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MACHADO F.D.F. Avaliação da atividade antiulcerogênica, anti-inflamatória
intestinal e antidiarreica da espécie Hyptis suaveolens (L.) Poit. (Lamiaceae) em
modelos animais. 2016. 188 p. Tese. Programa de Pós-graduação em Produtos
Naturais e Sintéticos Bioativos, CCS/UFPB.
RESUMO
Hyptis suaveolens (Lamiaceae) é usada para o tratamento de afecções gástricas e
inflamação. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiulcerogênica
duodenal, anti-inflamatória intestinal e antidiarreica do extrato etanólico bruto (EEtOHHs) e da fase hexânica (FaHex-Hs) obtidos das partes aéreas de H. suaveolens. No
modelo de indução de úlcera duodenal por cisteamina o EEtOH-Hs (31,25; 62,5; 125)
mg/kg e o lansoprazol (30 mg/kg) reduziram a ALU para 47; 61 ; 42 e 59% (p<0,001),
respectivamente, enquanto que a FaHex-Hs (31,25; 62,5; 125 e 250 mg/kg) e o
lansoprazol (30 mg/kg) reduziram esse parâmetro para 79 ; 84 ; 89 ; 72 e 58%
(p<0,001), respectivamente, ambos comparados aos seus respectivos controles
negativos. No modelo agudo de indução de colite ulcerativa por TNBS o EEtOH-Hs
(31,25; 62,5; 125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) reduziram a ALU para 63
(p<0,001); 76 (p<0,001); 32 (p<0,05) e 74% (p<0,001), e o escore de lesão para 5(48); p<0,05, 4(3-5); p<0,01 e 5(2-8); p<0,05, respectivamente, ambos comparados aos
seus respectivos grupos colíticos. A FaHex-Hs (62,5; 125 mg/kg) e a prednisolona (2
mg/kg) reduziram a ALU para 50, 55 e 56% (ambas com p<0,001) e o escore de lesão
5(4-7), 5(4-5) e 5(4-6) (ambas com p<0,01) quando comparados aos seus respectivos
grupos colíticos. No modelo crônico de colite ulcerativa induzida por TNBS, o EEtOHHs (62,5 mg/kg) não promoveu redução nos parâmetros avaliados, já a FaHex-Hs
(125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) reduziram o escore de lesão para 2 (1-3);
p<0,01 e 1 (1-4); p<0,001, a relação peso/comprimento para 139±26 (p<0,001) e
139±80 (p<0,001) e a diarreia para 61% (p<0,001) e 47% (p<0,001), respectivamente,
quando comparados ao grupo colítico. No modelo agudo de colite ulcerativa o EEtOHHs (31,25 e 62,5 mg/kg) e a FaHex-Hs (125 mg/kg) aumentaram os níveis de
glutationa reduzida (GSH) quando comparados ao grupo colítico com p<0,01, p<0,05
e p<0,001, respectivamente. Já no modelo crônico de colite a FaHex-Hs (125 mg/kg)
aumentou significativamente os níveis de GSH (p<0,001), catalase (p<0,001) e
superóxido dismutase (p<0,01), reduziu os níveis de malondialdeído (p<0,001),
nitrito/nitrato (p<0,05) e da mieloperoxidase (p<0,001), quando comparado aos
respectivos valores do grupo colítico. A FaHex-Hs (125 mg/kg) reduziu os níveis de
interleucina 1 beta (IL-1β) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), ambos com p<0,001
e aumentou os níveis de interleucina 10 (IL-10) p<0,001, quando comparados aos
grupos colíticos. No modelo de diarreia induzida por óleo de rícino, o EEtOH-Hs (500
mg/kg), a FaHex-Hs (500 mg/kg) e a loperamida (5 mg/kg) reduziram
significativamente o índice de evacuação (IE) quando comparado ao controle negativo
com p<0,01, p<0,01 e p<0,001, respectivamente. A FaHex-Hs (500 mg/kg) e a
loperamida reduziram significativamente o esvaziamento gástrico e o trânsito
intestinal para 69% (p<0,001) e 47%; (p<0,001), respectivamente, e para 35%
(p<0,001) e 21% (p<0,001), quando comparado aos seus respectivos controle
negativo. A atividade antimotilidade da FaHex-Hs envolve participação de óxido
nítrico, KATP, sistema colinérgico e adrenérgico.
Palavras-chave: Hyptis suaveolens, atividade antiulcerogênica, anti-inflamatória
intestinal e antidiarreica
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MACHADO F.D.F. Evaluation of anti-ulcer, intestinal anti-inflammatory and
antidiarrheal activity of the species Hyptis suaveolens (L.) Poit. (Lamiaceae) in
animal models. 2016. 188 p. Thesis. Programa de Pós-graduação em Produtos
Naturais e Sintéticos Bioativos, CCS/UFPB
ABSTRACT
Hyptis suaveolens L. Poit. (Lamiaceae) is used in the treatment of gastric problems
and inflammation. This study aimed to evaluate the duodenal anti-ulcer, intestinal antiinflammatory and anti-diarrheal activity of the crude ethanol extract (EtOHE-Hs) and
the hexane phase (HexFa-Hs) obtained from aerial parts of Hyptis suaveolens. In the
duodenal ulcer model induced by cysteamine, the EtOHE-Hs (31.25, 62.5, 125 mg/kg)
and lansoprazole (30 mg/kg) reduced the ALU in 47, 61, 42 and 59% (p<0,001),
respectively, while HexFa-Hs (31.25, 62.5, 125 and 250 mg/kg) and lansoprazole (30
mg/kg) reduced this parameter in 79, 84, 89, 72 and 58%, when compared to the
respective negative control group. In the model of acute ulcerative colitis induced by
TNBS the EtOHE-Hs (31.25, 62.5, 125 mg/kg) and prednisolone (2 mg/kg) significantly
reduced the in ALU 63 (p<0,001), 76 (p<0,001), 32 (p<0,05) and 74% (p<0,001), and
the lesion score to 5 (4-8); p<0.05, 4 (3-5); p<0.01 and 5 (2-8); p<0.05, both compared
to their respective colitics groups. Besides, the HexFa-Hs (62.5, 125 mg/kg) and
prednisolone (2 mg/kg) reduced the ALU in 50, 55 and 56% (both p<0.001 and the
lesion score 5 (4-7), 5 (4-5) and 5 (4-6) (both p<0.01) when compared to their
respective colitics groups. In the chronic model of ulcerative colitis induced by TNBS,
the EtOHE-Hs (62.5 mg/kg) did not promote this reduction in parameters, already
HexFa-Hs (125 mg / kg) and prednisolone (2mg / kg) reduced the damage score for 2
(1-3); p <0.01 and 1 (1-4); p <0.001, the weight / length 139 ± 26 (p <0.001) and 139
± 80 (p <0.001) and diarrhea to 61% (p <0.001) and 47% (p<0.001), respectively,
compared to colitic group. In the acute model of ulcerative colitis the EtOHE-Hs (31.25,
62.5 mg/kg) and HexFa-Hs (125 mg / kg) increase the levels of reduced glutathione
(GSH) compared to colítico group p <0.01, p <0.05 and p <0.001, respectively. In the
chronic model of colitis the HexFa-Hs (125 mg / kg) significantly increased the GSH
levels (p <0.001), catalase (p <0.001) and superoxide dismutase (p<0.01) reduced the
levels of malondialdehyde (p <0.001) and nitrite / nitrate (p <0.05) and
myeloperoxidase (p <0.001) compared to the respective values of the colitic group.
The HexFa-Hs (125 mg / kg) reduce interleukin-1 beta levels (IL-1β) and tumor
necrosis factor alpha (TNF-α), both with p <0.001 and increased levels of interleukin
10 (IL-10) p <0.001 compared to colíticos groups. In the model of diarrhea induced by
castor oil, EtOHE-Hs (500 mg/kg), the HexFa-Hs (500 mg/kg) and loperamide (5
mg/kg) significantly reduced the evacuation index (EI) when compared to the negative
control with p <0.01, p<0.01 and p <0.001, respectively. The HexFa-Hs (500 mg / kg)
and loperamide significantly reduced gastric emptying and intestinal transit to 69% (p
<0.001) and 47% (p <0.001), respectively, and 35% (p <0.001) and 21% (p <0.001)
compared to the respective negative control. The antimotility activity FaHex-H involves
nitric oxide share, KATP, cholinergic and adrenergic.
Keywords: Hyptis suaveolens, anti-ulcer, intestinal anti-inflammatory and antidiarrheal
activity
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Gi

Proteína G inibitória

GIP

Polipeptídeo gástrico inibitório

GMPc

Monofosfato cíclico de guanosina

GPx

Glutationa peroxidase

GPx1

Glutationa peroxidase tipo 1

GPx2

Glutationa peroxidase tipo 2

Gq/11

Proteína Gq ou proteína 11

GR

Glutationa redutase

Gs

Proteína G estimulatória

GSH

Glutationa reduzida

GSSH

Glutationa oxidada

H+

Íon hidrogênio
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H+K+ATPase

Bomba de prótons

RH2

Receptores histaminérgicos do tipo 2

HCl

Ácido clorídrico

HClO

Ácido hipocloroso

HCO3-

Íon bicarbonato

HE

Hematoxilina e eosina

HIV

Vírus da Imunodeficiência Humana

HO-

Radical hidroxila

H2O2

Peróxido de hidrogênio

HPA

Hipotálamo-pituitária-adrenal

HSP

Proteína de choque térmico

HTAB

Brometo de hexadeciltrimetilamônio

IBP

Inibidores da bomba de prótons

ICAM-1

Molécula de adesão tipo 1

IE

Índice de evacuação

IgE

Imunoglobulina E

IgG

Imunoglobulina G

IL-1β

Interleucina 1 beta

IL-4

Interleucina 4

IL-5

Interleucina 5

IL-6

Interleucina 6

IL-8

Interleucina 8

IL-9

Interleucina 9

IL-10

Interleucina 10

IL-12

Interleucina 12

IL-13

Interleucina 13

IL-17

Interleucina 17

IL-18

Interleucina 18

IL-21

Interleucina 21

IL-22

Interleucina 22

IL-23

Interleucina 23

ILCs

Células linfóides inatas

INF-γ

Interferon gama

i.p.

Via intraperitoneal
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IP3

1,4,5-trisfosfato de inositol

IPeFarM

Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos

iNOS

Sintase de óxido nítrico induzível

KATP

Canais de potássio sensíveis ao ATP

LAG-3

Proteína 3 de ativação de linfócitos

L-NAME

N-nitro-L-arginina metil éster

LPO

Peroxidação lipídica

LPS

Lipopolissacarídeo

LT

Leucotrieno

M2

Receptor muscarínico tipo 2

M3

Receptor muscarínico tipo 3

MDA

Malondialdeído

mMol

Mili mol

MMP

Metaloproteinases

MMP-12

Metaloproteinases 12

MPO

Mieloperoxidase

NA

Noradrenalina

Na+

Íon sódio

NADPH

Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido

NANC

Não colinérgicos e não adrenérgicos

NaOH

Hidróxido de sódio

NF-kB

Fator nuclear kappa B

NK

Células Natural killer

nNOS

Sintase de óxido nítrico neuronal

NO

Óxido nítrico

NOD 2

Domínio de oligomerização de nucleotídeo

NOS

Sintase de óxido nítrico

O2

Oxigênio molecular

O2-

Ânion superóxido

OH-

Radical hidroxila

ONOO-

Peroxinitrito

PAMPs

Padrões moleculares associados ao

patógeno
PGs

Prostaglandinas
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PGE2

Prostaglandina da série E2

pH

Potencial hidrogeniônico

PKA

Proteína quinase dependente de AMPC

PRRs

Receptores de reconhecimento padrão

s.c.

Subcutânea

SNC

Sistema nervoso central

SNE

Sistema nervoso entérico

SOD

Superóxido dismutase

SOD 1

Superóxido dismutase tipo 1

SOD 2

Superóxido dismutase tipo 2

SOD 3

Superóxido dismutase tipo 3

STAT 4

Transdutor de sinal e ativador de transcrição 4

TIMPs

Inibidores teciduais das metaloproteinases

TFF

Fator trefoil

TGF-β

Fator de transformação de crescimento beta

TGI

Trato gastrintestinal

TLR

Receptores Toll-like

TNBS

Ácido 2,4,6 trinitrobenzenosulfônico

TNF-α

Fator de necrose tumoral alfa

TNFR 1

Receptor de TNF-α tipo 1

TNFR 2

Receptor de TNF-α tipo 2

Treg i

Célula T reguladora induzida

Treg n

Célula T reguladora natural

TRO

Terapia de reidratação oral

VacA

Citotoxina vacuolizante A

UFPB

Universidade Federal da Paraíba

UFRN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UNESP

Universidade Estadual Paulista

v.o.

Via oral
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1. INTRODUÇÃO
Os produtos naturais têm desempenhado um importante papel no tratamento e
prevenção de doenças humanas em todo o mundo. Cerca de 30% dos medicamentos
existentes no mercado derivam de fontes naturais como plantas, animais e
microrganismos terrestres e marinhos (MISHRA; TIWARI, 2011; DUTRA et al., 2016).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% da população
mundial depende da medicina tradicional para cuidados primários de saúde
(OMWENGA et al., 2012; OMWENGA et al., 2015). A ampla utilização dessas práticas
medicinais tradicionais pode ser atribuída à biodiversidade mundial de espécies
vegetais, ao contexto cultural, viabilidade econômica e eficácia terapêutica frente a
certos tipos de agravos (OMORUYI et al., 2012; PARTHIBAN et al., 2016).
O Brasil destaca-se por apresentar a maior biodiversidade do mundo,
abrigando 45.000 espécies de plantas, que corresponde a aproximadamente 20% do
total de espécies do planeta, das quais são isoladas muitas classes de princípios
ativos, o que demonstra um grande potencial para o desenvolvimento de novos
medicamentos (VALLI et al., 2013; DUTRA et al., 2016).
Entre as principais enfermidades que acometem a saúde do homem estão os
distúrbios gastrintestinais, a exemplo das dispepsias, úlcera péptica, doença
inflamatória intestinal (DII) e diarreia (THAVORN; MAMDANI; STRAUS, 2014; DUTRA
et al., 2016).
A úlcera péptica é uma doença definida como lesões na mucosa do esôfago,
estômago e duodeno (NAJM, 2011) que resultam principalmente de alterações no
equilíbrio entre fatores protetores e agressores da mucosa gastrintestinal (HAM;
KAUNITZ, 2007; LIU et al., 2012).
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são caracterizadas por inflamações
crônicas e recorrentes na mucosa intestinal e compreendem a colite ulcerativa e
doença de Crohn (SHEEHAN, 2015; MIZOGUCHI et al., 2016). A sua etiologia pode
ser mediada por fatores genéticos, ambientais, desregulação imunológica e
desordens na microflora intestinal (BAGER et al., 2012; WANG et al., 2016).
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A diarreia é a mais frequente entre as desordens gastrintestinais, sendo
definida pelo aumento anormal na frequência, fluidez e volume de fezes de um
indivíduo em 24 h (RAJEEV et al., 2010; SALAKO et al., 2015).
A terapêutica convencional para úlcera péptica está centrada na neutralização
(antiácidos), no controle da secreção ácida (antagonistas dos receptores H2 e
inibidores da bomba de prótons) ou no aumento de fatores protetores (sulcralfato e
misoprostol) (LUTHER et al., 2010; HUANG et al., 2015). Para as doenças
inflamatórias intestinais (DII), a terapêutica está focada na supressão efetiva de
respostas

inflamatórias

a

exemplo

dos

aminosalicilatos,

glicocorticoides

e

imussupressores que são amplamente aplicados para interferir em múltiplas fases da
cascata inflamatória (KHO et al., 2001; CHOI et al., 2016). Já a terapia da diarreia,
envolve o controle de sinais e sintomas. São utilizadas terapia de reidratação oral,
especialmente para crianças e medicamentos como loperamida e probióticos para
adultos (YAKUBU; SOLIMAN, 2015).
As doenças do trato gastrintestinal afetam milhões de pessoas ao redor do
mundo e geram gastos significativos para os sistemas de saúde (XU et al., 2013;
DUTRA et al., 2016). Os medicamentos sintéticos utilizados no tratamento dessas
afecções podem promover vários efeitos colaterais que limitam o tratamento. Na
perspectiva de uma melhor eficácia terapêutica com menos efeitos colaterais, tem se
buscado nos produtos naturais, especialmente nas plantas medicinais, uma nova
alternativa terapêutica (HUANG et al., 2015; PRABHU et al., 2014; SALAKO et al,
2015).
Dados da literatura mostram que diversas espécies de plantas medicinais e
moléculas isoladas das mesmas têm sido relatadas como fontes potenciais para
controlar transtornos gastrintestinais incluindo úlceras pépticas, DII e diarreia
(AWAAD; EL-MELIGY; SOLIMAN, 2013).
Nessa perspectiva, o presente trabalho selecionou Hyptis suaveolens, espécie
utilizada popularmente para tratar desordens gástricas e inflamação (MANDAL et al,
2007), considerando que em estudos anteriores com essa espécie vegetal foi
comprovada atividade gastroprotetora e antiulcerogênica gástrica (JESUS et al.,
2013). Assim, esse trabalho é uma continuidade da avaliação dos efeitos
farmacológicos desta espécie sobre o trato gastrintestinal frente aos modelos de
úlceras duodenais, colite ulcerativa e diarreia.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Fisiologia gastrintestinal
O trato gastrintestinal (TGI) consiste em um tubo muscular que se estende da
boca ao ânus (CAMPBEL, 2014) e tem como funções digestão, absorção, secreção e
motilidade (CHENG et al., 2010).
A motilidade gastrintestinal é o processo do TGI que envolve mistura e
propulsão do alimento, resultado de contrações de segmentação e peristalse,
respectivamente. O processo da motilidade inclui movimentos peristálticos do
esôfago, processos de contração, segmentação e esvaziamento gástrico e trânsito
intestinal (SANDERS, 2012; CAMPBEL, 2014).
A regulação da motilidade depende da liberação de mediadores clássicos,
colinérgicos e adrenérgicos, além de outros neurotransmissores como os mediadores
não adrenérgicos e não colinérgicos (NANC), tais como, os sistemas nitrérgico,
dopaminérgico e opióide (MATSUDA; DANTAS, 2008; BUENO; FIORAMONTI,1988;
MANABE et al., 2010; STEINER, 2003; NAM et al, 2016).
A contração do músculo liso ocorre pelo aumento da concentração de Ca2+
intracelular ([Ca2+]i). Essa regulação do acoplamento excitação-contração ocorre por
meio de mecanismos que promovem a despolarização da membrana como a abertura
dos canais não seletivos de cátions (NSCC) e culminam na ativação de canais de
cálcio dependentes de voltagem (VDCCs). Por outro lado, são também cruciais
aqueles mecanismos que resultam da interação de agonistas, como a ACh, com
receptores M3 acoplados à proteína G, que por meio de segundos mensageiros
aumentam a condutância dos canais de cálcio transmembranares, favorecendo o
influxo de cálcio (SANDERS, 2008; DWYER, 2011; SANDERS et al., 2012). Esse
aumento da ([Ca2+]i) promove a ligação do Ca2+ à calmodulina CaM, formando assim
o complexo (Ca2+)/CaM, que ativa a quinase da cadeia leve de miosina (MLCK),
enzima que fosforila o sítio regulatório da cadeia leve da miosina (MLC20). A MLC
fosforilada desencadeia o mecanismo das pontes cruzadas entre os filamentos de
actina e miosina com consequente contração muscular (IHARA; MACDONALD, 2007;
SANDERS, 2008; SANDERS et al., 2012) (Figura 1).
Outra via que aumenta a sensibilização do cálcio e, por conseguinte, aumenta
a contração do músculo liso intestinal ocorre por meio da ligação de um agonista a um
receptor acoplado a proteína Gαq/11 ou Gα12/13, a partir da regulação do fator de permuta
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do GDP a GTP (Rho-GEF), da RhoA (pequena proteína GTPase da família Rho) e
ativação de Rho quinase (RhoK). A Rho quinase e a proteína quinase C (PKC) podem
então fosforilar a CPI-17, uma proteína que inibe a fosfatase da cadeia leve da miosina
(MLCP) e com isso favorece os eventos de contração muscular (HIRANO, 2007;
SANDERS, 2008; SANDERS et al., 2012) (Figura 1).
Figura 1: Mecanismos de contração e relaxamento do músculo liso

VDCC-canais de cálcio dependentes de voltagem; NSCC-canais não seletivos de cátions; K+ íon potássio;
Ca2+ íon cálcio; Na+ íon sódio; IP3 trisfosfato de inositol; MLC20- cadeia leve de miosina ;MYPT- proteína
alvo da fosfatase da miosina; PP1c-proteína fosfatase 1; MLCP-fosfatase da cadeia leve de miosina; CPI17- proteína endógena de 17 kDa; PLCβ - fosfolipase C β; Gq11-Proteína Gq ou proteína 11; Gα12/13- proteína
Gα 12/13; RhoA-proteína GTPase da família Rho; RhoK- Rho quinase; ZIPK- proteína quinase de interação
zipper; Rho-GEF fator de permuta do GDP a GTP; PKC- proteína quinase C; GCsα e GCsβ- ciclase de
guanilil solúvel α e β; GMPc- monofosfato cíclico de guanosina; AMPc-monofosfato cíclico de adenosina;
PKG-proteína quinase G; PKA- proteína quinase A; NO-óxido nítrico.

Fonte: (Adaptado de SANDERS et al., 2012)

O relaxamento do músculo liso ocorre pela ação da fosfatase da cadeia leve da
miosina (MLCP), que desfosforila a MLC20, o que reduz o mecanismo das pontes
cruzadas, com subsequente relaxamento. Esse processo também ocorre em virtude
da liberação de mediadores NANC, como o óxido nítrico (NO) que ativa a guanilil
ciclase solúvel (GC), resultando na formação do monofosfato cíclico de guanosina
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(GMPc). O aumento na [GMPc] ativa a proteína cinase G (PKG), o que resulta na
ativação de canais para K+ na membrana plasmática gerando hiperpolarização e
consequentemente relaxamento muscular (KHROMOV et al., 2006; SANDERS et al.,
2012) (Figura 1).
Os canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP) estão entre os tipos ativados pelo
NO (KO et al., 2008; ASSIS et al., 2013). Esses canais são complexos heterooctaméricos, formados pelas subunidades retificadoras (Kir) e subunidades
receptoras

de

sufonilureias

(SUR).

O

fechamento

desses

canais

causa

despolarização de membrana celular e contração da musculatura lisa (KO et al.,
2008).
A secreção gástrica é constituída por muco, eletrólitos, íon bicarbonato (HCO3), fator intrínseco, gastrina, histamina e ácido clorídrico (HCl) (FRY, 2009).
O controle da secreção gástrica é resultado da interação das vias neural
(acetilcolina - ACh), endócrina (representada pela gastrina) e parácrina (histamina e
somatostatina) (BERRIDGE, 2014; SCHUBERT, 2014).
A ACh e a gastrina (GRP) são potentes estimulantes de secreção ácida. Seus
receptores M3 e CCK2, respectivamente, encontram-se acoplados a proteína
heterotrimérica Gq/11 e sua ativação promove, via fosfolipase C beta-1 (PLC-β1), a
formação de 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3), diacilglicerol (DAG) e aumento
intracelular do íon cálcio (Ca2+), culminando na translocação das vesículas contendo
a H+-K+ATPase para a membrana apical. Além disso, a PLC-β1 fosforila alvos
intracelulares como a fosfoproteína sensível ao cálcio de 28 kDa (CSPP-28) que
auxilia nesse processo (BERRIDGE, 2014) (Figura 2).
A gastrina pode ainda estimular de forma indireta a secreção gástrica por meio
da ativação de receptores CCK2 presentes nas células semelhantes às
enterocromafins (ECL) induzindo a liberação de histamina (QUEIROZ et al., 1993;
FERREIRA-JÚNIOR et al., 2016), que interage com os receptores H2 acoplados a Gs
estimulatória, o que promove via adenilato ciclase a produção de monofosfato cíclico
de adenosina (cAMP), o que resulta na ativação da PKA, ezerina, Lasp-1 e parcorina,
que culmina na translocação e ativação da bomba (CHU; SCHUBERT, 2013;
BERRIDGE, 2014).
Os principais inibidores da secreção ácida são a somatostatina, a
prostaglandina E2 (PGE2) e a prostaciclina (PGI2), que atuam em seus receptores
SStR2 e EP3, respectivamente, expressos na membrana das células parietais, os
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quais estão acoplados a proteína G inibitória (Gi), que uma vez ativada reduz os níveis
de AMPc impossibilitando a translocação e ativação da H+-K+ATPase (CHU;
SCHUBERT, 2013; BERRIDGE, 2014; SCHUBERT, 2014).
Figura 2. Mecanismos envolvidos na secreção ácida gástrica

+

SStR2- receptor de somatostatina tipo 2; Gi-Proteína G inibitória; Gs-Proteína G estimulatória; AC-ciclase de
adenilil; Gq-Proteína Gq ou proteína 11; PLC-fosfolipase C; M3-receptor muscarínico tipo 3; CCKB-Receptor
de colecistocinina tipo B; PKA-proteína quinase A; ER-retículo endoplasmático; CSPP-28-Fosfoproteína
sensível a concentração de Ca2+; CO2 -dióxido de carbono; ATP-trifosfato de adenosina; H+- íon hidrogênio;
HCO-3-íon bicarbonato; Cl- íon cloreto; InsP3 - 1,4,5 trisfosfato de inositol; AMPc-monofosfato cíclico de
adenosina; Ca2+ íon cálcio; PKC- proteína quinase C; H+/K+-ATPase-bomba de prótons; HCl - ácido clorídrico.

Fonte: (Adaptada de BERRIDGE, 2014)
A secreção intestinal é controlada por uma variedade de fatores, incluindo
acetilcolina (ACh) e peptídio intestinal vasoativo (VIP). A ACh atua pela via de
sinalização 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3)/Ca2+ e o aumento do cálcio ativa canais
para K+ e para Cl-, responsáveis pelo secreção de fluido. Por outro lado, o VIP age
pela via AMPc/PKA, pois essa quinase fosforilada controla o transporte de Cl- no
regulador de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR). O fluxo de Clpara o lúmen, em seguida, proporciona a atração de íons Na+, fornecendo o gradiente
osmótico para o fluxo de água (BERRIDGE, 2014) (Figura 3).
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Figura 3: Mecanismos envolvidos na secreção intestinal

Na+-íon sódio; M3-receptor muscarínico 3; ER-retículo endoplasmático; Ca2+ íon cálcio; K+ íon potássio; PLC
- fosfolipase C ; AC-ciclase de adenilil; Gq-Proteína Gq ou proteína 11; CaMKII- proteína quinase dependente
de cálcio/calmodulina; Cl- íon cloreto; ATP-trifosfato de adenosina; Gs-Proteína G estimulatória; PKAproteína quinase A; VIP- peptídio intestinal vasoativo; cGKII- cGMP dependente de quinase II; GMPcmonofosfato cíclico de guanosina; AMPc-monofosfato cíclico de adenosina; CFTR- regulador de condutância
transmembrana da fibrose cística; CT- toxina colérica; GTP- trifosfato de guanosina; toxina STa- enterotoxina
termoestável da Escherichia. coli; PGC-C- proteína ciclase de guanilil C.

Fonte: (Adaptada de BERRIDGE, 2014)
Perturbações nas funções do trato gastrintestinal (TGI) podem levar a várias
complicações gastrintestinais, que muitas vezes são causadas ou estão associadas a
distúrbios de secreção ou motilidade, tais como: disfagia, dispepsia, náusea idiopática
crônica, úlcera péptica, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal,
constipação e diarreia (SMOUT; MUNDT, 2009; KOTA et al, 2012; SALAKO et al,
2015).

2.2 Úlcera péptica
2.2.1 Etiologia
A úlcera péptica está entre as doenças gastrintestinais mais relatadas na
clínica, sendo uma afecção complexa e multifatorial, caracterizada pela presença de
pontos hemorrágicos e/ou lesões necrotizantes que ocorrem no esôfago, estômago
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ou duodeno (MALFERTHEINER; CHAN; MCCOLL, 2009; SUMBUL, 2011;
TARNAWSKI;

AHLUWALIA,

2012;

FARZAEI;

ABDOLLAHI; RAHIMI,

2015).

Histologicamente, essas lesões podem afetar a mucosa e a submucosa e se estender
até a camada muscular da mucosa gastrintestinal (URS; NARULA; THOMSON, 2014).
Morfologicamente, a úlcera péptica apresenta duas estruturas, a margem e a
base da úlcera. A margem é formada pela mucosa adjacente não necrosada, onde as
glândulas tornam-se dilatadas e suas células sofrem diferenciação, expressam
receptores para o fator de crescimento epidermal (EGF) e proliferam ativamente
formando uma característica zona de cicatrização (TARNAWSKI, 2010). A base da
úlcera é formada por tecido de granulação, que é composto de macrófagos,
fibroblastos e células endoteliais proliferativas que formam microvasos sanguíneos
(TARNAWSKI; AHLUWALIA, 2012; TARNAWSKI; AHLUWALIA; JONES, 2014).
Os sintomas mais comuns relatados na úlcera péptica são dor ou desconforto
abdominal, sensação de plenitude, fadiga, vômito e perda de peso (AWAAD; ELMELIGY; SOLIMAN, 2013).
Em indivíduos com úlcera gástrica a dor localiza-se na região epigástrica após
a ingestão de alimentos e normalmente está associada com a falta de apetite e perda
de peso. Já na úlcera duodenal a dor ocorre com sensação de ardência que surge 23 horas após as refeições (NIETO, 2012).
A fisiopatologia da úlcera péptica está relacionada ao desequilíbrio entre os
fatores agressores (endógenos e exógenos) e fatores protetores da mucosa (NIETO,
2012). Os fatores protetores compreendem: fatores pré-epiteliais (muco, íons
bicarbonato, fosfolipídios de membrana e o ácido gástrico, este último protege a
mucosa contra microorganismos); fatores epiteliais (células epiteliais, fatores de
crescimento e renovação celulares) e fatores sub-epiteliais (inervação sensorial, fluxo
sanguíneo, fatores que atuam na reconstituição do epitélio e os moduladores da
barreira gástrica - prostaglandinas, óxido nítrico e o sistema antioxidante) (LAINE;
TAKEUCHI; TARNAWSKI, 2008; NAYEB-HASHEMI; KAUNITZ, 2009; TARNAWSKI,
AHLUWALI; JONES, 2014) (Figura 4).
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Figura 4: Fatores protetores da mucosa gástrica

Fonte: (Adaptado de LAINE; TAKEUCHI; TARNAWSKI, 2008)
Os fatores agressores endógenos compreendem o ácido clorídrico, pepsina,
sais biliares e espécies reativas de oxigênio (EROs) (TARNAWSKI; AHLUWALIA;
JONES, 2014; PALILEO; KAUNITZ, 2011) e os fatores exógenos consistem no
consumo de álcool, uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), estilo
de

vida

estressante,

tabagismo

e

infecções

por

Helicobacter

pylori

(BANDYOPADHYAY et al., 2001; NAJM, 2011; FARZAEI; ABDOLLAHI; RAHIMI,
2015).
O etanol é um dos principais fatores exógenos irritantes da mucosa gástrica
(HIRUMA-LIMA et al., 2009; LIU et al., 2012), uma vez que solubiliza a camada muco
protetora, promove liberação de mediadores inflamatórios como interleucinas (IL-1β e
TNF-α) (PIOTROWSKI et al., 2008; ANTONISAMY et al., 2015), produz o aumento de
EROS (ânios superóxido e radicais hidroxila) e causa a retrodifusão dos íons H+ que
lesionam a mucosa gástrica (SZABO; BROWN, 1987; MORAES et al., 2009).
O uso contínuo dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) causam uma
ação citotóxica direta sobre a mucosa gástrica, levando a desestabilização da camada
de fosfolipídeos, aumentando sua permeabilidade, o que leva a retrodifusão dos íons
H+ sobre o epitélio gástrico. Também provoca ação sistêmica inibindo a enzima
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ciclooxigenase (COX), o que diminui a produção de prostaglandinas endógenas
citoprotetoras, como a PGE2 e PGI2 (WALLACE, 2008; SOSTRES et al., 2010).
Os efeitos prejudiciais promovidos pelo AINES no duodeno diferem em parte
daqueles observados no estômago, pois além da inibição da COX, envolvem alteração
da microbiota intestinal e citotoxicidade em virtude de desregulação da secreção biliar
(WALLACE, 2012; BLACKLER et al., 2014).
Um estilo de vida estressante por sua vez leva à ativação do sistema nervoso
autônomo simpático (SNAS) e parassimpático (SNAP). A ativação de neurônios do
SNAS promove liberação de noradrenalina, a qual ativa os receptores 1, induzindo
processo isquêmico que gera peroxidação lipídica (MORSY; EL-SHEIKH, 2011;
RAMSAY; CARR, 2012). Já a estimulação do sistema parassimpático leva ao
aumento na liberação de acetilcolina e ativação dos receptores M3, o que promove
aumento da motilidade gástrica e da secreção ácida (RAO; VERMA; VIJAYAKUMAR
2008; MORSY et al., 2012). Além disso, o estresse também causa redução dos níveis
de prostaglandinas citoprotetoras (PGE2 e PGI2) e elevação da produção de citocinas
pró-inflamatórias tais como, fator de necrose tumoral α (TNF-α) e interleucina 1β (IL1β) (HIRUMA-LIMA et al., 2006; SYAM et al., 2009).
O uso do tabaco altera o equilíbrio entre apoptose e proliferação celular da
mucosa gastrintestinal e promove disfunções na atividade de neutrófilos e
macrófagos, eventos que contribuem para falhas na preservação da integridade da
mucosa gastrintestinal (ZHANG et al., 2012).
Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa flagelada e espiralada, que
coloniza a mucosa gástrica (PAPAMICHAEL; KONSTANTOPOULOS; MANTZARIS,
2014; WHITE et al., 2015). Para garantir sua sobrevivência, a bactéria produz a
enzima urease que converte a uréia em amônia e dióxido de carbono, que funcionam
como tampões do ácido gástrico protegendo-a de um ambiente gástrico hostil
(PROCTOR; DEANS, 2014).

Outros fatores de virulência, tais como citotoxina

associada ao gene A (CagA) e citotoxina vacuolizante (VacA), contribuem para a
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e de espécies reativas de
nitrogênio (ERNs), o que resulta em estresse oxidativo. Em consequência a este
processo, ocorrem danos ao DNA, morte celular, que tem sido relacionada ao
surgimento da úlcera (HANDA; NAITO; YOSHIKAWA, 2011; WHITE et al., 2015).
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2.2.2 Epidemiologia
A úlcera péptica é uma desordem gastrintestinal que acomete cerca de 10% da
população mundial em algum momento da vida (NIETO, 2012), sendo a úlcera
duodenal (UD) de 2 a 4 vezes mais frequentes que o tipo gástrico (CHAN; LEUNG,
2002; PARK et al., 2013).
As úlceras duodenais são mais prevalentes nos países ocidentais e as
gástricas nos países orientais (LIU; CRAWFORD, 2005; GROENEN et al, 2009).
De acordo com estudos epidemiológicos conduzidos por Groenen et al. (2009),
cerca de 58% dos indivíduos acometidos pela úlcera duodenal são homens enquanto
que 42% dos portadores são mulheres. Para o tipo gástrico, 51% dos portadores são
homens e 49% são mulheres. Quanto à faixa etária, a úlcera gástrica acomete
preferencialmente indivíduos entre 60-70 anos, e inicia-se geralmente após os 50
anos. Já o tipo duodenal atinge uma faixa etária entre 50-60 anos, com início mais
precoce, por volta dos 20 anos.
No Brasil, não se conhece de forma precisa a real incidência da úlcera péptica,
a qual varia de 1 a 20%, devido à subnotificações dos casos justificadas pela variação
das populações estudadas, diferenças na coleta dos dados e critérios selecionados
para o diagnóstico (CASTRO et al., 2009).
Quanto à mortalidade em decorrência da úlcera péptica, pesquisas realizadas
com a população brasileira indicaram maiores taxas nas regiões Norte (21,0/100 mil
habitantes) e Nordeste (17,7/100 mil habitantes), sendo predominantes em homens
com idade mais avançada (OLIVEIRA et al., 2015).

2.2.3 Terapêutica da úlcera péptica
Os fármacos utilizados no tratamento da úlcera péptica agem por dois
mecanismos: redução da secreção ácida gástrica (neutralização ou inibição) ou por
estimulação dos mecanismos protetores da mucosa (AWAAD; EL-MELIGY;
SOLIMAN, 2013; NAJM, 2011) (Figura 5).
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Figura 5: Terapêutica da úlcera péptica

H. pylori= terapia tripla
ou quádruplaIBP+antimicrobianos

Fonte: (Adaptado de OLBE; CARLSSON; LINDBERG, 2003)
Os antiácidos, a exemplo do hidróxido de alumínio e do hidróxido de magnésio,
agem instantaneamente neutralizando o ácido clorídrico estomacal e inibindo a
pepsina. A principal limitação dessa classe de medicamentos é o curto tempo de
duração, além dos efeitos colaterais e da alta taxa de reincidiva e, por isso, eles não
são tão utilizados no tratamento da úlcera (AIHARA et al., 2003). Seu curto tempo de
ação pode ser prolongado em associação com agentes anticolinérgicos, os quais
reduzem o esvaziamento gástrico tornando a ação neutralizante dos antiácidos mais
duradoura (MATON; BURTON, 1999; MEJIA, 2009). Além disso, os fármacos
anticolinérgicos, como pirazenpina e telezenpina, diminuem a secreção ácida por meio
de uma ação antagônica sobre os receptores M3. O uso terapêutico desta classe se
tornou obsoleto devido aos efeitos colaterais como boca seca, visão turva e
constipação (AIHARA et al., 2003; HOLLE, 2010).
Os antagonistas dos receptores H2 atuam bloqueando reversivelmente os
receptores 2 da histamina das células parietais do estômago (SACHS; SHIN; HUNT,
2010). Os mais utilizados na clínica são a cimetidina e a ranitidina que inibem a
secreção ácida em 50% e 70%, respectivamente (HETZEL; HECKER; SHAERMAN,
1980; HOLLE, 2010). No entanto, esses medicamentos apresentam como efeitos
colaterais e/ou adversos cefaléia, tontura, dor muscular, prisão de ventre, náusea,
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alterações hematológicas, galactorréia (mulheres) e ginecomastia (homens) (AIHARA
et al., 2003; RANG et al., 2012).
Os inibidores da bomba de prótons (IBP), tais como omeprazol, lansoprazol,
pantoprazol e esomeprazol, são os mais potentes supressores de secreção ácida,
pois promovem inativação irreversível da bomba de prótons (SACHS; SHIN; HUNT,
2010). Entretanto são citados na literatura diversos efeitos adversos desses fármacos,
tais como alterações no metabolismo do citocromo P 450 e inibição na absorção de
vitamina B12 (NAJM, 2011), se fazendo necessária a busca por substitutos
terapêuticos que proporcionem um efeito equiparado ao destes medicamentos, mas
com redução dos seus efeitos colaterais.
No caso de úlceras relacionadas à infecções por H. pylori são utilizadas as
terapias tripla (IBP + claritromicina+ amoxicilina ou metronidazol) ou quádrupla (IBP,
bismuto, metronidazol e tetraciclina) (COELHO; COELHO, 2014). O tempo de duração
do tratamento vai de 10 a 14 dias, e pode ocorrer resistência ao metronidazol em
virtude do uso prolongado (LEE; KIM, 2011; TANG; CHAN 2012).

2.3 Doenças inflamatórias intestinais

2.3.1 Etiologia
Doenças inflamatórias intestinais (DII) são desordens crônicas do trato
gastrintestinal (TGI), caracterizadas por fases alternantes de remissão e recidiva. Elas
são representadas principalmente pela Doença de Crohn (DC) e Colite Ulcerativa
(CU), que embora compartilhem algumas características, diferem quanto a
localização, distribuição, acometimento do tecido e perfil inflamatório (WALLACE,
2014; SOUZA; FIOCCHI, 2016).
A doença de Crohn é uma inflamação de natureza transmural que pode
acometer qualquer porção do TGI, desde a boca até o ânus. Ela atinge de forma
descontínua, preferencialmente íleo e cólon, mas pode afetar as regiões superiores
do trato gastrintestinal (ABRAHAM; CHO, 2009; BAUMGART, SANDBORN, 2012)
(Figura 6).
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Figura 6: Características diferencias entre DC e CU

Doença de Crohn

Lesões descontínuas

Colite ulcerativa

Inflamação não transmural
e contínua em todo o cólon,
começando no reto

Pseudopólipos
Úlceras
Inflamação transmural
Ulcerações e fissuras

Fonte: (Adaptadado de http:www.pahology.com.br/)
A patologia desta doença pode ser associada com granulomas intestinais,
infiltração de macrófagos, linfócitos e eosinófilos, lesões aftosas, estenoses, fístulas,
abcessos, fibrose e hipertrofia da parede intestinal (MAS-MOYA; SINGHI, 2015;
TOLEDO et al., 2016).
Os sintomas clássicos de pacientes portadores da DC são fadiga, diarreia
prolongada podendo ser sanguinolenta, dor abdominal, perda de peso e febre
(WALLACE et al., 2014).
O perfil inflamatório na DC é caracterizado por predominância de linfócitos
CD4+ com fenótipo Th1 e Th17. As células Th1 sofrem polarização na presença da IL12 e secretam TNF-α e IFN- γ e a Th17, tem como principais citocinas envolvidas na
sua polarização IL-6, TGF-β e IL-23 que promove a expansão e manutenção dessas
células que depois de polarizadas secretam IL-17 e IL-22 (Figura 7).
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Figura 7: Diferenças no perfil inflamatório entre Doença de Crohn e Colite Ulcerativa
Lúmen intestinal

Antígeno luminal

Ácido
retinoico
Macrófago

Macrófago

sangue

DC- célula dendrítica; IL- interleucina; CD- Doença de Crohn; UC- Colite ulcerativa; CTLA-4Proteína
4 associada ao linfócito T citotóxico; TGF-β- Fator de transformação de crescimento beta; TNF-α- Fator de
necrose tumoral alfa; Tr1- Célula T reguladora; INF-γ- Interferon gama; ABs- anticorpos; NKT- Células
Natural killer T; ICAM-1- Molécula de adesão tipo 1; VCAM-1-proteína de adesão celular vascular-1;
MadCAM-1- Molécula de adesão adressina da mucosa vascular; Th0- célula T naive , Th1- célula T efetora
da mucosa tipo 1; Th2- célula T efetora da mucosa tipo 2; Th17- célula T efetora da mucosa tipo 17; CD20antígeno do linfócito B; CCR9- receptor de quimiocina tipo 9; CCL25- ligante 25 de quimiocina.

Fonte: (Adaptado de VALATAS et al., 2013)
A colite ulcerativa é uma doença inflamatória não transmural geralmente
restrita ao cólon e que tende a ser distalmente mais grave. As alterações típicas da
mucosa consistem em ulceração, hemorragia,

granularidade

e friabilidade

(SATSANGI et al., 2006; DE ROCHE et al., 2014). Essas anormalidades podem se
apresentar ao longo do reto e cólon (pancolite), isoladas no lado esquerdo (colite
distal), envolvendo cólon sigmoide e reto (proctestigmoidite) ou limitadas ao reto
(proctite) (TEIXEIRA; HOSNEC; SOBRADO, 2015) com a presença de lesões anais
que consistem em fissura, fístula, escoriações na pele e abscessos (MAS-MOYA;
SINGHI, 2015).
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As características histopatológicas da CU incluem inflamações e úlceras nas
paredes da mucosa e submucosa, infiltração de neutrófilos na lâmina própria e criptas,
além de depleção das células globet produtoras de mucina e distorção da glândulas
da mucosa (XAVIER; PODOLSK, 2007; LANGE; BARRETT, 2015).
A CU é caracterizada por sangramento retal, passagem de muco pelo reto, dor
abdominal inferior, evacuações frequentes e tenesmo (WALLACE, 2014).
Quanto ao perfil inflamatório, a colite ulcerativa é caracterizada por células Th2
e Natural killer (NK) que têm sua diferenciação mediada pelas citocinas IL-4 e IL-13,
respectivamente. A polarização destas células inicia uma cascata inflamatória que
envolve ativação endotelial, produção de quimiocinas e recrutamento de células
inflamatórias (VALATAS et al., 2013) conforme observado na figura 7.
A etiologia das doenças inflamatórias intestinais é multifatorial, pois se
desenvolve a partir da interação de 4 componentes distintos: susceptilidade genética,
alterações na microbiota intestinal, fatores ambientais e imunológicos (SOUZA;
FIOCCHI, 2016).

2.3.1.1 Fatores ambientais
Os fatores ambientais contribuem para o desenvolvimento de DII, o que tem
resultado em um aumento significativo destas afecções em muitos países durante as
últimas décadas (ANDERSEN et al., 2012). Dentre os fatores estão incluídos dieta,
tabagismo, fármacos, fatores psicológicos, alterações na microbiota, permeabilidade
da mucosa intestinal e agentes microbianos (DANESE; SANS; FIOCCHI, 2004;
FROLKIS et al., 2013).
O tabagismo atua de forma prejudicial sobre a DC por meio do aumento de
bactérias patogênicas e de falhas nas funções das células inflamatórias, resultando
em aumento da produção de IL-8 e diminuição de IL-10 (NIELSEN et al., 2009; ROM
2013). Por outro lado, os benefícios do cigarro na colite ulcerativa são provenientes
da redução dos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como IL-8, aumento na produção
de muco e na expressão de proteínas associadas às junções tight, o que diminui a
permeabilidade epitelial do intestino (COSNES, 2004; BASTIDA; BELTRÁN, 2011;
ROM 2013).
O estresse psicológico agudo ou crônico agrava o curso das DII, pois a ativação
do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) promove inibição do sistema imune e
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danos nas funções digestivas resultando em uma reação inflamatória em portadores
destas doenças (MAWDSLEY; RAMPTON, 2005; TRIANTAFILLIDIS; MERIKAS;
GIKAS, 2013). É também observada redução dos microrganismos que atuam de
forma benéfica, gerando alterações na microbiota intestinal, o que leva ao
desenvolvimento de um processo inflamatório (TRIANTAFILLIDIS; MERIKAS; GIKAS,
2013).
A utilização regular de fármacos como, contraceptivos orais, anti-inflamatórios
não esteroidais (AINES) e antimicrobianos está relacionada ao desenvolvimento e/ou
agravamento das DII (KONDAMUDI et al., 2013).
Diversos estudos têm demonstrado aumento no risco de desenvolvimento de
DC e CU entre mulheres que fazem uso contínuo de contraceptivos orais (KHALILI et
al.,

2013).
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imunomoduladores relacionados à supressão do fator nuclear kB (NF-kB), isquemia
intestinal e proliferação de macrófago (EVANS et al., 2001; CORNISH et al, 2008;
PONDER; LONG, 2013).
Os AINES por sua vez, são uma classe de medicamentos que agem inibindo a
enzima

ciclooxigenase

(COX)

com

consequente

inibição

da

síntese

de

prostaglandinas, o que acarreta lesões no trato gastrintestinal superior (estômago e
duodeno), bem como, no intestino delgado e grosso (CIPOLLA et al, 2002; VERMA et
al., 2013). Esse efeito se atribui a sua circulação êntero-hepática que danifica os
fosfolipídios de membrana levando a perda da integridade e aumento da
permeabilidade intestinal (CIPOLLA et al., 2002).
Os antimicrobianos são medicamentos que contribuem para o desenvolvimento
das DII são, pois eles podem alterar a microbiota intestinal (KONDAMUDI et al., 2013),
o que promove um desequilíbrio chamado disbiose, que causa resposta imune
inadequada, além de promover uma deficiência na tolerância à bactérias comensais
(HAWRELAK; MAYERS, 2004; FERREIRA et al., 2014). Estudos conduzidos em
indivíduos e modelos animais têm mostrado o papel central de bactérias na
patogênese das DII. Logo, indivíduos portadores de CU e DC apresentam no lúmen
intestinal aumento de bactérias patogênicas, como Escherichia coli e uma carência de
espécies benéficas como, Lactobacillus e Bifidobacterium, quando comparado a
indivíduos saudáveis (IEBBA; ALOI; CIVITELLI, 2011; EECKHAUT, 2012).
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2.3.1.2 Fatores genéticos
Indivíduos geneticamente susceptíveis desenvolvem as DII devido a uma
resposta imune anormal aos microrganismos da flora intestinal (GEREMIA et al.,
2014).
Vários genes de susceptibilidade às DII já foram identificados, entre eles o
NOD2, também conhecido como CARD15 ou IBD1 e o ITLN1 que afeta as células
imunes inatas danificando suas funções, ocasionando alterações na microflora
intestinal (CADWELL, 2010; HISAMATSU et al., 2013; SOBCZAK et al., 2014).
A função do NOD2 envolve a ativação da via NF-kB, em resposta a
componentes bacterianos como lipopolissacarídeos e peptidoglicano (OGURA et al,
2001; INOHARA et al, 2001; OGURA et al, 2003). Mutações nesse gene afetam sua
capacidade regulatória sobre essa via, o que leva a um descontrole dos agentes
bacterianos patogênicos (UEMATSU, 2009; MANCUSO et al.,2004; ISHIHARA et al.,
2009).
Os genes E-cadherin, Muc2, IRGM, ATG16L1 e MDR1 também estão
envolvidos na patogênese das DII (MUISE et al., 2009).
ATG16L1 e IRGM são genes relacionados à autofagia, que é um processo
responsável pela manutenção da homeostase celular, renovação de organelas e
eliminação de microrganismos. Mutações nesses genes ocasionam disfunções
autofágicas que tem sido associadas às DII (GOTO; KIYONO, 2012; ANTONI et al.,
2014).
Os fatores ambientais ou genéticos promovem alterações nas funções de
barreira na mucosa intestinal. Esses eventos induzem a translocação de bactérias
comensais e produtos microbianos para a parede do intestino, levando à ativação de
células imunes e consequentemente à produção de citocinas. Se a inflamação aguda
da mucosa não for controlada por mecanismos anti-inflamatórios e pela supressão da
resposta imune pró-inflamatória, um processo inflamatório intestinal crônico se
desenvolve, o que pode resultar em complicações da doença e destruição de tecidos
(NEURATH, 2014) (Figura 8).
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Figura 8: Patogênese das doenças inflamatórias intestinais

Fase IV:
Destruição tecidual
e complicações

Fonte: Adaptado de NEURATH, 2014

2.3.1.3 Fatores imunológicos envolvidos nas DII
O sistema imunológico intestinal tem como função fornecer uma resposta
imune rápida e eficaz contra bactérias patogênicas e manter a tolerância em relação
aos alimentos e antígenos bacterianos (GEREMIA et al., 2014). Ele é responsável
pelo controle de mecanismos regulatórios e pela manutenção do estado anérgico que
é a perda da resposta frente a alguns antígenos que normalmente ocorrem na flora
comensal (SOBCZAK et al., 2014).
As respostas imunes inatas e adaptativas envolvem a participação das células
epiteliais do intestino, células dendríticas, macrófagos, monócitos, células natural killer
(NK), células linfoides inatas e células T e B (HISAMATSU et al., 2013).
As células dendríticas intestinais estão envolvidas na apresentação antigênica
e ativação dos linfócitos T e B o que pode contribuir para a inflamação por meio da
produção de citocinas pró-inflamatórias que são cruciais para DII (KELSALL; LEON,
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2005). O tipo de mediador que as células dendríticas produzem determinará o subtipo
de célula T a ser ativada (Th1, Th2 ou Th17) (VAN LIEROP et al., 2009). A
desregulação das células efetoras T juntamente com o desequilíbrio Treg/Th1,Th2
participam do desenvolvimento das DII (LEON et al, 2006; SANCHEZ-MUÑOZ;
DOMINGUEZ-LOPEZ; YAMAMOTO-FURUSHO, 2008).
Os macrófagos tipo 1 estão envolvidos no processo inflamatório por meio da
secreção de mediadores inflamatórios como IL-1, IL-6, TNF-α e óxido nítrico (KRUIS
et al., 2009; DIGNASS et al., 2009; MOWAT et al., 2011), o que sugere seu papel na
patogênese das DII (KAMADA et al., 2008; AHERN et al., 2010). Já os macrófagos
tipo 2 desempenham um papel protetor importante na imunidade contra patógenos
intestinais (MOWAT et al., 2011). Além de possuírem propriedades antibacterianas,
estão envolvidos na reparação tecidual e no controle da inflamação por meio da
secreção de citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β (MOSSER, 2003; HISAMATSU
et al, 2013).
Os monócitos contribuem para início e amplificação do processo inflamatório
intestinal, pois produzem proteases, o que acelera a migração de neutrófilos e a
geração de EROs, além de aumentar a permeabilidade vascular. Essas células
também participam da inflamação por meio da diferenciação à macrófagos e células
dendríticas (YURYEVA et al, 2015).
As células natural killer (NK) são células imunes da mucosa relacionadas com
as DII. Estão envolvidas na manutenção da barreira intestinal, indução da inflamação
e regulação do reparo tecidual (LAMKANFI; DIXIT, 2012; GOTO; IVANOV, 2014). As
NK

respondem

rapidamente

aos

antígenos

apresentados

pelas

células

apresentadoras de antígenos (APCs) e secretam IL-13 (HISAMATSU et al., 2013).
Esta citocina possui um papel importante na colite ulcerativa, pois causa danos nas
células epiteliais do intestino (KAWASHIMA et al., 2011).
As células linfoides inatas (ILCs) são uma família de células que estão
envolvidas na imunidade e na regulação do reparo tecidual (MJOSBERG et al, 2012).
Com base nas características funcionais e fenotípicas, elas são divididas em três
subtipos: categoria 1 engloba células natural killer (NK) e células ILC1, que secretam
INF-γ envolvido na ativação da resposta Th1; categoria 2 inclui células ILC2, que
produzem IL-5 e IL-13, mediadores relacionados com a via Th2; categoria 3 composta
pelas células ILC3 que produzem IL-17 e IL-22 associadas a via Th17 (SPITS et al,
2013).
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Respostas anormais das ILCs podem alterar a imunidade intestinal e causar
inflamação. Em indivíduos com DC a frequência de ILC1 e ILC3 é aumentada
comparado a indivíduos saudáveis (SPITS; CUPEDO, 2012). As ILCs juntamente com
as células Th1 e Th17 podem ser alvos para o tratamento das DII (GEREMIA et al.
2011).

2.3.2 Doenças inflamatórias intestinais e citocinas
As citocinas são proteínas de baixo peso molecular produzidas pelas células
imunes que podem alterar muitos processos biológicos. Elas atuam como
mensageiros intracelulares que promovem a comunicação entre as células, regulam
a inflamação local ou sistêmica, exercendo efeitos pró ou anti-inflamatório e estimulam
a proliferação e diferenciação celular (VANHA-AHO; VALANNE; RÄMET, 2016).
As citocinas tem um papel essencial na sinalização das DII, pois determinam a
diferenciação de células T Naive (Th0) (SANCHEZ-MUÑOZ; DOMINGUEZ-LOPEZ;
YAMAMOTO-FURUSHO, 2008). As células Th0, após ativação, podem se diferenciar
em células Th1, Th2, Th17, Th9, Th22 e Th regulatórias (Treg) (WALLACE et al., 2014;
RAPHAEL et al., 2015).
Em indivíduos com DII e em modelos experimentais de colite ulcerativa, tem
sido mostrado que citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias são produzidas por
várias células do sistema imune da mucosa em resposta a causas ambientais, tais
como microrganismos comensais, a exemplo das células dendríticas, macrófagos,
neutrófilos, NK, células epiteliais intestinais, células linfóides inatas, células T efetoras
da mucosa (Th1, Th2 e Th17) e Tregs (NEURATH, 2014).
Respostas inadequadas destas células levam a uma secreção exacerbada de
citocinas causando anormalidades nos componentes do sistema inato e adaptativo,
sendo estas proteínas, os mediadores principais nas lesões da mucosa de indivíduos
com DII (WALLACE et al., 2014; GEREMIA et al., 2014).
O perfil de citocinas derivadas das células T encontradas na mucosa, difere
entre Doença de Crohn e Colite Ulcerativa. Estudos relatam que estas doenças
apresentam diferentes respostas imunes pró-inflamatórias. As respostas Th1
caracterizam a patogênese da DC, enquanto a CU é mediada pelas respostas Th2
(WALLACE et al., 2014; GEREMIA et al., 2014).
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A principal citocina responsável pela diferenciação das células Th0 para Th1 é
a IL- 12, entretanto, as citocinas IL-23 e IL-27 também têm sido apontadas como
indutoras dessa polarização. Após a diferenciação as Th1 secretam interferon gama
(INF-γ), TNF-α, IL-12 e promove resposta efetiva contra patógenos intracelulares por
meio da diferenciação de linfócito T citotóxico (BROMBACHER, KASTELEIN, ALBER,
2003; ANNUNZIATO; ROMAGNANI; ROMAGNANI, 2015).
A principal citocina produzida pelas células Th1 é o INF-γ, que também é
secretado pelas células apresentadoras de antígenos (APCs). Ele tem um elevado
potencial pró-inflamatório e possui vários papeis importantes, como, indução da
apoptose de enterócitos, aumento da expressão de receptores Toll-like (TLR) pelas
células imunes e liberação de TNF-α por macrófagos ativados (BOSISIO et al., 2002;
RAPHAEL et al., 2015; GEREMIA et al., 2014).
O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória secretada por macrófagos, linfócitos,
neutrófilos e células Th1 e está relacionado a respostas imunes inatas e adaptativas
(MACDONALD et al., 2012; GEREMIA et al., 2014). Esta citocina tem um
envolvimento essencial na patogênese das DII, por meio da ativação da via NF-kB,
que promove a transcrição de múltiplos genes envolvidos na cascata inflamatória
(TANAKA et al, 2005; MIAO et al., 2015) e pela diferenciação das células do estroma
da lâmina própria em miofibroblastos ativados que iniciam a produção das
metaloproteinas (MMPs), enzimas que degradam tecidos e promovem apoptose de
células epiteliais (BIANCHERI et a., 2013; GEREMIA et al., 2014; NEURATH, 2014).
Indivíduos com DC mostraram um aumento das citocinas INF-γ, TNF-α, IL-1,
IL-12 quando comparado aos indivíduos com CU ou saudáveis (BREESE et al., 1993;
NOGUCHI et al.,1995; WALLACE et al., 2014).
A interleucina 1 (IL-1) é uma citocina pró-inflamatória, que afeta a proliferação
celular, a diferenciação e a função de muitas células imunocompetentes inatas e
específicas e atua como um fator pirogênico endógeno (AKDIS et al., 2011; SARLOS
et al., 2014). Ela promove recrutamento de neutrófilos, estimula produção de IL-6 por
macrófagos, ativa as ILCs e promove desenvolvimento de tumores (NEURATH, 2014).
A família IL-1 é composta por duas proteínas principais, IL-1α e a IL-1β
(DINARELLO, 2009). Entretanto, IL-1β tem um papel principal na iniciação e
amplificação da resposta inflamatória (DINARELLO, 2009; SARLOS et al., 2014). A
realização de biópsias na mucosa intestinal de indivíduos com DC e CU têm mostrado
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aumento nos níveis de IL-1 quando comparado a indivíduos saudáveis, o que indica
a participação desta citocina nas DII (NEURATH, 2014).
As células Th2 sofrem diferenciação pela IL-4, secretando IL-4, IL-5 e IL-13
(VAHEDI et al, 2013; RAPHAEL et al., 2015). Dados da literatura mostram que
indivíduos com CU possuem elevados níveis de citocinas derivadas das células Th2,
especialmente, IL-5 e IL-13 (FUSS; STROBER, 2008; HELLER et al., 2005;
NEURATH et al., 2002; NEURATH, 2014).
A IL-4 é essencial na ativação de linfócitos B aumentando a produção de IgG e
IgE e induz a diferenciação das células Th9 levando a secreção de IL-9, que está
relacionada ao recrutamento de mastócitos (RAPHAEL et al., 2015).
A IL-13 promove fibrose e apoptose das células epiteliais e aumenta a
permeabilidade intestinal (GEREMIA et al., 2014). Anticorpos específicos para IL-13
amenizaram a colite induzida por oxazolona, sugerindo que esta citocina pode ser um
potencial alvo terapêutico (HELLER et al., 2005; NEURATH, 2014).
As células Th17 são ativadas pela combinação do TGF-β e da IL-6 e são
induzidas a se diferenciar em células secretoras de IL-17 e IL-21 (ZHOU et al.,2007).
Entretanto, a IL-23 promove a expansão e manutenção dessas células (ZHOU et al.,
2007; GEREMIA et al., 2014).
A citocina IL-17 possui efeitos biológicos pró-inflamatórios, tais como, ativação
de vários alvos celulares como macrófagos/monócitos, fibroblastos e o recrutamento,
ativação e migração de neutrófilos (AWANE; ANDRES; REINECKER, 1999;
WITOWSKI et al., 2000; WALLACE et al., 2014).
Indivíduos com DC e CU apresentam aumento na expressão de IL- 17 na
mucosa intestinal quando comparado a indivíduos saudáveis, sugerindo o
envolvimento destas citocinas no desenvolvimento das DII (FUJINO et al., 2003;
KOBAYASHI et al., 2008; GEREMIA et al., 2014).
A IL-10 desempenha um papel protetor por atuar na regulação do sistema
imune da mucosa (MORSY; EL-SHEIKH, 2011), sendo a mais importante citocina com
atividade anti-inflamatória. Ela é produzida por células imunes ativadas como
monócitos, macrófagos, células T e B (SIEWE et al., 2006; SABAT et al., 2010). Essa
citocina impede a apresentação de antígenos e induzem a sinalização STAT3 nas
células regulatórias, o que reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias (DENIZ et
al., 2008; SARLOS et al., 2014; NEURATH, 2014).
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A imunologia das DII envolve o desequílibrio entre células T efetoras próinflamatórias e células Treg (CATANA et al, 2015).
As células Treg são diferenciadas a partir das células T naive na presença do
fator de transcrição de proteína p3 (Foxp3), produzindo mediadores anti-inflamatórios
como, IL-10 e TGF-β (CATANA; BERINDAN-NEAGOE, 2012; CATANA et al, 2015).
As Treg contam com um importante papel imunorregulador no intestino, em que
a mucosa é constantemente exposta a diversos patógenos alimentares e bactérias
comensais. Estas células são ricamente encontradas na lâmina própria e têm a função
de preservar a tolerância imunológica e a homeostase (GEEM et al., 2015). Elas agem
impedindo a apresentação do antígeno, modulam a sobrevivência de células T por
meio da secreção de citocinas imunossupressoras (IL-10, TGF-β e IL-35), inibem a
produção de citocinas pró-inflamatórias e aumentam as moléculas imunorregulatórias
de superfície celular (CTLA-4 e LAG-3), bem como, seus respectivos ligantes das
células alvo (GEEM et al., 2015).
A redução nos níveis e limitações funcionais das Treg podem contribuir para
patogênese das DII. Estudos têm mostrado que humanos, assim como, camundongos
deficientes de CTLA-4, LAG-3, IL-10 ou IL-35 são incapazes de regular o aumento da
expressão de células T, o que corrobora ao desenvolvimento da CU (HUANG et al.,
2004; GEEM et al., 2015). Estes achados demonstram a viabilidade da imunoterapia
com as células Treg para reverter a inflamação intestinal crônica (COLLISON et al.,
2007; HUANG et al., 2004; GEEM et al., 2015).

2.3.3 Doenças inflamatórias intestinais e o envolvimento do NO e PGs
O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa produzida por 3 subtipos da
enzima sintase do óxido nítrico (NOS), que são, NOS neuronal (nNOS), NOS
endotelial (eNOS) e NOS induzível (iNOS), não sendo esta última expressa
usualmente nas células e sim induzida por lipopolissacarídeos bacterianos, citocinas
e outros agentes (FORSTERMANN; SESSA, 2012).
O NO possui funções anti e pró- inflamatória. Esta molécula protege a mucosa
gástrica regulando o fluxo sanguíneo, secreção das células epiteliais e a função da
barreira protetora. Por outro lado, uma elevação nos níveis de NO produzido pela
iNOS pode promover efeitos deletérios. Um aumento da expressão desta enzima têm
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sido encontrado em indivíduos com CU (BARRACHINA; PANES; ESPLUGUES, 2001;
BHATTACHARYYA et al., 2014).
As prostaglandinas são mediadores inflamatórios produzidos a partir da
conversão do ácido araquidônico pela enzima ciclooxigenase (COX). Elas são
divididas em séries (PGD, PGE, PGF, PGG e PGH) sendo PGE2, PGD2, PGF2, PGI2
(prostaciclina) e TxA2 (tromboxano) as mais importantes no processo inflamatório
(KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2009). A COX-1 (constitutiva), está presente em grande
parte das células e promove proteção à mucosa gástica, a COX-2 (induzida) não está
normalmente expressa nas células em condições normais de repouso, mas é induzida
por vários estímulos inflamatórios como citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IFN-γ e TNFα (DUBOIS et al., 1998; FLOWER, 2003; WANG et al., 2008).
No TGI, as prostaglandinas formadas a partir da COX-2 são responsáveis pelo
processo inflamatório, regulação da adesão leucocitária nos vasos, angiogênese e
reparo celular por meio de fatores de crescimento (KONTUREK; KONTUREK;
BRZOZOWSKI, 2005; SHARMA-WALIA et al., 2010).
As PGs são um dos principais mediadores liberados das APCs, macrófagos e
células dendríticas. Elas estimulam a liberação de citocinas das células Th2 e Th17
exacerbando os sintomas clínicos das DII (SHEIBANIE et al., 2007; PAUL et al., 2013).
Em adição, foi encontrado aumento dos níveis de PGs na mucosa de indivíduos
com DII e em modelos experimentais de colite ulcerativa induzida por TNBS
(STENSON, 2007; MONTROSE et al., 2015).

2.3.4 Doenças inflamatórias intestinais e o estresse oxidativo
As espécies reativas do oxigênio (EROs) são produtos do metabolismo normal
do oxigênio, incluindo radical hidroxila (OH-), peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion
superóxido (O2-), óxido nítrico (NO) e íon hipoclorito (HOCl-). Elas apresentam elétrons
desemparelhados, o que lhes confere alta reatividade (REZAIE; PARKER;
ABDOLLAHI, 2007; LEPETSOS; PAPAVASSILIOU, 2016).
Em situações patológicas, onde a capacidade antioxidante celular é insuficiente
para neutralizar as EROs, o estresse oxidativo pode ocorrer, resultando na interação
dessas moléculas reativas com o DNA, proteínas e lipídios, perturbando suas
estruturas normais, prejudicando as funções e levando a citotoxicidade (LO; CRUZ,
1995; LEPETSOS; PAPAVASSILIOU, 2016).
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O estresse oxidativo também pode causar apoptose e têm sido responsável,
em parte, por uma variedade de doenças gastrintestinais, a exemplo das úlceras
gastroduodenais e doenças inflamatórias intestinais (DII) (BHATTACHARYYA et al.,
2014; MOBASHERI et al., 2015).
Os antioxidantes são substâncias capazes de exercer sua função por inibição
da produção de EROs, redução de hidroperóxidos, varredura de radicais livre ou
indução da síntese de outros antioxidantes (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2009; RAO
et al., 2011).
O sistema antioxidante pode ser enzimático e não enzimático (KUMAR;
ABBAS; FAUSTO, 2009; RAO et al., 2011). Os antioxidantes não enzimáticos incluem
glutationa reduzida (GSH), vitamina E, vitamina C, carotenoides, flavonoides dentre
outros. Já o sistema enzimático é composto pelas enzimas superóxido dismutase
(SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GRx) (RAO
et al., 2011) (Figura 9).
A superóxido dismutase (SOD) é a primeira linha de defesa contra as EROs e
cataliza a dismutação do ânion superóxido (O2-) em peróxido de hidrogênio (H2O2)
(PHAM-HUY; HE; PHAM-HUY, 2008; RAO et al., 2011). Foram identificadas três
isoformas de SOD existentes em humanos, a citosólica contendo (Cu-Zn-SOD), a
mitocondrial que requer manganês (Mn-SOD) e a extracelular (Cu-Zn-SOD)
(JOHNSON; GIULIVI, 2005; LOBO et al., 2010; LI; HORKE; FORSTERMANN, 2013).
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Figura 9: Formação das espécies reativas de oxigênio no organismo e ações das
enzimas antioxidantes

HOCl- ácido hipocloroso; NADPH oxidase- fosfato de nicotinamida adenina reduzida (NADPH) oxidase;
O-2 - ânion superóxido; SOD- superóxido dismutase; H2O2 - peróxido de hidrogênio; OH- -radical hidroxila;
GSH- glutationa reduzida; GSSG- glutationa oxidada; GSH redutase- glutationa redutase; GSH peroxidaseglutationa peroxidase; Trx peroxidase- tiorredoxina peroxidase; Trx redutase- tiorredoxina redutase; O2 oxigênio; Trx(SH)2- tiorredoxina reduzida; TrxS2 - tiorredoxina oxidada; Fe2+- íon ferroso; Fe3+- íon férrico;
PON2 paraoxonase 2; PON3- paraoxonase 3.

Fonte: (Adaptado de LI; HORKE; FORSTERMANN, 2013)
A catalase é uma heme-enzima, encontrada em todas as células,
particularmente em peroxissomos, e sua função antioxidante é dismutar H2O2 em
água e oxigênio (FINAUD; LAC; FILAIRE, 2006). Foi relatado na literatura alterações
nos níveis de CAT na mucosa de indivíduos com DC e CU (KHODAYARI et al. 2013;
PIECHOTA- POLANCZYK; FICHNA, 2014).
A glutationa peroxidase é encontrada nos compartimentos citoplasmáticos,
mitocondriais e extracelulares. Esta enzima converte glutationa reduzida (GSH) em
glutationa oxidada (GSSG) e durante esse processo reduz H2O2 em H2O e
hidroperóxidos lipídicos (ROOH) correspondente a álcoois estáveis. A reação da GPx
é acoplada a glutationa redutase (GR) que mantém os níveis de GSH reduzidos
(TOPPO et al., 2008).
O GSH é um tripeptídeo que possui elevado potencial redutor, devido a
presença de grupamentos tiol de cisteína na sua estrutura. Este peptídeo é o mais
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abundante antioxidante solúvel localizado no citosol, núcleo e mitocôndria (AW 2005;
PIECHOTA-POLANCZYK; FICHNA, 2014). Suas funções protetoras contra o estresse
oxidativo consiste na regeneração dos antioxidantes não enzimáticos mais
importantes, vitamina C e E, além de atuar como cofator para várias enzimas
desintoxicantes (PASTORE et al., 2003; VALKO et al., 2007).
O sitema tiorredoxina (TrX) e tiorredoxina redutase (TrXR) também apresenta
um papel importante na manutenção do ambiente redox celular. A Trx é uma
oxirredutase contendo dissulfeto que modula a atividade redox de fatores
transcricionais. Está presente no citoplasma, membranas, mitocôndrias e espaço
extracelular (KOHARYOVA; KOLAROVA, 2008). A Trx oxidada (Trx S-S) é reduzida
por uma flavoenzima TrxR e NADPH a sua forma ativa ditiol que elimina as EROs e
ajuda a manter proteínas em seu estado reduzido (ARNER; HOLMGREN, 2000;
HOLGREN, 2014).

2.3.5 Epidemiologia
As DII têm sido apontadas como doenças mais frequentes em países
ocidentais. Este dado é reforçado pela falta de estudos epidemiológicos sobre a
incidência

dessas

doenças

em

população

orientais

(THIA

et

al.,

2008;

ANANTHAKRISHNAN, 2015).
As DII podem ocorrer em qualquer idade, incluindo infância e adolescência,
entretanto, o pico inicial geralmente é de 20 a 30 anos para DC e 30 a 40 anos para
CU (COSNES, 2011; GUARISO et al., 2014).
A incidência dessas doenças é semelhante entre homens e mulheres, mas
difere entre raça e etnia. A população judaica apresenta uma probabilidade 3 vezes
maior de desenvolver as DII do que a população não judaica. Evidências mostram
menor risco de desenvolvimento destas enfermidades em populações afroamericanas e hispânicas quando comparado a população branca (REDDY;
BURAKOFF,

2003;

BERNSTEIN

et

al.,

2006;

MAHID

et

al.,

2008;

ANANTHAKRISHNAN, 2015).
A incidência para Doença de Crohn (DC) e colite ulcerativa (CU), no mundo,
varia de 0,1 a 16 e 0,5 a 25 casos para 100.000 habitantes, respectivamente
(COSNES et al., 2011; MOLODECK et al., 2012).
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Nos países em desenvolvimento, como os da América latina, existem poucos
dados epidemiológicos disponíveis sobre DII, entretanto, têm sido relatado nesta
região um crescimento na frequência de DC e CU (FIGUEROA et al., 2005; PARENTE
et al., 2015).
No Brasil há poucos estudos epidemiológicos, entretanto, pesquisas relatam o
aumento de visitas ambulatoriais e internações nos maiores centros brasileiros (ELIA
et al., 2007; KLEINUBING-JÚNIOR et al., 2011; PARENTE et al., 2015).
No Nordeste há dados escassos sobre epidemiologia de DII. Em estudo
conduzido por Parente e colaboradores (2015) realizado com pacientes do Hospital
Universitário (HU) da Universidade Federal do Piauí foi relatado que a incidência das
DII é de 1,53 casos / 105 habitantes. A média de idade dos indivíduos avaliados é 33
anos para DC e 37 anos para CU. Foi observada uma maior proporção de homens
acometidos com DC (1,2: 1,0), por outro lado a CU foi mais frequente nas mulheres
que nos homens numa proporção de (1,8: 1,0).

2.3.6 Terapêutica das doenças inflamatórias intestinais
As estratégias atuais para o tratamento das DII estão focadas na terapia
farmacológica (aminossalicilatos, corticóides e imunossupressores), além de
intervenções cirúrgicas e alterações nos hábitos de vida (KESSELRING; STEFAN,
2012; POLANCZYK; FICHNA, 2014).
Os aminossalicilatos constituem uma classe de fármacos que possuem o ácido
5- aminossalicílico (5-ASA) como metabólito ativo. Os principais representantes desse
grupo usados para tratar DII são sulfassalazina, mesalazina, olsalazina e balsalazida
(KAISER; POLK, 1999; SALES-CAMPOS, 2015).
A sulfassalazina é formada por uma combinação do anti-inflamatório 5-ASA e
do antimicrobiano sulfapiridina, unidos por azo-ligações, que são clivadas por
azoredutases de bactérias colônicas liberando o componente ativo (CAMPREGHER
et al., 2011; PITHADIA; JAIN, 2011). Após liberação, o 5-ASA inibe a síntese de
mediadores inflamatórios derivados do ácido araquidônico (AA) (leucotrienos ou
prostaglandinas), sequestra espécies reativas de oxigênio, além de inibir a quimiotaxia
de macrófagos e a ativação da via NF-kB (LOPEZ; PEYRIN-BIROULET, 2013;
SALES-CAMPOS et al., 2015).
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Embora os aminossalicilatos sejam amplamente utilizados no tratamento da
CU, eles podem apresentar alguns efeitos adversos como cefaleia, náusea, febre,
fadiga, anemia hemolítica, supressão da medula óssea e hepatite (BRUTON, 2011).
Os corticóides são eficazes em induzir a remissão da DC e CU e os mais
utilizados na clínica são a prednisolona, budesonida e a beclometasona (BODGER,
2011; POLANCZYK; FICHNA, 2014). Esses fármacos atuam inibindo o recrutamento
de células imunes, a produção de citocinas pró-inflamatórias e a ativação e
proliferação de células T (KESSELRING; STEFAN, 2012). Contudo, o uso prolongado
dos corticóides pode ocasionar efeitos adversos, tais como infecções, síndrome
metabólica, doenças cardiovasculares (FORD et al., 2011; SALES-CAMPOS et al.,
2015), supressão adrenal (SIDOROFF; KOLHO, 2014) perda óssea, acne e diabetes
(BRUTON, 2011). Além disso, é relatado que esses medicamentos não promovem
uma cicatrização efetiva da mucosa, o que é crucial para o restabelecimento das
funções fisiológicas do intestino, facilitando a ocorrência de recidivas (SOBCZAK et
al., 2014).
Os imunossupressores (azatioprina e a mercaptopurina) são uma classe de
medicamentos utilizada para tratar DII em indivíduos resistentes às primeiras opções
de tratamento (aminossalicilatos e corticóides) (KONDAMUNDI et al., 2013).
A azatiotropina (antimetabólito das purinas) é metabolizada em 6mercaptopurina (6-MP), o qual é convertido em um número de metabólitos incluindo
o nucleotídeo 6-tioguanina (6-TG). Seu efeito terapêutico está relacionado a inibição
da proliferação das células participantes da resposta imune e diminuição na síntese
de prostaglandinas (PITHADIA; JAIN, 2011).
O aumento do conhecimento da patogênese dessas doenças levou ao
desenvolvimento de agentes terapêuticos que têm como alvo, moléculas próinflamatórias a exemplo da terapia biológica, que faz uso de anticorpos anti-TNF-α.
(ARORA; SHEN, 2015). Fazem parte desse novo grupo de agentes terapêuticos para
tratar as DII, o infliximabe, adalimumabe e golimumabe (NIELSEN; AINSWORTH,
2013; DANESE; PEYRIN-BIROULET, 2014; ARORA; SHEN, 2015).
O infliximabe foi o primeiro representante da classe, trata-se de um anticorpo
monoclonal quimérico específico para TNF-α humano (KONDAMUNDI et al., 2013).
Atua por ligação e neutralização do TNF-α, levando à inibição da atividade biológica
destas citocinas e por indução de apoptose das células T (SCALLON et al., 1995;
MOWAT et al., 2011; SALES-CAMPOS et al., 2015). Além disso, evidências sugerem
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que este anticorpo promove aumento das células T regulatórias no sangue,
potencializando sua ação supressora (BOSCHETTI et al., 2011). Pode ser utilizado
tanto para terapia de manutenção quanto em episódios críticos da doença
(CASSINOTTI; TRAVIS, 2009).

2.4 Diarreia
A diarreia é a desordem gastrintestinal mais frequente, sendo definida como o
aumento da ocorrência de evacuações, três ou mais em um período de 24 horas
(TADESSE et al., 2014).
Com base no mecanismo fisiopatológico a diarreia pode ser dividida em:
osmótica, secretória, exsudativa ou inflamatória e por alterações na motilidade
(FERNÁNDEZ-BANARES et al., 2015).
A diarreia osmótica é decorrente de uma digestão incompleta dos solutos pelo
intestino que exercem então retenção osmótica, como é o caso da má digestão de
carboidratos (FERNÁNDEZ-BANARES et al., 2015). No tipo secretório verifica-se um
desequilíbrio do transporte de água e eletrólitos no lumén intestinal, aumento da
secreção de fluido e redução da absorção intestinal (DANTAS, 2004). Em casos de
diarreia exsudativa ou inflamatória, ocorre a presença de leucócitos, muco, sangue e
pus nas fezes, além de febre e perda de peso. Esse tipo de diarreia tem sido verificado
em indivíduos acometidos por doenças inflamatórias intestinais (BARRACA, 2016). A
diarreia motora envolve aumento do trânsito intestinal causando a inadequada mistura
do alimento para ação das enzimas digestivas, e o pouco contato com a superfície
absortiva, devido à ressecção intestinal ou o aparecimento de fístulas entéricas.
A etiologia do processo diarreico é multifatorial e envolve microrganismos,
fatores dietéticos ou ambientais (RUI; FANG, 2012), tais como, (SURAWICZ, 2010),
consumo de álcool, intoxicação alimentar, tumores secretórios, fatores emocionais
(GEBOES, 2002; YAKUBU; SALIMON, 2015) e uso de medicamentos como
antineoplásicos e anti-retrovirais (PHILPOTT et al., 2015).
Com base no tempo de duração, o processo diarreico pode ser diferenciado em
agudo ou crônico (RUI; FANG, 2012). Essa desordem é considerada aguda quando o
aumento anormal da frequência de evacuação e a perda de consistência das fezes
dura até 1 semana e em crônica quando essa alteração dura 14 dias ou mais dias
(BARRACA, 2016).
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2.4.1 Epidemiologia
A diarreia é uma das doenças mais comuns em todo o mundo, afeta
aproximadamente 3-5 bilhões de pessoas e é responsável por 2 milhões de mortes a
cada ano especialmente em crianças com idade inferior a 5 anos (DINESEN;
HARBORD, 2013; PALLA et al. 2015).
Esta desordem é uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos
países em desenvolvimento (SALAKO et al., 2015), onde as crianças apresentam em
média 3 episódios diarreicos por ano, causando quadros de desnutrição, o que as
deixa mais propensas a morte (WHO, 2009; JARADAT et al., 2016; XU, 2013).
Estudos epidemiológicos mostraram um aumento na prevalência de diarreia
para 80% dos indivíduos soropositivos (HIV). Em indivíduos submetidos a
quimioterapia, os valores variam de 50 a 80%. Além disso, a diarreia pode ocorrer em
cerca de 30 a 60% de indivíduos que fazem uso de terapia anti-retroviral (CELLO;
DAY, 2009; WANYIRI et al., 2013; TARRICONE et al., 2016).
De acordo com levantamento realizado em 60 das 100 maiores cidades
brasileiras, as elevadas taxas de internações devido a casos de diarreia, que
correspondem a mais de 80% das enfermidades no Brasil estão relacionadas a falta
de saneamento básico (KRONEMBERGER, 2013).
Entre 2008 e 2011, os municípios que apresentaram maiores números de
internações devido a diarreia foram Ananindeua, Anápolis, Belém, Belford Roxo,
Campina Grande, João Pessoa e Vitória da Conquista. Em João pessoa os valores
são elevados, apesar do decréscimo no período estudado (316,8 em 2008 para 213,1
em 2011) (KRONEMBERGER, 2013).

2.4.2 Terapêutica da diarreia
A terapêutica da diarreia está centrada nos sinais e sintomas clinicamente
significativos. Assim, a terapia disponível é não específica e normalmente destinada
a reduzir desconforto, desidratação e incômodo causado por evacuações frequentes
(AWE et al., 2011; CHOI et al., 2014; ARAÚJO et al., 2015).
A terapia de reidratação oral (TRO) é a primeira linha de tratamento para
crianças com diarreia aguda (ESPGAN, 1992; GUARINO et al., 2008; PASSARIELLO
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et al., 2011), sendo eficiente em prevenir e reverter quadros de desidratação,
entretanto, é incapaz de reduzir a severidade da diarreia (DINESEN; HARBORD,
2013).
A terapia farmacológica com substâncias químicas sintéticas têm sido utilizadas
para tratar a diarreia com o objetivo de reduzir a morbidade, mortalidade e
complicações não evitadas pela TRO (CASBURN-JONES, 2004; SALAKO et al.,
2015). Essa abordagem terapêutica inclui diversas classes de agentes antidiarreicos
tais como, agentes higroscópicos e formadores do bolo fecal (coloides ou polímeros
hidrofílicos pouco fermentáveis, a exemplo da caboximetilcelulose e a policarbofila),
sequestradores dos ácidos biliares (colestiramina), compostos a base de bismuto
(salicilato de bismuto), antissecretórios e supressores da motilidade (opioides como a
loperamida, difenoxilato e o elixir paregórico), bem como, agonistas dos receptores α2 adrenérgicos e antagonistas muscarínicos, a exemplo da clonidina e atropina,
respectivamente (BRUNTON et al., 2011; KATZUNG; BERTRAM, 2014).
A loperamida é um derivado butiramídico da piperidina que atua em diversos
mecanismos mediados por receptores µ e δ presentes em neurônios do sistema
nervoso entérico (SNE), células epiteliais e músculo liso intestinal (BRUNTON et al.,
2011; KATZUNG; BERTRAM, 2014). É o principal agente de escolha utilizado para
tratar a diarreia em indivíduos adultos (DUPONT, 1997; BLUSH; MATZO, 2012),
sendo proibida na prescrição pediátrica, pois esse fármaco pode causar paralisia no
íleo (DUPONT; VERNISSE, 2009; BRANDT et al., 2015).
O efeito antidiarreico da loperamida está relacionado a inibição da peristalse
(antimotilidade) (CHOI et al., 2014), da calmodulina, do transporte de eletrólitos
(DASHWOOD, 1990) e da permeabilidade paracelular. Além disso, esse fármaco age
aumentando a segmentação motora (OOMS; JANSSEN, 1984), o que resulta no
aumento do tempo de trânsito intestinal pela ação no plexo mioentérico, no aumento
do tônus do esfíncter anal e na redução da secreção dos fluidos (HALLGREN et al.,
1994; REGNARD et al., 2011).
O uso de antibióticos não é indicado na maioria dos episódios diarreicos, pois
em grande parte dos casos a diarreia segue um curso auto-limitado e benigno
(BRANDT et al., 2015). Entretanto, a OMS recomenda o emprego de medicamentos
antimicrobianos em diarreia infecciosa grave causada por Shigella (ciprofloxacina) e
Vibrio cholerae (tetraciclina ou eritromicina) (BRANDT et al., 2015). Contudo, é
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necessário um uso prudente desses fármacos a fim de prevenir o desenvolvimento de
resistência aos mesmos (GUERRANT et al., 2001; BLUSH; MATZO, 2012).
Além disso, drogas antidiarreicas sintéticas promovem constipação como efeito
colateral e o uso prolongado pode levar ao câncer colorretal (POWER et al. 2013;
SEBAI et al. 2014), o que representa uma limitação para o tratamento.

2.5 Produtos naturais
Os produtos naturais são substâncias obtidas de organismos vivos como plantas,
animais (marinhos ou terrestres) e microrganismos (bactérias e fungos) (KUMAR et
al., 2014). Estas substâncias possuem uma grande variedade de atividades biológicas
e representam um importante papel no desenvolvimento de novas estratégias
terapêuticas (ZANGH et al., 2013).
Dados da literatura mostram que cerca de 30% dos medicamentos
comercializados são de origem natural (MISHRA; TIWARI, 2011; DUTRA et al., 2016).
De acordo com Newman e Cragg (2012) dos 34 fármacos que surgiram para o
tratamento de úlcera no período de 1981 a 2010 nos Estados Unidos, 12 deles foram
derivados

de

produtos

naturais

e/ou passaram

apenas

por modificações

semissintéticas, o que mostra a importância dessa fonte nos estudos de
desenvolvimento de novos medicamentos.
Os produtos naturais também são utilizados como ferramentas farmacológicas
em estudos científicos moleculares no intuito de identificar novos receptores e sítios
de ação de fármacos (SIMMONDS, 2003; KATIYAR et al., 2012).
Neste panorama, considera-se que embora a descoberta e o desenvolvimento
de medicamentos à base de produtos naturais represente uma tarefa complexa, os
recentes avanços e melhorias tecnológicas indicam que futuramente estes produtos
estarão entre as principais fontes de fármacos, principalmente os obtidos de plantas
medicinais (ATANASOV, 2015).

2.6 Plantas medicinais
As plantas medicinais e seus derivados são importantes fontes para o
desenvolvimento de medicamentos. Cerca de 30% das drogas com fins farmacêuticos
são originadas de plantas medicinais (KIRKPATRICK, 2002; MARTINS et al., 2015).
Neste cenário, o Brasil destaca-se como potencial produtor de medicamentos
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fitoterápicos ou de produtos tradicionais fitoterápicos, pois concentra 20% das
espécies vegetais identificadas no mundo (VALLI et al., 2013; DUTRA et al., 2016).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 65-80% da população
de países em desenvolvimento faz uso de plantas como fonte primária de tratamento
para várias doenças (CALIXTO, 2005; MARTINS et al., 2015).
No Brasil, em 2006, foi implantado a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos que consolidou a fitoterapia como uma política de estado (BRASIL,
2006). Em 2008 foi lançado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos, com o objetivo de inserir as plantas medicinais e os fitoterápicos no
Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2009) e divulgado em 2009 a Relação
Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema único de Saúde (RENISUS).
Nesta lista constam 71 espécies vegetais com potencial para gerar produtos de
interesse para o SUS (BRASIL, 2009).
Nesta perspectiva, nos últimos anos, diversas pesquisas científicas têm sido
conduzidas visando a determinação dos efeitos de várias espécies vegetais e seus
derivados sobre doenças que afetam o trato gastrintestinal, especialmente úlceras
pépticas, doenças inflamatórias intestinais e diarreia (AWAAD; EL-MELYGY;
SOLIMAN, 2013).
Tem sido relatado na literatura espécies com atividade gastroprotetora, como
Maytenus ilicifolia e Egletes viscosa (SANTOS-OLIVEIRA et al., 2008), com atividade
anti-inflamatória intestinal, como Azadirachta indica e (GHATULE et al., 2012),
Bauhinia tomentosa (KANNAN; GURUVAYOORAPPAN, 2013) e com atividade
antidiarreica, como Anacardium occidentale (ARAÚJO et al., 2015) e Pyrenacantha
staudtii (AWE et al., 2011), entre outras.
Nessa perspectiva, vários estudos têm sido desenvolvidos por nosso grupo de
pesquisa frente a atividade gastroprotetora, anti-inflamatória intestinal e antidiarreica
de várias espécies vegetais, tais como Maytenus rigida (SANTOS, 2008), Herissantia
Crispa (LIMA, 2008), Maytenus obtusifolia (MOTA, 2009), Praxelis clematidea
(FALCÃO, 2011), Syngonanthus arthrotrichus (BATISTA et al., 2004; BATISTA et al.,
2015), Syngonanthus bisulcatus (BATISTA et al., 2013; BATISTA et al., 2015),
Syngonanthus macrolepsis (BATISTA et al., 2014),

Xylopia langsdorffiana

(MONTENEGRO, 2014), Maytenus distichophylla (CALDAS FILHO, 2013), Hyptis
suaveolens (JESUS et al., 2013), Combretum duarteanum (DE MORAIS LIMA et al.,
2013), que além de ação gastroprotetora e antiulcerogênica demonstrou atividade
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anti-inflamatória intestinal (DE MORAIS LIMA, 2015) e Cissampelos simpodialis que
apresentou tanto atividade gastroprotetora quanto antidiarreica (SALES et al., 2015).
Também foram conduzidos estudos que constataram atividade gastroprotetora para
substâncias sintéticas obtidas inicialmente de plantas, como o p-cimeno (PAULO,
2015) e o ácido rosmarínico (NASCIMENTO, 2016).

2.6.1 Espécie selecionada para estudo

2.6.1.1 Hyptis suaveolens (L.) Poit.
A família Lamiaceae é constituída por 295 gêneros e 7.775 espécies. No Brasil,
estima-se a existência de 22 gêneros e 402 espécies (BASÍLIO et al, 2006).
O gênero Hyptis possui cerca de 400 espécies, localizadas em regiões
tropicais, principalmente África e América (CONTI et al., 2011). Esse gênero
apresenta na sua composição química terpenos, flavonoides, lactonas, derivados
fenólicos e esteroides (FALCÃO, 2003). O perfil fitoquímico do extrato clorofórmico da
espécie Hyptis albida mostrou a presença de triterpenos e flavonoides, incluindo ácido
ursólico e oleanólico, compostos que exibem uma variedade de atividades biológicas
(PEREDA-MIRANDA; DELGADO, 1990; MIRANDA et al., 2013).
Estudos científicos mostraram que algumas espécies do gênero Hyptis como
Hyptis albida, Hyptis mutabilis, Hyptis martiussi, Hyptis spicigera e Hyptis suaveolens,
exibiram

atividade

antiulcerogênica

relacionada

a

atividade

antioxidante,

antissecretória, antibacteriana (Helicobacter pylori) e como regulador do fluxo
sanguíneo (TAKAYAMA et al. 2011; JESUS et al., 2013; XU et al., 2013; CALDAS et
al., 2011; PINHEIRO et al., 2015).
A espécie Hyptis suaveolens é encontrada na América tropical, Filipinas,
Nordeste da Índia e África (GAVANI; PAARAKH, 2008). No nordeste do Brasil é
conhecida como alfazema de caboclo e alfavaca brava (BASÍLIO et al., 2006) erva
canudo, cheirosa, alfavacão, mentrasto-do-grande, pataquera, betônia-branca, chá–
de-frança e particularmente na região Centro Oeste como tapera-velha (JESUS et al.,
2012).
A espécie H. suaveolens é utilizada na medicina tradicional para dispepsia e
como anti-inflamatória, na forma de infuso, decocto ou cigarro, preparados à partir das
partes aéreas da planta (BASÍLIO et al., 2006; MANDAL et al, 2007).
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Estudos fitoquímicos resultaram no isolamento do ácido suaveólico, metil
suaveolato, β-sitosterol, ácido oleonóico, ácido ursólico e ácido rosmarínico (GAVANI;
PAARAKH, 2008). Também foram isolados monoterpenos como sabineno, βfelandreno, limoneno e γ-terpineno (AZEVEDO et al. 2001). Vera-Arzave (2012) isolou
o composto suaveolol a partir de H. suaveolens e atribuiu a atividade gastroprotetora
da planta a este composto. Jesus e colaboradores 2013 analisaram o extrato etanólico
bruto obtido das partes aéreas da planta e identificaram a presença do constituinte
kaempferol.
Em

ensaios

farmacológicos,

Hyptis

suaveolens

apresentou

atividade

hepatoprotetora, citoprotetora (BABALOLA et al., 2012), hipoglicemiante (MISHRA et
al., 2011), antimicrobiana (XU et al., 2013) e anti-inflamatória (GRASSI et al., 2006).
A planta também apresentou atividade antioxidante e neuroprotetora em ensaios in
vitro (GHAFFARI et al., 2014).
Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa com o extrato etanólico e a
fase hexânica obtidos das partes aéreas de H. suaveolens demonstraram baixa
toxicidade e atividade gastroprotetora nos modelos agudos de indução de úlcera por
etanol, AINES, estresse por contensão e frio, além de atividade antiulcerogênica,
cicatrizante e antimicrobiana (H. pylori) (JESUS et al., 2013).
Diante dessas premissas e levando em consideração a necessidade de buscar
novos produtos como alternativa terapêutica para desordens do trato gastrintestinal,
o presente estudo é de grande relevância, uma vez que buscou investigar a partir do
extrato etanólico e da fase hexânica, obtidos de H. suaveolens, a atividade
antiulcerogênica duodenal, anti-inflamatória intestinal e antidiarreica, bem como, os
possíveis mecanismos de ação envolvidos nesses efeitos, no intuito de contribuir para
uma nova proposta terapêutica para essas afecções.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Avaliar a atividade antiulcerogênica duodenal, anti-inflamatória intestinal e
antidiarreica do extrato etanólico bruto (EEtOH-Hs) e da fase hexânica (FaHex-Hs)
obtidos das partes aéreas de Hyptis suaveolens em modelos animais

3.2 Objetivos específicos
 Caracterizar o perfil fitoquímico da FaHex-Hs
 Investigar o efeito antiulcerogênico das amostras vegetais em modelo de úlcera
duodenal
 Avaliar o efeito anti-inflamatório intestinal do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs em
modelo que mimetiza a fase aguda da colite ulcerativa
 Investigar o efeito anti-inflamatório intestinal das amostras vegetais em modelo
de recidiva da colite ulcerativa
- Elucidar uma possível atividade antioxidante das amostras vegetais
- Verificar o efeito de EEtOH-Hs e FaHex-Hs sobre a produção de citocinas pró
e anti-inflamatórias
- Realizar análise histológica e imunohistoquímica
 Avaliar a atividade antidiarreica do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs
 Avaliar o efeito das amostras vegetais sobre a motilidade gastrintestinal
(modelos de esvaziamento gástrico e trânsito intestinal)
 Investigar os mecanismos de ação envolvidos na atividade antidiarreica do
EEtOH-Hs e da FaHex-Hs: antissecretório (enteropooling) e antimotilidade
(sistemas colinérgicos, adrenérgico, nitrérgico e KATP)
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Material
4.1.1 Local de pesquisa
Os protocolos foram desenvolvidos no Laboratório de Farmacologia do Trato
Gastrintestinal (IPeFarM/UFPB) sob a orientação da Profa. Dra. Leônia Maria Batista,
em parceria com os seguintes laboratórios:
 Laboratório de Produtos Naturais- LPN da Universidade Federal do Ceará sob
responsabilidade da Profa. Dra. Flávia Almeida Santos (doseamentos
bioquímicos)
 Laboratório de Farmacologia do Centro de Biociências da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob responsabilidade da Profa. Dra.
Aurigena Antunes de Araújo (doseamentos de citocinas)
 Laboratório de Histologia UNIPEX-FMB (UNESP) sob responsabilidade da
Profa. Dra. Claúdia Helena Pellizzon (histologia e imunohistoquímica)

4.1.2 Coleta e identificação do material botânico
A espécie Hyptis suaveolens (L.) Poit foi coletada na Fazenda Nossa Senhora
Aparecida, localizada a 24 Km do Distrito de Capão Grande (Estrada do Capão),
Várzea Grande-MT. Esta espécie foi identificada botanicamente pela equipe do
Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), registrada sob o número
36.376 e enviada ao Instituto Plantarum para Estudos da flora em Nova Odessa-SP
para ratificação taxonômica por Harri Lorenzi. Um exemplar está depositado no
Herbário Lauro Pires Xavier da Universidade Federal da Paraíba sob o número de
protocolo JPB 45.154 (Figura 10).
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Figura 10 Fotos da planta Hyptis suaveolens e sua respectiva exsicata

Fonte: Joaquim Corsino da Silva Lima, 2009/ Dra. Mônica Aragona

4.1.3 Obtenção do extrato etanólico (EEtOH-Hs) e fase hexânica (FaHex-Hs)
A marcha fitoquímica para obtenção do EEtOH e das fases (FaHex, FaDCM e
FAcOEt) obtidos das partes aéreas de Hyptis suaveolens foi realizada pelo grupo de
pesquisa do Prof. Dr. Josean Fechine Tavares/UFPB).
As partes aéreas de Hyptis suaveolens foram secas, pulverizadas, maceradas
em etanol por sete dias para a extração exaustiva pelo solvente. Em seguida, foram
submetidas à rotaevaporação (40°C) para eliminar o excesso de etanol. Uma parte do
extrato etanólico bruto obtido foi ressuspenso em etanol e submetido a um método
sistemático de partição líquido-líquido, com solventes de polaridade crescentes
(FILHO; YUNES, 1998), com hexano, diclorometano e acetato de etila, para obtenção
da FaHex-Hs, FaDCM-Hs e FAcOEt-Hs.
O rendimento do EEtOH-Hs foi de 10% a partir do material seco e pulverizado
e o rendimento das fases variou de 3 a 21%, sendo o maior rendimento para a fase
hexânica, o que contribuiu para a escolha da mesma na realização deste trabalho.
De 10 kg da planta seca foi obtido 1 kg de extrato etanólico bruto. A quantidade
referente a 500 g foi utilizada na preparação das fases, obtendo-se em torno de 105
g de FaHex-Hs, 65g da FaDCM-Hs e 15g da FAcOEt-Hs, conforme representado na
figura 11.
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Figura 11 Marcha fitoquímica para obtenção do EEtOH e das fases (FaHex, FaDCM
e FAcOEt) obtidos das partes aéreas de Hyptis suaveolens

4.1.4 Animais
Nos experimentos foram utilizados camundongos (Mus musculus, linhagem
Swiss), machos, com peso variando entre 25 a 30 g e ratos (Ratus norvegicus,
linhagem Wistar), machos, pesando de 180 a 220 g, fornecidos pelo Biotério Prof. Dr.
Thomas George do Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM)
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (Figura 12). Os animais foram mantidos
em temperatura controlada (22 ± 1 °C) com um ciclo claro/escuro de 12 h, com livre
acesso à água e ração.
Os animais foram submetidos a jejum variando de 3 a 24 h conforme os
protocolos realizados. Eles foram distribuídos nos grupos controle negativo (solução
tween 80 8%), controle positivo (droga padrão) e nas amostras vegetais (EEtOH-Hs
ou FaHex-Hs) em doses variadas, no modelo de avaliação de úlcera duodenal e no
modelo de atividade antidiarreica.
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Nos modelos de avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal os animais
foram divididos em grupo não-colíticos (tween 80 8%), colíticos (tween 80 8% + TNBS)
e amostras vegetais (EEtOH-Hs ou FaHex-Hs) em diferentes doses.
Os animais foram mantidos em gaiolas com fundo falso para evitar coprofagia,
com água ad libitum até 1 hora antes dos testes.
Os animais foram eutanasiados de acordo com a Resolução n° 1.000/2012, do
Conselho Federal de Medicina Veterinária com as recomendações da Associação
Americana de Medicina Veterinária (AVMA, 2013), precedida por anestesia geral com
quetamina (150 mg/kg) e xilazina (20 mg/kg), via intraperitoneal e após a observação
da ausência do reflexo corneal, complementada com cloreto de potássio 1 mmol/kg,
via intravenosa.
Os protocolos experimentais seguiram os princípios internacionais para o
estudo com animais de laboratório (ZIMMERNAM, 1983) e foram aprovados pelo
Comitê de Ética em Uso Animal da Universidade Federal da Paraíba (CEUA-PB
0411/11) (Anexo 1).

Figura 12: Animais utilizados em ensaios farmacológicos: (A) camundongos Swiss
(Mus musculus) e (B) ratos Wistar (Rattus norvegicus)
A)

B)

4.1.5 Drogas utilizadas
Os protocolos experimentais foram realizados com o auxílio das substâncias
listadas a seguir: ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS) (SIGMA-ALDRICH), , ácido 55’-ditiobis-2-nitrobenzóico

(DTNB)

(SIGMA-ALDRICH),

ácido

etilenodiaminotetracético (EDTA) (SIGMA- ALDRICH), ácido 1,3-dietil-2-tiobarbitúrico
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(SIGMA-ALDRICH), ácido tricloroacético (SIGMA-ALDRICH), albumina sérica bovina
(BSA) (SIGMA-ALDRICH), brometo hexadeciltrimetilamônio (HTAB) (SIGMAALDRICH), cisteamina hidroclorídrica (SIGMA-ALDRICH), cloreto de nitrotetrazólio
(NBT) (SIGMA-ALDRICH), cloreto de o- dianisidina (SIGMA-ALDRICH), cloreto de
potássio (KCl) (SIGMA-ALDRICH), cloreto de sódio (SIGMA-ALDRICH), dodecil
sulfato de sódio (SIGMA-ALDRICH), etanol (MERCK, Germany), fosfato de potássio
(SIGMA-ALDRICH),

fosfato de β-nicotinamida adenina dinucleotídeo (SIGMA-

ALDRICH), glibenclamida (SIGMA-ALDRICH), glutationa oxidada (SIGMA-ALDRICH),
glutationa reduzida (SIGMA-ALDRICH), glutationa redutase (SIGMA-ALDRICH),
hidróxido de sódio (SIGMA-ALDRICH), hipoxantina (SIGMA-ALDRICH), ioimbina
(SIGMA-ALDRICH),

lansoprazol

(SIGMA-ALDRICH),

L-metionina

(SIGMA-

ALDRICH), loperamida (SIGMA-ALDRICH), nitrito de sódio (SIGMA-ALDRICH), Nnitro-L-arginina-metil-éster (L-NAME) (SIGMA-ALDRICH), prednisolona (SIGMAALDRICH),

pilocarpina

(SIGMA-ALDRICH),

quetamina

5%

(VETANARCOL),

riboflavina (SIGMA-ALDRICH), solução de peróxido de hidrogênio (SIGMA-ALDRICH)
(H2O2), tween 80 (MERCK Germany) e xilazina 2% (DORCIPEC).
O EEtOH-Hs ou FaHex-Hs foram solubilizados em solução tween 80 8%. As
substâncias utilizadas como controles positivos e as ferramentas farmacológicas
foram solubilizadas em solução salina 0,9%. O TNBS foi solubilizado em etanol 50%.

4.2 Métodos
As metodologias utilizadas para o desenvolvimento desse estudo encontramse sintetizadas na figura 13.
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Figura 13: Fluxograma do protocolo experimental

Modelos experimentais
Úlcera péptica

Duodenal

Úlcera
induzida por
cisteamina

Doenças inflamatórias intestinais

Modelo agudo de colite
ulcerativa
Avaliação macroscópica
da lesão
Mecanismo antioxidante:
GSH

Modelo com
recidiva de
colite ulcerativa
Doseamentos
SOD, GSH, CAT,
MDA, NO, MPO,
TNF-α, IL-1β e IL-10
Análise histológica e
imunohistoquímica
(PCNA)

Diarreia induzida por óleo de rícino

Efeito
antissecretório
Enteropooling
induzida por óleo de
rícino

Efeitos na motilidade
gastrintestinal
Esvaziamento
gástrico;
Trânsito intestinal
Efeito antimotilidade
(pilocarpina, ioimbina,
glibenclamida e LNAME)
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4.2.1 Análise dos espectros de RMN de 1H e 13C de FaHex-Hs
Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 1H e

13C

(RMN de 1H e

13C)

foram obtidos em espectrômetro da marca MERCURY-VARIAN (UNICAL) operando
a 200 MHz (1H) e a 50 MHz (13C). A amostra para análise foi preparada dissolvendose uma pequena quantidade da fase da Hyptis em clorofórmio deuterado da
Cambridge Isotope Laboratories (CDCl3). Os deslocamentos químicos (δ) foram
expressos em partes por milhão (ppm) e foram referenciados para RMN de 1H pelos
picos característicos dos hidrogênios pertencentes as frações não deuteradas do
solvente (δH 7,24), e para o RMN de

13C

foram utilizados os mesmos parâmetros (δC

77,0). Esses experimentos foram realizados com apoio do técnico do Núcleo de
Central Analítica (NUCAL/ UFPB) Alexsandro Fernades Marinho.

4.2.2 Atividade antiulcerogênica

4.2.2.1 Avaliação da atividade antiulcerogênica do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs
sobre úlceras duodenais induzida por cisteamina hidroclorídrica
Para avaliar a atividade antiulcerogênica do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs foi
utilizado o modelo de indução agudo de úlcera duodenal pela cisteamina, preconizado
por Szabo (1978). Para isso foram utilizados ratos (n=7-8), submetidos a jejum de 3
horas antes do procedimento. Os animais foram tratados por via oral com tween 80
8% (veículo), lansoprazol 30 mg/kg (controle positivo), EEtOH-Hs ou FaHex -Hs nas
doses de 31,25;

62,5; 125; 250 mg/kg, respectivamente. Uma hora após esse

procedimento, a úlcera duodenal foi induzida por duas administrações orais de uma
solução aquosa de 5 mL/kg de cisteamina hidroclorídrica (300 mg/kg) em intervalos
de 4h. Após 24 h da primeira administração de cisteamina, os animais foram
eutanasiados, o duodeno foi retirado e aberto na região antimesentérica para
obtenção das imagens e posterior determinação da ALU, com auxílio do programa
AVSoft Bioview® versão 4.0.1.

73

4.2.3 Avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal

4.2.3.1 Modelo de colite ulcerativa

4.2.3.1.1 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs na fase aguda do
processo
inflamatório
intestinal
induzido
por
ácido
2,4,6
trinitrobenzenosulfônico (TNBS) em ratos
Este protocolo experimental foi descrito por Morris et al. (1989). Para isso foram
utilizados ratos Wistar (n=8-10), pesando entre 250-280 g, que após jejum de 24 h,
foram anestesiados com cloridrato de xilazina 2% e cloridrato de quetamina 5% para
administração por via retal de TNBS, 10 mg por animal dissolvidos em 0,25 mL de
etanol 50% v/v.
O procedimento de indução da inflamação foi realizado com auxílio de uma
sonda com 2 mm de diâmetro, a qual foi inserida em torno de 8 cm no canal retal.
Após a administração do TNBS, os animais foram mantidos por 15 minutos de cabeça
para baixo para evitar o extravasamento do agente indutor. Cada grupo de animais foi
pré-tratado com solução tween 80 8% (colítico), prednisolona 2 mg/kg (controle
positivo), EEtOH-Hs ou FaHex-Hs nas doses de 31,25; 62,5; 125; 250 mg/kg,
respectivamente, 48, 24 e 1 h antes da administração do TNBS/etanol 50% e 24 h
após a indução da colite. Após 48 h da indução da inflamação, os ratos foram
eutanasiados, o segmento cólico foi retirado e fotografado para quantificação da área
de lesão, determinação do escore macroscópico (tabela 1) e determinação dos
parâmetros

bioquímicos.

Parâmetros

gerais

como,

diarreia

e

relação

peso/comprimento do cólon foram avaliados. As doses mais efetivas nesse modelo,
foram utilizadas no modelo com recidiva do processo inflamatório intestinal.
O grupo não-colítico não foi submetido à indução da inflamação, nem recebeu
qualquer tratamento oral.

4.2.3.1.2 Parâmetros avaliados no modelo de colite ulcerativa
A partir do cólon retirado de cada animal pertencente a cada grupo, foi realizada
a determinação do peso e comprimento do segmento cólico, bem como análise
macroscópica, sendo avaliada a severidade e extensão do dano intestinal da lesão de
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acordo com uma escala previamente descrita por Bell et al. (1995) expressa na tabela
1.
Todos os cólons foram fotografados e tiveram a área de lesão mensurada por
meio do programa AVSoft Bioview® versão 4.0.1. As amostras foram seccionadas e
acondicionadas a -80 ºC para análises bioquímicas.
Durante todo o período experimental do modelo crônico foram avaliados
diariamente parâmetros como peso corporal, diarreia e consumo de água e ração.
Tabela 1: Critérios de determinação de escores de lesão colônica
Fonte: BELL; GALL; WALLACE, 1995
Escore

Critério

0

Sem prejuízo (sem úlcera)

1

Hiperemia, sem úlceras

2

Úlcera linear sem inflamação significante

3

Úlcera linear com inflamação em um sítio

4

Dois ou mais sítios de ulceração/inflamação

5

Dois ou mais sítios de ulceração e inflamação ou um sítio de inflamação maior que 1 cm
ao longo da extensão do cólon

6-10

Se o prejuízo cobrir mais que 2 cm ao longo da extensão do cólon (o escore
é aumentado em 1 ponto para cada centímetro adicional)

4.2.3.1.3 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs na recidiva do
processo inflamatório intestinal induzido por ácido trinitrobenzenosulfônico
(TNBS) em ratos
Esse modelo foi realizado tendo como base o protocolo desenvolvido por Morris
et al. (1989) modificado. Ratos Wistar (n=8-10), pesando entre 220-250 g, após jejum
de 24 h, tiveram o processo inflamatório induzido com a solução de TNBS/etanol 50%
no 1º dia do procedimento experimental. Após 24 h da primeira indução, os animais
receberam diariamente por via oral, tween 80 8% (colítico), prednisolona 2 mg/kg
(controle positivo) EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) ou FaHex-Hs (125 mg/kg). No 14º dia após
à indução, foi realizada uma segunda administração (recidiva) da solução TNBS (10
mg/0,25 mL de etanol 50% v/v por via retal), visando reproduzir a recorrência das
doenças inflamatórias intestinais, que ocorre frequentemente em humanos. O
tratamento foi dado continuidade por via oral até o 21º dia, no qual os animais foram
eutanasiados, o cólon foi removido, aberto, lavado e submetido à análise das lesões
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macroscópicas e avaliação do processo inflamatório intestinal, bem como, para coleta
do material para análises bioquímicas e histológicas. As amostras foram estocadas
em -80 ºC para realização dos doseamentos bioquímicos. Os órgãos (rins, baço,
coração e fígado) foram removidos e pesados para verificar possíveis alterações.

4.2.3.2 Mecanismo de ação envolvido no efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs
sobre a fase aguda do processo inflamatório intestinal
4.2.3.2.1 Mecanismo antioxidante
A partir do modelo agudo e do modelo de colite ulcerativa com recidiva induzida
por TNBS em ratos, os intestinos foram retirados, fotografados, cortados em tiras,
pesados e congelados em temperatura de – 80 ºC para subsequente avaliação do
efeito de EEtOH-Hs e FaHex-Hs sobre o sistema antioxidante.

4.2.3.2.1.1 Quantificação de proteínas totais
Esse protocolo foi realizado de acordo com o modelo preconizado por Smith
(1985). Para determinação dos níveis de proteínas totais o tecido colônico obtido dos
modelos de indução agudo e crônico de colite induzida por TNBS, foi homogeneizado
em fosfato de potássio e centrifugado a 12000 rpm, 4°C, durante 12 minutos. Após
essa etapa, 200 µL de ácido bicinchônico foi pipetado em uma microplaca de 96
poços, 4 µL de cada amostra foi adicionada em cada poço. A curva foi realizada
utilizando a albumina como padrão. Essa placa foi incubada a 37°C durante 25
minutos e decorrido o tempo foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 562 nm.
Os valores das proteínas totais de cada amostra foram obtidos pela interpolação com
a curva padrão de concentrações já conhecidas. A quantificação das proteínas totais
foi realizada para que os parâmetros analisados posteriormente fossem expressos em
relação à quantidade de proteínas da amostra. Para o modelo de indução aguda de
inflamação intestinal foram avaliados os níveis de GSH e para o modelo crônico a
quantificação de proteínas foi realizada para que os parâmetros (SOD, GSH e NO)
fossem expressos em relação à quantidade de proteínas da amostra.
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4.2.3.2.1.3 Determinação dos níveis de GSH
Esse protocolo foi realizado de acordo com modelo realizado por Sedlak e
Lindsay (1968). O tecido do cólon foi homogeneizado com uma solução de EDTA 0,02
M gelado, para preparação do homogenato a 10%. Em seguida, foi adicionado a uma
alíquota de 0,5 mL do homogenato, 0,4 mL de água destilada e 0,1 mL de ácido
tricloroacético 50%. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 min. Um
volume de 0,5 mL foi retirado do sobrenadante e adicionado 1 mL de tampão Tris 0,4
M, pH 8,9 e 25 μL de DTNB 0,01 M. A absorbância foi medida dentro de 5 min a 412
nm. A concentração de glutationa reduzida (GSH) foi calculada por meio de uma curva
padrão e os resultados expressos como nmol de GSH/ mg de proteínas.

4.2.3.3 Mecanismo de ação envolvido na atividade anti-inflamatória intestinal de
EEtOH-Hs e FAcOEt-Hs no modelo de colite ulcerativa crônico com recidiva
4.2.3.3.1 Mecanismo antioxidante

4.2.3.3.1.1 Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD)
A atividade da superóxido dismutase foi determinada como descrito por
Beauchamp e Fridovich (1971). Amostras de cólon armazenadas a partir da fase
crônica do modelo de colite ulcerativa com recidiva foram homogeneizadas em
tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 7.8) para obtenção de um homogenato a 10%
e centrifugadas a 3600 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi retirado e
centrifugado novamente (20 min, 12000 rpm, 4°C). Numa câmara escura, foram
misturados 1 mL do meio de reação (tampão fosfato de potássio 50 mM, 100 nM EDTA
e L-metionina 13 mM pH 7,8), 10 μL da amostra (sobrenadante), 150μL do azul de
nitrotetrazólio (NBT) 750 μM e 300 μL de riboflavina 2 μM. Os tubos contendo a
solução obtida foram expostos a lâmpada fluorescente (15W) por 15 minutos. A
absorbância foi medida a 560 nm. Os resultados foram expressos em unidades da
enzima, que é a quantidade de SOD necessária para inibir a taxa de redução do NBT
em 50%.
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4.2.3.3.1.2 Atividade da enzima catalase (CAT)
A atividade da catalase foi medida de acordo com o método descrito por Aebi
(1994). Recortes do segmento cólico armazenados a partir da fase crônica do modelo
de colite ulcerativa com recidiva foram homogeneizados em tampão fosfato de
potássio 50 mM (pH 7). Do homegenato foram coletados 20 μL e adicionados a 2 mL
de tampão fosfato de potássio (50 mM, pH 7) contendo H2O2 10 mM. A atividade da
catalase foi definida como a quantidade da enzima requerida para decompor 1 nmol
de H2O2 por minuto, a 25 °C e pH 7. A absorbância foi lida em espectrofotômetro a
230 nm. Os resultados foram expressos como milimols por minuto por grama de tecido
(mmol/min/g tecido).

4.2.3.3.1.3 Quantificação dos níveis de GSH
A determinação dos níveis de GSH foi avaliada de acordo com experimentos
conduzidos por Sedlak e Lindsay (1968), descritos no item 4.2.3.2.1.3.

4.2.3.3.1.4 Determinação dos níveis de nitrato/nitrito
Os níveis teciduais de óxido nítrico foram medidos como níveis totais de
nitrato/nitrito com uso do reagente de Griess descritos por Green et al. (1982). Os
tecidos foram homogeneizados em tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 7.8) para
obtenção de um homogenato a 10% e centrifugados a 11.000 x g por 15 minutos a
4ºC. Um volume de 100 μL do sobrenadante foram misturados a 100 μL do reagente
de Griess (0,1% N-(1-naphthyl) ethylenediamide dihydrochloride, 1% sulfanilamida em
ácido fosfórico 5%) e após 10 minutos a absorbância foi medida a 540 nm. A curva
padrão foi obtida usando nitrito de sódio. Os resultados foram expressos como
micromols nitrato/nitrito por grama de proteína.

4.2.3.3.1.5 Quantificação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO)
Para a quantificação da atividade da MPO foi utilizada a metodologia descrita
por Krawisz et al. (1984). Os segmentos colônicos foram homogeneizados no tampão
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de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) (0,5% em tampão fosfato sódico 50
mM, pH 6.0) que atua como detergente, lisando os grânulos dos neutrófilos que
contém a mieloperoxidase, sendo esta liberada. O material foi centrifugado durante
10 minutos a 4ºC. A amostra foi submetida a um triplo processo de congelamento e
descongelamento para facilitar a ruptura das estruturas celulares e consequentemente
a liberação da enzima. Do sobrenadante foram coletados 50 µL, ao qual adicionou-se
150 µL do tampão de reação (cloridrato de o-dianisidina, tampão fosfato 50 mM e H2O2
33%). Os resultados foram expressos como unidades de mieloperoxidase por grama
de tecido.

4.2.3.3.1.6 Determinação do índice de peroxidação lipídica
A peroxidação lipídica foi determinada pela quantificação do malondialdeído
(MDA) utilizando o teste do ácido tiobarbitúrico (Agar et al., 1999). O tecido foi
homogeneizado em tampão cloreto de potássio KCl 10% (pH 7,4) para preparação do
homogenato a 10%. Um volume de 250 μL do homogenato foi incubado em banho
maria a 37 ºC por 60 min. Após a incubação, foram adicionados 400 μL de ácido
perclórico 35% e as amostras foram centrifugadas a 14000 rpm por 10 min. A 600 μL
do sobrenadante foram adicionados 200 μL de ácido tiobarbitúrico 1,2%. A mistura foi
levada a banho maria a 95-100ºC por 30 min, em seguida, a solução foi retirada e
colocada à temperatura ambiente. A leitura da absorbância foi realizada a 532 nm. A
curva padrão foi obtida usando 1,1,3,3-tetrametoxipropano. Os resultados foram
expressos como nanomoles de MDA por grama de tecido (nmol/g tecido).

4.2.3.3.2 Aividade imunorregulatória
4.2.3.3.2.1 Avaliação do envolvimento de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e
TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-10) na fase crônica da colite ulcerativa
A determinação da IL-1β, IL-10 e TNF-α foi feita por meio do ensaio
imunoenzimático de ELISA (tipo sanduíche), seguindo protocolos conduzidos por
Kendall (1983) e Safieh-Garabedian (1995). Uma microplaca de 96 poços de fundo
chato foi sensibilizada com o anticorpo de captura de cada interleucina. Após 18h, a
placa foi lavada com solução Tween 20 0,05% (3x) (tampão de lavagem), bloqueada
com uma solução de albumina sérica bovina 1% e lavada novamente com tampão de

79
lavagem (3x). Previamente foi preparado um macerado do tecido estomacal em
tampão fosfato salino (PBS) na proporção 100 mg de tecido para 600 µL de PBS. Esse
material foi homogeneizado e centrifugado a 4000 rpm, 10 minutos a 4° C. Os
sobrenadantes (100 µL) foram pipetados na placa juntamente com a curva padrão.
Após incubação de 2h foi realizada uma lavagem com tampão de lavagem (3x). O
anticorpo secundário biotinilado (100 µL) foi adicionado em cada poço, seguido de
incubação (2h) e lavagem (3x). A placa foi incubada com estreptavidina (20 minutos),
lavada (3x), foi então adicionado o substrato para revelação (Kit DuoSet© – R&D
Sustems Catalog – DY999) seguido de uma incubação (20 minutos). Decorrido esse
tempo, a reação foi interrompida adicionando 50 µL em cada poço da solução de
parada (ácido sulfúrico 0,5 M). A placa foi lida em espectrofotômetro a 450 nm. Os
valores desconhecidos foram determinados pela interpolação com a curva-padrão e
expressos em pg de interleucina/mL.

4.2.3.4 Análises morfológicas

4.2.3.4.1 Estudos histológicos
Para análise histológica foi utilizada a metodologia descrita por Behmer et al.
(1976). Os segmentos do cólon foram fixados em solução ALFAC (álcool 80% + ácido
acético+ água destilada) durante 24 h. Em seguida foram preservadas em etanol 80%
até momento de montagem dos blocos. As peças foram desidratadas e incluídas em
paraplast formando blocos, posteriormente, cortados em 10 µm de espessura para
montagem das lâminas que foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) para
análise histológica.

4.2.3.4.2 Estudos imunohistoquímicos
As amostras histológicas foram incubadas com anticorpo secundário antiPCNA (marcador de divisão celular para avaliar potencial de regeneração). As células
positivamente

marcadas

foram

contadas

para

as

diversas

reações

imunohistoquímicas em número de campos fixos que por meio de um analisador de
imagens Leica Q-Win Standard Versão 3.1.0 (Reino Unido) acoplado ao microscópico
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Leica DM foram fotografadas e analisadas pelo programa AVSoft Bioview Spectra e
Seeker 4.0.

4.2.4 Avaliação da atividade antidiarreica

4.2.4.1 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs sobre diarreia induzida
por óleo de rícino em camundongos
Para avaliação da atividade antidiarreica foi utilizada a metodologia descrita por
Awouters et al. (1978). Camundongos adultos após jejum de 12 horas, foram
distribuídos em seis grupos (n=7-8). Os animais do primeiro grupo receberam tween
80 8% (veículo 10 mL/kg), o segundo grupo recebeu loperamida 5 mg/kg (controle
positivo) e os outros grupos receberam EEtOH-Hs ou FaHex-Hs nas doses de 62,5;
125; 250 e 500 mg/kg, respectivamente, por via oral. Após 1 h dos tratamentos foi
administrado, por via oral, óleo de rícino (10 mL/kg) nos camundondos. Logo após, os
animais foram separados em caixas forradas com papel para observação do número
total de fezes e sua quantificação, em sólida, semissólida e líquida, no período de 4
h. Os animais foram eutanasiados e o resultado foi expresso por meio de um índice
de evacuação (IE), calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IE= ∑ (nº de fezes sólidas x 1 ) + (nº fezes semissólidas x 2) + (nº fezes
líquidas x 3)

4.2.4.2 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs sobre esvaziamento
gástrico em camundongos
O efeito sobre o esvaziamento gástrico foi avaliado de acordo com
experimentos conduzidos por Scarpignato et al. (1980). Camundongos (n=7-8), sob
jejum de 24 h, receberam oralmente tween 80 8% (veículo; 10 mL/kg), loperamida 5
mg/kg (controle positivo), EEtOH-Hs ou FaHex-Hs nas doses de 62,5; 125; 250 e 500
mg/kg, respectivamente. Após 1h, os animais receberam o marcador colorido
vermelho de fenol 10 mL/ kg (0,05% em 1,5% de carboximetilcelulose). Um grupo
controle tempo zero foi eutanasiado imediatamente após a administração do
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marcador, e os outros grupos 30 minutos depois. A cavidade abdominal foi aberta, o
piloro e o esôfago distal foram clampeados. O estômago foi removido, aberto e lavado
com 7 mL de água destilada. O conteúdo gástrico foi coletado e centrifugado a 1500
rpm por 15 minutos. Em seguida, foi coletado 1 mL do sobrenadante e adicionado 1
mL de NaOH 1 N (pH=12). Os resultados foram obtidos por espectrofotometria com
leitura no comprimento de onda de 560 nm e expressos em porcentagem de
esvaziamento gástrico.
% Esvaziamento gástrico = 100 – média de abs das amostras x 100
média da abs do grupo tempo zero

4.2.4.3 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e FaHex-Hs sobre trânsito intestinal em
camundongos
O efeito sobre o trânsito intestinal foi avaliado de acordo com a metodologia
descrita por Stickney; Northup (1959). Camundongos (n=7-8) foram mantidos em
jejum por 24 h e receberam oralmente tween 80 8% (veículo 10 mL/kg), loperamida 5
mg/kg (controle positivo), EEtOH-Hs ou FaHex-Hs nas doses 62,5; 125; 250 e 500
mg/kg, respectivamente. Após 1 h foi administrado por via oral 10 mL/kg de vermelho
de fenol nos animais. Trinta minutos após, os animais foram eutanasiados, tiveram o
intestino removido do piloro à junção íleo-cecal e usando uma régua foi mensurado o
comprimento total do segmento intestinal e a distância percorrida pelo vermelho de
fenol (até o último centímetro contínuo) para calcular a porcentagem de trânsito
intestinal.

% Trânsito intestinal = Distância percorrida pelo vermelho de fenol x 100
Comprimento total do intestino
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4.2.4.4 Mecanismos de ação envolvidos na atividade antidiarreica do EEtOH-Hs
e FaHex-Hs

4.2.4.4.1 Mecanismo antissecretório

4.2.4.4.1.1 Efeito da administração oral do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e da loperamida
sobre enteropooling induzido por óleo de rícino em camundongos
Os efeitos sobre enteropooling intestinal foram avaliados conforme protocolos
descritos por Ezeja; Anaga (2010). Camundongos (n=7-8), após jejum de 24 h, foram
pré-tratados oralmente com tween 80 8% (veículo 10 mL/kg), loperamida 5 mg/kg
(controle positivo), EEtOH-Hs (500 mg/kg) ou FaHex-Hs (500 mg/kg). Estas doses
foram escolhidas a partir do modelo de diarreia induzida por óleo de rícino. Após 60
minutos, os animais receberam, por via oral, 10 mL/kg de óleo de rícino. Após 1 h os
camundongos foram eutanasiados, tiveram os intestinos removidos e em seguida o
conteúdo intestinal foi mensurado com auxílio de uma proveta graduada.

4.2.4.4.2 Mecanismo antimotilidade

4.2.4.4.2.1 Efeito da pilocarpina, ioimbina, L-NAME e glibenclamida sobre a
inibição da motilidade gastrintestinal da FaHex-Hs
Esses protocolos foram conduzidos de acordo com modelos realizados por
Santos; Rao (1999). Camundongos (n=7-8) foram submetidos a um jejum de 24 h e
pré-tratados, por via intraperitoneal, com pilocarpina (agonista não seletivo dos
receptores muscarínicos, 1mg/kg), ioimbina (antagonista dos receptores α2
adrenérgicos, 1 mg/kg), L-NAME (inibidor da atividade da NO-sintase, 25 mg/kg) ou
glibenclamida (bloqueador dos canais KATP, 1 mg/kg). Após 30 minutos do bloqueio
foi realizada a administração por via oral de tween 80 8% (veículo 10 mL/kg) ou
FaHex-Hs (500 mg/kg). Trinta minutos após o tratamento os animais receberam
oralmente uma suspensão de carvão ativado (0,5%) em carboximetilcelulose (0,5%).
Após 60 minutos os animais foram eutanasiados, tiveram seus abdômens abertos e o
intestino removido (piloro a junção íleo-cecal). O comprimento total do segmento
intestinal e a distância percorrida pelo carvão ativado (até o último centímetro
contínuo) foram mensurados para calcular a porcentagem de trânsito intestinal.
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% Trânsito intestinal = Distância percorrida pelo carvão ativado x 100
Comprimento total do intestino

5 Análise Estatística
Os dados foram expressos como média ± desvio padrão (DP) da média ou
média ± erro padrão (doseamentos) para dados paramétricos e mediana (mínimomáximo)

para

dados

não-paramétricos.

Estes

valores

foram

analisados

estatisticamente pelo teste de variância one-way (dados paramétricos) ou KruskalWallis (dados não-paramétricos), seguido de pós-testes de Dunnet ou Dunns,
respectivamente. Os resultados foram considerados significativos quando p <0,05.
Todos os dados foram analisados utilizando GraphPad 6.0 Software® Inc., San Diego,
CA, EUA.
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6 Resultados
6.1 Análise dos espectros de RMN de 1H e 13C da FaHex-Hs

No espectro de RMN de 1H (200 MHz, CD3OD), observa-se a presença de um
envelope de sinais de metila na região entre δH 0,82 e 1,23 característicos de
terpenos. Sinais na região entre δH 4,08 e 4,15 e na região entre δH 5,31 e 5,34 são
característicos de três triterpenos: ácido oleanólico, ácido ursólico e ácido betulínico
(Figura 14).
O espectro de

13C

utilizando a técnica de APT (50 MHz, CD3OD) confirma a

presença dos três triterpenos devido aos sinais característicos dessas substâncias,
tais como: ácido betulínico δc 183,5 (C28), 150,9 (C20), 109,9 (C29) e 79,7 (C3); ácido
oleanólico δc 183,5 (C28), 143,3 (C13), 122,7 (C12) e 79,7 (C3) e ácido ursólico δc
179,2 (C28), 137,8 (C13), 125,0 (C12), 79,7 (C3).

Figura 14: Constituintes químicos identificados em FaHex-Hs

Ácido betulínico

Ácido oleanólico

Ácido ursólico
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6.2 Avaliação da atividade antiulcerogênica do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs

6.2.1 Úlceras duodenais induzidas por cisteamina hidroclorídrica
Conforme os resultados obtidos no modelo de úlcera duodenal induzida por
cisteamina hidroclorídrica, foi possível observar que o EEtOH-Hs (31,25, 62,5, 125 e
250 mg/kg) e o lansoprazol (30 mg/kg) reduziram de forma significativa (p<0,001 ou
p<0,01) a área de lesão ulcerativa (ALU) em 47, 61, 42 e 59%, respectivamente,
quando comparadas ao seu controle negativo (solução tween 80 8%) (gráfico 1A).
Resultado semelhante foi observado para a FaHex-Hs (31,25; 62,5; 125 e 250 mg/kg)
e lansoprazol (30 mg/kg) que reduziram significativamente (p<0,001) a ALU em 79,
84, 89 , 72 e 58%, respectivamente, quando comparado ao seu respectivo controle
negativo (gráfico 1B). A redução da ALU pode ser visualizada nas fotografias da figura
15.

Gráfico 1: Efeito da administração (v.o) de EEtOH-Hs (A), FaHex-Hs (B) e lansoprazol
sobre lesões duodenais induzidas por cisteamina hidroclorídrica em ratos
1 A)
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1B)

Os resultados foram expressos em media ± desvio padrão. Análise de Variância de
uma via (ANOVA): F(5,30)=4,66 e F(5,38) = 2,76 (n=7-8), seguido pelo pós-teste de Dunett
; ** p<0.01, *** p<0.001 comparado com o grupo controle negativo Tween 80 8%.
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Figura 15: Fotografias de úlceras duodenais induzidas por cisteamina em animais
tratados (v.o.) com (A) Tween 80 8%, (B) lansoprazol 30 mg/kg, (C) EEtOH-Hs (31,25
mg/kg), (D) EEtOH-Hs (62,5 mg/kg), (E) EEtOH-Hs (125 mg/kg), (F) EEtOH-Hs (250
mg/kg), (G) FaHex-Hs (31,25 mg/kg), (H) FaHex-Hs (62,5 mg/kg), (I) FaHex-Hs (125
mg/kg) e (J) FaHex-Hs (250 mg/kg)

6.3 Avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal

6.3.1 Modelo de colite ulcerativa

6.3.1.1 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs na fase aguda do
processo
inflamatório
intestinal
induzido
por
ácido
2,4,6
trinitrobenzenosulfônico (TNBS) em ratos
Nesse modelo experimental foram avaliados os parâmetros área e escore de
lesão, relação peso/comprimento e diarreia conforme expresso na tabela 2. Ao avaliar
o parâmetro área de lesão ulcerativa foi observada uma diferença significativa
(p<0,001) entre os grupos colíticos e não-colíticos tanto para o EEtOH-Hs (160 ± 42 e
0) quanto para a FaHex-Hs (201 ± 38 e 0). O tratamento realizado com EEtOH-Hs
(31,25; 62,5 e 125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) reduziram significativamente a
área de lesão intestinal para 59 ± 16 mm2 (p<0,001); 37 ± 15 mm2 (p<0,001), 107 ±
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39 mm2 (p<0,05) e 41 ± 16 mm2 (p<0,001), respectivamente, quando comparado ao
grupo colítico 160 ± 42 mm2. Na avaliação do efeito da FaHex-Hs (62,5 e 125 mg/kg)
e da prednisolona (2 mg/kg) foi observada uma redução significativa para 100 ± 29
mm2 (p<0,001), 82 ± 12 mm2 (p<0,001) e 87 ± 27 mm2 (p<0,001), respectivamente,
em comparação aos animais colíticos 201 ± 38 mm2.
Quando avaliado o parâmetro escore de lesão foi possível observar que o grupo
colítico diferiu significativamente do grupo não-colítico tanto para o EEtOH-Hs quanto
para FaHex-Hs. O tratamento com EEtOH-Hs (31,25 e 62,5 mg/kg) e prednisolona (2
mg/kg) reduziu significativamente a extensão e severidade das lesões para 5(4-8),
p<0,05; 4 (3-5), p<0,01 e 5(2-8), p<0,05, respectivamente, quando comparado aos
valores do grupo colítico 8(5-8). A FaHex-Hs (62,5 e 125 mg/kg) e a prednisolona (2
mg/kg) reduziram significativamente o escore de lesão para 5 (4-7), p<0,01; 5 (4-5),
p<0,001 e 5 (4-6), p<0,01, respectivamente em comparação aos animais do grupo
colítico 7(6-8).
Quando avaliada a relação peso/comprimento foi possível observar uma
diferença significativa entre os grupos colíticos e não-colíticos tanto para o EEtOH-Hs
(160 ± 13 mg/cm, p<0,001 e 101± 14) quanto para FaHex-Hs (156 ± 21 mg/cm,
p<0,001 e 89 ± 10 mg/cm). O tratamento com EEtOH-Hs não diminuiu a relação
peso/comprimento nas doses testadas 31,25; 62,5; 125 e 250 mg/kg (153 ± 15, 147 ±
20, 146 ± 17, 142 ± 20 ), entretanto, a prednisolona reduziu esse parâmetro para 139
± 11 mg/cm (p< 0,05) quando comparado ao grupo colítico 160 ± 13 mg/cm. Quando
analisado o efeito da FaHex-Hs (62,5 e 125 mg/kg) e da prednisolona (2 mg/kg) foi
observada uma redução significativa desse parâmetro para 128 ± 11 mg/cm (p<0,05),
100 ± 9 mg/cm (p<0,05) e 128 ± 10 mg/cm (p<0,05), respectivamente, quando
comparado aos animais colíticos 156 ± 21 mg/cm.
Após a indução do processo inflamatório por administração de TNBS foi
avaliado o parâmetro diarreia para o qual foi possível observar diferença significativa
entre os animais colíticos e não-colíticos para o EEtOH-Hs (88%, p< 0,001 e 0%) e
para a FaHex-Hs (80%, p< 0,001 e 0%). O tratamento com EEtOH-Hs nas doses
avaliadas não promoveu alteração nesse parâmetro. Ao passo que, a prednisolona
reduziu a diarreia em 40% (p<0,05) quando comparado ao grupo colítico 88%. A
FaHex-Hs (125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) reduziram significativamente a
porcentagem de diarreia para 55 (p<0,05) e 30% (p<0,05), respectivamente, quando
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comparado ao grupo colítico 80% (Tabela 2).Estes resultados são melhor visualizados
nas figuras 16 e 17.

.
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Tabela 2 Efeito da administração oral de EEtOH-Hs ou FaHex-Hs na fase aguda do processo inflamatório intestinal induzido por ácido
trinitrobenzenosulfônico (TNBS) em ratos
Grupos

Dose mg/kg

ALU (mm2)

Inibição %

Escore de lesão

Peso/comprimento

Diarreia %

mg/cm
Não-colíticos

-

0

-

0

101 ± 14

0

Colíticos

-

160 ± 42###

-

8 (5-8)###

160 ± 13###

88###

Prednisolona

2

41 ± 16***

74

5 (2-8)*

139 ± 11*

40*

EEtOH-Hs

31,25

59 ± 16***a

63

5 (4-8)*a

153 ± 15

70

62,5

37 ± 15***

76

4 (3-5)**

147 ± 20

60

125

107 ± 39*

32

6 (4-7)

146 ± 17

60

250

138 ± 53

13

5 (3-7)

142 ± 20

77

Não-colíticos

-

0

-

0

89 ± 10

0

Colíticos

-

201 ± 38###

-

7 (6-8)###

156 ± 21###

80###

Prednisolona

2

87 ± 27***

56

5(4-6)**

128 ± 10**

30*

FaHex-Hs

31,25

189 ± 34

6

6 (6-8)

138 ± 26

77

62,5

100 ± 29***b

50

5 (4-7)**b

128 ± 11**b

66

125

82 ± 12***

55

5 (4-5)***

100 ± 9**

55*

250

168 ± 39

16

6 (5-7)

136 ± 8

88
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Resultados expressos em média ± d.p ou em mediana (mínimo-máximo) dos parâmetros analisados. Para os dados paramétricos foi
utilizado média ± d.p. ANOVA e teste a posteriori de Dunnet. Para os dados não paramétricos (mediana, mínimo-máximo) Kruskal Walis
e teste a posteriori de Dunn. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao grupo colítico; ##p<0,01 e ###p<0,001, comparado ao grupo
não colítico (n=8-10). Teste t de Student; a p<0,05 comparado ao EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) e bp<0,05 comparado a FaHex-Hs (125 mg/kg)
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Figura 16: Fotos do intestino de ratos não-colíticos (A), colíticos (B), prednisolona 2
mg/kg (C), EEtOH-Hs 31,25 mg/kg (D) EEtOH-Hs 62,5 mg/kg (E), EEtOH-Hs 125
mg/kg (F), EEtOH-Hs 250 mg/kg (G) obtidos da fase aguda do processo inflamatório
intestinal induzido por TNBS em ratos

Figura 17: Fotos do intestino de ratos não-colíticos (A), colíticos (B), prednisolona 2
mg/kg (C), FaHex-Hs 31,25 mg/kg (D) FaHex-Hs 62,5 mg/kg (E), FaHex-Hs 125 mg/kg
(F), FaHex-Hs 250 mg/kg (G) obtidos da fase aguda do processo inflamatório intestinal
induzido por TNBS em ratos
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6.3.2 Mecanismo de ação envolvido na atividade anti-inflamatória intestinal do
EEtOH-Hs e da FaHex-Hs na fase aguda do processo inflamatório intestinal
induzido por TNBS em ratos

6.3.2.1 Efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs sobre os níveis de GSH na fase aguda
do processo inflamatório intestinal induzido por TNBS em ratos
No experimento realizado para avaliação do EEtOH- Hs foi observada uma
redução significativa dos níveis de GSH no grupo colítico (2,33 ± 0,34 nmol de
GSH/mg de proteínas; p< 0, 001) quando comparado ao grupo não-colítico (5,49 ±
0,92 nmol de GSH/mg de proteínas). O tratamento com EEtOH- Hs aumentou
significativamente os níveis de GSH nas doses de 31,25 mg/kg (3,23 ± 0,17 nmol de
GSH/mg de proteínas, p<0,05) e 62,5 mg/kg (4,13 ± 0,53 nmol de GSH/mg de
proteínas, p< 0,001), assim como a prednisolona (3,56 ± 0,22 nmol de GSH/mg de
proteínas, p< 0,01 ) quando comparados ao grupo colítico (2,33 ± 0,34 nmol de
GSH/mg de proteínas). Os resultados foram expressos no gráfico 2.
Gráfico 2: Efeito do EEtOH-Hs e da prednisolona sobre os níveis de GSH no tecido
colônico em modelo agudo de colite ulcerativa em ratos
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Tratamentos
Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F (6 39) =1,62, (n=8-10) seguido de teste de Dunnett *p<0,05; ***p<0,001
comparado ao grupo colítico; ###p<0,001 comparado ao grupo não colítico
Já no experimento realizado para avaliação da FaHex- Hs foi observada uma
redução significativa dos níveis de GSH no grupo colítico (5,23 ± 0,96 nmol de
GSH/mg de proteínas, p< 0, 001) quando comparado ao grupo não colítico (9,54 ±
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0,96 nmol de GSH/mg de proteínas). O tratamento com a FaHex- Hs na dose de 125
mg/kg ou com prednisolona 2 mg/kg aumentou significativamente esses níveis (6,65
± 0,50 nmol de GSH/mg de proteínas, p< 0,01 e

6,74 ± 0,80, p< 0,01,

respectivamente), quando comparado ao grupo colítico (5,23 ± 0,96 nmol de GSH/mg
de proteínas). Os resultados foram expressos no gráfico 3.
Gráfico 3: Efeito de FaHex- Hs e da prednisolona sobre os níveis de GSH no tecido
colônico em modelo agudo de colite ulcerativa em ratos
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Tratamentos
Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(6,43)=0,90 , (n=8-10) seguido de teste de Dunnett **p<0,01 comparado ao
grupo colítico; ###p<0,001 comparado ao grupo não colítico)
6.3.3 Avaliação do efeito do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs na fase crônica com
recidiva do processo inflamatório intestinal induzido por TNBS em ratos
Neste modelo, ao analisar o escore de lesão, foi possível observar diferença
significativa entre o grupo colítico [4(4-5), p<0,001] e o não-colítico (0). O EEtOH-Hs
não apresentou redução significativa desse parâmetro quando comparado ao grupo
colítico. Entretanto, ao analisar o efeito da FaHex-Hs (125 mg/kg) e da prednisolona
(2 mg/kg) foi observada redução significativa do escore para 2 (1-3), p<0,01 e 1 (1-4),
p<0,001, respectivamente, quando comparado ao grupo colítico 4 (4-5).
Ao avaliar o parâmetro relação peso/comprimento foi observado um aumento
significativo deste parâmetro no grupo colítico para 178 ± 23 mg/cm (p<0,001) quando
comparado ao grupo não-colítico (114 ± 11, mg/cm).
O tratamento com EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) não promoveu redução da relação
peso/comprimento quando comparado ao grupo colítico. Contudo, a FaHex-Hs (125
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mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) reduziram significativamente este parâmetro para
139 ± 26 mg/cm (p<0,001) e 139 ± 8 mg/cm (p<0,001), respectivamente, quando
comparado ao grupo colítico (178 ± 23, mg/cm).
O EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) não reduziu o acometimento pela diarreia,
entretanto, foi observada uma diminuição desse parâmetro nos animais tratados com
FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2 mg/kg) (61%, p<0,001 e 47%, p<0,001,
respectivamente) em relação ao grupo colítico (88%). Esses resultados foram
expressos na tabela 3 e visualizados na figura 18.
Tabela 3: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona, na fase crônica com recidiva
do processo inflamatório intestinal induzido pelo TNBS em ratos
Grupos
Dose (mg/kg)
Escore
Peso/comp.
Diarreia (%)
(mg/cm)
Não colíticos

-

-

114 ± 11

0

Colíticos

-

4 (4-5)###

178 ± 23###

88###

Prednisolona

2

1 (1-4)***

139 ± 8***

47***

EEtOH-Hs

62,5

4 (1-5)

163 ± 19

78

FaHex-Hs

125

2 (1-3)**

139 ± 26***

61***

Os resultados foram expressos como média ± d.p ou em mediana (mínimo-máximo)
dos parâmetros analisados. Para dados paramétricos foi utilizada média ± d.p ANOVA
(n=8-10) seguido do teste de Dunnet. Para dados não paramétrico foi utilizado mediana
(mínimo-máximo) Kruskall Walis seguido do teste de Dunn. **p<0,01; ***p<0,001
comparado ao grupo colítico; ###p<0,001 comparado ao grupo não-colítico
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Figura 18: Fotos do intestino de ratos dos grupos não-colíticos (A), colíticos (B),
prednisolona 2 mg/kg (C), EEtOH-Hs 62,5 mg/kg (D) e FaHex-Hs 125 mg/kg (E)

6.3.3.1 Avaliação do consumo de água e ração
O registro diário do consumo de água e ração dos animais ao longo dos 21 dias
foi realizado como complemento da avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal.
O grupo colítico demonstrou diminuição significativa na ingesta de água para 29,00 ±
1,90 mL (p<0,001) quando comparado ao grupo não-colítico (44,46 ± 1,68 mL). Nos
grupos tratados com EEtOH-Hs, FaHex-Hs ou prednisolona foi possível observar um
aumento significativo no consumo de água para 38,93 ± 3,60 mL, (p<0,05), 42,20 ±
2,80 mL (p<0,01) e 40,10 ± 2,20 mL (p<0,05), respectivamente, quando comparado
ao grupo colítico (29,03 ± 1,90 mL).
Quanto ao consumo de ração, foi possível observar uma diminuição no grupo
colítico para 14,10 ± 0,80 g (p<0,001) quando comparado ao não-colítico (26,60 ± 0,40
g). O tratamento com EEtOH-Hs não alterou esse parâmetro (14,40 ± 1,30 g),
entretanto, nos grupos tratados com FaHex-Hs e prednisolona foi observado um
aumento significativo no consumo de ração para 20,60 ± 0,70 g (p<0,001) e 20,61 ±
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1,00 g (p<0,001) quando comparados ao grupo colítico (14,10 ± 0,80 g). Dados
expostos na tabela 4.

6.3.3.2 Avaliação ponderal
O efeito da administração de EEtOH-Hs e FaHex-Hs sobre o peso corporal dos
animais na fase crônica da colite ulcerativa foi avaliado, como parâmetro
complementar. Com isso, foi observada diminuição significativa do peso corporal dos
animais do grupo colítico para 220,70 ± 6,70 g (p<0,001) quando comparado ao grupo
não-colítico (276,10 ± 4,70 g). Entretanto, quando analisado o efeito do tratamento
com EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona foi possível observar que apenas FaHexHs e prednisolona promoveram aumento significativo no peso corporal para 249,80 ±
5,60 g (p<0,01) e 241,90 ± 5,60 g (p<0,05), respectivamente, protegendo o animal da
perda de peso, quando comparado ao grupo colítico (220,70 ± 6,70). Dados expressos
na tabela 4.

Tabela 4: Efeito da administração oral de EEtOH-Hs e FaHex-Hs durante 21 dias
sobre o consumo de água e ração e peso corporal na fase crônica com recidiva do
processo inflamatório intestinal induzido por TNBS em ratos
Dose
Consumo
Consumo de Peso inicial Peso final
Parâmetro
(mg/kg) de água (mL)
ração (g)
(g)
(g)
Grupos
Não-colítico

-

44,4 ± 1,6

26,6 ± 0,4

212,3 ± 6,5

276,1 ± 4,7

Colítico

-

29,0 ± 1,9###

14,1 ± 0,8###

214,8 ± 5,3

220,7 ± 6,7###

Prednisolona

2

40,1 ± 2,2*

20,6 ± 1,0***

201,7 ± 5,3

241,9 ± 5,6*

EEtOH-Hs

62,5

38,9 ± 3,6*

14,4 ± 1,3

197,3 ± 4,3

237,1 ± 4,2

FaHex-Hs

125

42,2 ± 2,8**

20,6 ± 0,7***

198,3 ± 4,0

249,8 ± 5,6**

Os resultados foram expressos como média ± d.p.. Análise de variância de uma via
(ANOVA), seguido do teste de Dunnett (n=8-10) *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001
quando comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 comparando-se ao grupo nãocolítico
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6.3.3.3 Avaliação do peso dos órgãos
Neste parâmetro foi observado um aumento significativo no índice de peso do
baço do grupo colítico para 3,94 ± 0,30 (p<0,001) quando comparado ao não-colítico
(2,59 ± 0,14). O tratamento com EEtOH-Hs não alterou o peso do baço quando
comparado ao grupo colítico. Entretanto, FaHex-Hs e prednisolona reduziram de
forma significativa o peso desse órgão para 2,72 ± 0,19 (p<0,001) e 1,98 ± 0,07 (p<
0,001), respectivamente, em comparação ao grupo colítico (3,94 ± 0,30). Não houve
alterações significativas no peso dos demais órgãos avaliados (coração, fígado e rins)
em comparação ao grupo colítico. Dados expostos na tabela 5.

Tabela 5: Efeito da administração oral do EEtOH-Hs, da FaHex-Hs e da prednisolona
no índice dos órgãos (peso do órgão – mg/ peso do animal –g) em camundongos
Grupos

Coração

Fígado

Rins

Baço

Não-colíticos

3,75 ± 0,18

36,84 ± 1,36

7,15 ± 0,74

2,59 ± 0,14

Colíticos

4,13 ± 0,13

42,44 ± 1,23

8,64 ± 0,18

3,94 ± 0,30###

Prednisolona

4,07 ± 0,11

41,89 ± 1,34

8,25 ± 0,56

1,98 ± 0,07***

EEtOH-Hs

3,98 ± 0,18

40,10 ± 1,16

8,52 ± 0,15

3,56 ± 0,26

FaHex-Hs

4,20 ± 0,21

40,43 ± 1,97

7,91 ± 0,26

2,72 ± 0,19***

Os resultados foram expressos como média ± d.p.. Análise de variância de uma via
(ANOVA), seguido do teste de Dunnett; (n=8-10) ***p< 0,001 quando comparado ao
grupo colítico; ###p< 0,001 comparando-se ao grupo não-colítico
6.3.4 Mecanismo de ação envolvido na atividade anti-inflamatória intestinal do
EEtOH-Hs e da FaHex-Hs na fase crônica com recidiva do processo inflamatório
intestinal induzido por TNBS em ratos
6.3.4.1 Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD)
De acordo com os resultados obtidos foi possível observar uma redução
significativa da atividade da SOD no grupo colítico para 13,00 ± 0,63 U de SOD/ mg
de proteína (p<0, 001) quando comparado ao grupo não- colítico (16,68 ± 0,57 U de
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SOD/ mg de proteína). O tratamento com EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) não promoveu
alterações sobre a atividade da SOD (13,77 ± 0,29 U de SOD/ mg de proteína) quando
comparado ao grupo colítico (13,00 ± 0,63 U de SOD/ mg de proteína). Em contraste,
o tratamento dos animais com a FaHex-Hs (125 mg/kg) ou prednisolona (2 mg/kg)
aumentou significativamente a atividade da enzima para 15,79 ± 0,43 U de SOD/ mg
de proteína (p<0, 01) e 15,67 ±

0,20 U de SOD/ mg de proteína (p<0, 01),

respectivamente, quando comparado ao grupo colítico (13,00 ± 0,63; U de SOD/ mg
de proteína). Esses resultados estão expressos no gráfico 4.

Gráfico 4: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis da
superóxido dismutase (SOD) no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,30) = 0,27, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett **p< 0,01 quando
comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 comparando-se ao grupo não-colítico
6.3.4.2 Atividade da enzima catalase (CAT)
Ao avaliar os resultados frente a atividade da enzima catalase no modelo
crônico de colite ulcerativa com recidiva foi observada uma redução significativa na
atividade da catalase no grupo colítico para 0,97 ± 0,14 mM/min.mg de tecido (p<
0,001) comparando-se com o grupo não-colítico (11,29 ± 0,80 mM/min.mg de tecido).
O EEtOH-Hs na dose avaliada não apresentou mudanças sobre a atividade da enzima
CAT (1,55 ± 0,20 mM/min.mg de tecido) quando comparado ao grupo colítico (0,97 ±
0,14 mM/min.mg de tecido), entretanto o tratamento com FaHex-Hs (125 mg/kg) e
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prednisolona (2 mg/kg) aumentou significativamente a atividade da catalase para
11,85 ± 1,08 mM/min.mg de tecido (p<0,001) e 6,76 ± 1,02 mM/min.mg de tecido (p<
0,001), respectivamente, quando comparado ao grupo colítico (0,97 ± 0,14
mM/min.mg de tecido). Esses resultados estão expressos no gráfico 5.

Gráfico 5: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre a atividade da
CAT no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,29) =2,17, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett, ***p< 0,001 quando
comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 comparando-se ao grupo não colítico

6.3.4.3 Quantificação dos níveis de GSH
Com base nos resultados obtidos foi observada uma redução significativa dos
níveis de GSH no grupo colítico para 8,34 ± 0,32 nmol de GSH/mg de proteínas (p<0,
001) em comparação ao grupo não-colítico (29,47 ± 2,29 nmol de GSH/mg de
proteínas). O EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) reduziu significativamente os níveis de GSH
para 2,73 ± 0,23 nmol de GSH/mg de proteínas (p<0,05) quando comparado ao grupo
colítico (8,34 ± 0,32 nmol de GSH/mg de proteínas). Entretanto, houve um aumento
significativo dos níveis de GSH nos animais tratados com FaHex-Hs (125 mg/kg) e
prednisolona (2 mg/kg) para 32,86 ± 5,24 nmol de GSH/mg de proteínas (p< 0,001) e
13,58 ± 0,45 nmol de GSH/mg de proteínas (p< 0,05), respectivamente, quando

102
comparado ao grupo colítico (8,34 ± 0,32 nmol de GSH/mg de proteínas). Esses
resultados estão expressos no gráfico 6.

Gráfico 6: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis de
GSH no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,27) =2,35, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett *p< 0,05; ***p< 0,001
quando comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 em comparação ao grupo nãocolítico
6.3.4.4 Quantificação dos níveis de nitrato/nitrito
Os níveis teciduais de óxido nítrico foram medidos como níveis totais de
nitrato/nitrito. A fase crônica da colite ulcerativa por recidiva induzida por TNBS
resultou em um aumento significativo no nível de nitrato/nitrito no tecido colônico no
grupo colítico para 115,10 ± 13,52 mM de nitrato/nitrito/ g de proteína (p< 0,01) quando
comparado ao grupo não-colítico (74,45 ± 4,66 mM de nitrato/nitrito/ g de proteína). O
EEtOH-Hs na dose de 62,5 mg/kg não promoveu redução nos níveis de nitrito/nitrato
(103,20 ± 9,11 mM de nitrato/nitrito/ g de proteína) quando comparado ao grupo
colítico (115,10 ± 13,52 mM de nitrato/nitrito/ g de proteína). Entretanto, a FaHex-Hs
(125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) mostraram uma redução significativa nos
níveis de nitrato/nitrito para 84,65 ± 4,39 mM/g de proteína (p< 0,05) e 84,50 ± 2,22
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mM/g de proteína (p< 0,05) respectivamente, em comparação ao grupo colítico
(115,10 ± 13,52 mM/g de proteína). Os resultados são observados no gráfico 7.

Gráfico 7: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis de
nitrito/nitrato no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,30) =4,27, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett *p< 0,05 quando
comparado ao grupo colítico; ##p< 0,01 em comparação ao grupo não-colítico
6.3.4.5 Atividade da enzima mieloperoxidase (MPO)
De acordo com os resultados obtidos foi possível observar que os níveis de
MPO foram encontrados significativamente elevados no grupo colítico (4,47 ± 0,24 U
de MPO/ g de tecido; p< 0,001) quando comparado ao grupo não-colítico (2,67 ± 0,24
U de MPO/ g de tecido). O EEtOH-Hs na dose de 62,5mg/kg não promoveu redução
nos níveis de MPO (4,07 ± 0,23 U de MPO/ g de tecido) quando comparado ao grupo
colítico (4,49 ± 0,43 U de MPO/ g de tecido). Entretanto, o tratamento com a FaHexHs e a prednisolona reduziu de forma significativa os níveis de MPO para 3,08 ± 0,23
U de MPO/ g de tecido (p< 0,001) e 2,86 ± 0,13 U de MPO/ g de tecido (p< 0,001),
respectivamente, quando comparado ao grupo colítico (4,49 ± 0,43 U de MPO/ g de
tecido). Esses dados podem ser observados no gráfico 8.
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Gráfico 8: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis de
MPO no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,31)=1,07, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett ***p< 0,001 quando
comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 em comparação ao grupo não-colítico

6.3.4.6 Determinação do índice de peroxidação lipídica
De acordo com os resultados foi possível observar que o TNBS induziu
aumento significativo nos níveis de MDA no grupo colítico para 4,12 ± 0,29 nmol de
MDA/g de tecido (p< 0,001), quando comparado ao grupo não-colítico (1,06 ± 0,13
nmol de MDA/g de tecido). O EEtOH-Hs na dose de 62,5 mg/kg não demonstrou
atividade sobre os níveis de MDA (3,70 ± 0,38 nmol de MDA/g de tecido) quando
comparado ao grupo colítico (4,12 ± 0,29 nmol de MDA/g de tecido). Contudo, o
tratamento com a FaHex-Hs (125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) produziu uma
redução significativa do índice de peroxidação lipídica para 1,79 ± 0,15 (p< 0,001) e
2,55 ± 0,46 nmol de MDA/g de tecido (p< 0,05), respectivamente, quando comparado
ao grupo colítico (4,12 ± 0,29 nmol de MDA/g de tecido). Esses resultados estão
expressos no gráfico 9.
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Gráfico 9: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis de
MDA no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,29) =1,88, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett **p< 0,01; ***p< 0,001
quando comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 em comparação ao grupo nãocolítico
6.3.4.7 Investigação do envolvimento de citocinas pró- inflamatórias (IL-1β e
TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-10) na fase crônica da colite ulcerativa

6.3.4.7.1 Determinação dos níveis de IL-1β
Os resultados demonstraram aumento significativo nos níveis de IL-1β nos
animais colíticos (561,40 ± 47,86 pg de IL-1β/mL, p< 0,001) quando comparado aos
não-colíticos (138,20 ± 12,10 pg de IL-1β/mL). O tratamento com o EEtOH-Hs não
alterou os níveis de IL-1β (516,70 ± 40,29 pg de IL-1β/mL) quando comparado ao
grupo colítico (561,40 ± 47,86 pg de IL-1β/mL). Contudo, quando avaliados o
tratamento com a FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2 mg/kg) ocorreu uma
redução nos níveis de IL-1β para 327,00 ± 16,00 pg de IL-1β/mL (p< 0,001) e 221,20
± 39,38 pg de IL-1β/mL (p< 0,001), respectivamente comparando-se ao grupo colítico
561,40 ± 47,86 pg de IL-1β/mL. Dados ilustrados no gráfico 10.
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Gráfico 10: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis de
IL-1β no tecido colônico de ratos
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Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,29)= 3,48, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett ***p< 0,001 quando
comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 em comparação ao grupo não-colítico

6.3.4.7.2 Quantificação dos níveis de TNF-α
Os dados obtidos mostraram aumento significativo nos níveis de TNF-α nos
animais colíticos para 2694,00 ± 49,62 pg de TNF-α/mL (p< 0,001) quando comparado
aos animais não-colíticos (1359,00 ± 113,70 pg de TNF-α/mL). O tratamento com
EEtOH-Hs não alterou os níveis de TNF-α na dose avaliada (2330,00 ± 91,91 pg de
TNF-α/mL), quando comparado ao grupo colítico (2694,00 ± 49,62 pg de TNF-α/mL).
O tratamento com FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2 mg/kg) reduziu
significativamente os níveis de TNF-α para 1423,00 ± 226,70 pg de TNF-α/mL (p<
0,001) e 1816,00 ± 48,47 pg de TNF-α/mL (p< 0,001), respectivamente, em
comparação ao grupo colítico (2694,00 ± 49,62 pg de TNF-α/mL). Os resultados foram
expressos no gráfico 11.
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Gráfico 11: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) sobre os níveis de
TNF-α no tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(4,31) = 1,80, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett ***p< 0,001 quando
comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 em comparação ao grupo não-colítico

6.3.4.7.3 Determinação dos níveis de IL-10
Os resultados demonstraram uma redução significativa dos níveis de IL-10 no
grupo dos animais colíticos para 128,70 ± 21,00 pg de IL-10/mL (p< 0,001) quando
comparado ao grupo não colítico (397,50 ± 35,46 pg de IL-10/mL). O tratamento com
o FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2 mg/kg) aumentou significativamente os
níveis dessa citocina anti-inflamatória para 478,40 ± 20,05 pg de IL-10/mL (p< 0,001)
e 272,60 ± 21,50 pg de IL-10/mL (p< 0,01), respectivamente, quando comparado com
o grupo colítico (128,70 ± 21,00 pg de IL-10/mL). Resultados expressos no gráfico 12.
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Gráfico 12: Efeito da FaHex-Hs e da prednisolona (v.o) sobre os níveis de IL-10 no
tecido colônico de ratos

Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. Análise de variância de uma via
(ANOVA): F(3,22) = 0,50, (n=8-10) seguido do teste de Dunnett **p< 0,01 e ***p< 0,001
quando comparado ao grupo colítico; ###p< 0,001 em comparação ao grupo nãocolítico

6.3.5 Estudos histológicos de cortes do cólon corados com hematoxilina e
eosina (HE)
6.3.5.1 Percentual de células totais na lesão inflamatória
Com base nos dados obtidos, foi observada uma redução significativa no
porcentual de células totais nos animais tratados com prednisolona para 13,98 ±
4,32% (p<0,05) ou FaHex-Hs 11,93 ± 1,77% (p<0,01) quando comparado ao grupo
colítico (19,30 ± 4,11%). Entretanto, não foi observada alteração para o EEtOH-Hs na
dose de 62,5 mg/kg 15,92 ± 4,36% quando comparado ao grupo colítico (19,30 ± 4,11)
(tabela 6).
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Tabela 6: Percentual de células totais em lesões inflamatórias induzidas por TNBS
em ratos tratados com, EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona
Grupos

Dose (mg/kg)

Células totais (%)

Não-Colítico

-

12,44 ± 1,36

Colítico

-

19,30 ± 4, 11##

Prednisolona

2

13,98 ± 4,32*

EEtOH-Hs

62,5

15,92 ± 4,36

FaHex-Hs

125

11,93 ± 1,77**

Os resultados estão expressos como média ± d.p. Análise de variância de uma via
(ANOVA), (n=8-10) seguido do teste de Dunnet, comparado ao controle negativo
*p<0,05; **p<0,01; e p<0,01##, quando comparado ao grupo não-colítico
6.3.5.2 Análise histológica de amostras intestinais de ratos obtidas do modelo
crônico de colite ulcerativa com recidiva induzida por TNBS coradas com
hematoxilina e eosina (HE)
A partir das fotomicrografias coradas com HE pode-se observar que o grupo
não colítico apresenta estrutura histológica normal com superfície epitelial intacta sem
alterações inflamatórias nas camadas. Entretanto, no grupo colítico foram observadas
alterações inflamatórias típicas como anormalidades na arquitetura da mucosa,
destruição glandular de caráter transmural, dilatação das criptas, depleção das células
caliciformes e infiltração de células inflamatórias. O tratamento com EEtOH-Hs (62,5
mg/kg) não promoveu melhora nos parâmetros histológicos avaliados. Neste grupo foi
evidenciada intensa destruição e desorganização da arquitetura celular da mucosa
acompanhado da presença de grande quantidade de células inflamatórias. Contudo,
nos animais tratados com FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2 mg/kg) foi
observado a atenuação no infiltrado inflamatório e uma reorganização da arquitetura
celular da mucosa com diminuição da perda de células caliciformes e redução na
dilatação das criptas, conforme observado na figura 19.
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Figura 19: Fotomicrografias coradas com HE de amostras de cólon de ratos submetidos a modelo crônico de colite ulcerativa com
recidiva induzida por TNBS (n=8-10). A- grupo não colítico; B-grupo colítico; C- grupo prednisolona; D- EEtOH-Hs 62,5 mg/kg; EFaHex-Hs 125 mg/kg. Linha 1-aumento 10x; Linha 2-aumento 20x ;Linha 3-aumento 40x. região da borda da lesão onde observa-se
destruição da arquitetura da mucosa
, seta preta- infiltração de células inflamatórias, seta branca- inflamação transmural; seta
amarela reconstituição mucosal e glandular; Escala: 50 µm
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6.3.6 Estudos imunohistoquímicos
De acordo com os resultados foi observado um aumento significativo no
percentual de PCNA no grupo colítico para 7,7 (6,8-9,6) (p<0,01) quando comparado
ao não-colítico 3 (2-5,7). O tratamento com o EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) não promoveu
redução da expressão do PCNA 6,9 (6,5-7,5) quando comparado ao grupo colítico 7,7
(6,8-9,6). Entretanto, o tratamento com a FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2
mg/kg) reduziu significativamente o percentual de PCNA para 4 (2,8 -5,6); p<0,01 e
3,5 (2,2-5); p<0,01, respectivamente, quando comparado ao grupo colítico 7,7 (6,89,6). Esses resultados estão expressos na tabela 7 e visualizados na figura 20.
Tabela 7: Efeito do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e prednisolona (v.o) durante 21 dias sobre
a expressão do antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA)
Grupos

Dose

PCNA (%)

Não-colítico

-

3 (2-5,7)

Colítico

-

7,7 (6,8-9,6)##

prednisolona

2

3,5 (2,2-5)**

EEtOH-Hs

62,5

6,9 (6,5-7,5)

FaHex-Hs

125

4 (2,8 -5,6)**

Resultados expressos em mediana (mínimo-máximo) dos parâmetros analisados.
Kruskall Walis e teste a posteriori de Dunn (n=8-10).
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Figura 20: Fotomicrografias com marcação imunohistoquímica para PCNA de
amostras de cólon de ratos (n=8-10) submetidos a modelo crônico de colite ulcerativa
com recidiva induzida por TNBS A- grupo não colítico; B-grupo colítico; C- grupo
prednisolona; D- EEtOH-Hs 62,5 mg/kg; E- FaHex-Hs

A

B

D

C

E

6.4 Avaliação da atividade antidiarreica

6.4.1 Investigação do efeito de EEtOH-Hs e FaHex-Hs sobre a diarreia induzida
por óleo de rícino
Conforme os resultados obtidos foi possível observar que o EEtOH-Hs (500
mg/kg) e a loperamida (5 mg/kg) reduziram de forma significativa o índice de
evacuação (IE) para 0 (0-5); p<0,01 e 0 (0-0); p<0,001, respectivamente, quando
comparados ao seu controle negativo 11,50 (10-15), conforme pode ser visto na tabela
8. Comportamento semelhante foi observado para a FaHex-Hs (500 mg/kg) e
loperamida (5 mg/kg) que reduziram o IE para 0 (0-6), p<0,01) e 0 (0-0), p<0,001),
respectivamente, quando comparado ao seu respectivo controle negativo 11,50 (918), conforme pode ser visto na Tabela 8.
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Tabela 8: Efeito da administração oral do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e loperamida sobre
diarreia induzida por óleo de rícino em camundongos
Tratamento (v.o)

Dose (mg/kg)

Inibição
(%)

-

Índice de evacuação
(IE)
Mediana (mínimamáxima)
11,50 (10-15)

Tween 80 8%
loperamida

5

0 (0-0)***

100

EEtOH-Hs

62,5

11 (10-14)

3

125

9 (6-12)

21

250

10 (8-13)

15

500

0 (0-5)**

87

Tween 80 8%

-

11,50 (9-18)

-

loperamida

5

0 (0-0)***

100

FaHex-Hs

62,5

14 (2-17)

8

125

4 (2-7)

69

250

4 (0-6)

78

500

0 (0-6)**

88

-

Os dados foram apresentados como mediana (mínimo-máximo). Kruskal-Wallis, pósteste de Dunn, (n=8-10) **p<0,01, ***p <0,001 em comparação com o grupo controle
negativo, tween 80 8%)

6.4.2 Efeito da administração oral do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e loperamida sobre
esvaziamento gástrico em camundongos
De acordo com os resultados observados, a administração oral do EEtOH-Hs
não promoveu alteração no esvaziamento gástrico nas doses testadas, entretanto, a
loperamida (5 mg/kg) reduziu o esvaziamento gástrico para 5% (p<0,001), quando
comparado ao controle negativo (74%) (gráfico 13 A).
A FaHex-Hs apenas na dose de 500 mg/kg e a loperamida (5 mg/kg) reduziram
de forma significativa a porcentagem de esvaziamento gástrico para 70% (p<0,001) e
44% (p<0,001), respectivamente, quando comparado ao controle negativo 90%
(gráfico13B).
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Gráfico 13: Efeito de EEtOH-Hs (A), FaHex-Hs (B) e loperamida sobre esvaziamento
gástrico em camundongos
13A)

Tratamentos

13B)

Tratamentos

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, Dunnett pósteste, (n=8-10) *** p <0,001 em comparação ao grupo controle negativo, tween 80 8%
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6.4.3 Efeito da administração oral do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e loperamida sobre
trânsito intestinal em camundongos
No modelo de motilidade intestinal em camundongos, o EEtOH-Hs não
promoveu alteração sobre o trânsito intestinal nas doses testadas, entretanto, o
tratamento com a loperamida (5 mg/kg) reduziu a porcentagem de trânsito para 57%
(p<0,001), quando comparado ao controle negativo 90% (gráfico 14 A). A FaHex-Hs
na dose de 500 mg/kg e a loperamida (5 mg/kg) reduziram significativamente a
distância percorrida pelo marcador vermelho de fenol no intestino para 35% (p<0,001)
e 21% (p<0,001), respectivamente, em comparação ao grupo controle negativo 65%
(gráfico 14 B).

Gráfico 14: Efeito do EEtOH-Hs (A), FaHex-Hs (B) e loperamida (v.o) sobre trânsito
intestinal em camundongos
14A)

Tratamentos
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14B)

Tratamentos

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, Dunnett pósteste, (n=8-10) *** p <0,001 em comparação ao grupo controle negatico, tween 80 8%
6.4.4 Mecanismos de ação envolvidos na atividade antidiarreica de EEtOH-Hs e
FaHex-Hs
6.4.4.1 Mecanismo antissecretório
6.4.4.1.1 Efeito da administração oral do EEtOH-Hs, FaHex-Hs e loperamida
sobre enteropooling induzido por óleo de rícino em camundongos
O tratamento com EEtOH-Hs, FaHex-Hs e loperamida reduziu de forma
significativa o volume do fluido intestinal para 2,41 ± 0,22 mL (p <0,01), 2,18 ± 0,07
mL (p <0,001) e 2,14 ± 0,07 mL (p <0,001), respectivamente, quando comparado ao
grupo controle negativo (2,78 ± 0,27 mL). Esses resultados estão expressos no gráfico
15.
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volume de fluido intestinal (mL)

Gráfico 15: Efeito de EEtOH-Hs, FaHex-Hs e loperamida, (v.o), sobre o volume de
fluido intestinal em camundongos.

4

Solução tween 80 8%
loperamida 5 mg/kg

3

EEtOH-Hs 500 mg/kg
**

2

***

***

FaHex-Hs 500 mg/kg

1
0
Tratamentos

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, pós-teste de
Dunnett, (n=8-10); **p <0,01; ***p <0,001 em comparação ao grupo controle negativo,
tween 80 8%.

6.4.4.2 Mecanismo antimotilidade

6.4.4.2.1 Efeito da pilocarpina sobre o efeito antimotilidade da FaHex-Hs
Os resultados obtidos mostraram que a FaHex-Hs (500 mg/kg) reduziu
significativamente o trânsito intestinal para 46% (p<0,001) em comparação ao controle
negativo (69%). Contudo, foi observada significativa reversão (aumento do trânsito
intestinal) do efeito da FaHex-Hs (80%, p<0,001) no grupo pré-tratado com pilocarpina
quando comparado ao grupo que recebeu apenas FaHex-Hs (46%) (Gráfico 16).

118
Gráfico 16: Efeito do pré-tratamento da pilocarpina (1 mg/kg) sobre a atividade
antimotilidade intestinal de FaHex-Hs (500 mg/kg)
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40
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0
Tratamentos

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, pós-teste de
Dunnett, (n=8-10); **p <0,01;***p <0,001 em comparação ao grupo controle negativo,
tween 80 8%; ###p <0,001 comparando-se ao grupo FaHex-Hs (500 mg/kg)

6.4.4.2.2 Efeito da ioimbina sobre o efeito antimotilidade da FaHex-Hs
Nesse modelo experimental foi observada redução significativa da distância
percorrida pelo marcador no grupo tratado com a FaHex-Hs (500 mg/kg) para 47%
(p<0,001) quando comparado ao controle negativo (74%). No entanto, o prétratamento com ioimbina reverteu o efeito inibitório da FaHex-Hs (73%; p<0,001) sobre
o trânsito intestinal, em comparação ao grupo que recebeu apenas a FaHex-Hs (47%)
(Gráfico 17).
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Gráfico 17: Efeito do pré-tratamento da ioimbina (10 mg/kg) sobre a atividade
antimotilidade intestinal de FaHex-Hs (500 mg/kg)
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Tratamentos

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, pós-teste de
Dunnett, (n=8-10); *p <0,05;***p <0,001 em comparação ao grupo controle negativo,
tween 80 8%; ###p <0,001 comparando-se ao grupo FaHex-Hs (500 mg/kg)

6.4.4.2.3 Efeito do L-NAME sobre o efeito antimotilidade da FaHex-Hs
Com base nos resultados foi possível observar que a FaHex-Hs (500 mg/kg)
inibiu a propulsão intestinal do marcador carvão ativado para 47% (p <0,001) em
comparação ao controle negativo 79%. O pré-tratamento com L-NAME reverteu de
forma significativa o efeito inibitório dessa amostra vegetal sobre o trânsito intestinal
para 82% (p <0,001), quando comparado ao grupo tratado com FaHex-Hs 47%.
Esses dados foram expressos no gráfico 18.
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Gráfico 18: Efeito do pré-tratamento do L-NAME (25 mg/kg) sobre a atividade
antimotilidade intestinal de FaHex-Hs (500 mg/kg)

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, pós-teste de
Dunnett, (n=8-10); **p <0,01;***p <0,001 em comparação ao grupo controle negativo,
tween 80 8% ); ###p <0,001 comparando-se ao grupo FaHex-Hs (500 mg/kg)
6.4.4.2.4 Efeito da glibenclamida sobre o efeito antimotilidade da FaHex-Hs
De acordo com os resultados, a FaHex-Hs (500 mg/kg) inibiu a propulsão
intestinal do marcador carvão ativado para 47% (p <0,001) em comparação ao
controle negativo (79%). Entretanto, o pré-tratamento com glibenclamida reverteu de
forma significativa o efeito inibitório dessa amostra vegetal sobre o trânsito intestinal
para 81% (p<0,001) quando comparado ao grupo tratado com FaHex-Hs (47%).
Esses dados foram expressos no gráfico 19.
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% trânsito intestinal

Gráfico 19: Efeito do pré-tratamento da glibenclamida (1 mg/kg) sobre a atividade
antimotilidade intestinal de FaHex-Hs (500 mg/kg)

Os dados foram apresentados como média ± d.p. (One way ANOVA, pós-teste de
Dunnett, (n=8-10); *p <0,05;**p <0,01;***p <0,001 em comparação ao grupo controle
negativo, tween 80 8% ); ###p <0,001 comparando-se ao grupo FaHex-Hs (500 mg/kg)
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7 DISCUSSÃO
Nos últimos anos têm sido intensificada a busca por estratégias terapêuticas a
partir de produtos naturais, em especial plantas medicinais, para o tratamento de
desordens no trato gastrintestinal a exemplo de úlcera péptica, doenças inflamatórias
intestinais e diarreia, considerando que muitos medicamentos existentes no mercado
apresentam-se com eficácia limitada, efeitos colaterais e alto custo. De acordo com
os relatos na literatura, muitas espécies de plantas medicinais e seus metabólitos têm
se

mostrado

fontes

terapêuticas

potenciais

para

tratar

essas

desordens

gastrintestinais (AWAAD; EL-MELIGY; SOLIMAN, 2013).
Estudos preliminares realizados por nosso grupo de pesquisa demonstraram
que a espécie Hyptis suaveolens possui atividade gastroprotetora e antiulcerogênica
frente a diversos modelos agudos de indução de úlcera gástrica (etanol, AINES,
estresse por imobilização a frio e contensão do suco gástrico), estando essa atividade
gastroprotetora relacionada a mecanismos citoprotetores (JESUS et al., 2013).
Devido aos resultados promissores apresentados por Hyptis suaveolens foi
proposto a continuidade dos estudos para esta espécie, agora investigando a
atividade antiúlcera duodenal, atividade anti-inflamatória intestinal em modelo de colite
ulcerativa e atividade antidiarreica.
De acordo com estudos anteriores realizados por Jesus (2012), a análise
fitoquímica preliminar do EEtOH-Hs revelou a presença de flavonoides, terpenos,
compostos fenólicos, taninos, alcaloides, cumarinas e saponinas. Posteriormente uma
análise mais detalhada do EEtOH-Hs utilizando técnica de HPLC mostrou a presença
do flavonoide kaempferol como marcador fitoquímico do referido extrato (JESUS et
al., 2013). Este e outros metabólitos têm sido apontados como responsáveis pela
atividade antiulcerogênica e anti-inflamatória de muitas plantas (GOEL; SAIRAM,
2002; JESUS et al., 2013).
Para este trabalho foi realizada uma análise espectroscópica, utilizando para
isso a RMN de prótons e carbono 13, visando identificar os constituintes químicos
majoritários presentes na FaHex-Hs. Foram encontrados picos característicos para
ácido betulínico, ácido oleanólico e ácido ursólico. Estes triterpenos têm sido
relatados, na literatura, por possuir diversas atividades biológicas, incluindo atividade
antiulcerogênica, anti-inflamatória intestinal e antioxidante (FALCÃO, 2003).
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A úlcera duodenal é o tipo mais prevalente de úlcera péptica que acomete a
população mundial. Sua patogênese está relacionada a exacerbação da secreção
ácida, pepsinas e outras proteases juntamente com a redução de fatores protetores
da mucosa como muco e bicarbonato. Além disso, a etiologia da úlcera duodenal tem
sido fortemente associada a presença de H. pylori (KHOMENKO et al., 2009; CHOI et
al., 2012).
O protocolo experimental de úlceras duodenais induzidas por cisteamina, tem
sido amplamente utilizado para mimetizar essa condição patológica (SZABO; PIHAN,
1987; CHOI et al., 2012). Isso se deve ao fato de que essa úlcera quimicamente
induzida se assemelha a úlcera duodenal no homem quanto à sua localização,
histopatologia e aspectos fisiopatológicos (ADINORTEY et al., 2013).
A cisteamina é um aminotiol de baixo peso molecular utilizada como ferramenta
farmacológica para induzir a úlcera em modelos animais com o objetivo de avaliar a
atividade antiulcerogênica duodenal de drogas testes (KHOMENKO et al., 2009). Têm
sua ação associada à estimulação da secreção gástrica (SZABO et al. 2007;
BESOUW et al., 2013) e à redução da propriedade neutralizante de acidez pelo
duodeno, por diminuir os níveis de somatostatina e aumentar os níveis de gastrina
(ADLER; GALLAGHER; SZABO, 1983; KHOMENKO et al., 2009; ADINORTEY et al.,
2013), além de alterar o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal em virtude da
diminuição de dopamina no estômago e duodeno (SZABO; REYNOLDS;
LICHTENBERGER, 1977; SZABO et al, 1987; KHOMENKO et al., 2009; ADINORTEY
et al., 2013).
A cisteamina contribui para o estresse oxidativo, uma vez que acumula-se no
duodeno, onde é oxidada na presença de metais de transição gerando EROs, tais
como H2O2, que consequentemente agravam as lesões. Além disso, esse agente
ulcerogênico diminui a atividade da enzima glutationa peroxidase comprometendo as
defesas antioxidantes da mucosa duodenal (KHOMENKO et al., 2009; CHOI et al.,
2012; BESOUW et al., 2013). Esse fator agressivo promove ainda o acúmulo
intracelular de ferro levando a exacerbação do efeito citotóxico, via reações de Fenton
(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1985; KHOMENKO et al., 2009; ADINORTEY et al.,
2013).
No modelo de úlceras duodenais induzidas por cisteamina em ratos o EEtOHHs e a FaHex-Hs protegeram o duodeno da ação lesiva desse agente ulcerogênico,
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sugerindo que esse efeito pode estar relacionado ao controle da secreção gástrica, a
regulação da motilidade, a atividade antioxidante e a modulação do fluxo sanguíneo.
Estudos realizados com o extrato metanólico obtido das folhas de Byrsonima
intermedia A. Juss, em modelo de úlceras duodenais induzidas por cisteamina
hidroclorídrica, corroboram ao resultado obtido com EEtOH-Hs, uma vez que ambos
os extratos apresentam constituintes químicos semelhantes, flavonóides do grupo
flavonol, quercetina e kaempferol (SANTOS et al., 2012). Por outro lado, estudos
conduzidos com o extrato metanólico obtido das folhas de Leucas aspera (Lamiaceae)
no referido modelo, corroboram aos resultados obtidos com a FaHex-Hs uma vez que
são encontrados nas duas amostras vegetais, os triterpenos ácido oleanólico e ácido
ursólico (AUGUSTINE et al., 2014).
Considerando os estudos existentes com Hyptis suaveolens frente a atividade
gastroprotetora (JESUS et al., 2013), antiulcerogênica gástrica (JESUS, 2012) e sobre
úlceras duodenais, o próximo passo foi investigar uma possível atividade antiinflamatória intestinal dessa espécie vegetal.
As

doenças

inflamatórias

intestinais

(DII)

consistem

em

desordens

caracterizadas por inflamações crônicas e recorrentes que acometem a mucosa
intestinal e podem se apresentar na forma de colite ulcerativa (CU) e doença de Crohn
(DC).
A patogênese das DII não está totalmente esclarecida, entretanto, sua etiologia
inclui uma combinação de fatores genéticos, ambientais, imunes, disfunção da
barreira e alterações na microflora do intestino (HVIID; SVANSTRO; FRISCH, 2011;
WANG et al., 2016).
Existem inúmeros modelos experimentais capazes de reproduzir as DII, os
quais podem ser classificados em 4 grupos: a) os quimicamente induzidos usando
dextrana sulfato de sódio, ácido trinitrobenzenosulfônico (TNBS), oxazolona, ácido
acético e indometacina; b) genéticos (transgênicos ou knockout); c) modelos por
transferências de células imunológicas e d) modelos espontâneos (LOW; NGUYEN;
MIZOGUCHI, 2013; MIZOGUCHI, 2012; CORRIDONIA; ARSENEAU; COMINELLI,
2015).
Diferente dos demais modelos químicos, o TNBS reproduz fielmente o que
ocorre nas doenças inflamatórias intestinais em humanos. Esta substância é um
hapteno capaz de ligar-se a proteínas de alto peso molecular e estimular respostas
de células Th1 efetoras que vão mediar a inflamação intestinal (MORRIS et al., 1989;
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VALATAS; BAMIAS; KOLIOS, 2015). Embora induza uma resposta de células Th1,
suas características histopatológicas, bioquímicas e clínicas assemelham-se a colite
ulcerativa em humanos. Dessa forma, o modelo de colite induzida por TNBS tem sido
muito utilizado para estudo de aspectos relevantes da doença, incluindo potenciais
imunoterapias (KIESLER et al., 2015).
A administração do TNBS combinado com etanol 50% causa ruptura da
camada protetora epitelial resultando no desenvolvimento de um processo
inflamatório grave e granulomatoso no cólon, com a ulceração persistindo por até 8
semanas (MORRIS et al., 1989; VALATAS; BAMIAS; KOLIOS, 2015). Tal como
acontece com outros modelos de colite quimicamente induzida, a gravidade da colite
induzida pelo TNBS depende em grande parte da concentração dessa substância e
da linhagem dos animais utilizados no protocolo (NEURATH et al., 1995; VALATAS;
BAMIAS; KOLIOS, 2015).
Com base nessa premissa, para este estudo foi utilizado o modelo de indução
aguda e crônica de colite ulcerativa induzido por TNBS em ratos utilizando EEtOH-Hs
e FaHex-Hs como substâncias testes em diferentes doses.
O corticoide prednisolona foi utilizado como droga padrão neste estudo, visto
que essa classe terapêutica é amplamente usada no tratamento de DII (KANDHARE
et al., 2012). Esses fármacos possuem atividade anti-inflamatória devido a inibição da
produção de mediadores inflamatórios, da transcrição de citocinas pró-inflamatórias e
de alguns receptores membranares. Além disso, interferem no recrutamento de
células imunes e na expressão de moléculas de adesão no tecido inflamado (SALESCAMPOS et al., 2015).
A atividade anti-inflamatória intestinal do EEtOH-Hs (31,25 e 62,5 mg/kg) e da
FaHex-Hs (62,5 e 125 mg/kg) foi evidenciada macroscopicamente pela redução do
escore de lesão e da ALU na fase aguda do processo inflamatório induzido por TNBS,
considerando que esses parâmetros são os mais relevantes no modelo agudo. O
resultado encontrado para EEtOH-Hs se assemelha aos resultados descritos por
Zhang e colaboradores (2016), em que o flavonoide epicatequina promoveu redução
sobre esses parâmetros. O efeito observado possivelmente está relacionado a
capacidade antioxidante característica dos flavonoides. Dessa forma, pode-se sugerir
que a atividade anti-inflamatória intestinal do EEtOH-Hs pode ser atribuída à presença
do flavonoide kaempferol em sua constituição química.
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Já os resultados obtidos para estes parâmetros com a FaHex-Hs podem ser
justificados pela presença do ácido oleanólico, uma vez que este constituinte
demonstrou atividade semelhante em estudos realizados por Kang e colaboradores
(2015) frente a processo inflamatório intestinal. De acordo com a literatura o efeito
anti-inflamatório intestinal deste triterpeno tem sido relacionado à inibição da via NFkB e da diferenciação de células T efetoras, bem como, ao aumento da diferenciação
de células Treg (LEE et al., 2013; HWANG et al., 2014; KANG et al., 2015).
Adicionalmente, foi avaliada a relação peso/comprimento, que é um indicador
de edema associado ao processo inflamatório (ZORRILLA, 2014). O EEtOH-Hs nas
doses avaliadas não foi capaz de reduzir essa relação. Resultados semelhantes foram
observados para os extratos metanólicos obtidos das espécies Davilla nitida e Davilla
elliptica, ambos ricos em flavonoides (KUSHIMA, 2010).
A falta de efeito sobre este parâmetro pode ser explicado pela severidade e
extensão da lesão inflamatória provocada pelo TNBS, a qual é difícil de ser revertida
por tratamento farmacológico, considerando que trata-se de uma resposta aguda
(VELJACA et al 1995; CESTARI; BASTOS; DI STASI, 2011).
Entretanto, foi observado que a FaHex-Hs (125 mg/kg) e a prednisolona
produziram redução deste parâmetro, indicando uma melhora do processo
inflamatório. Considerando que a FaHex-Hs apresenta triterpenos em sua
constituição, esse resultado corrobora achados da literatura que relatam dados
semelhantes para a fração rica em triterpenos obtida da espécie Rubus coreanus
(SHIN et al., 2014).
A redução da severidade da colite induzida por TNBS foi acompanhada por
diminuição na incidência da diarreia no grupo tratado com a FaHex-Hs (125 mg/kg) e
com prednisolona (2 mg/kg). A diarreia é um parâmetro de avaliação importante uma
vez que indica perda da capacidade absortiva do cólon (SÁNCHEZ DE MEDINA et al.,
2002; ORSI et al., 2014). Além disso, tem sido relatado na literatura uma associação
entre diarreia e disfunção da barreira epitelial, por meio de falhas na integridade das
junções tigh (JT) (SANDERS, 2005; LI et al., 2016). Dessa forma, pode-se sugerir que
a FaHex-Hs (125 mg/kg) promove uma restauração da habilidade absortiva intestinal,
relacionada a um aumento na absorção de sódio e água e possivelmente contribui
para um fortalecimento das proteínas que formam as JT, regulando a permeabilidade.
Resultados semelhantes foram encontrados por Jia e colaboradores (2015), os quais
mostraram que o celastrol, um triterpeno obtido da espécie Tripterygium wilfordii,
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demonstrou redução no parâmetro diarreia em modelo de colite. Levando em
consideração que a FaHex-Hs apresenta triterpenos em sua constituição química
pode-se inferir que tais estudos corroboram aos dados obtidos neste trabalho.
Por outro lado, o EEtOH-Hs não reduziu a ocorrência de diarreia nas doses
avaliadas, pois a redução do processo inflamatório promovida por essa amostra
vegetal não foi suficiente para amenizar o referido parâmetro.
Diferentemente do que foi observado nos protocolos de avaliação da atividade
gastroprotetora, os quais demonstraram maior eficácia para dose de 250 mg/kg
(JESUS et al., 2013), no modelo agudo de colite ulcerativa, os melhores efeitos foram
evidenciados nas menores doses. Isso pode ser justificado devido as doenças
inflamatórias intestinais apresentarem vários mecanismos fisiopatológicos, incluindo
mutações em diferentes tipos de genes, que codificam diversas funções orgânicas
(DOTHEL et al., 2013). Dessa forma, as amostras vegetais testadas podem interagir
em diferentes níveis e apresentar diferentes mecanismos de ação (DOTHEL et al.,
2013).
Dados da literatura têm mostrado que misturas complexas, como extratos e
fases vegetais, apresentam alteração do seu efeito antioxidante para pró-oxidante,
dependendo da dose, o que se deve a uma variedade de compostos com
propriedades redox diferentes para variadas concentrações (BASU; HAZRA, 2006;
GUIMARÃES et al., 2010). Em estudo realizado com a espécie Baccharis
dracunculifolia, rica em flavonoides e terpenos, foi observado o efeito anti-inflamatório
intestinal nas menores doses avaliadas (CESTARI et al., 2011), corroborando ao
resultado obtido para Hyptis suaveolens, devido ao fato das duas espécies
apresentarem constituintes químicos semelhantes.
Com base nos resultados promissores do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs frente ao
modelo agudo de colite ulcerativa, a próxima etapa foi avaliar o efeito curativo das
amostras vegetais em modelo de colite com recidiva, que é o modelo que mais se
assemelha em humanos (YANG et al., 2012).
Para isso foi escolhido, considerando os resultados obtidos no modelo agudo,
a dose mais efetiva do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs, para dar segmento ao estudo
crônico de recidiva e avaliação do efeito curativo. Para o extrato etanólico, a dose
selecionada foi 62,5 mg/kg, pois foi observado menores valores dos parâmetros
avaliados (área e escore de lesão), além de uma diferença significativa com as doses
de 31,25 e 125 mg/kg. A dose escolhida para a fase hexânica foi a de 125 mg/kg, pois

129
ela mostrou diferença significativa da dose de 62,5 mg/kg, considerando a área e
escore de lesão.
Nos estudos de fase crônica foram avaliados como parâmetros, escore de
lesão, relação peso/comprimento e diarreia. Como parâmetros complementares foram
avaliados a ingestão de água e ração e peso corporal e dos órgãos. Neste modelo
experimental, existe uma dificuldade de análise da área lesionada pelo programa
Bioview AVSoft ®. Logo, estes parâmetros são frequentemente utilizados como
indicativos de melhorias no processo inflamatório, ao mesmo tempo que colaboram
com a validação do modelo (AMEHO et al., 1997; WALLACE & KEENAN, 1990;
DOTHEL et al., 2013).
O tratamento com o EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) não foi capaz de prevenir a
reinstalação do processo inflamatório visto que não houve diferença significativa em
nenhum dos parâmetros avaliados. Entretanto, a FaHex-Hs (125 mg/kg) reduziu
significativamente o escore de lesão, a relação peso/comprimento e a incidência da
diarreia, o que corrobora aos resultados obtidos no modelo agudo. Com isso é
possível inferir que a FaHex-Hs é capaz de proteger a mucosa intestinal da
reincidência do estímulo inflamatório, efeito provavelmente atribuído à constituição
química da amostra testada. Dessa forma, pode-se afirmar que a FaHex-Hs apresenta
atividade preventiva e curativa em modelos experimentais de colite ulcerativa.
Em condições experimentais, o TNBS promove perda de 8% a 10% do peso
corpóreo em virtude do baixo consumo alimentar que ocorre devido a dor abdominal
e diarreia (MORRIS et al., 1989; CAMPOS et al., 2002). Os resultados mostraram que
a FaHex-Hs (125 mg/kg) e a prednisolona (2 mg/kg) mantiveram o consumo de água
e ração, reverteram a perda de peso corporal e reduziram a ocorrência de diarreia.
Esses efeitos observados podem estar relacionados a restauração das funções
epiteliais e/ou atenuação da inflamação da mucosa e são justificados pela presença
de triterpenos (GHATULE et al., 2012).
O baço é um componente essencial do sistema imunológico (CHO et al., 2011).
Esse órgão participa da proliferação e armazenamento de linfócitos B e T. Além disso,
também apresenta função hematológica, pois promove a renovação das hemácias
senescentes e danificadas (TARANTINO et al., 2011). O aumento desse órgão é
evidenciado em desordens hematológicas, infecções e inflamações, incluindo quadros
de colite ulcerativa crônica (PEREIRA et al., 1987; CHO et al., 2011).
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A avaliação do peso dos órgãos mostrou que apenas o baço sofreu alterações.
Foi possível observar um aumento deste órgão no grupo colítico e uma preservação
do mesmo nos grupos tratados com a FaHex-Hs e com a prednisolona, indicando que
houve uma atenuação do processo inflamatório. Resultados semelhantes

foram

observados para a espécie Physalis angulata, que apresenta em sua constituição
química triterpenos semelhantes aos da FaHex-Hs (ALMEIDA-JÚNIOR, 2013).
Os efeitos anti-inflamatórios intestinais preventivos e curativos da FaHex-Hs
ratificados pelos modelos descritos, levaram à realização de análises para investigar
os

possíveis mecanismos de ação dessas amostras vegetais. Para isso, foram

utilizados parâmetros bioquímicos e imunológicos relacionados ao desenvolvimento
das DII.

Dentre os parâmetros bioquímicos avaliados destacam-se o sistema

antioxidante, a atividade da mieloperoxidase (MPO), a quantificação de nitrito/nitrato
e malondialdeído (MDA). Como parâmetro imunológico foi avaliado o envolvimento
de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α) e anti-inflamatória (IL-10).
As doenças inflamatórias intestinais tanto em humano como em modelo animal
são caracterizadas pela ativação de mastócitos, macrófagos e neutrófilos, que
ocasionam a exacerbação nos níveis de espécies reativas de oxigênio (EROs) o que
resulta em aumento do estresse oxidativo (LAKHAN; KIRCHGESSNER, 2010;
GHATULE et al., 2012). Esse processo é definido como um desequilíbrio entre a
produção de EROs e a habilidade do corpo para neutralizá-las (DA COSTA et al.,
2012; WITAICENIS et al., 2014).
As EROs são radicais livres que possuem um átomo de oxigênio, tais como
peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion superóxido (O-) e radical hidroxila (OH-). Essas
moléculas são muito reativas devido a presença de elétrons desemparelhados na
camada de valência e são produtos do metabolismo do oxigênio (MARTINON, 2010;
SOCCA et al., 2014). Devido a alta reatividade, essas espécies radicalares exercem
efeitos prejudiciais por meio da oxidação de membranas celulares, tecidos e enzimas,
o que pode levar ao desenvolvimento de desordens gastrintestinais incluindo as
doenças inflamatórias intestinais (KIM et al., 2012; WITAICENIS et al., 2014).
Esse contexto pode ser prevenido pela neutralização do estresse oxidativo que
ocorre por meio da produção endógena de antioxidantes enzimáticos como
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) e por uma
grande concentração de antioxidantes não enzimáticos, tais como, glutationa
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endógena e componentes exógenos (vitamina E e vitamina C ) (WITAICENIS et al.,
2014).
A principal enzima antioxidante é a superóxido dismutase (SOD), que catalisa
a dismutação do ânion superóxido a peróxido de hidrogênio (H2O2) o que leva a efeitos
defensivos contra dano oxidativo (GUERIN; EL MOUATASSIM; MENEZO, 2001;
XING et al., 2012).
Durante o estresse oxidativo e consequentemente o processo inflamatório, a
atividade da SOD tende a ser diminuída em tecidos inflamados, quando comparado
aos tecidos não inflamados (WADIE, 2012). A redução da atividade desta enzima
permite o acúmulo de ânions superóxido, e consequentemente, a sua ação oxidante
sobre o tecido. Esses efeitos são consistentes com o observado em indivíduos com
DII (D’ODORICO et al, 2001; WADIE, 2012).
O EEtOH-Hs não alterou a atividade da SOD. Entretanto, o tratamento com a
FaHex-Hs (125 mg/kg) e com prednisolona (2 mg/kg) no modelo de colite com
recidiva, restaurou a atividade da SOD no tecido colônico que havia sido reduzida em
virtude da instalação do processo inflamatório pela aplicação do TNBS (KANNAN et
al. 2013; SOCCA et al., 2014).
Resultados semelhantes foram relatados por Kandhare et al. (2012) e Kannan
et al. (2013), em que foi demonstrado que as plantas Hibiscus rosa sinensis e Bauhinia
tomentosa, ambas ricas em terpenos, também reduziram a depleção da enzima
superóxido dismutase, corroborando aos resultados obtidos para a H. suaveolens.
Assim como a SOD, a catalase (CAT) também é uma enzima importante na
defesa do organismo contra o estresse oxidativo, pois ela converte o H2O2 em H2O e
O2 (DA COSTA et al., 2012; BHATTACHARYYA et al., 2014). Os efeitos químicos
deletérios do H2O2 se devem a atividade direta, proveniente de suas propriedades
oxidantes, e a atividade indireta em que esta molécula age como precursora de
espécies ainda mais deletérias, como radical hidroxila (OH-) e ácido hipocloroso
(HClO) (KOHEN; NYSKA, 2002; FAROMBI et al., 2013).
Tem sido relatado na literatura a supressão da atividade da CAT no
adenocarcinoma gástrico, infecção por H. pylori e em DII (IBORRA et al., 2011;
BHATTACHARYYA et al., 2014). O EEtOH-Hs (62,5 mg/kg) não alterou a atividade
da catalase. Entretanto, o tratamento com a FaHex-Hs (125 mg/kg) e com a
prednisolona (2 mg/kg) reverteu a inibição da atividade da CAT promovida pela
administração de TNBS, restaurando seus níveis normais. Tais resultados corroboram
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a um estudo realizado por Aleisa et al. (2014), em que o extrato etanólico obtido das
folhas da espécie Gymnema sylvestre elevou a atividade da catalase a níveis basais.
Esta espécie apresenta triterpenos em sua constituição, assim como a FaHex-Hs, o
que pode justificar a semelhança dos resultados.
Outro fator que confirma a presença de estresse oxidativo na mucosa colônica
durante o processo inflamatório é a depleção dos níveis de glutationa (GSH), como
identificado em humanos, principalmente na camada muscular externa, e em modelos
experimentais de colite (PRABHU; GURUVAYOORAPPAN, 2014; CAMUESCO et al.,
2005; WITAICENIS et al., 2010).
O GSH é a primeira linha de defesa contra o dano oxidativo (DODDA;
CHHAJED ; MISHRA, 2014). Ele atua diretamente neutralizando os radicais livres e
as EROs (ZORRILA et al., 2014), ou funciona como co-fator para glutationa
peroxidase que converte peróxido de hidrogênio em água, gerando glutationa oxidada
(GSSG). Essa molécula é novamente reduzida a GSH por ação da enzima glutationa
redutase na presença de NADPH constituindo um ciclo redox (LU, 2009). A deficiência
de GSH deixa as células mais suceptíveis a danos oxidativos causados por H2O2
(CERESER et al., 2001; KIM et al., 2010; SOCCA et al., 2014). Além disso, induz a
formação de agregados linfóides no intestino devido ao recrutamento de linfócitos da
circulação periférica, resultando em inflamação intestinal. Logo, pode-se afirmar que
o

GSH

desempenha

um

papel

na

prevenção

das

DIIs

(PRABHU;

GURUVAYOORAPPAN, 2014).
No modelo de indução de colite por TNBS, é relatada a redução dos níveis de
glutationa total no cólon dos animais, devido ao estresse oxidativo e estabelecimento
do processo inflamatório (ZORRILLA et al., 2014).
No modelo agudo de colite, a administração do EEtOH-Hs (62,5 mg/kg)
promoveu manutenção dos níveis de GSH, mas não reproduziu este mesmo efeito no
modelo crônico. Esse resultado pode ser justificado provavelmente pela presença de
flavonoides na constituição química do extrato, uma vez que, de acordo com relatos
da literatura, estas substâncias, a depender da dose e do tempo de tratamento podem
se apresentar ora como pró-oxidante ora como antioxidante (BASU; HAZRA, 2006;
GUIMARAES et al., 2010). Esse efeito ambíguo foi observado em estudos realizados
com os flavonoides diosmina e hesperidina (CRESPO et al., 1999; LUCHINI et al.,
2008; CESTARI; BASTOS; DI STASI, 2011), dados estes que corroboram ao presente
trabalho. Por outro lado, a FaHex-Hs e a prednisolona foram capazes de manter
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elevados os níveis dessa molécula em ambos modelos, efeito que pode estar
associado a redução da geração de espécies reativas de oxigênio, sugerindo que a
atividade anti-inflamatória intestinal da FaHex-Hs pode ser atribuída a inibição destes
mediadores inflamatórios (SANTOS et al., 2014).
Dados da literatura mostram que espécies ricas em triterpenos apresentam
capacidade varredora de radicais livres, tal como a espécie Betula platyphylla, que
apresenta os triterpenos ácido oleanólico e ácido betulínico, também encontrados em
FaHex-Hs (EOM et al., 2016).
O MDA é um produto da peroxidação lipídica e reflete a extensão desse
processo in vivo, indicando a severidade do ataque dos radicais livres às células.
Portanto, pode-se dizer que se trata de um metabólito comumente conhecido como
marcador de estresse oxidativo (ERBIL et al., 2007; LI et al., 2008; EL-ABHAR;
HAMMAD; GAWAD, 2008). Evidências clínicas e experimentais sugerem que a
depleção de GSH nos tecidos leva ao aumento de malondialdeído (MDA)
(ALZOGHAIBI et al., 2007; SAKTHIVEL; GURUVAYOORAPPAN, 2014).
Estudos com as espécies Boswellia serrata e Bauhinia tomentosa
demonstraram elevação dos níveis de MDA colônico em modelos experimentais de
colite

ulcerativa

(TOPCU-TARLADACALISIR

et

al.,

2013;

KANNAN;

GURUVAYOORAPPAN, 2013).
O EEtOH-Hs não reduziu os níveis de MDA. A redução dos níveis de MDA pela
FaHex-Hs e prednisolona, sugere que o efeito protetor associado a essa fase pode
ser atribuída a atividade antioxidante.
Estudos realizados por Orsi et al. (2014) demonstraram atividade antioxidante
de Hymenaea stigonocarpa, uma espécie vegetal rica em triterpenos, constituintes
também presentes em Hyptis suaveolens, o que provavelmente explica a semelhança
entre esses resultados.
Outro parâmetro bioquímico analisado neste trabalho foi a mieloperoxidase
(MPO). Esta enzima é capaz de gerar ácido hipocloroso (HClO), uma espécie reativa
citotóxica, além de ser uma potente indutora do desacoplamento da enzima sintase
do óxido nítrico (NOS) transformando-a em uma produtora de superóxido (KARAKAS;
KOENIG, 2012).
Um dos efeitos principais da MPO e do seu produto final, o ácido hipocloroso,
é a ativação das metaloproteinases de matriz (MMPs) e desativação dos inibidores de
metaloproteinases (TIMPs), que promovem o enfraquecimento da camada fibrosa
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ocasionando a desestruturação do tecido epitelial intestinal (KARAKAS; KOENIG,
2012).
A MPO é secretada abundantemente por neutrófilos e estocada em grânulos
azurófilos destas células, entretanto, também podem ser secretadas em menor
quantidade

por

monócitos

e

macrófagos

(KLEBANOFF,

2005;

KANNAN;

GURUVAYOORAPPAN, 2013).
Os neutrófilos apresentam papel efetivo na defesa contra bactérias,
(HEINECKE et al., 1993; PRABHU et al., 2014), entretanto, diferentes estudos têm
atribuído um papel patogênico dos neutrófilos às DII (ALGIERI et al., 2013). A ativação
destas células promove sua migração para mucosa e submucosa durante o processo
inflamatório, levando ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio
contribuindo para danos intestinais (BABBS, 1992; DAI et al., 2013).
A determinação dos níveis de MPO foi utilizada como indicador de infiltração
de leucócitos polimorfonucleares no cólon, especialmente neutrófilos, que são
marcadores da inflamação intestinal, de forma que, a redução da atividade desta
enzima pode ser interpretada como uma manifestação de propriedades antiinflamatórias de um composto testado (YAMADA, 1992; HALLIWELL, 1996;
CESTARI; BASTOS; DI STASI, 2011).
No presente estudo, foi demonstrado que apenas a FaHex-Hs e a prednisolona
reduziram significativamente a atividade da MPO. O EEtOH-Hs no entanto, não
demonstrou efeito sobre a atividade dessa enzima. De acordo com a literatura, esses
resultados indicam que a fase testada promoveu diminuição da infiltração de
neutrófilos e recuparação do tecido (ALGIERI et al., 2013), sugerindo uma provável
atividade anti-inflamatória.
Estudos mostraram resultados semelhantes para Ganoderma lucidum, uma
espécie que também apresenta o triterpeno (ácido ursólico) em sua constituição
química, o qual demonstrou atividade anti-inflamatória intestinal aliada à redução da
atividade de MPO (HASNAT et al., 2013; HASNAT et al., 2015).
A patogênese das DII tem sido relacionada a ativação de células inflamatórias
com consequente liberação de vários mediadores inflamatórios, tais como citocinas
(TNF-α

e

IL-1β),

eicosanóides

e

óxido

nítrico

(NO)

(SAKTHIVEL;

GURUVAYOORAPPAN, 2014).
O NO é um mensageiro intracelular incomum, pois desempenha um papel em
vários processos fisiológicos e patológicos (PAWAR et al., 2011; KANDHARE et al.,

135
2012). Ele é produzido por 3 isoformas de NO sintase: a neuronal (NOS1), induzível
(iNOS) e endotelial (NOS 3) (PRABHU; GURUVAYOORAPPAN, 2010; PABHU et al.,
2014).
Sob condições fisiológicas o NO produz efeito anti-inflamatório, regula a
produção de muco e têm sido indicado como modulador da mucosa gástrica (WANG
et al., 2008; CALDAS et al., 2014). Por outro lado, pode ser considerado como
mediador pró-inflamatório induzindo inflamação devido a superprodução pela isoforma
iNOS (CROSS; WILSON, 2003; FAROMBI et al., 2013).
Nessa situação patológica, o NO reage com ânion superóxido gerando
peroxinitrito, um potente agente oxidante, que pode aumentar os níveis de iNOS por
meio da ativação do fator nuclear kappa B (NF- КB) (COOKE; DAVIDGE, 2002; XING
et al., 2012). É conhecido que os níveis dessa molécula têm sido encontrado
aumentados em modelos animais de colite (BECK et al., 2004; PABHU et al., 2014).
Estudos científicos têm relatado alterações morfológicas e microvasculares
nesse modelo, tais como, edema, aumento do fluxo sanguíneo arteriolar,
extravasamento de fluido por meio dos capilares intestinais, espessamento da parede
intestinal e inflamação colônica, que podem ser associadas ao NO (GILLBERG et al.,
2012; KANNAN; GURUVAYOORAPPAN, 2013).
O NO é uma molécula gasosa muito instável que rapidamente sofre oxidação
gerando os metabólitos nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-) no sangue e tecidos
(GARTHWAITE; BOULTON, 1995; DOBUTOVI et al., 2011; DORMANNS; BROWN;
DAVID, 2016; VAZQUEZ-TORRES, 2016). Com isso, a determinação dos níveis de
NO na mucosa colônica foi realizada de forma indireta por meio da quantificação
desses produtos oxidativos.
O tratamento com o EEtOH-Hs não promoveu diminuição nos níveis de
nitrito/nitrato. Entretanto, foi possível observar redução significativa destes metabólitos
nos grupos tratados com FaHex-Hs (125 mg/kg) e prednisolona (2 mg/kg). Esse
resultado pode ser interpretado como manifestação da atividade anti-inflamatória da
espécie H. suaveolens pela via do NO.
Dados similares foram encontrados por Cho et al. (2011), os quais
demonstraram que o tratamento com a espécie Patrinia scabiosaefolia, reduziu a
produção de nitrito/nitrato na mucosa colônica, efeito que pode ser atribuído aos
compostos ácido oleanólico e ácido ursólico (GINER-LARZA et al., 2001; NAKANISHI
et al., 1993; TAPONDJOU et al., 2003; YANG et al., 1999; CHO et al., 2011). Os dados
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da literatura corroboram aos resultados deste trabalho, uma vez que foram
identificados os mesmos compostos químicos na FaHex-Hs.
As citocinas também têm sido implicadas na patogênese das DII em recentes
estudos imunológicos e genéticos, mostrando seu importante papel na inflamação.
Elas estão associadas a sintomas clínicos, tais como a diarreia, manifestações
extraintestinais, como artropatias, eritema nodoso, pioderma gangrenoso e uveíte
(STROBER; FUSS; BLUMBERG, 2002; RUFFOLO et al., 2010; NEURATH, 2014).
A IL-1β é uma citocina pró-inflamatória produzida principalmente por monócitos
e macrófagos, na forma de pró-peptídios inativos que necessitam da clivagem da
enzima caspase 1 para serem ativados (DINARELLO 2009; SIMS; SMITH, 2010; KIM
et al., 2012; OGRYZKO; RENSHAW; WILSON, 2014). Essa molécula promove a
amplificação de sinais inflamatórios entre as populações celulares, em resposta a
detecção de patógenos ou padrões moleculares associados a danos (SIMS; SMITH,
2010; OGURA; SUTTERWALA; FLAVELL, 2006; OGRYZKO; RENSHAW; WILSON,
2014).
A IL-1β tem habilidade para induzir expressão gênica e síntese de COX-2,
fosfolipase A e iNOS, gerando prostaglandinas, fator ativador de plaquetas e óxido
nítrico, mediadores que participam ativamente do processo inflamatório (DINARELLO,
2009).
Na literatura tem sido reportado um aumento dos níveis de IL-1β em indivíduos
com doença de Cronh e colite ulcerativa, bem como, em modelos de inflamação
intestinal em animais, os quais tem evidenciado que essa elevação da IL-1β pode
alterar a permeabilidade do epitélio e facilitar a infiltração de células inflamatórias
contribuindo para perpetuar o processo inflamatório intestinal (GROTTRUPWOLFERS et al., 1996; LIGUMSKY et al.,1990; LI et al., 2008; SHIN et al., 2014;
DOTHEL et al., 2013).
Estudos conduzidos por Siegmund et al. (2001) mostram que a deficiência da
enzima conversora de IL-1β e IL-18 protege os animais do desenvolvimento da colite,
sugerindo que a supressão de membros da família IL-1 é relevante para a terapia da
inflamação intestinal crônica (NEURATH, 2014).
Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que o EEtOH-Hs não diminuiu
os níveis de IL-1β colônico. Entretanto, a FaHex-Hs foi capaz de reduzir de forma
significativa os níveis dessa citocina quando comparado aos animais colíticos,
sugerindo que a diminuição desse mediador esteja envolvida na atividade anti-
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inflamatória da amostra vegetal testada. Esse efeito possivelmente está relacionado
a presença de triterpenos, uma vez que, a literatura relata atividade anti-inflamatória
intestinal para estes constituintes, por meio da redução de IL-1 β (HUR et al., 2012).
O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória que possui um importante papel nas
DII (AMIOT PEYRIN-BIROULET, 2015). Ele é responsável pela ativação da via NFkB, que é um fator de transcrição regulador da resposta inflamatória (SANDS;
KAPLAN, 2007; KANNAN; GURUVAYOORAPPAN, 2013). Ele também regula as
interações de leucócitos com o endotélio vascular, as quais promovem inflamação
tecidual colônica modulando moléculas de adesão para os leucócitos, tais como,
VCM-1 e ICAM-1, que permitem a infiltração dessas células imunes no sítio de
inflamação

(BELAVILACQUA

et

al.,

1986;

BRADLEY,

2008;

PRABHU;

GURUVAYOORAPPAN, 2014).
A sinalização do TNF-α na colite ulcerativa pode gerenciar efeitos próinflamatórios, incluindo elevação da angiogênese e morte das células de Paneth
(ATREYA, 2011; NEURATH, 2014). O TNF-α tem sido um alvo potencial para
tratamento das DII (ARORA; SHEN, 2015) e grande parte dos agentes biológicos
eficientes desenvolvidos até agora são direcionados para a neutralização desse
mediador inflamatório (AMIOT PEYRIN-BIROULET, 2015).
O tratamento com o EEtOH-Hs não diminuiu os níveis de TNF-α

colônico.

Entretanto, a FaHex-Hs reduziu significativamente os níveis dessa citocina, sugerindo
um efeito protetor no processo inflamatório durante a CU.
Segundo Prabhu (2014) esse efeito anti-inflamatório possivelmente se deve a
prevenção do recrutamento, interação e adesão dos leucócitos durante a inflamação
intestinal. Por outro lado, Miao et al. (2015) atribuiu esse efeito aos agentes
antioxidantes que possuem efeito inibitório sobre ativação da via NF-kB o que
corrobora aos demais resultados deste trabalho que apontaram atividade antioxidante
para FaHex-Hs. Estudos conduzidos por Zhou e colaboradores (2006) com a espécie
Ginko biloba, rica em triterpenos, mostraram resultados semelhantes, dando suporte
ao efeito redutor de TNF-α observado para FaHex-Hs.
Outra citocina liberada durante o processo de infiltração é a IL-10, que é
conhecida devido a sua propriedade imunossupressora (MACDONALD et al., 2012;
SOCCA et al., 2014). Ela é capaz de modular respostas imunes inatas e adaptativas
devido a inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias por macrófagos e células
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apresentadoras de antígenos, tais como IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8 e IL-12 (PAUL;
KHARE; GASCHE, 2012; HUNTER; PLAEN, 2014; MATEEN et al., 2016).
A IL-10 têm sido de particular interesse na terapêutica da colite ulcerativa, pois
modelos experimentais mostraram que camundongos Knockout para esta citocina
desenvolveram inflamação intestinal, mostrando sua relevância na patogênese desta
doença (RENNICK; FORT, 2000; SYDORA et al., 2003; DAI et al., 2013).
Durante a instalação do processo inflamatório promovido pelo TNBS foi
observada redução dos níveis de IL-10 quando comparado ao grupo não-colítico,
corroborando a relatos de outros trabalhos da literatura (LIU, et al., 2012; SILVA et al.,
2010; ZHOU et al., 2010). Contudo a FaHex-Hs foi capaz de prevenir a redução de IL10 promovendo seu aumento para os níveis basais na mucosa colônica. Esse
aumento sugere um mecanismo compensatório contra a injúria colônica, atenuando a
inflamação, uma vez que essa citocina regula negativamente a liberação de TNF-α,
IL-1β e IL-6. Esses dados dão suporte a outros resultados expostos nesse trabalho,
os quais mostraram que a FaHex-Hs reduziu os níveis de TNF- α e IL-1 β.
O efeito da amostra vegetal sobre as citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-10) analisadas
neste estudo se assemelham ao efeito evidenciado em estudo realizado com uma
decocção rica em ácido betulínico obtida de várias espécies, tais como, Pinellia ternata
(Thunb.) Breit., Scutellaria baicalensis Georgi, Zingiber officinale Roscoe, Salvia
miltiorrhiza Bunge, Glycyrrhiza uralensis Fisch, Coptis chinensis Franchand Ziziphus
jujuba Mill (CHEN et al., 2015). Este triterpeno também encontra-se presente na
FaHex-Hs, o que justifica a semelhança dos efeitos obtidos.
Com relação à análise histológica, foi verificado que o tratamento com o
EEtOH-Hs não reduziu os parâmetros inflamatórios nas lâminas coradas com HE
quando comparados com o grupo colítico. Entretanto, a FaHex-Hs e a prednisolona
reduziram os parâmetros avaliados, incluindo preservação da arquitetura da mucosa
e redução da infiltração de células inflamatórias. Este efeito pode estar relacionado
com uma atividade antioxidante e imunorregulatória.
Corroborando a estes resultados, o extrato metanólico, rico em terpenos, obtido
da espécie Caulerpa mexicana apresentou efeito semelhante sobre esses
parâmetros. Dessa forma, pode-se sugerir que o efeito observado se deve à presença
de terpenos nessas espécies (BITENCOURT et al., 2015).
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De acordo com dados da literatura o processo inflamatório crônico parece estar
associado a uma intensa atividade proliferativa que tem sido relacionada ao câncer
coloretal (SANCHEZ-FIDALGO et al., 2013).
O antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) é uma proteína intranuclear
envolvida em muitos processos celulares, tais como proliferação celular, replicação e
reparo do DNA, além de manutenção da estrutura da cromatina e progressão do ciclo
celular (STOIMENOV; HELLEDAY, 2009; KIM et al., 2012; VENDRAMINI, 2016).
Pesquisas têm relatado aumento na expressão de PCNA em condições
inflamatórias crônicas para induzir a proliferação de células epiteliais e dessa forma
promover reparo da mucosa (FUKUI, 2016; SANCHEZ-FIDALGO et al., 2013; KIM et
al., 2012).
No presente estudo, foi observado aumento de células positivas para PCNA no
grupo colítico. O tratamento com o EEtOH-Hs não diminuiu a expressão desse
marcador. Entretanto, nos grupos tratados com a FaHex-Hs e a prednisolona foi
possível observar redução da expressão dessa proteína, sugerindo que a fase testada
protege as células epiteliais dos danos induzidos pelo TNBS, em parte pela redução
da proliferação celular.
Dando continuidade ao trabalho em curso, a etapa seguinte buscou investigar
uma possível atividade antidiarreica do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs e elucidar os
prováveis mecanismos de ação envolvidos no efeito antidiarreico das amostras
testadas.
A diarreia é caracterizada pelo aumento da frequência de evacuações de fezes
sólidas ou líquidas, muitas vezes acompanhadas de cólicas abdominais (PALLA et al.,
2015). Ela é a mais comum entre as doenças gastrintestinais e pode ser classificada
como infecciosa ou não infecciosa (RUI et al., 2012).
O processo diarreico pode resultar de um desequilíbrio entre mecanismos
absortivos e secretórios no trato gastrintestinal ocasionando um excesso de fluido nas
fezes (KIRANMAI et al., 2013) ou pode ser caracterizado por hipermotilidade
(NANSUNGA et al., 2014).
Considerando que a motilidade e a secreção gastrintestinal desempenham um
papel importante nas funções do TGI e que alterações nas mesmas favorecem o
desenvolvimento de doenças ou desordens desse sistema, o presente estudo
investigou a atividade antidiarreica do EEtOH-Hs e da FaHex-Hs e o efeito dessas
amostras sobre a motilidade gastrintestinal (esvaziamento gástrico e trânsito
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intestinal). Além disso, foram avaliados também possíveis mecanismos antimotilidade
(via colinérgica, adrenérgica, nitrérgica e KATP) e antissecretório (enteropooling)
envolvidos na atividade antidiarreica das amostras vegetais (FULOP et al., 2005;
SMOUT; MUNDT, 2009).
A inibição da diarreia experimental por uma substância tem sido a base da
avaliação farmacológica de potenciais agentes antidiarreicos (AKAH et al., 1999;
CHING; OTOKITI; EGERT-OMONEUKANRIN, 2013).
Neste trabalho, o modelo escolhido para avaliação da atividade antidiarreica de
EEtOH-Hs e FaHex-Hs foi o modelo induzido por óleo de rícino, que é apropriado para
o estudo tanto da diarreia quanto da motilidade intestinal (ARAUJO et al., 2015).
O óleo de rícino é derivado das sementes da espécie Ricinus communis, uma
planta pertencente a família Euphorbiaceae. Este óleo é conhecido por causar
alterações na permeabilidade de água e eletrólitos na membrana da mucosa intestinal,
tornando o conteúdo luminal mais fluido e aquoso, fluindo mais rapidamente através
dos intestinos delgado e grosso, o que resulta em uma resposta hipersecretora
(diminuindo a absorção de Na+ e K+), estimulando a atividade peristáltica e a diarreia
(GAGINELLA et al., 1975; MBAGWU; ADEYEMI, 2008; ZAVALA et al., 1998; GUO et
al., 2014).
A indução da diarreia por óleo de rícino é atribuída a liberação do constituinte
ativo, ácido ricinoléico (GAGINELLA et al., 1975; AWE, 2011). Este metabólito causa
irritação e inflamação na mucosa intestinal resultando na liberação de mediadores
inflamatórios, tais como, prostaglandinas, fator ativador de plaquetas, óxido nítrico e
cAMP (AWOUTERS et al., 1978; XU et al., 2013).
No modelo de diarreia induzida por óleo de rícino em camundongos, o EEtOHHs (500 mg/kg) e a FaHex-Hs (500 mg/kg) reduziram significativamente o índice de
evacuação, o que pode inferir uma atividade antidiarreica, que provavelmente está
relacionada à presença dos constituintes químicos (flavonoides e terpenos) existentes
nas amostras avaliadas. De acordo com achados da literatura, flavonoides,
sesquiterpenos, terpenos, diterpenos e triterpenos apresentam habilidade de inibir a
liberação de mediadores inflamatórios, dessa forma inibindo a motilidade e secreção
induzidas pelo óleo de rícino (MILANOVA; MOORE, 1995; NIKIEMA et al., 2001;
YASMEEN et al., 2010; GUO et al., 2014). Resultados semelhantes foram
encontrados para Gymnosporia emerginata e atribuídos a presença de flavonoides e
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terpenos, metabólitos também encontrados em Hyptis suaveolens, o que justifica os
achados do presente trabalho.
Após constatada a atividade antidiarreica, o passo seguinte foi avaliar se
EEtOH-Hs e a FaHex-Hs promovem alterações na motilidade gastrintestinal. Para isso
foram usados os modelos de esvaziamento gástrico e trânsito intestinal.
A motilidade gastrintestinal é regulada por uma variedade de fatores, tais como,
peptídios, hormônios e neurotransmissores, dentre eles, a acetilcolina, óxido nítrico,
serotonina, dopamina, somatostatina e colecistocinina

(CAMILLERI et al., 2008;

CHENG et al., 2010; HASLER, 2009; NAM et al., 2016 ; CAMPBEL, 2014).
Disfunções

na

motilidade

gastrintestinal,

tais

como,

alterações

no

esvaziamento gástrico, têm sido associadas a diversas desordens gastrintestinais,
incluindo dispepsia funcional e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE),
constipação, síndrome do intestino irritável e diarreia (QUIGLEY; 2004; NAM et al.,
2016).
O esvaziamento gástrico é o ato de evacuação do conteúdo estomacal por meio
do movimento peristáltico normal, sendo um parâmetro estritamente relacionado com
a atividade dos músculos lisos do estômago (BERTACCINI et al, 1981; EZEJA;
ANAGA, 2010). Ele é determinado por um equilíbrio entre a força e a frequência do
peristaltismo gástrico e a resistência ao fluxo oferecida pelo piloro. Há na literatura
dados que correlacionam a rapidez do esvaziamento gástrico com diarreia funcional
em indivíduos (CHARLES et al, 1997; EZEJA; ANAGA, 2010).
De acordo com os dados obtidos, a

FaHex-Hs reduziu o esvaziamento

gástrico, sugerindo efeito relaxante sobre o músculo do estômago, enquanto que o
EEtOH-Hs não foi capaz de alterar esse parâmetro. Os resultados observados sobre
a motilidade gástrica se repetiram no modelo de trânsito intestinal em que apenas
FaHex-Hs

reduziu

significativamente a distância percorrida

pelo marcador

corroborando estudos conduzidos por Caldas et al. (2011) que relataram efeitos
semelhantes para a espécie Hyptis martiussi (Lamiaceae).
Uma vez constatada a atividade antimotilidade da FaHex-Hs, buscou-se
investigar as vias envolvidas neste efeito. Dessa forma, foi avaliada a possível
participação das vias colinérgica, adrenérgica, nitrérgica, bem como, a participação
de canais para potássio sensíveis ao ATP. Devido ao fato do EEtOH-Hs não ter
apresentado efeito sobre o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal, o estudo para
elucidar os mecanismos de ação foi realizado apenas com a FaHex-Hs.
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O trato gastrintestinal é inervado pelas fibras parassimpática e simpática do
sistema nervoso autônomo (SARIM; NARWAL; BAFNA, 2013). Os neurônios do
parassimpático liberam nas sinapses colinérgicas o neurotransmissor acetilcolina, que
estimula o tônus, a amplitude de contração e atividade secretória do estômago e
intestino (LENIKA et al., 2005; VISWANATHA et al., 2011; BURKS et al., 1994; GUO
et al., 2014), por meio da interação com os receptores muscarínicos. Os principais
subtipos de receptores muscarínicos colinérgicos presentes no trato gastrintestinal
são M2 e M3 (EHLERT et al., 1997; BAGGIO et al., 2009).
Assim como a acetilcolina, a pilocarpina é um agonista não seletivo dos
receptores muscarínicos (SALAKO et al., 2015). Trata-se de um alcalóide imidazol
natural isolado de várias espécies de plantas do gênero Pilocarpus pertencentes a
família Rutaceae. Esta droga se tornou comercialmente disponível devido às suas
extensas

propriedades

farmacológicas,

incluindo

estimulação

de

sistema

parassimpático (DREISBACH, 1963; SALEH et al., 2014).
De acordo com os resultados deste estudo o pré-tratamento com pilocarpina
reverteu o efeito antimotilidade da FaHex-Hs no modelo de trânsito intestinal,
indicando a participação da via colinérgica no efeito evidenciado. Dados da literatura
mostraram efeito semelhante para o extrato etanólico da espécie Caladium bicolor,
corroborando ao resultado obtido com a FaHex-Hs. Esse efeito pode ser atribuído à
presença de metabólitos secundários incluindo flavonoides, terpenos e taninos
compartilhados pelas amostras vegetais citadas (SALAKO et al., 2015).
A ativação das inervações simpáticas do intestino resulta em inibição da
atividade peristáltica e redução do tônus. Este efeito inibitório é mediado
principalmente por agonistas α2- adrenérgicos. Assim, a ativação dos receptores α2
adrenégicos pré-juncionais inibe a liberação de acetilcolina de neurônios do plexo
mioentérico,

consequentemente

reduzindo

a

motilidade

gastrintestinal

(BERTHELSEN; PETTINGER, 1977; MBAGWU; ADEYEMI, 2008).
A ioimbina, antagonista dos receptores α2 adrenégicos, aumenta liberação de
acetilcolina dos terminais pré-sinápticos, resultando em aumento do tônus colônico
(BHARUCHA et al., 1997; BHARUCHA et al., 2008; AKINDELE; SALAKO;
OHONBAMU, 2014). Por esta razão, a ioimbina foi utilizada como ferramenta
farmacológica no presente estudo e mostrou efeito inibitório sobre a ação
antimotilidade da FaHex-Hs, sugerindo que esta amostra vegetal inibe a motilidade
intestinal por interação com os receptores α2 adrenérgicos do intestino.
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Estudos conduzidos por Mbagwu (2008) mostraram que a espécie Mezoneuron
benthamianum também apresentou atividade antimotilidade relacionada com
mecanismos mediados por receptores α2 adrenérgicos. A semelhança entre esses
efeitos pode ser justificada pela presença de triterpenos em ambas as amostras
vegetais.
O NO é considerado um mediador inibitório dos neurônios entéricos que
contém a enzima NO-sintase, conhecidos como neurônios nitrérgicos (BULT et al.
1990; MATSUDA; DANTAS, 2008). Ele modula a motilidade gastrintestinal em
estados fisiológicos e fisiopatológicos. Tem sido reportado que NO inibe a contração
do músculo liso (JIMENEZ et al., 2002; WANG et al., 2016). Esta molécula atua via
receptores não convencionais (proteínas citoplasmáticas), ativando a guanilato ciclase
(GC), levando a produção de cGMP que fosforila proteína kinase G, e esta por sua
vez ativa canais para K+ promovendo diminuição do influxo de cálcio (KHROMOV et
al., 2006; SANDERS et al., 2012) e consequentemente o relaxamento muscular
(ARCHER et al., 1994; MURRAY et al., 1995; NAM et al., 2016).
Neste estudo foi observado que na presença do L-NAME, inibidor da NOS, a
FaHex-Hs teve seu efeito de inibição sobre a motilidade intestinal revertido, o que
pode inferir um provável envolvimento da via do NO no efeito antimotilidade da espécie
estudada.
Os canais para potássio desempenham um papel na regulação fisiológica do
tono do músculo liso corporal (INSUK et al., 2003). No músculo liso gastrintestinal são
expressas cerca de 20 espécies destes canais, incluindo os canais para potássio
sensíveis ao ATP (KATP) (SANDERS; KOH; WARD, 2006; SANDERS, 2008).
Os KATP são compostos por duas proteínas, a subunidade Kir (serve como poro
do canal) e o receptor de sulfaniluréia (SUR). Nas células do músculo liso, várias
combinações das subunidades Kir e SUR foram mostradas para reconstituir
funcionalmente as diversas correntes do canal KATP (INSUK et al., 2003). Estes canais
são regulados principalmente por agonistas fisiológicos que possuem efeitos
mediados pela fosforilação da proteína kinase A (PKA) (FLAGG et al., 2010). A
ativação dos KATP produz hiperpolarização da membrana celular, diminuindo o influxo
de Ca2+ e inibindo a excitabilidade celular (STANDEN, 2005; KIM et al., 2008),
consequentemente promovendo o relaxamento do músculo liso.
Inibidores desses canais como a glibenclamida, promovem despolarização do
potencial de membrana da célula ativando canais para cálcio tipo-L sensíveis a
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voltagem, o que leva ao influxo do Ca2+ e consequentemente ocorre a contração do
músculo liso intestinal (NELSON; QUAYLE, 1995; FLAGG et al., 2010).
Foi observado nos resultados que o pré-tratamento com a glibenclamida
reverteu o efeito relaxante da FaHex-Hs sobre a motilidade intestinal, sugerindo que
a mesma pode estar atuando como ativador dos KATP. Um comportamento semelhante
foi observado quando reproduzido na presença de glibenclamida sobre o efeito
relaxante do cromakalim, um conhecido ativador de KATPs (ESCANDE et al., 1988;
KHAN et al., 2013). Logo, estes relatos da literatura corroboram aos resultados
encontrados nesse estudo.
A diarreia é causada tanto por hipermotilidade quanto por aumento do fluido
intestinal. Por essa razão, no presente estudo o modelo de enteropooling induzido por
óleo de rícino foi usado para avaliar a quantidade de fluido gerado pelo processo
diarreico no intestino (ARAUJO et al., 2015). O EEtOH-Hs e a FaHex-Hs reduziram
significativamente o volume de conteúdo intestinal. Neste contexto, pode-se sugerir
que as amostras vegetais testadas reduziram a diarreia por aumento da reabsorção
de eletrólitos e água e consequentemente inibiram o acúmulo de fluido intestinal,
inferindo que a atividade antidiarreica também envolve mecanismo antissecretório
(NANSUNGA et al., 2014).
Estudos mostraram efeitos antissecretórios intestinais semelhantes para a
Ixora Coccinea e a Ocimum kilimandscharicum, que podem estar atribuídos a
presença de kaempferol e triterpenos, respectivamente. Esses dados corroboram aos
resultados obtidos nesse trabalho, uma vez que, o EEtOH-Hs e a FaHex-Hs
apresentam os constituintes químicos presentes nessas espécies (YASMEEN;
PRABHU; AGASHIKAR, 2010; SARIM 2013).
De acordo com os parâmetros investigados para EEtOH-Hs e FaHex-Hs, é
possível afirmar que H.suaveolens apresenta promissora atividade antiulcerogênica
duodenal, atividade anti-inflamatória intestinal e antidiarreica.
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8 CONCLUSÃO
A partir da análise dos resultados obtidos para a espécie vegetal Hyptis
suaveolens (L.) Poit. (Lamiaceae), frente a modelos que mimetizam a úlcera dudenal,
a colite ulcerativa e a diarreia, é possível concluir que:

 Na análise fitoquímica da FaHex-Hs foram identificados os compostos ácido
oleanólico, ácido ursólico e ácido betulínico.
 O EEtOH-Hs e a FaHex-Hs nas doses avaliadas, apresentaram atividade
antiulcerogênica duodenal
 O EEtOH-Hs e a FaHex-Hs apresentaram atividade anti-inflamatória intestinal
mediada por mecanismo antioxidante, em modelo que mimetiza a fase aguda
da colite ulcerativa
 A FaHex-Hs possui atividade anti-inflamatória intestinal em modelo que
mimetiza a recidiva da colite ulcerativa e envolve mecanismos antioxidantes
 A FaHex-Hs reduziu os níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-1β) e
elevou a nível basal a citocina anti-inflamatória (IL-10)
 O tratamento com FaHex-Hs impediu alterações dos parâmetros histológicos
e imunohistoquímicos avaliados
 O EEtOH-Hs e a FaHex-Hs apresentaram atividade antidiarreica sendo que o
efeito do EEtOH-Hs envolve mecanismo antissecretório e o da FaHex-Hs
envolve mecanismo antissecretório e antimotilidade, mediado por receptores
colinérgicos e adrenérgicos, pela via nitrégica e por canais para potássio
sensíveis ao ATP (KATP).
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