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RESUMO 
 

A doença inflamatória intestinal (DII) compreende um espectro de doenças que se 
caracterizam por uma inflamação crônica do trato gastrointestinal (TGI) sem uma causa ou 
patógeno específico. A gabapentina (GBP) é um fármaco anticonvulsivante, mas estudos 
prévios mostram que ela é eficiente em reduzir danos inflamatórios gástricos e diminuir o 
processo inflamatório agudo. Durante as colites há aumento de substâncias que atuam na via 
dos endocanabinóides, que são importantes para a proteção do cólon durante o 
desenvolvimento do processo inflamatório intestinal. Assim, este trabalho objetiva analisar o 
efeito anti-inflamatório da GBP na colite induzida por ácido acético (AA) em camundongos e 
observar se este mecanismo de ação se dá pela via farmacológica dos endocanabinóides. 
Foram usados camundongos swiss machos (25–30 g), divididos em grupos de 6 animais. A 

indução da colite foi realizada utilizando AA (6%, 200 μL) e tratados via intra peritoneal (i.p.) 

com GBP nas doses de 0,1; 0,3; 1,0 mg/kg ou dexametasona (2 mg/kg, subcutânea – s.c.) 
com 17 h ou 17:30 h após a indução da colite, respectivamente. Após isso, foram realizados 
ensaios experimentais para bloquear a ação dos receptores endocanabinóide CB1 e CB2 
utilizando seus antagonistas AM 251 (3 mg/kg, i.p.) e AM 630 (1 mg/kg, i.p.), respectivamente. 
Após 18 h da indução da colite os animais foram eutanasiados e uma amostra de 5 cm do 
cólon foi retirada para avaliação dos escores macroscópicos e microscópicos de lesão, peso 
úmido e análises bioquímicas onde foram verificados a atividade da enzima mieloperoxidase 
(MPO), níveis de glutationa (GSH) e malonildialdeídeo (MDA). Os grupos de animais que 
receberam apenas AA intracolônico demonstrou um maior aumento do número de lesões 
inflamatórias intestinais apresentando aumento dos parâmetros inflamatórios macro e 
microscópicos, além de apresentar aumento significativo do peso úmido do colón e da 
concentração de MPO no tecido intestinal, bem como apresentaram redução da formação de 
GSH e aumento nos níveis de MDA e citocina IL1- β quando comparado ao grupo salina. O 
tratamento com a GBP na concentração de 1,0 mg/kg apresentou uma redução da lesão 
intestinal de forma significativa por diminuir a atividade da enzima MPO e dos marcadores de 
estresse oxidativo in vivo e citocina (IL1- β) quando comparado ao grupo AA. Ainda foi visto 
que o bloqueio dos receptores endocanabinóides não teve influência na redução da 
inflamação do cólon do intestino pela GBP após avaliar os parâmetros macro e microscópico 
de lesão, peso úmido, na atividade da enzima MPO, níveis de GSH, MDA e IL1- β quando 
comparado ao grupo GBP. Os resultados mostram que o AA foi eficaz em induzir a retocolite 
ulcerativa (RCU); que a GBP reduz a inflamação no cólon causada pelo AA, porém, seu efeito 
é provavelmente independente da via dos receptores endocanabinóides, não sendo estes 
envolvidos na redução do efeito inflamatório da RCU induzida experimentalmente, mostrando 
que esta via não representa uma alternativa terapêutica promissora para pacientes com RCU. 
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ABSTRACT 

Inflammatory bowel disease (IBD) comprises a spectrum of diseases characterized by 
chronic inflammation of the gastrointestinal tract (GIT) without a specific cause or 
pathogen. Gabapentin (GBP) is an anticonvulsant drug, but previous studies have 
shown that it is effective in reducing gastric inflammatory damage and decreasing the 
acute inflammatory process. During colitis there is an increase in substances that act 
in the pathway of endocannabinoids, which are important for the protection of the colon 
during the development of inflammatory bowel process. Thus, this work aims to 
analyze the anti-inflammatory effect of GBP on acetic acid (AA) -induced colitis in mice 
and to observe whether this mechanism of action occurs through the pharmacological 
pathway of endocannabinoids. Male swiss mice (25-30 g) were divided into groups of 
6 animals. Colitis induction was performed using AA (6%, 200 μL) and treated 
intraperitoneally (i.p.) with GBP at doses of 0.1; 0.3; 1.0 mg / kg or dexamethasone (2 
mg / kg, subcutaneous - s.c.) at 17 h or 17:30 h after induction of colitis, respectively. 
After that, experimental trials were performed to block the action of endocannabinoid 
receptors using their antagonists AM 251 (3 mg / kg, i.p.) and AM 630 (1 mg / kg, i.p.), 
respectively. After 18 h of colitis induction the animals were euthanized and a 5 cm 
sample of the colon was removed for assessment of macroscopic and microscopic 
lesion, wet weight and biochemical analyzes where the activity of the myeloperoxidase 
enzyme (MPO), levels of Glutathione (GSH) and malonildialdehyde (MDA). The groups 
of animals that received only intracolonic AA showed a greater increase in the number 
of inflammatory bowel lesions presenting an increase in the macro and microscopic 
inflammatory parameters, besides presenting a significant increase of the humid 
weight of the colon and the concentration of MPO in the intestinal tissue, as well as 
presented Reduction of GSH formation and increased levels of MDA and IL-1 cytokine 
when compared to saline group, whereas treatment with 1.0 mg / kg GBP showed a 
significant reduction of intestinal damage by decreasing MPO enzyme activity and 
markers of oxidative stress in vivo and cytokine (IL-β) when compared to AA group. It 
was also observed that endocannabinoid receptor blockade had no influence on the 
reduction of intestinal colon inflammation by GBP after assessing macro and 
microscopic parameters of injury, wet weight, MPO enzyme activity, GSH, MDA and 
IL-1 levels When compared to the GBP group. Results show that AA was effective in 
inducing ulcerative colitis (RCU); However, its effect is independent of the 
endocannabinoid receptor pathway and is not involved in reducing the inflammatory 
effect of experimentally-induced RCU, showing that this pathway is not a promising 
therapeutic alternative for patients with RCU. 
 
Keywords: Anti-inflammatory. Ulcerative colitis. Inflammation. Intestine. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) referem-se a doenças autoimunes, 

as quais apresentam resposta imunológica inapropriada ou exacerbada e são 

caracterizadas por afecções sistêmicas inflamatórias crônicas, relacionadas 

principalmente ao trato gastrointestinal. As DII mais comuns são a Doença de Crohn 

(DC) e a Retocolite Ulcerativa1 (RCU), que incidem em todo o mundo e representam 

sério problema de saúde, uma vez que ocasionam recidivas frequentes e formas 

clínicas de alta gravidade, com repercussões importantes na qualidade de vida dos 

portadores (FERRAZ, 2015). 

A incidência e a prevalência da doença inflamatória intestinal (DII) continuam a 

mudar em todo o mundo, e as taxas de DII aumentaram com o tempo. Embora as 

taxas mais altas sejam na América do Norte, Reino Unido, Europa do Norte e 

Austrália, sendo relatado nos países em desenvolvimento à medida que essas regiões 

se tornam mais industrializadas. Entretanto, fatores ambientais, tais como 

saneamento, dieta ou exposição microbiana, têm sido considerados como estando 

envolvidos (SHIVASHANKAR, 2017). Atualmente, 322 por 100.000 pessoas são 

diagnosticadas com doença de Crohn e até 505 por 100.000 pessoas são afetadas 

por colite ulcerativa em todo o mundo (MIKOCKA-WALUS, 2016).  

A fisiopatologia das DIIs está associada principalmente à ativação inadequada 

do sistema imunitário intestinal e sistêmico, principalmente da ativação de células 

TCD4, com perfil Th1 e células Th17 que provocam uma reação de desequilíbrio entre 

as respostas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias na mucosa gastrintestinal (AZIZA 

et al., 2008; WEBER; TURNER, 2007). Além disso, a produção e liberação de 

espécies reativas de oxigênio por estas células parece desempenhar um papel crucial 

na fisiopatologia da colite (SANDS, 2007).  

A RCU é uma DII caracterizada pelo acometimento contínuo do tubo digestivo 

por um processo inflamatório restrito à mucosa colônica. Esta doença acomete o reto 

e extensões proximais variáveis do colo, cujas alterações inflamatórias superficiais 

atingem à mucosa e submucosas, resultando em cripitites e abcessos nas cristas 

intestinais (KHOR, 2011). A infiltração de polimorfonucleados é considerada como a 

lesão primária e central da colite, a qual é geralmente seguida pela perda do epitélio, 

perda de células caliciformes e dano da cripta (PILE et al., 2012).  
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A GBP (ácido 1-aminometil-ciclohexanoacético) é um aminoácido isomorfo 

estrutural do neurotransmissor GABA e do ácido amino endógeno L-leucina (Figura 

1). Pertence à classe dos fármacos anticonvulsivantes, gera efeitos anti-hiperálgico e 

antinociceptivo (ORTIZ et. al, 2006). Além disso, liga-se aos receptores alfa2-delta 

(uma sub-unidade auxiliar de canais de cálcio dependentes da voltagem), no centro 

de tecidos do sistema nervoso central, reduzindo a despolarização induzida por 

influxo de cálcio e, assim, diminui a liberação de neurotransmissores excitatórios 

como o glutamato, aspartato, noradrenalina e substância P (HELTSLEY et. al, 2011). 

 

Figura 1. Estrutura química da Gabapentina. 

 

Estudos relatam sobre as funções e possíveis mecanismos da GBP, incluindo 

sua capacidade anti-inflamatória demonstrada pela diminuição do edema da pata 

induzido por carragenina, dextran, composto 48/80 e outros mediadores, como 

histamina, serotonina, PGE2 e bradicinina. Além de mostrar-se eficaz em reduzir os 

níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-1β), infiltração neutrofílica e estresse 

oxidativo, demonstrado pelo aumento dos níveis de GSH e diminuição da 

concentração de MDA em modelo de inflamação por edema de pata (JORDANA et 

al., 2014). 

Márqueza (2008), afirma que em modelos experimentais de doenças 

inflamatórias no intestino em animais observa-se um aumento significativo da via dos 

endocanabinóides. E relata que nas DIIs ocorre um aumento da expressão de 

receptores CB1 no cólon e no íleo de humanos.  Porém, a ativação de receptores 

canabinóides exerce um efeito inibidor na produção de citocinas específicas e na 

repitelização do cólon humano, já que estes são importantes para a manutenção da 

homeostase imune intestinal (IHENETU et al., 2003).  
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Apesar do grande número de medicamentos anti-inflamatórios disponíveis 

atualmente para o uso clínico, ainda não se encontra fármacos anti-inflamatórios com 

maior especificidade e reduzido efeitos adversos (JORDANA et al., 2014). Além disso, 

os que são usados atualmente causam muitos efeitos colaterais e a GBP, em doses 

baixas, não provoca nenhum efeito inespecífico (JORDANA et al., 2014), portanto, 

como não há relatos na literatura da ação da GBP utilizando ou não a via 

farmacológica dos canabinóides endógenos durante a retocolite ulcerativa, já que 

receptores desta via estão presentes na região do cólon do intestino (DUNCAN et al., 

2005).   

Estes fatos fornecem evidências para a realização deste trabalho, que objetiva 

analisar o efeito anti-inflamatório e o estresse oxidativo da GBP na retocolite ulcerativa 

induzida por ácido acético em camundongos e observar se este mecanismo de ação 

se dá pela via farmacológica dos endocanabinóides.     

 

1.1 Intestino grosso: estrutura anatomofuncional   

 

O intestino grosso é o segmento do trato gastrointestinal localizado entre o íleo 

e o canal anal. Inicia-se no ceco que contém a válvula íleo-cecal e o apêndice cecal. 

Progride cranialmente como cólon ascendente em direção ao fígado, onde angula 

medialmente formando o ângulo hepático. Desloca-se para a esquerda como cólon 

transverso até a localização do baço, onde angula novamente no sentido caudal para 

formar o cólon descendente e sigmoides. Na porção final do cólon sigmoide tem-se 

uma alteração da camada muscular e uma dilatação do intestino grosso para formar 

o reto. Este último termina no canal anal (Figura 2) (BURLEIGH et al., 2000). 
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Figura 2. Estrutura anatômica do intestino grosso. 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2015). 

 

 

 

 

 

 

 Histologicamente, o intestino grosso não difere muito do restante do trato 

gastrointestinal. Apresenta uma camada mucosa com glândulas, uma submucosa 

com vasos e duas camadas musculares. A camada muscular interna é circular, e a 

extena é longitudinal. A musculatura longitudinal apresenta uma formação 

característica a partir do ceco, dispondo-se em três agregados musculares que 

percorrem todo o intestino grosso, fundindo-se no reto, para novamente formar uma 

única camada muscular longitudinal. A este agregado muscular dá-se o nome de tênia 

(ETTARH e CARR, 2000). 

 Sob o ponto de vista fisiológico, o intestino grosso é responsável pela formação 

e transporte das fezes, absorção de água e pelo metabolismo da uréia, amônia e de 

determinados hormônios e algumas vitaminas. Apresenta movimentos segmentares e 

de propulsão (FILLMANN, 2007). Assim como o restante do trato gastrointestinal, o 

intestino grosso também pode ser acometido por inúmeras doenças. Entre elas, a 

colite, enfermidade inflamatória que compromete principalmente a mucosa e que pode 
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ser causada por agentes infecciosos, inflamatórios, tóxicos, medicamentosos e auto-

imunes (FILLMANN, 2007). 

 

1.2 Retocolite ulcerativa  

 

Dentre as DIIs, tem-se a retoretocolite ulcerativa que envolve exclusivamente o 

reto e o cólon, sendo caracterizada por inflamação idiopática que ocorre normalmente 

na camada superficial da parede intestinal, na mucosa e submucosa, apresentando 

abcessos nas criptas, infiltração de leucócitos e eosinófilos e comumente ocorrendo 

ulcerações superficiais, edema, necrose no epitélio e hemorragia (ROBBINS, 

CONTRAN, 2012). 

A RCU ocorre no mundo inteiro, porém a maioria dos casos da doença é 

registrada nos países desenvolvidos e tem aumentado continuamente na Europa 

Ocidental, Ásia e América de Sul. Estudos revelam que a prevalência da RCU na 

américa do Norte é de aproximadamente 10 a 200 casos por cem mil pessoas e na 

Europa é de 160 a 320 casos por cem mil habitantes (HARTMANN, 2012). 

No Brasil, existem poucos estudos sobre os aspectos epidemiológicos sobre a 

RCU e a maioria desses estudos, apenas descreve as características clínicas e a 

frequência de internação hospitalar. Alguns dados do Ministério da Saúde mostram o 

número de internações dos pacientes portadores de enterocolites, incluindo a RCU. 

No Rio Grande do Sul, o número de internações é de aproximadamente 67 em todo o 

estado, sendo que a maioria dessas internações ocorrem em Porto Alegre com 16 

internações (HARTMANN, 2012). 

A inflamação tem um papel importante na patogênese da RCU, pois as 

substâncias oxidantes que participam do processo da inflamação podem causar 

lesões e destruições dos tecidos desencadeando um equilíbrio entre agressão e 

defesa caracterizando estresse oxidativo. Em alguns estudos comprovou-se a 

existência de alterações nos níveis oxidativos de biopsias de mucosas de cólon 

procedentes de pacientes com esta enfermidade (HALLIWEL e GUTTERIDGE, 2007). 

Assim, é importante a busca de agentes que atuem no combate a inflamação sem que 

causem nenhum efeito inespecífico ou muitos efeitos colaterais.  

Os sintomas clínicos da RCU incluem crises de diarreia, com presença de 

sangue e secreção de muco, dor abdominal e perda de peso. Esses sintomas podem 

permanecer por tempo indeterminado: dias, semanas ou meses. Após esse intervalo, 
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ocorre uma regressão com intervalo assintomático que pode perdurar por anos ou 

décadas até ocorrer uma recidiva da doença (ROSSIGNOL et al, 2012). A fase ativa 

da doença caracteriza-se por abcessos nas criptas e úlceras que se estendem até a 

camada muscular. Conforme a doença evolui para a fase crônica ocorre o rompimento 

das criptas para dentro da lâmina própria e da submucosa, assim difundindo o 

processo inflamatório por todo o tecido (XAVIER e PODOLSKY, 2007).  

Por desconhecer a natureza do estímulo inicial, bem como os mecanismos 

exatos da patogênese (figura 3), o tratamento utilizado está dirigido basicamente a 

modulação farmacológica destas respostas inflamatórias e imunes constantes que 

escaparam ao controle dos mecanismos de defesa do indivíduo (PODOLSKY, 2007).  

 

Figura 3. Interação entre os fatores que contribuem para a patogênese da colite 

 

 

Fonte: Adaptado de Shanahan e Targan (1995). 

 

Estudos demonstraram que a resposta imunológica na RCU é mediada 

principalmente pela ativação excessiva das células T helper 2, células natural killer 

(NK) e pelo aumento da produção das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 (GÁLVEZ, 2014). A 

barreira física do epitélio intestinal é complementada por um evoluído sistema imune 

inato de mucosa, que é composto por células prontas para realizar a defesa contra as 

incursões patogênicas e reduzir as respostas inflamatórias, a fim de manter um estado 

de hiporreatividade frente a bactérias comensais. As células dendríticas, macrófagos, 

células linfóides e neutrófilos são componentes celulares cruciais do sistema imune 

inato durante a infecção ou inflamação (BLASIUS, 2010).   
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Evidências sugerem ainda que a retocolite ulcerativa é caracterizada pelo 

aumento na liberação de mediadores inflamatórios como as citocinas TNF-α, IL-1β e 

IL-6 e espécies reativas de oxigênio produzidas a partir de neutrófilos e macrófagos 

ativados, que, por sua vez, conduzem a inflamação crônica, ulcerações e lesões na 

mucosa colônica (SADAR et al., 2016). O excesso de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) causa danos oxidativos aos componentes celulares levando a progressão da 

inflamação e exacerbação do processo patológico da retocolite ulcerativa (ZHU & LI, 

2012).  

Sabe-se que citocinas pró-inflamatórias em excesso são capazes de lesar 

tecidos. Logo, há necessidade da modulação do processo inflamatório, que pode ser 

realizada pela resposta do tipo Th2, a qual é capaz de inibir paralelamente a resposta 

Th1, através do aumento da produção citocinas moduladoras, como IL-10, TGF-β e 

IL-13 (MALE, 2014). Mas também por IL-22, produzida por células do padrão Th17 e 

células Tγδ, por exemplo, cuja atividade protetora em diferentes modelos de colite 

demonstrou efeitos estimulantes sobre os processos antimicrobianos e reparadores 

(SAWA, 2011). Na retocolite ulcerativa a citocina anti-inflamatória IL-1β apresenta sua 

concentração aumentada. Essa citocina contribui para a migração celular e destruição 

da mucosa durante a inflamação intestinal (BAMIAS, et al., 2011). 

A inflamação intestinal também é influenciada pela diminuição de citocinas anti-

inflamatórias, como a IL-10 e TGF-β, colaborando para a progressão do processo 

inflamatório (HANAUER, 2006; PAUL, et al., 2012). De acordo com os dados na 

literatura, o aumento da expressão de citocinas pró inflamatórias, tais como TNF-α, 

IL-1β e IL-6 e uma deficiência na produção da citocina IL-10 são indicações de 

inflamação intestinal (LI & HE, 2004).  

Além disso, a homeostase intestinal depende do equilíbrio entre agentes 

oxidantes e/ou redutores tais como os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio 

e os mecanismos de antioxidantes, como os que envolvem as enzimas glutationa 

peroxidas e e glutationa S-transferase (SCHROEDER, 2011). Este estado redox afeta 

muitas vias de transdução de sinais como a de NFkB e de AMP32 e, assim, contribui 

para sinalização intracelular, promovendo a produção de citocinas pró-inflamatórias e 

permitindo que haja a coordenação local da produção de quimiocina 

(DOLOWSCHIAK, 2010). 
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1.3 Modelos experimentais de doenças inflamatórias intestinais 

 

Os modelos experimentais podem ser desenvolvidos de diferentes maneiras, 

uma vez que os riscos oriundos da pesquisa em humanos são grandes, sendo cada 

um classificado de acordo com suas características como em casos agudos e crônicos 

de colite e com formas diferentes de indução, por via oral ou retal, podendo ser tóxicas, 

imunomediadas, infecciosas e espontâneas (DE SMET, 2007).  

Os modelos químicos de colite tem muitas semelhanças com a retoretocolite 

ulcerativa dos humanos. A colite nos modelos animais tem início definido e são 

caracterizadas pela desregulação de citocinas e tornaram-se ferramentas úteis para 

estudar a patologia das doenças com potencial para a caracterização da modulação 

imunológica e inflamatória na iniciação e perpetuação da patogênese da DII (SILVA, 

et al., 2013).  

Os modelos experimentais de colite auxiliam na investigação de diferentes 

aspectos relacionados ao processo inflamatório do cólon. Grander et al (2007) 

recentemente demonstraram os mecanismos de recrutamento de leucócitos e 

plaquetas em camundongos através de videomicroscopia intravital, onde 

apresentaram uma análise histológica do intestino grosso de ratos submetidos à colite 

experimental com dextran e álcool.  

O aspecto clínico da DII humana é extremamente heterogêneo, fato também 

refletido pelo crescente número de linhagens de camundongos transgênicos que 

exibem traços intestinais de DII e a inviabilidade de cobrir a complexidade desta 

doença em um único modelo. No entanto, quando escolhidos adequadamente, esses 

modelos fornecem ideias inestimáveis na fisiopatologia da DII e representam grandes 

ferramentas para o teste pré-clínico de novas estratégias terapêuticas (Wirtz e 

Neurath, 2007; Elson et al., 2005).  

Dada a sua ação rápida e o seu procedimento direto, os modelos de inflamação 

induzidos quimicamente, principalmente sulfato de dextran de sódio (DSS) e colite 

induzida pelo ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfônico (TNBS), são os modelos mais 

comumente usados de inflamação intestinal. Como com todos os modelos animais, 

DSS e TNBS têm limitações, no entanto eles se assemelham a diferentes e 

importantes aspectos da DII humana (GADALETA, 2017).  

O protocolo de indução de colite por DSS é um modelo crônico, realizado em 

camundongos, via administração cíclica de em água potável. Um protocolo de colite 
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crônica induzida por DSS pode ser usado para imitar esta característica da DII. Os 

camundongos mostram susceptibilidade diferencial e responsividade à colite induzida 

pelo DSS, tornando o desempenho das experiências-piloto necessárias para otimizar 

a dosagem, o número de ciclos e a duração da exposição ao DSS. Frequentemente, 

os investigadores utilizam uma concentração mais elevada de DSS durante um 

período de tempo mais curto (por exemplo, DSS a 3,5% durante 5 dias) para o 

protocolo agudo, enquanto três ciclos de DSS a 2% (p / v) durante um período de 

tempo mais longo) com intervalos de 14 dias de administração de água entre os ciclos 

de DSS induzindo inflamação crónica (CHASSAING ET AL., 2014). 

Outro modelo que descreve a indução de inflamação intestinal em ratos é a 

administração retal de ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfónico (TNBS). A 

susceptibilidade à colite induzida por TNBS varia significativamente entre as espécies 

de ratos, por conseguinte, é necessária a otimização da concentração de TNBS 

administrada. Uma vez que a gravidade da doença pode ser variável, deve ser 

utilizado um número suficiente de animais em cada grupo de tratamento estudado 

(como em todos os modelos animais) (GADALETA, 2017).  

O modelo TNBS foi inicialmente desenvolvido em ratos (Morris et al., 1989). O 

etanol é necessário para quebrar a barreira mucosa, enquanto TNBS haptenizes 

colônico autólogo ou microbiota proteínas, tornando-os imunogênicos. As células T 

CD4 + demonstraram desempenhar um papel central na colite por TNBS crônica, por 

conseguinte, este modelo é útil para estudar respostas imunitárias da mucosa 

dependentes de células T auxiliares. Uma característica interessante do modelo TNBS 

é que a inflamação do cólon é persistente, provavelmente porque as células 

imunitárias efetoras ativadas por TNBS reagem cruzadamente com antígenos 

mucosais ubíquos e assim continuam a ser estimuladas mesmo após as proteínas 

trinitrofenil (TNP) terem desaparecido. Este modelo químico de inflamação parece 

assemelhar-se à doença de Crohn, porque envolve a inflamação mediada por Th1 

mediada por IL-12 (GADALETA, 2017). 

Outro modelo de indução tóxica se dá pelo ácido acético e este tem sido muito 

utilizado pela praticidade e apresentação aguda da doença. Existem vários métodos 

de administração do ácido acético: (1) aplicação tópica na serosa; (2) injeção 

intraluminal através de ceco previamente isolado e lavado com uma solução 

tamponada (3) instilação em um segmento colônico exteriorizado por duas 

colostomias ou (4) através de enemas por cateter introduzido de 3,0 a 8,0 cm da borda 



21 

 

anal (AMARAL et al, 2001). As concentrações e os volumes de ácido acético variam 

de 4 a 50% e de 1,0 a 2,0 mL respectivamente enquanto os tempos de permanência 

do ácido também variam de segundos até horas. A concentração utilizada determina 

a intensidade das lesões observadas. As lesões apresentam-se mais intensas, tanto 

macro como microscopicamente, na primeira semana apresentando recuperação 

praticamente completa ao final da segunda semana (ZAHAVI et al, 2000). 

Embora seja um modelo claramente tóxico, é provável que a resposta 

inflamatória resultante seja devida ao produto do influxo de conteúdo luminal para a 

lâmina própria decorrente da destruição das células epiteliais com perda da barreira 

epitelial entre as células imunológicas da lâmina própria e os antígenos do lúmen 

(TANNAHILL et al, 2001).  

Como a colite induzida é precoce e aguda, é possível sua utilização no estudo 

desta fase da doença a fim de investigar qual ou quais componentes da doença 

inflamatória intestinal são produtos de um componente inflamatório agudo, bem como 

avaliar a eficácia farmacológica de novas drogas nesta fase da doença (AMARAL et 

al, 2001), como foi observado em um estudo realizado por Amaral et al, (2001) onde 

ele verificou a eficácia da ciclosporina no tratamento de retocolite ulcerativa induzida 

por ácido acético, tendo como parâmetros de avaliação as alterações macro e 

microscópicas da mucosa colônica, bem como as modificações no peso, ingesta 

alimentar e características das fezes. 

 

1.4 Gabapentina (GBP)  

 

A Gabapentina foi licenciada pela Food and Drug Administration (FDA) em 1993 

como um tratamento adjuvante para convulsões parciais em pessoas com mais de 12 

anos. Foi posteriormente descoberto que tinha propriedades analgésicas e licenciado 

pela FDA para uso em neuralgia pós-herpética em 2004 (HOUGHTON, 2017). No 

mesmo ano, a pregabalina, um análogo estrutural da gabapentina, foi licenciada para 

o tratamento da dor neuropática e como adjuvante no tratamento da epilepsia. Desde 

então, a pregabalina tem sido licenciada para tratar o transtorno de ansiedade 

generalizada. A gabapentina tem uma longa história de prescrição não prescrita 

(GONZÁLEZ-BUENO, 2015). Entre 1998 e 2000, Um estudo envolvendo 105 

pacientes que foram prescritos gabapentina descobriu que algumas dessas 

indicações foram para doenças psiquiátricas, incluindo transtorno bipolar (10% de 
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todas as prescrições no estudo) e transtornos de ansiedade. Apesar da prescrição 

prevalente de gabapentina para doenças psiquiátricas abrangendo mais de 20 anos, 

tem havido investigação limitada sobre a sua eficácia para tais distúrbios 

(HOUGHTON, 2017).  

A gabapentina foi inicialmente projetada para ser estruturalmente semelhante 

ao neurotransmissor ácido γ-aminobutírico (GABA). Destinado a ser um fármaco 

antiespasmódico que agiria sobre os receptores GABA e possuía propriedades 

GABAérgicas (LOTARSK, 2014). De fato, a gabapentina não se liga aos receptores 

GABA pois se liga a subunidade α2δ de canais de cálcio voltagem dependentes e há 

evidências de que suas propriedades antiepilépticas e analgésicas estão diretamente 

relacionadas à sua interação do canal de cálcio. Os canais de cálcio dependentes de 

tensão estão atualmente sendo investigados como alvo para novos fármacos a serem 

utilizados no tratamento do transtorno bipolar (HOUGHTON, 2017). 

Dias et al (2014) apresentou novos ensaios sobre as funções e os possíveis 

mecanismos da GBP, incluindo a sua capacidade anti-inflamatória demonstrada pela 

diminuição do edema de pata induzido por Cg, dextran (Dxt), composto 48/80 e 

induzida por vários mediadores, como a histamina (Hist), serotonina (5-HT) , PGE2, e 

bradicinina (BK), os níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-a e IL-1), a infiltração 

de neutrófilos, e a sua capacidade anti-oxidante demonstrado pelo aumento nos níveis 

de GSH e diminuição da concentração de MDA.  

Os dados da literatura mostram que a GBP também pode reverter os danos 

inflamatórios gástricos induzido por indometacina e etanol e levantam a hipótese de 

que o efeito anti-inflamatório da GBP parece ser mediado pela inibição da infiltração 

de neutrófilos no local inflamatório, bem como pela inibição da liberação ou atividade 

de mediadores inflamatórios (DIAS et al., 2014).  Um outro estudo revelou que a GBP 

inibiu as respostas inflamatórias agudas que ocorrem na inflamação gástrica induzida 

por indometacina em ratos e no edema da pata induzido por carragenina (ABDEL-

SALAM e SLEEM, 2009).  
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1.5 Ação do sistema endocanabinóide na mucosa colônica  

 

Os canabinóides são constituintes biologicamente ativos da marijuana 

(Cannabis sativa), que milenarmente tem sido utilizada devido as suas propriedades 

psicoativas (TANASESCU et al., 2010). Porém, estudos mostram sua ação 

antinociceptiva, anti-inflamatória no tratamento de uma ampla variedade de distúrbios 

que afetam o trato gastrintestinal, desde infecções entéricas a condições 

inflamatórias, incluindo as DIIs, distúrbios de motilidade, vômito e dor abdominal (IZZO 

e COUTTS et al., 2005). O estudo do mecanismo de ação dos canabinóides permitiu 

a identificação do seu sistema de sinalização celular que incluem seus ligantes e 

receptores endógenos que estão sujeitos a modulação por agonistas canabinóides 

naturais e sintéticos (KLEIN et al., 2003).  

Os dois receptores canabinóides descritos são o receptor canabinóide tipo I 

(CB1) e o receptor canabinóide tipo II (CB2). Esses dois receptores são pertencentes 

à superfamília de receptores acoplados a proteína G. A ativação desses receptores 

por meio de seus dois agonistas, como por exemplo, a anandamida e o 2-AG, leva a 

uma diminuição na produção de AMPc por inibição da enzima adenilato ciclase. Isso 

produz um fechamento dos canais de cálcio sensíveis à voltagem a uma abertura dos 

canais de potássio. A abertura dos canais de potássio diminui a excitabilidade 

neuronal e consequentemente aumenta o limiar de dor no terminal nociceptivo. 

(CARNEY et al., 2009)  

A distribuição dos receptores do sistema endocanabinóide no organismo é 

bastante variada. O receptor CB1 pode ser encontrado no sistema nervoso central e 

em tecidos periféricos, como, tecido hepático, útero, próstata e em terminações 

nervosas pré-sinápticas. O receptor CB2 pode ser encontrado no baço, gânglios das 

raízes dorsais de nervos espinhais, neurônios sensoriais, em tecidos periféricos e nas 

células do sistema imune (GUINDON et al., 2009).  

Vários estudos vêm propondo a associação dos efeitos dos canabinóides com 

atividades anti-inflamatórias e imunomoduladoras (BERDYSHEV et al., 2000; 

CROXFORD et al., 2005; MASSI et al., 2006).  

Os receptores canabinóides tem uma distribuição distinta no TGI, sendo 

largamente distribuído no sistema entérico (DUNCAN et al., 2005). Ambos os 

receptores CB1 e CB2 foram localizados por estudos de imunohistoquímica em todas 

as classes funcionais de neurônios entéricos, fibras nervosas e terminais do sistema 



24 

 

nervoso entérico. O receptor CB1 é encontrado nas fibras nervosas ao longo da 

parede do intestino, com maior densidade nos dois plexos ganglionares, o mioentérico 

e plexo submucoso do sistema nervoso entérico (DUNCAN et. al., 2005; WRIGHT et. 

al., 2008), além de estar presente em neurônios que expressam acetiltransferase e 

substância P, sugerindo sua presença em neurônios motores excitatórios 

(KULKARNI-NARLA & BROWN et al., 2000; COUTTS et al., 2002). 

Os estudos in vitro têm destacado a importância de ambos receptores CB1 e 

CB2 na modulação de processos inflamatórios. Existem evidências de que os 

canabinóides promovem a cicatrização de feridas epiteliais de modo semelhante à 

ação do receptor CB1 no cólon humano (WRIGHT et al., 2005). Porém, de acordo 

com Ihenetu et al. (2003), foi verificado que a ativação do receptor CB2 exerceu um 

efeito inibidor na produção de interleucina 8 (IL-8) e na repitelização do cólon humano, 

que são reconhecidas por exercer uma grande influência sobre a manutenção da 

homeostase imune intestinal.  

 

 

1.6 Correlação de efeitos entre a gabapentina e do sistema endocanabinóide 

 

          A ação da GBP na resposta inflamatória é descrita na literatura mostrando que 

está possui um significativo efeito antiinflamatório e anti-edematogênico a injeção de 

carragenina subplantar por reduzir parâmetros inflamatórios. Além disso, os achados 

deste estudo também indicam que a gabapentina tem um efeito protetor no trato 

gastrintestinal, mostrando que as lesões agudas na mucosa induzidas por etanol no 

rato diminuíram de uma forma dependente da dose como resultado da administração 

concomitante. Ainda foi visto que a gabapentina aumentou a secreção de ácido 

gástrico em ratos, indicando que é improvável que as suas propriedades protetoras 

da mucosa gástrica incluam um efeito no ácido gástrico (ABDEL-SALAM et al, 2009). 

Além dos efeitos da GBP, existe ainda outros mecanismo de ação que podem 

atuar na resposta inflamatória no trato gastrintestinal, dentre eles está a via do sistema 

endocanabinóide que está envolvida em processos patofisiológicos como, na dor, 

inflamação, apetite, reprodução e sistema cardiovascular (KLEIN et al, 2003). Vários 

modelos de indução de retocolite ulcerativa em animais mostraram a expressão 

aumentada dos receptores CB1.  
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Izzo et al. (2003) mostraram um aumento da expressão destes receptores no 

plexo mientérico do jejuno de murino após inflamação intestinal. Por sua vez, Massa 

et al. (2004) mostraram que após a indução da colite por Trinitrobenzeno sulfônico 

(TNBS) em ratos, a expressão de CB1 foi aumentada. Além disso, os animais com 

uma deficiência genética do receptor CB1 e tratados com antagonista CB1 

(SR141716) desenvolveram uma colite mais severa (MASSA et al, 2004). 

Também tem sido mostrado que a utilização de agonistas de receptores 

canabinóides CB2 em certas linhas de células epiteliais do cólon inibe a formação e 

liberação de IL-8, o que reforça a hipótese de que CB2 tem efeito anti-inflamatório 

(IHENETU et al, 2003). Estes receptores estão fracamente expresso no epitélio 

intestinal normal, mas são muito evidentes na membrana apical das margens 

ulceradas na doença inflamatória do intestino.  

Assim, o aumento da expressão destes receptores expressas pelas células 

imunes, desempenham um papel importante na inibição da inflamação e na 

recuperação da homeostase imune reduzida após o estímulo inflamatório. Em suma, 

os endocanabinóides regulam positivamente a inflamação intestinal, por agir na 

diminuição da resposta inflamatória à agressão (LUNN et al, 2006). 

            De fato, o envolvimento do sistema endocanabinóide e da gabapentina em 

vários processos fisiológicos e patológicos despertou o interesse de grupos de estudo 

para a investigação e desenvolvimento de novas moléculas que tenham como alvo os 

diferentes membros deste sistema e portanto que modulem o mecanismo (endo) 

canabinóide. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a atividade anti-inflamatória da GBP na colite induzida por ácido acético 

em camundongos e verificar se este mecanismo de ação é dependente da via dos 

endocanabinóides.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a interação entre a GBP e os receptores endocanabinóides sobre o peso 

úmido do cólon na colite experimental induzida por ácido acético em camundongos;  

 Averiguar o efeito da GBP e a participação dos receptores endocanabinóides sobre 

os parâmetros macroscópicos e microscópicos no cólon de camundongos na colite 

experimental induzida por ácido acético; 

 Avaliar a ação da GBP e a participação dos receptores endocanabinóides na atividade 

da enzima mieloperoxidase (MPO) na colite em camundongo; 

 Avaliar a ação da GBP e a participação dos receptores endocanabinóides nos 

indicadores de estresse oxidativo, no cólon de camundongos; 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Drogas e reagentes 

Ácido acético (AA), foi adquirido da empresa “Sigma-Aldrich, Brasil”. AM251 e 

AM630 foi adquiridos a partir de Tocris. Tampão PBS, solução salina ou DMSO serão 

utilizados para soluções de veículo. AM251 e AM630 foi dissolvidos em 4% de dimetil 

sulfóxido (DMSO) (Sigma, St. Louis, MO, EUA). Todos os outros produtos químicos e 

reagentes eram de grau analítico e obtidos a partir de fornecedores comerciais 

padrão.    

3.2 Animais 

Foram utilizados 270 camundongos (variedade Swiss) pesando entre 25 e 30 

gramas, de ambos os sexos, provenientes do Biotério de Manutenção de Animais 

Destinados a Experimentação do Departamento de Morfofisiologia Veterinária-

CCA/UFPI. Os animais foram mantidos em gaiolas e acondicionados no laboratório 

com temperatura controlada de 22 ± 2°C, em ciclo de 12 h claro/12 h escuro, com livre 

acesso a ração (dieta padrão) e água ad bilitum. Todos tratamentos e protocolos 

experimentais realizados foram conduzidos de acordo com as diretrizes do Instituto 

Nacional de Saúde (Bethesda, MD, EUA). Todos os esforços foram feitos para 

minimizar o sofrimento dos animais.  

 

3.3 Considerações éticas 

Os procedimentos e protocolos experimentais usados nesse estudo foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da Universidade 

Federal do Piauí (Protocolo n° 083/15) (ver anexo 1). Todos os procedimentos e 

cuidados foram conduzidos em estrito acordo com as normas internacionalmente 

aceitas para utilização de animais em projetos de pesquisa e do COBEA (Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal).   

3.4 Protocolo de indução da colite por ácido acético em camundongos 

 

A indução da colite foi descrita por Guazelli et al., (2013) com modificações 

descritas a seguir. Os animais foram mantidos em jejum durante 15 horas e para o 
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processo de indução da colite foram anestesiados com Quetamina (80 mg/kg) e 

Xilazina (10 mg/kg). Após a lavagem do cólon com 100 μL de solução salina, foi 

administrado uma única dose (introduzindo 3 centímetros via retal) intracólon de 

solução aquosa de AA a 6% no volume de 200 μL, com uma sonda uretral de 

polietileno.   

Após 18h da indução da colite por ácido acético os animais foram eutanasiados 

com uma dose letal de Quetamina (240 mg/kg) e Xilazina (30 mg/kg). Logo em seguida 

foi realizada análise dos parâmetros inflamatórios utilizando amostras do tecido do 

cólon para: avaliação dos parâmetros macroscópicos, peso úmido e microscópicos do 

cólon e análises bioquímicas (MPO, GSH, MDA).  

 

3.5 Avaliação do efeito anti-inflamatório da Gabapentina (GBP) no curso da 

colite induzida por ácido acético 

 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório da GBP, foi realizado um ensaio 

experimental para definição da melhor dose, onde os animais, em número de 6, foram 

dividido em 6 grupos descritos a seguir: grupo controle negativo, os animais 

receberam intracólon uma solução salina (200 μL); grupo controle da atividade 

inflamatória, recebeu somente ácido acético a 6% intracólon; grupo controle da 

atividade anti-inflamatória, recebeu ácido acético a 6% + dexametasona (2,0 mg/kg); 

grupo que recebeu ácido acético a 6% + GBP (0,1 mg/kg), grupo que recebeu 6% + 

GBP (0,3 mg/kg), e grupo que recebeu 6% + GBP (1,0 mg/kg) (Figura 4).  

Após 18h da indução da colite os animais foram eutanasiados (Figura 4) e em 

seguida retirada amostras do cólon para análise dos parâmetros inflamatórios e 

utilizado a melhor dose da GBP, a partir da avaliação destes parâmetros, para análises 

bioquímicas. 
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Figura 4. Representação esquemática do protocolo experimental de indução da 
colite por ácido acético. 

 
 

Fonte: Adaptado de Guazelli (2013). 

 

3.6 Avaliação da participação do sistema endocanabinóide na ação anti-

inflamatória da GBP no curso da colite induzida por ácido acético 

 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório da GBP e a possível participação do 

sistema canabinóide foram utilizados os antagonistas do receptor canabinóide CB1 

(AM 251) e CB2 (AM 630). A colite foi induzida por ácido acético (6%, 200 μL), 

divididos em 6 grupos contendo 6 animais, descrito a seguir: grupo controle negativo, 

os animais receberam intracólon uma solução salina (200 μL);  grupo que recebeu 

somente AA 6% intracólon; grupo que recebeu AA 6% e foram tratados 17h após a 

indução da colite com a melhor dose da GBP (1,0 mg/kg); grupos que foram tratados 

17h e 30 minutos após a indução da colite com Dexa (2,0 mg/kg), AM 251 (3 mg/kg; 

i.p., solúvel em DMSO a 4%), AM 630 (1,0 mg/kg; i.p., solúvel em DMSO a 4%); e o 

grupo que recebeu somente DMSO a 4% (i.p.) (Figura 5). Depois de 18h estes grupos 

de animais foram eutanasiados e em seguida retirada amostras do cólon para análise 

dos parâmetros inflamatórios e bioquímicos. 
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Figura 5. Representação esquemática do protocolo experimental de indução da 
colite por ácido acético avaliando a participação do sistema endocanabinóide. 

 

 

Fonte: Adaptado de Guazelli (2013). 

 

 

3.7 Avaliação dos escores macroscópicos de lesão nos animais sem ou com 

colite induzida por ácido acético 

Os animais foram eutanasiados pela utilização de uma dose letal de Quetamina 

(240mg/kg) combinado com Xilazina (30mg/kg) de acordo com a dose anestésica 

utilizada por Guazelli et al., (2013). Em seguida, foi realizada uma incisão mediana 

com abertura na cavidade peritoneal. Após a identificação do cólon, foi isolado uma 

extensão de 5 cm do intestino dos animais. A peça foi aberta longitudinalmente, lavada 

com soro fisiológico e distendida sobre uma superfície plana para a avaliação dos 

escores macroscópicos seguindo a técnica descrita por Morris (1989), conforme 

mostra a tabela 1.  
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Tabela 1. Avaliação dos escores macroscópicos das lesões intestinais de animais 
com e sem colite induzida por ácido acético. 

 

Critério Escore 

Aparência normal 0 

Hiperemia local sem úlceras 1 

Ulceração sem hiperemia ou espessamento da parede colônica 2 

Ulceração com inflamação em um sítio 3 

Ulceração / inflamação em dois ou mais sítios 4 

Lesão principal estendendo-se por 1 cm ao longo do cólon 5 

Área de lesão > 2 cm ao longo do comprimento do cólon. A 
quantificação é aumentanda em 1 para cada centímetro adicional. 

     6 – 10 

 
Fonte: Morris (1989).  

 
 
3.8 Mensuração do peso úmido do cólon dos animais nos animais sem ou com 

colite induzida por ácido acético 

 

Os segmentos distais do cólon foram seccionados, medindo 5 cm, a fim de 

determinar o peso do cólon. Os resultados foram expressos em percentagem de 

aumento de peso do cólon (g), em comparação com um grupo controle normal, sem 

colite. 

3.9 Avaliação dos escores microscópicos de lesão nos animais sem ou com 

colite induzida por ácido acético 

Os segmentos intestinais foram fixados em solução de formaldeído tamponado 

com fosfatos a 10% (pH=7), lavadas e submetidas a desidratação gradual crescente 

com soluções alcóolicas ascendentes de 30%, 50%, 70%, 90% em intervalos de 1h 

cada e por fim no álcool absoluto (100%) por uma hora e meia. O processo de 

diafanização foi feito em xilol II por 45 minutos e em xilol I por mais 45 minutos, 

inclusão em parafina líquida para banho I durante 20 minutos a 80ºC e parafina líquida 

para inclusão II a 80ºC. Quando derretida e resfriada a parafina, essa foi aparada em 



32 

 

um bloco e cortada com lâmina de aço pelo micrótomo (LUPETEC®, MRP 09). A 

desparafinização foi feita com xilol II por 7 minutos e mais 3 minutos com xilol I.  

Em seguida foi feita a hidratação com álcool absoluto (100%) por 7 minutos, 

álcool 90%, 75%, 50%, 30% em intervalos de 2 minutos cada, água destilada I e água 

destilada II por dois minutos cada. A coloração foi feita com hematoxilina por 1 

minutos, banho em água corrente por 3,5 minutos, seguido da coloração com eosina 

por 2,5 minutos e banho em água corrente por 3 minutos. Foi secado em temperatura 

ambiente e seguido para a montagem das lâminas para visualização em microscópio 

de luz (NOVA®). Foram obtidas uma lâmina para cada animal, totalizando 6 lâminas 

por grupo. Em seguida, um histopatologista de forma randomizada avaliou a 

severidade da colite pela técnica descrita por Appleyard & Wallace (1995) de acordo 

com a tabela 2. 

 

Tabela 2. Avaliação dos escores microscópicos das lesões intestinais de animais com 
e sem colite induzida por ácido acético. 

 

Critério Escore 

Perda da arquitetura da mucosa 0 – 3 

Infiltração celular  0 – 3 

Espessamento da camada muscular 0 – 3 

Formação de abscesso em cripta 0 – 1 

Ausência de células caliciformes 0 – 1 

 
Fonte: Appleyard e Wallace (1995). 
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3.10 Análises Bioquímicas 

 

3.10.1 Ensaio de Mieloperoxidase (MPO) na mucosa intestinal em camundongos 

no curso da colite induzida por ácido acético 

Para mensurar a concentração dessa enzima, foram retiradas amostras do 

cólon dos animais e colocados num tampão (NaCl0,1 M + EDTA 0,015 M/L de 

NaPO40,02 M em pH 4,7). Posteriormente, foram homogeneizados num Polytron 

(13000 rpm) e centrifugado a 15 minutos (3000 rpm) em uma centrifuga refrigerada 

(4°C). Em seguida, o sobrenadante foi retirado e o precipitado, novamente foi 

centrifugado nas mesmas condições e no mesmo tampão. O sobrenadante foi, mais 

uma vez, retirado e, então, o precipitado foi homogeneizado novamente (Polytron - 

13000 rpm) em um outro tampão (HTAB (0,05%)/200 ml de NaPO4 0,05M). 

Posteriormente, o homegenato foi centrifugado a 10000-20000 rpm por 15 minutos. 

Finalmente, o sobrenadante foi pipetado numa placa (5-10 l) e foram acrescentados 

nessa placa 45 l de NaPO4 0,08M junto com a solução de leitura (TMB 25l + H2O2 

100 l). A reação foi terminada com o acréscimo de H2SO4 50 l (4M) e lida em um 

leitor de placa a 450 nm. O resultado foi expresso como UMPO/mg de tecido 

(BRADLEY et al., 1982). 

 

3.10.2 Dosagem dos níveis de malondialdeído (MDA) na mucosa intestinal em 

camundongos no curso da colite induzida por ácido acético 

Fragmentos da mucosa intestinal foram homogeneizados com KCl gelado 

1.15% para o preparo de 10% de homogenato. Meio mililitro (0.25ml) desse 

homogenato foi pipetado dentro de um tubo de centrífuga de 10 ml. Foi acrescentado 

a esse homogenato 1,5 ml de H3PO4 (1%) e 0,5 ml de uma solução aquosa de ácido 

tiobarbitúrico aquoso (0.6%). Os tubos foram aquecidos por 45 minutos em um banho 

maria e a mistura reacional foi então resfriada em um banho de água gelada, seguida 

da adição de 2 ml de n-butanol. Os conteúdos foram misturados por 1 min. com um 

misturador "vortex", centrifugados a 1200 x g por 10 minutos e a absorbância da 

camada orgânica foi mensurada em 520 e 535nm. Os resultados foram expressos em 

mmol de MDA/g de tecido (MIHARA E UCHIYAMA, 1978). 
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3.10.3 Dosagem dos níveis de Glutationa (GSH) na mucosa intestinal em 

camundongos na colite induzida por ácido acético 

 

Os fragmentos de tecido do cólon foram centrifugados a 1500 rpm por 15 min 

a 4ºC. Na sequência, alíquotas de 400 μL do homogeneizado foram misturadas a 320 

μL de água destilada e a 80 μL de ácido tricloroacético (TCA) a 50% para precipitação 

de proteínas. Este material foi, então novamente centrifugado a 3.000 rpm por 15 min 

a 4°C. A 400 μL do sobrenadante, adicionado em 800 μL de tampão Tris 0,4 M (pH 

8.9) e 20 μL de DTNB (Reagente de Ellman) 0,01M. A mistura foi então agitada por 3 

minutos e a absorbância foi lida a 412 nm em espectrofotômetro. Os resultados foram 

expressos em μg de NP-GSH/mL de tecido (SEDLAK e LINDSAY, 1968). 

 

3.10.4 Determinação do nível de citocina (IL-1β) na mucosa intestinal em 

camundongos na colite induzida por ácido acético 

 

Os fragmentos do intestino foram retirados dos animais para dosagem de 

citocina IL-1β. Esses fragmentos foram adicionados em um tampão inibidor de 

protease (500 μL de tampão para cada 100 mg de tecido) e depois processados em 

um homogeneizador de tecido e centrifugado a 3000 rpm a 4º C por 10 minutos. 

Posteriormente, o sobrenadante foi coletado e incubado com 2 μg/ml de anticorpo de 

captura (DuoSet - DY501) diluído em tampão de bicarbonato (pH 8.2), 100 μL por 

poço por 24 horas a 4 ºC. A placa foi lavada com PBS -Tween 20 a 0,1%. A reação 

foi bloqueada com albumina bovina 1% diluída em tampão de lavagem, 100 μL por 

poço por 2 horas à temperatura ambiente. Depois a placa foi novamente lavada 

usando a mesma solução. Após a placa foi então incubada com a curva padrão da 

citocina (IL-1β) diluída em tampão de lavagem e com as amostras de tecido do 

intestino a serem dosadas, 100 μL por poço por 24 horas a 4 ºC. A placa foi novamente 

lavada e depois incubada com o anticorpo biotinilado diluído de 1:1000 em tampão de 

lavagem contendo 1% de soro de carneiro por 1h à temperatura ambiente. Novamente 

a placa foi lavada e depois incubada com avidina peroxidase (SIGMA ALDRICH - 

A7419) diluída de 1:5000 em tampão de lavagem, 100 μL por poço por 15 minutos à 
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temperatura ambiente. A placa foi então lavada e incubada com o-fenilenediamina 

diidrocloreto (OPD) em tampão, 100 μL por poço, no escuro à temperatura ambiente 

por um período que varia de 5 a 20 minutos dependendo da citocina. A reação foi 

parada com 150 μL por poço de H2SO4 1M. A intensidade da coloração foi medida em 

espectrofotômetro a 490 nm e os resultados foram expressos como média ± erro da 

quantidade de IL-1β e TNF-α em pg/ml (TAVARES-MURTA, et al., 2008).  

3.11 Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados como a média (± EPM) de animais em cada 

grupo (n=6). Os testes estatísticos foram realizados no software Graphpad Prism 

(versão 6.0). A significância estatística das diferenças entre os grupos foi determinada 

por análise unidirecional da variância (ANOVA) seguida do teste comparações 

múltiplas de Newman-Keuls post-hoc. Os escores histológicos foram avaliados pelo 

teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de múltiplas comparações 

de Dunns. Para todos os testes foram considerados significativos valores de p<0,05.   
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4. RESULTADOS  

 

4.1 GBP reverte escores macroscópicos de lesão independente dos 

endocanabinóides na colite induzida por ácido acético 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório da GBP e a participação dos receptores 

endocanabinóides durante este efeito na avaliação da lesão macroscópica, foram 

colhidas amostras intestinais após 18 h de indução da colite e a avaliação foi realizada 

de acordo com Morris et al. Os animais submetidos à colite por AA apresentaram 

aumento relevante (p<0,05) na pontuação desses escores (17,60 ± 1,60; 39,17 ± 0,03) 

(Figura 6; Figura 7B e 8B) em relação ao grupo salina (0,57 ± 0,20; 0,209 ± 0,108) 

(Figura 5; Figura 6A e 7A). Os animais tratados 1 h antes do processo de eutanásia 

com GBP na dose de 1,0 mg/kg (4,00 ± 1,09; 0,226 ± 0,012) (Figura 6; Figura 7E e 

8D), apresentaram diminuição significativa dos escores macroscópicos de lesão em 

relação ao grupo AA. O bloqueio da via dos canabinóides realizada no grupos tratado 

com GBP (1,0 mg/kg) + antagonistas da via dos canabinóides AM 251 (3,0 mg/kg; 

2,20 ± 0,48) (Figura 6; Figura 8E) e AM 630 (1,0 mg/kg; 3,16 ± 0,65) (Figura 6; Figura 

8F), não demonstrou uma diferença significante nos escores macroscópicos de lesão 

quando comparados ao grupo GBP. O grupo tratado com o fármaco de referência anti-

inflamatório, Dexa (4,80 ± 0,73; 0,287 ± 0,013), teve diminuição significativa nos 

escores macroscópicos comparados ao grupo AA (Figura 6; Figura 7F e 8G). 
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Figura 6. Avaliação dos escores macroscópicos de lesão. 

 
 

Os escores macroscópicos da lesão no cólon dos animais foram mensurados a partir dos critérios 
estabelecidos por Morris. Os animais receberam 1h antes da eutanásia GBP (0,1 mg/kg, i.p) GBP (0,3 
mg/kg, i.p), GBP (1,0 mg/kg, i.p) e DEXA (2,0 mg/kg, i.p). O bloqueio da via endocanabinóide (AM251 
e AM630) no grupo tratado com GBP não apresentou aumento significante do escore macroscópico 
quando comparado ao grupo tratado apenas com GBP. Os resultados foram expressos como média ± 
EPM do somatório dos escores obtidos. #p < 0.05 vs o grupo salina, *p< 0.05 vs grupo ácido acético. A 
análise estatística foi realizada por meio do teste de variância ANOVA seguido pelo teste de Newman-
Keuls.  
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Figura 7. Representação macroscópica do efeito da GBP na lesão intestinal induzida 
por ácido acético. 

 

Figura 8. Representação macroscópica da interação entre a GBP e os 
endocanabinóides na lesão intestinal induzida por ácido acético. 

 

 

 

 

Imagens ilustrativas demonstrando macroscopicamente o intestino dos animais utilizados no ensaio 

experimental. Notar em A (salina), demonstrando aparência normal. Em B (AA) e C (GBP 0,1mg/kg), 

demonstram área de lesão maior que 2cm ao longo do comprimento do cólon. Em D (GBP 0,3mg/kg), 

demonstrando lesão estendendo-se por 1cm ao longo do cólon. Em E (GBP 1,0mg/kg) e F (DEXA), 

demonstram hiperemia local sem úlceras. 

Imagens ilustrativas demonstrando macroscopicamente o intestino dos animais utilizados no ensaio 

experimental. Notar em A (salina), demonstrando aparência normal. Em B (AA) e C (DMSO), demonstram 

área de lesão maior que 2cm ao longo do comprimento do cólon. Em D (GBP 1,0mg/kg), E (AM 251), F (AM 

630) e G (DEXA) demonstram hiperemia local sem úlceras.  
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4.2 GBP reverte peso úmido após lesão do cólon dos animais independente dos 

endocanabinóides na colite induzida por ácido acético 

 

Observou-se aumento com significância estatística do peso úmido do cólon 18h 

após a indução de colite com AA (0,38 ± 0,02; 39,17 ± 0,03) quando comparado ao 

grupo salina (0,21 ± 0,008; 0,209 ± 0,108). Enquanto que houve um melhor efeito na 

redução do peso úmido do intestino nos animais tratados com GBP 1,0 mg/kg (0,215 

± 0,009; 0,226 ± 0,012 g/5/cm) e Dexa 2,0 mg/kg (0,287 ± 0,016; 0,287 ± 0,013 g/5/cm) 

quando comparados ao grupo AA (p<0,05). O bloqueio da via dos canabinóides 

realizada nos grupos tratado com GBP (1,0 mg/kg) + antagonista canabinóide AM 251 

(3,0 mg/kg; 0,208 ± 0,008) e AM 630 (1,0 mg/kg; 0,235 ± 0,015), não demonstraram 

uma diferença significante no peso úmido quando comparados ao grupo GBP e a 

droga anti-inflamatória de referência (Dexa) (Figura 9). 

 
Figura 9. Peso úmido dos cólons dos animais com ou sem colite. 

 
 

Na avaliação do peso úmido no cólon os animais receberam 1h antes da eutanásia GBP (0,1 mg/kg, 
i.p) GBP (0,3 mg/kg, i.p), GBP (1,0 mg/kg, i.p) e DEXA (2,0 mg/kg, i.p). O bloqueio da via 
endocanabinóide (AM251 e AM630) no grupo tratado com GBP não apresentou aumento significante 
no peso quando comparado ao grupo tratado apenas com GBP. Os resultados são expressos como 
média ± erro de 6 animais por grupo. #p < 0.05 vs o grupo salina, *p< 0.05 vs grupo ácido acético. A 
análise estatística foi realizada por meio do teste de variância ANOVA seguido pelo teste de Newman-
Keuls. 
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4.3 GBP reverte escores microscópicos de lesão na mucosa intestinal na colite 

induzida por ácido acético 

A análise histológica mostrou que os animais do grupo salina, apresentaram as 

pontuações mínimas de escores microscópicos para todos os parâmetros avaliados 

(Tabela 3; Figura 10A). Já os animais do grupo AA apresentaram significativa perda 

da arquitetura da mucosa 3,0 (3-3), intensa infiltração de células 3,0 (2-3), 

espessamento da camada muscular 3,0 (2-3), formação de abscessos em cripta 1 (1-

1), e depleção de células caliciformes 1 (1-1), atingindo uma pontuação total de danos 

de 11 (9-11) (Tabela 3; Figura 10B). No grupo tratado com o GBP (1,0 mg/kg, i.p) 

observou-se uma significativa diminuição de importantes parâmetros avaliados, tais 

como, perda da arquitetura da mucosa 0 (0-1), infiltração de células 0 (0-1), 

espessamento da camada muscular 0 (0-1), formação de abscessos em cripta 0 (0-

0), e depleção de células caliciformes 0 (0-0), atingindo uma pontuação total de danos 

de apenas 0 (0-3) (Tabela 3; Figura 10C). Esta diminuição das pontuações analisados 

equivale a uma redução significativa de danos no tecido do cólon. Da mesma forma, 

a dexa (2,0 mg/kg) também reduziu os escores microscópicos avaliados quando 

comparados com o grupo AA (Tabela 3; Figura 10D). 

 

Tabela 3. Efeito da GBP sobre os critérios microscópicos de lesão intestinal 
provocada pela colite induzida por AA em camundongos. 

 
 Média dos escores 

Critérios SAL AA AA+GBP AA+DEXA 

Perda da arquitetura da mucosa 0 (0-0) 3,0 (3-3) # 0 (0-1)* 1,0 (0-1) 

Infiltração celular 0 (0-0) 3,0 (2-3) # 0 (0-1)* 1,0 (0-1) 

Espessamento muscular 0 (0-0) 3,0 (2-3) # 0 (0-1)* 1,0 (0-1) 

Abcesso em cripta 0 (0-0) 1 (1-1) # 0 (0-0)* 0 (0-0)* 

Depleção de células de 

caliciformes 

0 (0-0) 1 (1-1) # 0 (0-0)* 0 (0-0)* 

Escores totais de danos   0 (0-0)           11 (9-11) #             0 (0-3)*                 3 (0-3)* 

Escores de lesão histológica expressos como média ± erro (n = 5-6). Teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. 
 
* P <0,05 quando comparado ao grupo controle (AA). 

# P <0,05 quando comparado ao salina. 
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Figura 10. Dano Histológico. 

 

Microfotografia (200x, escala 50 µm) representando o efeito da GBP sobre os danos microscópicos da 
lesão intestinal provocado pela colite induzida por AA em camundongos. Intestino de um animal que 
recebeu apenas solução salina a 0,9% por via retal (A); intestino de um animal que recebeu apenas AA 
por via retal (grupo controle) (B); intestino de um animal com colite e tratado com GBP (1,0 mg/kg) (C); 
intestino de um animal com colite e tratado com dexametasona (2,0 mg/kg) (D). (Setas vermelha: 
arquitetura da mucosa (vilos e criptas); Setas amarela: Infiltração celular; Setas preta: espessamento 
muscular) 
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4.4 GBP reverte escores microscópicos de lesão na mucosa intestinal após 

lesão no cólon dos independente dos endocanabinóides na colite induzida por 

ácido acético 

 

A análise histológica mostrou que os animais do grupo salina apresentaram as 

pontuações mínimas de escores microscópicos para todos os parâmetros avaliados 

(Tabela 4) e representado na microfotografia pela Figura 11A. Os animais do grupo 

DMSO e AA apresentaram significativa perda da arquitetura da mucosa 3,0 (3-3) e 3 

(3-3), respectivamente; intensa infiltração de células 3,0 (2-3) e 3,0 (2-3), 

respectivamente; espessamento da camada muscular 3,0 (3-3) e 3,0 (3-3), 

respectivamente; formação de abscessos em cripta 1 (1-1)  e 1 (1-1), respectivamente; 

depleção de células caliciformes 1 (1-1) e 1 (1-1), respectivamente; atingindo uma 

pontuação total de danos de 11 (10-11)  e 11 (10-11), respectivamente; visto na Tabela 

5 e representado pela figura 10B e C.  

Nos grupos tratados com o GBP (1,0 mg/kg, i.p), GBP (1,0 mg/kg, i.p) + AM 

251 (3,0 mg/kg) e GBP (1,0 mg/kg, i.p) + AM 630 (1,0 mg/kg), observou-se uma 

manutenção reduzida dos parâmetros avaliados, tais como, perda da arquitetura da 

mucosa 0 (0-1), 1,0 (1-2) e 1,2 (1-2), respectivamente; infiltração de células 0 (0-1), 

1,0 (1-1) e 1,0 (1-0), respectivamente; espessamento da camada muscular 0 (0-1), 1,0 

(1-1) e 1,0 (1-2), respectivamente; Abcesso nas criptas 0 (0-0), 0 (0-1) e 0 (0-1); 

Depleção de células caliciformes 0 (0-0), 0 (0-1) e 0 (0-1), atingindo uma pontuação 

total de danos de apenas 0 (0-3), 3,0 (3-5) e 3,0 (3-6), respectivamente, como visto 

na Tabela 4 e representado pela microfotografia da figura 11D,E e F. Esta diminuição 

das pontuações analisados equivale a uma redução (p<0,05) de danos no tecido do 

cólon. Da mesma forma, a dexametasona (2,0 mg/kg) também reduziu os escores 

microscópicos avaliados quando comparados com o grupo AA (Tabela 4) e 

representado pela Figura 11G.    
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Tabela 4. Participação da via endocanabinóide durante o efeito anti-inflamatório da 
GBP sobre os critérios microscópicos de lesão intestinal provocada pela colite 
induzida por ácido acético em camundongos. 

 
 

Grupos 

Perda de 

arquitetura 

(0-3) 

Infiltração 

celular 

(0-3) 

Espessamento 

da musculatura 

(0-3) 

Abcesso 

nas criptas  

(0-1) 

Depleção de 

células 

caliciformes  

(0-1) 

Escores 

totais de 

danos 

(0-11) 

Salina 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 

DMSO 3,0 (3-3) # 3,0 (2-3) # 3,0 (3-3) # 1,0 (1-1) # 1,0 (1-1) # 11 (10-11) # 

AA 

AA + GBP 

GBP + 251 

GBP + 630 

3,0 (3-3)# 

0 (0-1)* 

1,0 (1-2) 

1,0 (1-2) 

3,0 (2-3)# 

0 (0-1)* 

1,0 (1-1) 

1,0 (1-0) 

3,0 (3-3)# 

0 (0-1)* 

1,0 (1-1) 

1,0 (1-2) 

1,0 (1-1)# 

0 (0-0)* 

0 (0-1) 

0 (0-1) 

1,0 (1-1)# 

0 (0-0)* 

0 (0-1) 

0 (0-1) 

11 (10-11)# 

0 (0-3)* 

3,0 (3-5) 

3,0 (3-6) 

AA + DEXA  1,0 (0-1)* 1,0 (0-1)* 1,0 (0-1)* 0 (0-0)* 0 (0-0)* 3,0 (0-3)*  

Escores de lesão histológica expressos como média ± erro (n = 5-6). Teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. 
 
* P < 0,05 quando comparado ao grupo controle (AA). 
# P < 0,05 quando comparado ao salina. 
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Figura 11. Critérios histopatológicos de lesão representando a participação da via 
endocanabinóide 

 

 

Microfotografia (200x, escala 50 µm). Intestino de um animal que recebeu apenas solução salina a 
0,9% por via retal (A); intestino de um animal que recebeu apenas DMSO por via retal (B); intestino de 
um animal que recebeu apenas AA por via retal (grupo controle) (C); intestino de um animal com colite 
e tratado com GBP (1,0 mg/kg) (D); intestino de um animal com colite e tratados com GBP (1,0 mg/kg) 
+ AM 251 (E); intestino de um animal com colite e tratado com GBP (1,0 mg/kg) + AM 630 (F); intestino 
de um animal com colite e tratado com dexametasona (2,0 mg/kg) (G). (Setas vermelha: arquitetura da 
mucosa (vilos e criptas); Setas amarela: Infiltração celular; Setas preta: espessamento muscular) 
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4.5 GBP reverte atividade da enzima mieloperoxidade (MPO) na mucosa 

intestinal independente da via dos endocanabinóides no curso da colite 

induzida por ácido acético  

 

A avaliação da infiltração neutrofílica foi mensurada a partir da atividade da 

enzima MPO nos cólons dos animais com ou sem colite. Os animais submetidos a 

colite por AA apresentaram um aumento significativo (p<0,05) na atividade desta 

enzima no intestino dos animais do grupo AA (44.84 ± 5.13; 10.56 ± 2.33 UMPO/mg 

de tecido) em relação ao grupo salina (3.19 ± 0.92; 1,89 ± 0.40 UMPO/mg de tecido). 

Os grupos tratado com GBP 1,0 mg/kg (4.040 ± 0.74; 4,20 ± 0.75 UMPO/mg de tecido) 

e Dexa 2,0 mg/kg (4.457 ± 1.362; 4.45 ± 1.36 UMPO/mg de tecido) obtiveram uma 

diminuição significativa na atividade enzimática MPO quando comparado ao grupo 

AA.  

O bloqueio da via dos canabinóides realizada no grupo GBP (1,0 mg/kg) + 

antagonista canabinóide AM 251 (3,0 mg/kg; 10.56 ± 2.33) e GBP (1,0 mg/kg) + 

antagonista canabinóide AM 630 (1,0 mg/kg; 7.33 ± 1.78) manteve a redução dos 

níveis de MPO não havendo diferença significante quando comparado ao grupo GBP 

(Figura 12). 
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Figura 12. Avaliação da MPO no cólon dos camundongos com e sem colite. 

 
 

Na indução da colite os animais receberam salina (200 μl) ou ácido acético a 6% (200 μl). Os animais 
foram tratados com GBP na dose de 1,0 mg/kg ou Dexa 2 mg/kg uma única vez após a indução da 
colite. Após 18h os animais foram eutanasiados e realizada a coleta das amostras do cólon para a 
avaliação da atividade de MPO. O bloqueio da via endocanabinóide (AM251 e AM630) no grupo tratado 
com GBP manteve as concenrtrações de MPO reduzido. Os resultados são expressos como média ± 
erro de 6 animais por grupo. #p < 0.05 vs o grupo salina, *P < 0,05 vs ácido acético (ANOVA seguido 
pelo teste de Newman-Keuls). 

 
 
 

4.6 GBP aumenta concentrações de Glutationa (GSH) na mucosa intestinal 

independente da via dos endocanabinóides na colite induzida por ácido acético  

 

Foi verificado que a indução da colite por AA diminuiu (p<0,05) a formação de 

GSH (22.19 ± 3.966; 27.44 ± 5.408 µg/kg de tecido) quando comparado ao grupo 

salina (113.2 ± 13.2; 124.9 ± 7.534 µg/kg de tecido). O grupo tratado com 

Dexametasona (2,0 mg/kg; 104.7 ± 13,43; 115.3 ± 5,99 µg/kg de tecido) e GBP (1,0 

mg/kg; 63.09 ± 12.75; 61.37 ± 7.528 µg/kg de tecido) foi eficaz em restaurar a 

formação de GSH de forma estatisticamente significante quando comparado ao grupo 

ácido acético, não havendo inclusive diferença estatística entre eles.  

O bloqueio da via dos canabinóides realizada no grupo GBP (1,0 mg/kg) + 

antagonista canabinóide AM 251 (3,0 mg/kg; 71.89 ± 9.259 µg/kg de tecido) e GBP 

(1,0 mg/kg) + antagonista canabinóide AM 630 (1,0 mg/kg; 71.32 ± 8.94 µg/kg de 
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tecido) foi eficaz em aumentar a formação de GSH sem diferença significante quando 

comparado ao grupo GBP (Figura 13). 

 

Figura 13. Concentração de GSH no tecido intestinal. 

 

Segmentos do cólon foram coletados para mensurar os níveis de GSH. Observa-se que AA diminuiu 
os níveis no cólon quando comparado ao grupo controle. GBP nesses animais restaurou os níveis de 
GSH no cólon. O bloqueio da via endocanabinóide (AM251 e AM630) no grupo tratado com GBP 
manteve as concentrações GSH aumentado. Os valores foram apresentados como média+ EPM dos 
níveis de GSH expressos em ug/g de tecido. #p<0,05 vs grupo controle; *p<0,05 vs grupo AA (ANOVA 
seguido pelo teste de Newman-Keuls). 
 

 

4.7 GBP diminui as concentrações de malonildialdeídeo (MDA) na mucosa 

intestinal independente da via dos endocanabinóides na colite induzida por 

ácido acético 

Conforme a figura 14, vê-se que houve um aumento significativo nos níveis de 

MDA no grupo ácido acético (317.9 ± 30.49; 242.0 ± 16.52 nmol/g de tecido) 

comparado ao grupo salina (75.79 ± 12.81; 85.62 ± 19.92 nmol/g de tecido). A GBP 

na dose de 1 mg/kg (106.2 ± 20.61; 142.5 ± 6.14 nmol/g de tecido) e Dexametasona 

(2,0 mg/kg; 128.0 ± 15.92; 123.5.3 ± 9.26 nmol/g de tecido), foram eficaz em reduzir 

de forma significativa a formação de MDA quando comparado ao grupo AA, não 

havendo também diferença estatística entre eles.  
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O bloqueio da via dos canabinóides realizada no grupo GBP (1,0 mg/kg) + 

antagonista canabinóide AM 251 (3,0 mg/kg; 71.89 ± 9,25) e GBP (1,0 mg/kg) + 

antagonista canabinóide AM 630 (1,0 mg/kg; 71.32 ± 8,94) manteve a redução dos 

níveis de MDA sem diferença significante quando comparado ao grupo GBP (Figura 

14). 

 
Figura 14. Concentração de MDA no tecido intestinal. 

 
 
Foram coletadas amostras do intestino para mensurar os níveis de MDA. Nesse ensaio observa-se que 
o grupo ácido acético aumentou os níveis de MDA no cólon quando comparado ao grupo salina. A GBP 
na dose de 1,0 mg/kg diminuiu os níveis de MDA no cólon. O bloqueio da via endocanabinóide (AM251 
e AM630) no grupo tratado com GBP manteve as concentrações de MDA reduzido. Os valores foram 
apresentados como média+ EPM dos níveis de MDA expressos em nmol/g de tecido. #p < 0.05 vs o 
grupo salina; *p< 0.05 vs grupo ácido acético (ANOVA seguido do teste de Newman-Keuls post-hoc). 
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4.8 GBP reduz nível de citocina (IL1-β) na mucosa intestinal independente da via 

dos endocanabinóides na colite induzida por ácido acético 

 

Conforme observado na figura 15, o AA aumentou (p< 0,05) os níveis de IL1-β 

no cólon (3.58 ± 0.07; 3.63 ± 0.06 pg/ml) quando comparado ao grupo salina (1.66 ± 

0.20; 1.79 ± 0.20 pg/ml). A GBP (1,0 mg/kg; 2.51 ± 0.43; 2.51 ± 0.43 pg/ml), foram 

eficaz em reduzir de forma significativa os níveis de IL1-β quando comparado ao grupo 

AA, não havendo diferença significativa entre eles. Por outro lado, o bloqueio da via 

dos canabinóides realizada no grupo GBP (1,0 mg/kg) + antagonista canabinóide AM 

251 (3,0 mg/kg; 2.73 ± 0.26 pg/ml) e GBP (1,0 mg/kg) + antagonista canabinóide AM 

630 (1,0 mg/kg; 2.34 ± 0.40 pg/ml) manteve a redução dos níveis de IL1-β sem 

diferença significante quando comparado ao grupo GBP (Figura 15).   

 

Figura 15. Concentração dos níveis de IL1- β no tecido intestinal. 

 
Foram coletadas amostras do intestino para mensurar os níveis de IL1- β. Nesse ensaio observa-se 
que o grupo ácido acético aumentou os níveis dessa citocina no cólon quando comparado ao grupo 
salina. A GBP na dose (1,0 mg/kg) diminuiu os níveis de IL1- β no cólon. O bloqueio da via 
endocanabinóide (AM251 e AM630) no grupo tratado com GBP manteve os níveis de IL1- β reduzido. 
Os valores foram apresentados como média+ EPM dos níveis de IL-1β expressos em pg/mL.  #p < 0.05 
vs o grupo salina; *p< 0.05 vs grupo ácido acético (ANOVA seguido do teste de Newman-Keuls post-
hoc) 

 



50 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A colite é um tipo de doença inflamatória intestinal (DII) cuja condição clínica e 

etiologia ainda é desconhecida. Muitos fatores, entretanto, vem sendo implicados na 

sua patogênese tais como a infiltração leucocitária e a super produção de agentes pró 

inflamatórios. Esses agentes estão envolvidos no desenvolvimento da lesão tecidual 

em várias doenças inflamatórias como na colite (FILLMANN, 2007). Na tentativa de 

elucidar os possíveis mecanismos envolvidos na fisiopatologia dessas doenças foram 

desenvolvidos vários modelos de doenças inflamatórias intestinais.  

Para reproduzir a DII em camundongos, utilizou-se o modelo de ácido acético 

via anal. Trata-se de um modelo de indução aguda, tóxica e já extensamente utilizado 

em pesquisas com animais. Reproduz o processo inflamatório no colón com formação 

de abscessos crípticos, infiltrados leucocitário, edema de submucosa e ulcerações de 

mucosa (AKGUN et al., 2005; MAHGOUB et al., 2005).  

Akgun et al (2005) verificaram a presença de um importante infiltrado 

inflamatório intersticial na mucosa e submucosa de ratos submetidos a colite 

experimental. EL-Medany (2006), além de descrever a lesão tecidual provocada pelo 

ácido acético no cólon de ratos, também estabeleceu uma relação entre esta lesão e 

um escore histológico. O ácido acético permite, rapidamente, o estudo do processo 

inflamatório, pois apenas 12h após a indução já é possível que sejam observadas as 

alterações inflamatórias.  

Inúmeras substâncias vem sendo pesquisadas no sentido de melhorar a DII 

através de uma ação direta sobre o processo inflamatório e também sobre o estresse 

oxidativo. Neste trabalho utilizamos a GBP via intraperitoneal (i.p) para demonstrar o 

efeito benéfico dessa substância no processo inflamatório do cólon. A GBP, 

recentemente sintetizada, tem seu uso mais estabelecido como tratamento adjuvante 

de crises epilépticas focais, com ou sem generalização secundária, e nos transtornos 

neurálgicos (MARCOLIN E TATSCH, 2000). 

O presente estudo revelou que a GBP possui atividade anti-inflamatória e 

redução do estresse oxidativo no modelo de colite induzida por ácido acético. O grupo 

ácido acético teve um aumento significativo dos escores macroscópicos de lesão 

quando comparados aos animais que receberam somente salina via retal 18h após a 

indução da colite experimental.  Já a GBP foi capaz de diminuir significativamente os 
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escores macroscópicos de lesão no cólon, com uma maior significância na dose de 

1,0 mg/kg.  

Os nossos resultados mostraram também que os grupos de animais que 

receberam ácido acético tiveram um aumento significativo do peso úmido de seus 

cólons quando comparados com os animais que receberam somente salina via 

transanal 18h após a indução das colites experimentais. Corroborando a avaliação 

macroscópica, os mesmos grupos de animais (GBP 1,0 mg/Kg) tiveram também 

diminuição significativa no peso úmido dos cólons, assim como mostrou-se eficaz na 

redução do dano tecidual microscópico observado no cólon de camundongos com 

colite experimental induzida por AA. Resultado este, semelhante ao mostrado por 

Goes (2014) e Carvalho et al, (2016) onde o grupo de animais não tratados tiveram 

também um aumento significativo do peso úmido de seus cólons quando comparados 

com os animais que receberam somente salina, após a indução das colites 

experimentais. 

Para confirmação destes fatos, avaliou-se histopatologicamente o tecido 

inflamado do cólon através de lâminas histológicas coradas com hematoxilina e 

eosina. Os dados histológicos encontrados no grupo tratado com GBP corroboram 

claramente com os resultados previamente descritos. 

A histologia do tecido intestinal de camundongos submetidos à colite induzida 

por AA apresenta características singulares como, uma inflamação (edema) 

transmural envolvendo todas as camadas da parede do intestino, destruição da 

camada mucosa do cólon, necrose e perda de células glandulares e epiteliais, 

aparecimento de granulações extensivas com a presença de um maciço infiltrado de 

neutrófilos, fibroblastos e linfócitos, presentes principalmente na mucosa e sub-

mucosa (SILVA et al., 2010; WEISS et al., 2015).   

Na avaliação dos índices microscópicos do intestino em nosso modelo, 

confirmam-se os achados da colite nos grupos tratados apenas com AA (p<0,05), 

quando comparados com o grupo controle. O tratamento dos animais com a GBP, 

mostrou-se eficaz na redução do dano tecidual microscópico, na reorganização da 

camada mucosa, diminuição do edema, proteção das células epiteliais e glandulares 

e principalmente uma diminuição do infiltrado celular majoritariamente, neutrófilos no 

cólon de camundongos com colite experimental quando comparado ao grupo AA.  

A partir desses resultados iniciais foi possível confirmar a eficácia da GBP na 

atividade anti-inflamatória neste modelo de colite e observou-se que a melhor dose 
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em reduzir os parâmetros inflamatórios foi a dose de 1,0 mg/kg, sendo esta escolhida 

para a avaliação posterior dos possíveis mecanismos de ação da GBP.  

Um evento inflamatório de grande importância é a migração de leucócitos, 

principalmente neutrófilos. Para confirmar essa hipótese por nós sugerida, foram 

propostos protocolos que avaliassem a influência das colites sobre a migração de 

células inflamatórias, como por exemplo, a MPO (específica para neutrófilos), que é 

um indicador da acumulação de neutrófilos. (SILVA, 2013.)  

A mieloperoxidase (MPO) é uma enzima presente em grânulos primários de 

neutrófilos polimorfonucleares, e encontrada em pequena quantidade, em monócitos 

e macrófagos. Assim, alterações dos seus níveis são apontadas como parâmetro para 

analisar a gravidade de inflamações em vários tecidos, inclusive na mucosa intestinal.  

(YIN et al., 2011).   

Os resultados obtidos nesse estudo e em outros (ZHANG, 2006) mostraram 

que o AA produziu um aumento na atividade da mieloperoxidase. Este aumento foi 

reduzido pelo tratamento com a GBP, e resultados estes comprovados pelos dados 

microscópicos, onde ocorreu atenuação dos danos da mucosa e da submucosa com 

redução da infiltração de neutrófilos, sugerindo que sua ação anti-inflamatória pode 

envolver inibição da migração de leucócitos e infiltração de neutrófilos. 

A infiltração leucocitária é a característica mais importante e patognomônica de 

um processo inflamatório. Como já foi demonstrado, na colite existe um importante 

acúmulo de células inflamatórias no intestino inflamado e inúmeros trabalhos já 

constataram o aumento da expressão de moléculas de adesão nos vasos do cólon 

submetidos a colite. Tais moléculas são responsáveis pela migração leucocitária para 

a área inflamada. Dessa maneira, o aumento da expressão das moléculas de adesão 

confirma também o aumento de infiltrado de células inflamatórias no tecido inflamado 

(ZHANG, 2006). 

A migração de neutrófilos para o sítio de injúria inflamatória resulta numa 

superprodução de EROS, que levam ao estresse oxidativo e danos a biomoléculas 

importantes, tais como proteínas, e dessa forma gera dano tecidual (SILVA et al., 

2015). Com base no exposto, avaliamos o potencial antioxidante da GBP (1,0 mg/kg) 

através da análise dos níveis de GSH e concentrações de MDA.  

Assim, os dados do presente estudo confirmam que a migração de neutrófilos 

para o local inflamado produz metabólitos reativos que agravam e intensificam a 

reação inflamatória. Portanto, compostos antioxidantes como a glutationa, podem 



53 

 

apresentar potencial efeito anti-inflamatório e protege as células contra as espécies 

reativas de oxigénio geradas durante as lesões patológicas (SANTIAGO et al., 2015).  

No processo inflamatório, um aumento na produção das espécies reativas de 

oxigênio debilita as defesas antioxidantes, como a glutationa. Esta é essencial para a 

integridade da função e estrutura do intestino, inibindo a produção de radicais livres 

ou sequestrando os que já foram produzidos, estando intimamente ligado com a 

patogênese das DIIs. (DRYDEN et al., 2005).  

Sido (1998) e colaboradores, mostraram que a presença de estresse oxidativo 

na mucosa colônica no processo inflamatório intestinal leva a depleção nos níveis de 

glutationa, como observado em humanos e em modelo experimental de colite, como 

relatado por Karp e Koch, 2006.   

Considerando-se que a administração de um bloqueador de radicais sulfidrila 

em ratos promove inflamação colônica (LOGUERCIO et al., 2003) e que a 

suplementação com GSH melhora o dano colônico em colite experimental (ARDITE 

et al., 2000), novos compostos que impedem a redução dos níveis deste tripeptídeo 

caracterizam-se como potenciais no tratamento das DIIs.  

Assim, os resultados obtidos neste estudo mostram que o ácido acético levou 

a diminuição de forma significativa dos níveis de glutationa no tecido colônico. Já a 

administração de GBP na dose de 1,0 mg/kg foi capaz de conservar significativamente 

os níveis de glutationa no cólon intestinal de animais no curso da colite, quando 

comparado ao grupo salina.   

Sabendo-se que o GSH está diminuído na presença de radicais livres, onde 

sua fonte predominante na mucosa inflamada são provavelmente de leucócitos 

ativados (PATRICIA ORSI, 2008), esses resultados corroboram com a atividade da 

enzima mieloperoxidase na mucosa intestinal. Ou seja, quanto maior o influxo de 

polimorfonucleares maior produção de EROs, consequentemente uma diminuição de 

GSH.  

O modelo experimental de colite induzido por ácido acético promove o aumento 

dos níveis de malonildialdeídeo, fato este observado neste estudo e em outros 

(WITAICENIS et. al. 2014) mostrando, este, ser um indicativo do aumento de estresse 

oxidativo, por ser produto secundário formado durante a oxidação de ácidos graxos 

poli insaturados, sendo utilizado como indicador de peroxidação lipídica e do estresse 

oxidativo in vivo, mostrando que o aumento de tais níveis causa alterações estruturais 

e na respostas imunológicas (LIMA e ABDALLA, 2001).  
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A GBP na dose de 1,0 mg/kg apresentou atividade antioxidante no modelo de 

peroxidação lipídica, pois foi eficaz em reduzir de maneira significante os níveis de 

malonildialdeídeo, já que este atua como o principal marcador do dano oxidativo 

tecidual, demonstrando assim sua ação antioxidante no cólon de animais submetidos 

a colite experimental induzida por ácido acético. 

O estresse oxidativo tem desempenhado um importante papel no processo 

inflamatório, além de promover a produção de várias citocinas, incluindo citocinas pró-

inflamatórias como a IL-1β, e o recrutamento de neutrófilos durante o processo 

inflamatório (JOSSE et al., 2001; CUZZOCREA et al., 2001). Durante a colite induzida 

por AA esse fenômeno ocorre através de um mecanismo que envolve a ativação de 

células residentes e a liberação dessa citocina pró-inflamatória (METCALFE, 2008).  

A IL-1β é uma potente citocina pró-inflamatória que têm múltiplos efeitos, 

incluindo a ativação de células inflamatórias, indução de várias proteínas 

inflamatórias, citotoxicidade e migração de neutrófilos. Essa citocina têm sido 

reconhecida como um poderoso fator quimiotáctico que ativa as células inflamatórias, 

como os neutrófilos maduros, e induz a diapedese ao sítio inflamatório (METCALFE, 

2008). Outros trabalhos têm verificado que a expressão da IL-1β está aumentada em 

pacientes com retocolite ulcerativa e doença de Chron (BENTO, 2012). Ela está 

envolvida em fases iniciais da resposta inflamatória, desempenhando um importante 

papel na patogênese dessas doenças, mostrando-se mais expressa na retocolite 

ulcerativa (BERTEVELLO ET AL., 2005).  

O presente estudo, mostra que a GBP (1 mg/kg) diminuiu de forma significativa 

a resposta inflamatória pela inibição da ação e liberação de citocinas como IL-1β na 

mucosa do cólon dos animais submetidos a colite induzida por ácido acético, e com 

base nesses resultados, podemos inferir que a ação anti-inflamatória deste fármaco 

anticonvulsivante pode ocorrer através da inibição de citocina envolvida na colite 

ulcerativa induzida por ácido acético. Assim, a GBP mostrou-se um promissor agente 

anti-inflamatório na colite ulcerativa, visto que foi capaz de atenuar a resposta 

inflamatória, bem como inibir a ação de citocina pró-inflamatória como IL-1β. 

Com base nesses resultados sobre os efeitos anti-inflamatórios da GBP na 

RCU induzida por ácido acético, mostrou-se interessante a investigação do sistema 

endocanabinóide na região do cólon do intestino já que existe uma maior expressão 

dos receptores deste sistema (CB1 e CB2) durante a inflamação nesta região 

intestinal (IZZO et al, 2003).  
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Estudos mostram que em tecidos normais do trato digestivo, receptores 

canabinóides, como por exemplo, receptor canabinóide tipo I, é importante para a 

motilidade e secreção gastrintestinais quando ativados por agonistas canabinóides 

(MASSA et al., 2004; PERTWEE et al., 2001; STORR et al., 2003; DI CARLO et al., 

2003). Ainda mostram que em tecidos inflamados, ocorre um aumento da expressão 

de receptores canabinóides, como em modelos de doença inflamatória intestinal, 

principalmente quando se avaliava os gânglios das raízes dorsais e cólons de animais 

com colite (STEIN et al., 2003), além de poder produzir efeitos fisiológicos 

semelhantes, incluindo antinocicepção, hipotermia, sedação, hipotensão, inibição da 

motilidade intestinal e depressão motora, sugerindo uma similar distribuição e 

mecanismo de ação de seus receptores (MANZANARES et al., 2004; CICHEWICZ, 

2004). 

Dados da literatura demonstram que durante a colite há um aumento da 

expressão do receptor canabinóide tipo I no cólon de animais (SANSON et al., 2006). 

Porém, foi verificado em nosso estudo que o efeito anti-inflamatório da GBP em 

animais com colite induzida por ácido acético independe da ação da via dos 

canabinóides, já que o efeito anti-inflamatório da GBP se manteve após o bloqueio 

desta via com antagonistas do receptor canabinóide tipo I (AM 251) e tipo II (AM 630), 

como pode ser observado na análise dos parâmetros inflamatórios e bioquímicos.   

Nossos resultados mostram que nos animais com colite e tratados com GBP + 

antagonistas canabinóides (AM 251 e AM 630) ocorreu uma redução de todos os 

parâmetros inflamatórios macroscópicos e microscópicos, e peso úmido do cólon 

intestinal no curso da colite, assim como aumento da concentração de glutationa e 

redução das concentrações de malonildialdeídeo, da enzima mieloperoxidase e níveis 

de citocina IL-1β, mostrando que o efeito anti-inflamatório da GBP independe da ação 

da via dos canabinóides endógenos no curso da colite induzida por ácido acético em 

camundongos.  

Assim, os resultados do presente estudo indicam que a GBP possui ação anti-

inflamatória na colite induzida por ácido acético, já que este tem ação pró-inflamatória, 

aumenta a permeabilidade vascular, a migração de leucócitos como neutrófilos, a 

peroxidação lipídica e os danos oxidativo, bem como apresentou ação independente 

da participação da via dos canabinóides endógenos da mucosa intestinal. 
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6. CONCLUSÕES  

 
 

Conclui-se que a GBP demonstrou ter um melhor efeito anti-inflamatório e 

antioxidante no modelo experimental de colite induzida por AA, pois foi capaz de 

reverter parâmetros inflamatórios, como critérios macroscópicos e microscópicos de 

lesão e peso úmido, reduziu a concentração da enzima mieloperoxidase e danos 

decorrentes da oxidação tecidual como malonildialdeídeo e nível de citocina IL1- β, 

assim como restaurou as concentrações endógenas de glutationa.  

Porém, seu efeito é provavelmente independente da via dos receptores 

canabinóides, já que o efeito anti-inflamatório da GBP se manteve após o bloqueio 

desta via com antagonistas do receptor canabinóide tipo I (AM 251) e tipo II (AM 630), 

vindo estes, provavelmente, a não estarem envolvidos na reversão do efeito 

inflamatório e do estresse oxidativo produzido pela GBP na colite induzida 

experimentalmente por AA, mostrando que esta via provavelmente não representa 

uma alternativa terapêutica promissora para pacientes com retocolite ulcerativa.  
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