido, entretanto o tratamento com a caulerpina na dose de 40 

mg/kg não reduziu os níveis de IL-6. Esse fato pode ter sido uma das justificativas pelo baixo 

efeito desse tratamento no abrandamento dos sinais clínicos dos animais, assim como da não 

amortização do encurtamento do comprimento do cólon e da falha na proteção do tecido 

observada na análise histológica.  

O papel das citocinas pró-inflamatórias como, IL-1, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-

17, IL-23, IFN- e TNF-, está associado com a iniciação e progressão da doença 

inflamatória intestinal (MŰZES et al., 2012). Em um estudo, utilizando o modelo murino de 
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colite aguda induzida por DSS, observou-se que no quinto dia de exposição houve um grande 

aumento nos níveis de IL-6, IL-17, TNF- e CXCL2/KC (quimiocina murina semelhante a 

CXCL8/IL-8 humana); sendo esse padrão de citocinas considerado consistente com uma 

resposta inflamatória aguda e polarizada para TH1/TH17 (ALEX et al., 2009) – polarização 

semelhante a encontrada no presente estudo. Ainda no estudo de Alex et al. (2009), utilizando 

o modelo murino de colite induzida por TNBS (Ácido 2,4,6-Trinitrobenzeno Sulfônico) intra-

retal, observou-se que no quinto dia de exposição havia um aumento nos níveis de IL-12, 

IFN-, IL-17 e CCL-2/MIP-1, citocinas também do padrão de resposta TH1/TH17. Em outro 

estudo, utilizando camundongos C57BL/6, demonstrou-se que ainda no primeiro dia de 

exposição ao DSS houve um aumento nos níveis das citocinas, TNF-, IFN -, IL-10, IL-1 β 

e IL-12 (YAN et al., 2009). Nesse caso, o aumento dos níveis de IL-10 no estudo realizado 

por Yan et al. (2009), pode estar relacionado à tentativa inicial do organismo de manter o 

equilíbrio imunológico da mucosa intestinal ou ainda que no início do desenvolvimento da 

colite podem ser encontrados níveis normais dessa citocina. 

Assim como em estudos realizados com animais, estudos em pacientes acometidos por 

doenças inflamatórias intestinais demonstraram que a variação dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias na mucosa intestinal está relacionada à progressão ou remissão da doença. 

Matsuda et al. (2009) demonstrou que pacientes acometidos por colite ulcerativa ativa, 

apresentaram na mucosa intestinal, altos níveis de RNAm de IL-6, CXCL8/IL-8, IL-10 e 

TNF- (). Em estudo realizado por Raddatz, Bockemühl e Ramadori (2005) foram 

encontrados altos níveis de RNAm de IL-6, IL-1β e TNF- na mucosa de pacientes com 

doenças inflamatórias intestinais. Ainda nesse estudo, foi descrito que o níveis de RNAm de 

IL-6 eram os que mais se correlacionavam com o grau de inflamação da mucosa intestinal, 

sendo somente expresso na mucosa inflamada - sugerindo que a IL-6 seria um possível alvo 

no tratamento de doenças inflamatórias intestinas. O presente estudo demonstrou que a 

caulerpina (4 mg/kg), utilizada na terapêutica do modelo de colite ulcerativa induzida por 

DSS, conseguiu promover a redução dessa citocina.  

O aumento dos níveis de IL-17A parece estar atrelado aos altos níveis de IL-6, visto que 

para a polarização de células TH17 é necessário ação dessa citocina em conjunto com o TGF-

, normalmente presente na mucosa intestinal. A IL-17 ao se ligar ao receptor A de IL-17 (IL-

17RA) leva a ativação das vias de NF-kB e MAPK (WALLACE et al., 2014), o que gera a 

produção de quimiocinas que elevam o recrutamento de neutrófilos e células T para a lâmina 
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própria (MŰZES et al., 2012). Deste modo, a redução nos níveis de IL-17 pela caulerpina foi 

favorável ao abrandamento dos sinais clínicos e do processo inflamatório da mucosa intestinal 

observados na análise morfométrica e histológica.  

Outra citocina de bastante relevância nas doenças inflamatórias intestinais é o TNF- 

(MATRICON, BARNICH, ARDID, 2010). A secreção dessa citocina induz a apoptose das 

células do epitélio intestinal, auxiliando na inflamação crônica gerada na mucosa intestinal 

(SALEH & TRINCHIERI, 2011). No presente estudo, os grupos tratados com a caulerpina 

(40 e 4 mg/kg) conseguiram reduzir o níveis de TNF- quando comparados ao controle 

positivo. Estudos em animais e seres humanos revelam que altos níveis dessa citocina são 

mediadores das doenças inflamatórias intestinais e fatores que possam diminuir seus níveis ou 

inibam sua atuação na mucosa poderiam ser utilizadas na terapia dessas doenças (OLSEN et 

al., 2007; BAMIAS et al., 2013).  

O IFN- é um citocina produzida por células do padrão TH1, porém algumas 

subpopulações de células TH17 produzem essa citocina, além da IL-17 (WALLACE et al., 

2014), tais populações são consideradas importantes na resposta inflamatórias de pacientes 

acometidos (MŰZES et al., 2012). A produção de IFN- induz as células NK a secretar mais 

IFN- e TNF- (PEDERSEN et al., 2014). Seu papel no modelo de colite ulcerativa induzida 

por DSS 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). Em estudo realizado por Obermeier et al. (1999) relacionou a ação conjunta de TNF- 

e IFN- na perpetuação da reação inflamatória gerada no modelo citado e como possível 

mecanismo de ação foi proposto a produção excessiva de oxido nítrico, um potente produto 

microbicida de macrófagos que compromete a integridade da mucosa. Tais fatos podem 

justificar a atenuação dos distúrbios inflamatórios, gerados pela ingestão de DSS, promovida 

pela caulerpina (4 mg/kg), visto que ela reduziu os níveis de IFN-e TNF-. 

Alguns estudos em modelos animais e in vitro com células epiteliais intestinais humanas, 

têm relatado a importância da inibição do NF-kB no tratamento de doenças inflamatórias 

intestinais (ZAO, SONG e DENG, 2011; YOUSEF et al., 2012; YAO et al., 2011; CHEON et 

al., 2006). A inibição da ativação de NF-kB tem demonstrado ser um importante mecanismo 

na redução da expressão e produção de mediadores inflamatórios. Esse fator de transcrição é 
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encontrado no citoplasma celular ligado a uma proteína inibitória, a IkB. Essa proteína 

inibitória é fosforilada em decorrência da transdução de sinais inflamatórios, tal fosforilação 

gera sua degradação via proteossomo, liberando o NF-kB que é translocado para o núcleo, 

onde promove a expressão de genes de citocinas pró-inflamatórias. (TAKEUCHI & AKIRA, 

2010; PEDERSEN et al., 2014). 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 outros alcalóides (ZAO, SONG e DENG, 2011; YING et al., 2013), pode apontar o NF-

kB como um possível alvo da ação da caulerpina, o que seria uma alternativa promissora para 

o tratamento das DIIs.  

O TGF-, assim como a citocina IL-10, desempenham um importante papel na 

homeostase e tolerogênese na mucosa intestinal, através da geração de células Treg (CHEN et 

al., 2003; BIANCHERI et al., 2013). Estudos realizados em camundongos demonstraram que 

animais knockout para o gene de TGF- desenvolveram lesões inflamatórias intestinais 

espontâneas (KULKARNI & KARLSSON, 1993; SHULL et al., 1992). Em pesquisa 

realizada por Di Sabatino et al. (2008) com células e tecidos intestinais de humanos sadios, foi 

demonstrado que quando esse material era tratado com anticorpos anti TGF- havia uma 

grande expressão de citocinas do padrão TH1 e TH17, o demonstrou o importante papel do 

TGF- no bloqueio do dano tecidual gerado pela resposta imune no intestino. O que evidencia 

que a presença dessa molécula no tecido intestinal sadio se faz bastante importante, 

corroborando com os níveis encontrados no grupo do controle negativo. Porém nenhum dos 

tratamentos realizados nos animais submetidos à solução de DSS conseguiu reverter a queda 

dos níveis do TGF-1, o que demonstra que os possíveis mecanismos de ação de tais 

tratamentos não utilizam a ação dessa molécula para reversão do aumento das citocinas pró-

inflamatórias dos padrões TH1 e TH17 testadas e consequente proteção da mucosa intestinal 

observada.  

O tratamento dos animais com a caulerpina (4 mg/kg) promoveu uma ligeira atenuação 

na redução dos níveis de IL-10, porém tal resultado não foi estatisticamente diferente do 

controle positivo. A IL-10 tem efeito pleiotrópico na imunorregulação e inflamação, ela inibe 

a expressão de citocinas pró-inflamatórias, a apresentação de antígenos via MHC II e a 

expressão de moléculas co-estimulatórias, além de bloquear a atividade do NF-kB (NCBI 

Reference Sequence Database; LI & HE, 2004.). Estudos em camundongos knockout para o 
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gene de IL-10 sugeriram essa citocina como essencial na regulação imunológica do trato 

gastrointestinal (RENNICK & FORT, 2000).  

Alguns estudos já utilizaram a potencial dessa citocina na proteção do desenvolvimento e 

tratamento da colite experimental – utilizando o modelo de transferência de células T CD4
+
 

CD45RB
hi
 para animais linfopênicos – ao serem transferidas para os animais em estudo 

populações celulares com potencial regulatório (MALOY et al., 2003; VAN MONTFRANS 

et al., 2002). Outro estudo, com modelo animal, utilizou como terapêutica a administração 

oral de bactérias geneticamente modificadas para secretarem IL-10, que causou redução de 

50% na colite induzida por DSS e preveniu o seu desenvolvimento em animais knockout para 

o gene IL-10 (STEIDLER et al., 2000). Em um estudo de meta-análise, polimorfismos na 

região promotora do gene IL-10 foram associados ao risco de desenvolvimento de doenças 

inflamatórias intestinais (LV et al, 2014). Um estudo realizado com modelo de colite induzida 

por DSS demonstrou que os animais tratados com Berberina (Berberine), um alcalóide 

extraído de plantas, apresentaram redução dos níveis de citocinas pró-inflamatórias e aumento 

dos níveis de IL-10 (HONG et al., 2012). Esse estudo mostra que outros alcalóides atuaram na 

modulação da produção de citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias. Dessa forma, 

haveria a possibilidade da caulerpina atuar sobre essa citocina, sendo necessária a realização 

de mais estudos moleculares, além de utilizar outras doses para confirmar tal ação. 

Em estudo realizado por Souza (2011) foi analisado a atividade anti-inflamatória da 

caulerpina, na dose de 100 mol/kg (que equivaleria a dose de 40 mg/kg) em modelo de 

edema de orelha induzida por capsaicina, peritonite induzida por carragenana e na 

concentração de 0,2 M em ensaio in vitro de inibição das ciclooxigenases (COX). A 

caulerpina apresentou atividade anti-inflamatória em ambos os modelos in vivo e o 

mecanismo proposto para tal atividade foi através da inibição da ciclooxigenase 1 (COX-1). 

Há dois isotipos da enzima COX humana: COX-1 e COX-2. O gene da enzima COX-1 é 

considerado constitutivo na maioria das células, entretanto essa enzima está presente de 

maneira mais expressiva nas plaquetas e na mucosa do trato gastrointestinal. Ao contrário do 

gene da COX-1, o gene da enzima COX-2 é induzível e é expresso através da sinalização de 

moléculas inflamatórias. (PERRONE et al., 2010; HAWKEY, 2001) 

Até então se pensava que a COX-1 estaria relacionada à proteção da mucosa do trato 

gastrointestinal e à função plaquetária, enquanto que a COX-2 estaria relacionada aos 

processos inflamatórios. Porém a atuação da COX-1 tem sido reavaliada, e atualmente essa 
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enzima tem sido apontada como responsável primário da produção de prostanóides em 

processos inflamatórios agudos - pela sua expressão constitutiva em vários tipos celulares - e 

a COX-2 como responsável secundária, já após o início do processo inflamatório (PERRONE 

et al., 2010). Tendo em vista as informações citadas acima, pode-se inferir que a atividade 

terapêutica apresentada pela caulerpina, no modelo murino de colite induzida por DSS, pode 

ter sido em decorrência com sua atividade inibitória sobre COX-1. 

Em estudos anteriores do nosso grupo, o extrato metanólico da C. mexicana foi utilizado 

no tratamento de modelo animal de colite, provocando redução dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias produzidas pela mucosa intestinal, e como consequência atenuou os sinais dos 

clínicos geralmente observados nesse modelo (SILVA, 2013; BITENCOURT, 2011). Fato 

que colaborou com a iniciativa de se analisar o papel da caulerpina nesse modelo de colite 

ulcerativa.  

A baixa eficácia da terapêutica utilizando a dose de 40 mg/kg no modelo de colite 

ulcerativa – a não atenuação dos sinais clínicos e dos aspectos morfométricos e histológicos – 

possivelmente está relacionada aos altos níveis da citocina IL-6 presente na mucosa dos 

animais desse grupo, apesar dessa dose ter conseguido reduzir alguns dos marcadores 

inflamatórios avaliados – IL-17, TNF- e IFN-. Evento semelhante ocorreu em estudo 

realizado por AlSharari et al. (2012), onde o tratamento oral com uma alta dose de nicotina 

não foi eficaz no modelo murino de colite ulcerativa induzido por DSS, enquanto que uma 

dose mais baixa conseguiu reduzir os danos causados pelo DSS à mucosa intestinal. Outra 

justificativa para a baixa eficácia dessa dose seria uma possível toxicidade apresentada pela 

caulerpina, em grande quantidade e uso contínuo, sobre a mucosa intestinal, causando danos 

mais severos a ela em conjunto com o DSS. Um fato que corrobora essa hipótese é que o 

trabalho que relatou a baixa toxicidade in vivo da caulerpina realizou testes de toxicidade 

aguda e não testes de toxidade de exposição contínua a mesma (VIDAL et al., 1984). Outra 

possibilidade seria a não reversão da queda dos níveis de IL-10 pela caulerpina nessa dose, 

uma citocina que poderia ter atuado no processo de proteção a mucosa intestinal contra a 

inflamação. Sendo assim, devem ser realizados estudos adicionais relacionados à sua 

farmacologia e toxicidade, para que se possa entender a cinética, efeitos adversos, formas de 

administração e posologia. Além disso, estudos moleculares para entender os possíveis 

mecanismos de ação da caulerpina.  
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O tratamento dos animais com a dexametasona funcionou como o esperado, reduzindo a 

produção de citocinas e melhorando de uma formal geral o quadro dos animais expostos ao 

DSS, apesar dessa terapêutica não ter atenuado o encurtamento do tamanho do cólon. Tal 

resultado pode ser justificado através da produção de citocinas, visto que o tratamento com a 

dexametasona conseguiu reduzir os níveis de IL-6, porém não na mesma proporção da 

caulerpina na dose de 4 mg/kg, o que pode ter refletido no grau de proteção exercido por essa 

droga. Como citado anteriormente, os níveis aumentados de IL-6 estão relacionados ao grau 

de acometimento inflamatório da mucosa intestinal e o comprimento do cólon parece estar 

diretamente ligado a esse processo inflamatório. 

Os resultados obtidos a partir desse estudo relacionados à eficácia da caulerpina na 

terapêutica do modelo murino de colite ulcerativa induzida por DSS, demostraram que essa 

substância pode vir a ser utilizada no futuro, como um candidato no tratamento de indivíduos 

acometidos por doenças inflamatórias intestinais, assim como naqueles que tenham fracassado 

com os tratamentos tradicionais anteriores. Em contrapartida, a dose mais alta testada não teve 

efeito benéfico na terapêutica dos animais submetidos ao modelo de colite ulcerativa, o que 

demonstra a necessidade de mais estudos in vivo que aprimorarem o conhecimento sobre essa 

substância e seus efeitos no organismo. Além disso, outros estudos devem e serão realizados 

para a análise da atuação desse alcaloide, em outros modelos de doenças inflamatórias.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, observou-se que duas doses (40 e 4 

mg/kg) da caulerpina obtiveram êxito na redução do recrutamento de leucócitos no modelo de 

peritonite induzida por zimosan. Ao aplicar essas duas doses na terapêutica no modelo de 

colite ulcerativa induzida por DSS a 3%, pode-se concluir que o tratamento com a dose de 4 

mg/kg da caulerpina apresentou resultados promissores. Essa dose conseguiu atenuar a perda 

de peso, os sinais clínicos e a redução do tamanho do cólon, além de reduzir os níveis de 

citocinas pró-inflamatórias do padrão TH1 e TH17. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO 

DE ANIMAIS (CEUA) PARA O PRESENTE ESTUDO 

 


