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―Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano 

Vive uma louca chamada Esperança 

E ela pensa que quando todas as sirenas 

Todas as buzinas 

Todos os reco-recos tocarem 

Atira-se 

E 

— ó delicioso vôo! 

Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, 

Outra vez criança... 

E em torno dela indagará o povo: 

— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? 

E ela lhes dirá 

(É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 

Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: 

— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...‖ 

 

(Mário Quintana) 
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RESUMO 
 

FALCÃO, H. S. Mecanismos antiulcerogênicos das fases clorofórmica e acetato 
de etila obtidas das partes aéreas de Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & 
H. Robinson (Asteraceae). 2011. 165p. Tese (Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraiba, João Pessoa-PB, 2011). 
 

Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Robinson (Asteraceae) é uma 
erva nativa da América do sul. A fase clorofórmica obtida das partes aéreas de P. 
clematidea (FCHCl3-Pc) possue flavonas metoxiladas e hidroxiladas e foi estudada 
quanto a atividade gastroprotetora, enquanto a fase acetato de etila (FAcOEt-Pc) 
contém flavonóides hidroxilados. Com essas considerações, o objetivo deste 
trabalho foi investigar a atividade gastroprotetora da FAcOEt-Pc, os mecanismos 
antiulcerogênicos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc, bem como seus efeitos na úlcera 
duodenal, em processos inflamatórios e na motilidade gastrintestinal. A FAcOEt-Pc 
nas doses 62,5, 125 e 250 mg/kg protegeu a mucosa gástrica da ação dos agentes 
lesivos etanol, estresse e antiinflamatório não esteroidal quando administrada por via 
oral em ratos Wistar e camundongos Swiss machos. A FAcOEt-Pc na melhor dose 
(62,5 mg/kg) não alterou os parâmetros bioquímicos do suco gástrico em modelo de 
ligadura do piloro. As FCHCl3-Pc (125 mg/kg) e FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) preveniram 
a úlcera duodenal induzida com cisteamina hidroclorídrica. A FAcOEt-Pc aumentou 
a quantidade de muco aderido e mostrou depender de compostos sulfidrílicos para a 
proteção gástrica, ao mesmo tempo que independe de NO. As FCHCl3-Pc e 
FAcOEt-Pc mantiveram o nível de PGE2. Estas partições preveniram as lesões 
gástrica induzidas por isquemia-reperfusão, reduzindo a LPO e a atividade de MPO, 
ao mesmo tempo que não mantiveram a atividade das enzimas antioxidantes SOD, 
GPx e GR, bem como o nível de GSH. As FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc não evitaram o 
extravazamento plasmático avaliado pelo modelo de permeabilidade vascular 
induzida com ácido acético e pelo edema induzido com carragenina, mas diminuíram 
o número de leucócitos totais no lavado peritoneal após indução de peritonite com 
carragenina. Neste modelo, a FAcOEt-Pc reduziu os níveis das citocinas TNF-α e IL-
1β, enquanto FCHCl3-Pc reduziu TNF-α e aumentou IL-1β. Ambas as partições 
cicatrizaram a úlcera gástrica crônica induzida com ácido acético após 15 dias de 
tratamento. Neste modelo, houve re-estruturação da mucosa na área ulcerada (HE), 
aumento da secreção de muco (PAS) e vascularização, bem como manutenção da 
proliferação celular após análise morfológica e imunohistoquímica. Foi observado 
que as partições mantiveram a expressão de EGF e COX-2 após realização da 
técnica de Western blot. As FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc também não alteraram o peso 
corporal, o consumo de água e ração, o peso dos órgãos vitais e os parâmetros 
hematológicos e bioquímicos. A FAcOEt-Pc (62,5, 125 e 250 mg/kg) não alterou a 
motilidade gastrintestinal quando avaliada pelos modelos de esvaziamento gástrico, 
motilidade do intestino delgado e do cólon pelo modelo de diarréia induzida com óleo 
de rícino, enquanto a FCHCl3-Pc (125, 250 e 500 mg/kg) retardou a motilidade 
gastrintestinal. Portanto, as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc são protetores e cicatrizantes 
gastroduodenal por envolver mecanismos de citoproteção, antioxidante, 
antiinflamatório e regular a motilidade gastrintestinal. 
 
Palavras-chave: Praxelis clematidea. Antiulcerogênica. Citoproteção. Antioxidante. 
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ABSTRACT 
 

FALCÃO, H. S. Antiulcer mechanisms of chloroformic and ethyl acetate phases 
from aerial parts of Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Robinson 
(Asteraceae). 2011. 165p. Thesis (Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da 

Paraiba, João Pessoa-PB, 2011). 
 

Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Robinson (Asteraceae) is a 
native herb to South America. The chloroformic phase from aerial parts of P. 
clematidea (CHCl3P-Pc) has hydroxylated and methoxylated flavones and it has 
shown gastroprotective activity. The ethyl acetate phase (AcOEtP-Pc) has 
hydroxylated flavonoids. So the gastroprotective activity of AcOEtP-Pc, the antiulcer 
mechanisms of CHCl3P-Pc and AcOEtP-Pc and the effects on duodenal ulcer, 
inflammation and gastrointestinal motility were investigated. The AcOEtP-Pc (62.5, 
125 and 250 mg/kg, p.o.) protected gastric mucosa injuries by ethanol, stress and 
non steroidal anti-inflammatory in Wistar rats and male Swiss mice. The best dose of 
AcOEtP-Pc (62.5 mg/kg) did not alter biochemistry parameters of gastric juice by 
pylorus ligation model. The CHCl3P-Pc (125 mg/kg) and AcOEtP-Pc (62.5 mg/kg) 
prevented duodenal ulcer induced by hydrochloride cysteamine. The AcOEtP-Pc 
increased the amount of sticky mucus and depended of sulfhydryl compounds to 
gastric protection, while did not depend of NO. The CHCl3P-Pc and AcOEtP-Pc 
maintained the level of PGE2. These phases prevented gastric injuries induced by 
ischemia-reperfusion by decreasing LPO and activity of MPO, while they failed to 
maintain the activity of antioxidant enzymes such as SOD, GPx and GR, and GSH 
level. The CHCl3P-Pc and AcOEtP-Pc did not prevent the plasma extravasation when 
it evaluated by acetic acid induced vascular permeability model and paw edema 
induced by carrageenan, but they decreased the total number of peritoneal 
leukocytes after peritonitis induced by carrageenan. In this model, the AcOEtP-Pc 
reduced levels of cytokines TNF-α and IL-1β, while CHCl3P-Pc reduced TNF-α and 
increased IL-1β. The phases healed the chronic gastric ulcer induced by acetic acid 
after 15 days of treatment. In this model, there were re-structuring of the mucosa in 
ulcerated area (HE), increase of mucus secretion (PAS) and vasculature, as well as 
maintenance of cell proliferation after morphological and immunohistochemistry 
analysis. They have maintained expression of EGF and COX-2 after performing the 
technique of Western blot. The CHCl3P-Pc and AcOEtP-Pc did not also alter body 
weight, consumption of water and food, weight of vital organs, and hematological and 
biochemical parameters. The AcOEtP-Pc (62.5, 125 and 250 mg/kg) did not alter 
gastrointestinal motility when it was evaluated by gastric emptying, motility of small 
intestine and motility of colon by castor oil induced diarrhea, while the CHCl3P-Pc 
(125, 250 and 500 mg/kg) delayed the gastrointestinal motility. Therefore, the 
CHCl3P-Pc and AcOEtP-Pc are gastroduodenal protective and healing to develop 
cytoprotective, antioxidant and anti-inflammatory mechanisms and regulate the 
gastrointestinal motility.  

 
Keywords: Praxelis clematidea. Antiulcer. Citoprotection. Antioxidant. 
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

® = Marca registrada 

5-HT = 5-hidroxitriptamina ou serotonina 

ACh = Acetilcolina 

ACTH = Hormônio adrenocorticortrófico 

ALT = Alanino aminotransferase 

AST = Aspartato aminotransferase 

ATPase = Enzima catalisadora da hidrólise de adenosina trifosfato  

AU = Área ulcerativa 

BSA = Albumina sérica bovina 

cAMP = 3‘,5‘-monofosfato cíclico de adenosina 

CAT = Catalase 

CCK = Colecistocinina 

CCK1 = Receptor do grupo colecistocinina tipo 1 

CCK2 = Receptor do grupo colecistocinina tipo 2 

Cd2+ = Cádmio 

cGMP = 3‘,5‘-monofosfato cíclico de guanosina 

CHCM = Concentração hemoglobínica corpuscular média 

cNOS = Sintase de óxido nítrico constitutiva 

CO2 = Dióxido de carbono 

COX = Ciclooxigenase 

Cu2+ = Cobre  

d.p. = Desvio padrão 

DL50 = Dose letal 50% 

DPPH = 2,2-difenil-1-picrilhidrazila  

ECL = Células semelhantes às enterocromafins 

EDTA = Ácido etileno diamino tetracético 

EEtOH-Pc = Extrato etanólico orgânico obtido de P. clematidea 

EGF = Fator de crescimento epidérmico 

EP = Receptor de Prostaglandina 

ERNs = Espécies reativas de nitrogênio 

EROs = Espécies reativas de oxigênio 



17 

 

FAcOEt-Pc = Fase acetato de etila obtida de P. clematidea 

FAD = Flavina adenina dinucleotídeo 

FCHCl3-Pc = Fase clorofórmica obtida de P. clematidea 

Fe2+ = Íon ferroso 

Fe3+ = Íon férrico 

FGF = Fator de crescimento de fibroblasto 

FHex-Pc = Fase hexano obtida de P. clematidea 

Gi = Proteína regulatória ligada ao nucleotídio guanínico de ação inibitória 

GPx = Glutationa peroxidase 

Gq = Proteína regulatória ligada ao nucleotídio guanínico tipo q de ação 

estimulatória  

GR = Glutationa redutase 

Gs = Proteína regulatória ligada ao nucleotídio guanínico tipo s de ação 

estimulatória  

GSH = Glutationa reduzida 

GSSG = Glutationa oxidada 

GST = Glutationa transferase 

H+ = Próton 

H+, K+ ATPase = Bomba próton - potássio  

H2 = Receptor histaminérgico tipo 2 

H2O = Água 

H2O2 = Peróxido de hidrogênio 

HCM = Hemoglobina corpuscular média 

HCO3
- = Bicarbonato 

HE = Hematoxilina-eosina 

HGF = Fator de crescimento de hepatócito 

HNE = 4-hidróxi-2-nonenal 

HO
· = Radical hidroxila 

HSP =Proteínas de choque térmico 

HTAB = Brometo de hexadeciltrimetilamônio 

IL = Interleucina 

iNOS = Sintase óxido nítrico induzível 

IP = Receptor de prostaciclina 
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IU = Índice ulcerativo 
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LPO = Lipoperoxidação 

LTs = Leucotrienos 
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O2
.-
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·
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PGs = Prostaglandinas 
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RO2
. = Radical peroxila 
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SST2 = Receptor de somatostatina tipo 2 
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TCA = Ácido tricloroacético  

TGF = Fator de crescimento tumoral 

TNF = Fator de necrose tumoral 
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1.1 Considerações da fisiologia gastrintestinal 

 

O trato gastrintestinal desenvolve atividades como digestão, proteção e 

motilidade por meio da secreção de ácido, enzimas digestivas, muco, bicarbonato, 

bem como controle na absorção de água, nutrientes e eletrólitos. Essas atividades 

são reguladas pelo sistema nervoso composto de fibras neuronais extrínsecas 

(neurônios sensorias e eferentes do sistema nervoso autônomo parassimpático e 

simpático) e intrínsecas (sistema nervoso entérico), mediadores parácrinos, 

autócrinos e endócrinos (KOEPPEN; STANTON, 2009).   

O sistema nervoso autônomo parassimpático regula as funções 

gastrointestinais por meio da liberação de acetilcolina, o simpático atua via ação de 

noradrenalina, enquanto o sistema nervoso entérico libera neuropeptídios que agem 

controlando a secreção gastrintestinal via plexo submucoso, localizado na camada 

submucosa, e a motilidade pelo plexo mioentérico, localizado entre as camadas 

muscular longitudinal e circular. Dentre os principais hormônios que controlam o 

funcionamento do trato gastrintestinal, podem ser citados a histamina, gastrina, 

somatostatina, colecistocinina, secretina, peptídeo YY e serotonina (KOEPPEN; 

STANTON, 2009).   

A histamina é um mediador liberado pelas células semelhantes às 

enterocromafins das glândulas oxintícas do estômago e desenvolve ação parácrina 

sobre as células parietais ativando os receptores histaminérgicos (H2) acoplados a 

proteína estimulatória Gs para a secreção ácida, gatilhando a cascata para 

fosforilação da H+, K+ ATPase. Essa atividade acontece sob estímulo endócrino da 

gastrina secretada pelas células G localizadas nas glândulas do antro gástrico, bem 

como da acetilcolina proveniente das fibras nervosas parassimpáticas (Figura 1). 

Tanto a acetilcolina quanto a gastrina atuam sobre as células enterocromafins e 

parietal ativando, respectivamente, os receptores muscarínicos (M3) e de 

colecistocinina (CCK2) acoplados a proteína estimulatória Gq (KOEPPEN; 

STANTON, 2009). 

Para controlar a secreção de ácido gástrico e de fluidos intestinal, as células 

D localizadas no estômago e duodeno secretam somatostatina que por ação 

endócrina e parácrina atuam sobre os receptores SST2 acoplados a proteína 

inibitória Gi localizados nas membranas plasmáticas das células G, enterocromafins 
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e parietal (ATHMANN et al 2000; YANG et al., 2010). A somatostatina também pode 

ser liberada de fibras nervosas intrínsecas e inibe o peristaltismo gastrintestinal, 

diminui a secreção biliar e a proliferação celular (SUN et al., 2002). 

Outro mediador endógeno responsável pela regulação da acidez gástrica são 

as prostaglandinas (PGs) que estimulam os receptores EP3 e IP localizados nas 

células parietal (ATAY; TARNAWSKI; DUBOIS, 2000).   

 

Figura 1 - Regulação da secreção ácida gástrica  

 

 

Fonte: FALCÃO, 2011. Ach: Acetilcolina; ECL: Células enterocromafins. (Ativação:___ e inibição:___) 

 

O mediador endócrino e parácrino colecistocinina é secretado pelas células I 

do duodeno e por fibras nervosas intrínsecas, tendo como função contribuir para o 

controle da secreção ácida competindo com a gastrina pelos receptores CCK2, 

contrair a vesícula biliar para secreção e regular a motilidade gastrintestinal por 

aumentar as contrações segmentares e diminuir o peristaltismo via ativação dos 

receptores CCK1 distribuídos nos neurônios do plexo mioentérico e musculatura 

longitudinal (VARGA et al., 2004).  

ou IP 
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O hormônio secretina é secretado pelas células S do duodeno na presença de 

H+ gerando um pH luminal aproximadamente igual a 4,5. Este mediador atua por via 

endócrina e pácrina sobre os receptores SCT acoplados a proteína Gs para reduzir a 

secreção ácida gástrica estimulada pela gastrina, secretar HCO3
- pelos ductos do 

pâncreas para neutralizar o ácido gástrico que chega ao duodeno com o quimo, bem 

como estimular a secreção acinar rica em proteases, nucleases, enzimas digestivas 

de lipídios e carboidratos (WALTON, 2009; KOEPPEN; STANTON, 2009).   

As células L localizadas no íleo intestinal e cólon liberam o peptídeo YY para 

reduzir a motilidade gastrintestinal e a secreção de fluido intestinal via ativação dos 

receptores Y1R e Y2R (COX et al., 2010). Diferentemente do peptídeo YY, o 

mediador serotonina é liberado pelas células enterocromafins e fibras nervosas 

intrínsecas para estimular tanto a motilidade gastrintestinal quanto a secreção de 

fluidos intestinais atuando em receptores serotoninérgicos 5-HT4 acoplados a 

proteína Gs distribuídos por toda mucosa gastrintestinal e 5-HT3, canais catiônicos 

não seletivos, localizados no plexo entérico (YANG et al, 2010).  

 

1.1.1 Mecanismos de defesa gastrintestinal  

 

O trato gastrintestinal para se proteger de agentes agressores apresenta 

mecanismos de defesa constituídos de fatores funcionais, humorais e neurais. As 

secreções ácida-péptica e de muco alcalino, microcirculação da mucosa e motilidade 

agem como fatores funcionais; PGs, óxido nítrico (NO) e mediadores do sistema 

imunológico são humorais, enquanto os neurônios sensorais e os sistemas nervosos 

entérico e autônomo correspondem aos neurais (TSUKIMI; OKABE, 2001; 

REPETTO; LLESUY, 2002).  

Conforme Figura 2, esses mecanismos são distribuídos didaticamente em três 

fases: pré-epitelial, epitelial e pós-epitelial ou sub-epitelial (MATSUI et al., 2011).  

 

1.1.1.1 Fase pré-epitelial 

 

A fase pré-epitelial é composta pelos fatores protetores: muco, HCO3
- e 

fosfolipídios superficiais, que impedem agressões à mucosa gastrintestinal por 

fatores exógenos e endógenos. 
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O epitélio gástrico é coberto por uma camada contínua de muco e 

bicarbonato, os quais constituem os mais importantes fatores protetores pré-

epiteliais contra a autodigestão da mucosa gástrica pela secreção ácido-péptica e 

ação de outros fatores agressores (MOJŽIŠ et al., 2000). 

Figura 2 - Mecanismos de defesa gastrintestinal 

 

 

 Fonte: TARNAWSKI, 2010. 

 

O muco é composto por 95% de água e 5% de glicoproteína, se apresentando 

na forma de um gel transparente, viscoso, elástico e aderido a toda superfície da 

mucosa gastrintestinal (REPPETO; LLEUSLY, 2002). A aderência e estabilidade do 

muco são conferidas por compostos sulfidrílicos que permitem a formação de pontes 

dissulfetos (AVILA et al., 1996).  

O muco gástrico além de desenvolver essa proteção mecânica, também 

possui atividade antioxidante em que as glicoproteínas podem seqüestrar radicais 

livres (MOJŽIŠ et al., 2000), bem como favorecer a cicatrização das úlceras (MAITY 

et al., 2003). A secreção de muco acontece pelas células superficiais, do colo da 

glândula gástrica, da glândula de Brenner no intestino delgado e caliciformes do 
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intestino grosso, sendo regulada por PGs, NO, secretina e acetilcolina (TANI et al., 

2002). 

A produção de HCO3
- pelas células superficiais e parietais é induzida por 

estímulos colinérgico, PGs, NO e pela presença de um baixo pH luminal, enquanto a 

inibição é realizada por estímulos adrenérgicos (FLEMSTRÖM; ISENBERG, 2001; 

KAGAWA et al., 2003). O HCO3
- é o produto da reação entre dióxido de carbono 

(CO2) e água (H2O) sob estímulo da enzima intracelular anidrase carbônica e 

alcança a camada de muco diretamente por troca iônica na célula superficial e 

indiretamente via circulação sangüínea a fim de neutralizar os H+ luminal que se 

difunde em direção ao epitélio (KONTUREK et al., 2004).  

 

1.1.1.2 Fase epitelial 

 

Nesta segunda linha de defesa, as propriedades físicas da membrana das 

células apicais e as junções intercelulares dispostas de forma organizada são 

responsáveis pela prevenção da difusão de H+ na mucosa. As células epiteliais 

superficiais também protegem a mucosa por secretar muco e bicarbonato, gatilhar 

mecanismo antioxidante e participar do processo de renovação celular (MATSUI et 

al., 2011). 

 

1.1.1.2.1 Radicais livres e sistema antioxidante endógeno 

 

Quando esta barreira é transposta, mecanismos intracelulares de proteção 

são ativados, como o sistema antioxidante contra os radicais livres. Estes são 

definidos como moléculas ou fragmentos moleculares que contêm um ou mais pares 

de elétrons desemparelhados conferindo-lhes considerável reatividade (VALKO et 

al., 2006).  

Entre as classes de radicais livres, podem ser destacadas as espécies 

reativas de oxigênio e de nitrogênio. Estes radicais são produtos de reações 

catalisadas por metais, reações catabólicas e metabólicas (xantina oxidase, 

citocromo P450 oxidase, monoamianooxidases, ciclooxigenases, lipooxigenases e 

NADPH oxidase) desenvolvidas por organelas citoplasmáticas, bem como 

produzidos por neutrófilos e macrófagos durante inflamação (CADENAS, 1989). Em 
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altas concentrações, EROs e ERNs são danosos as estruturas celulares, incluindo 

carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos ocasionando o estresse oxidativo 

e nitrosativo, respectivamente (POLI et al., 2004; KLATT; LAMAS, 2000).  

As principais EROs são os radicais derivados de O2, como superóxido (O2
−), 

hidroxila (HO ), peroxila (RO2 ) e alquila (RO ), bem como espécies não radicalares, 

como o péroxido de hidrogênio (H2O2)  (HALLIWELL; CROSS, 1994). O estado 

redox da célula é normalmente associado aos íons ferro e cobre, estando em 

condições fisiológicas limitantes. In vivo, sob condições de estresse, um excesso de 

O2
− libera íons ferro, contidos preferencialmente em moléculas do grupo heme, por 

meio de enzimas da família liase dehidratase gerando altos níveis de radicais HO  a 

partir de H2O2 em que Fe2+ é o catalisador da reação denominada reação de Fenton 

(LEONARD; HARRIS; SHI, 2004). O O2
− participa da reação de Haber-Weiss, o 

qual combina com a de Fenton para gerar HO  e reduzir Fe3+ a Fe2+ juntamente com 

O2 (LIOCHEV; FRIDOVICH, 2002).  

Entre os ERNs, o radical óxido nítrico (NO•) é o mais abundante e atua 

mediando amplos mecanismos biológicos, como regulação da pressão sanguínea, 

relaxamento de músculos lisos, mecanismos de defesa gastrintestinal e regulação 

imune. O NO• é gerado nos tecidos por ação das enzimas óxido nítrico sintase 

(NOS) sobre o aminoácido arginina (ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 2001). No 

estresse nitrosativo ocorrem as reações de nitrosilação sobre proteínas que 

passarão a ter suas funções alteradas. Sob estas condições, NO• e o O2
− podem 

reagir produzindo o radical livre peroxinitrito (ONOO•), que é muito reativo causando 

fragmentação de DNA e peroxidação lipídica (LPO) (CARR; MCCALL; FREI, 2000). 

A peroxidação lipídica compreende dos estágios iniciação, propagação e 

terminação (NYSKA; KOHEN, 2002). O nível máximo de peroxidação lipídica inicia-

se com a ação de HO  gerados da reação de Fenton na razão Fe2+:Fe3+ proporcional 

a 1:1, em que as atividades antioxidantes de enzimas e varredores de radicais 

hidroxilas são insuficientes. Neste processo, são formados os radicais peroxilas 

(ROO•) que por ciclização transformam-se nos endoperóxidos malondialdeído (MDA) 

e 4-hidróxi-2-nonenal (HNE) considerados produtos finais da peroxidação 

(MARNETT, 1999). 

Os efeitos deletérios dos radicais livres são normalmente prevenidos por 

antioxidantes (Figura 3). São considerados bons antioxidantes, moléculas que 
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seqüestram radicais livres; quelam metais importantes no sistema redox, interagem 

ou regeneram outros antioxidantes, tem efeito positivo na expressão gênica, são 

absorvidos, podem se apresentar em concentrações consideráveis nos tecidos e 

fluidos biológicos agindo nos meios aquosos e hidrofóbicos (VALKO et al., 2006).  

 

Figura 3 - Fontes de radicais livres e sistema antioxidante endógeno 

 

 

  Fonte: FALCÃO, 2011. 

 

Os antioxidantes podem ser endógenos caracterizados como moléculas 

enzimáticas e não enzimáticas, bem como aqueles obtidos da dieta a exemplo dos 

compostos polifenólicos, α-tocoferol, β-caroteno, vitaminas C, A e E (HALLIWELL, 

1996; BAYIR et al., 2006). Os antioxidantes endógenos enzimáticos são a 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e 

glutationa redutase (GR), enquanto os não enzimáticos são glutationa reduzida 

(GSH), ubiquinona, melatonina, tioredoxina (TxR) e ácido lipóico (BAYIR et al., 

2006).  
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A SOD compõe um grupo de metaloproteínas e catalisa a dismutação de O2
•− 

para O2 e espécies menos reativas, como H2O2. No homem, apresentam-se nas 

isoformas citosólica (Cu, Zn-SOD), mitocondrial (Mn-SOD) e extracelular (EC-SOD) 

(LANDIS, 2005). A isoforma Cu, Zn-SOD catalisa essa dismutação, enquanto a 

isoforma Mn-SOD é responsável pela segunda fase da dismutação do superóxido 

alterando o estado redox de Mn3+ a Mn2+. A isoforma EC-SOD é uma glicoproteína 

de Zn/Cu com alta afinidade por glicosaminoglicanos, como heparina e sulfato de 

heparina, e regula os tecidos por coordenação de citocinas e, basicamente não 

respondem aos oxidantes (MATES; PEREZ-GOMEZ; DE CASTRO, 1999). 

Posteriormente, o H2O2 é degradado por GPx e CAT (VALKO et al., 2006). As 

glutationas peroxidases apresentam-se nos tecidos nas isoformas independente 

(glutationa-S-transferase, GST) e dependente (GPx) de selênio e tem por função 

proteger os tecidos contra baixos níveis de estresse oxidativo. GPx decompõe 

peróxidos inorgânicos (H2O2) e orgânicos (ROOH) em água ou álcool e O2, enquanto 

simultaneamente oxida GSH. O processo de decomposição de H2O2 ocorre sob 

competição com CAT, localizada nos peroxissomos (MATES; PEREZ-GOMEZ; DE 

CASTRO, 1999). 

O principal antioxidante celular é o tripeptídeo tiol glutationa (L-γ-glutamil-L-

cisteinilglicina), que apresenta características solúveis sendo encontrado em altas 

concentrações na forma reduzida (GSH) no citosol (1 - 11 mM), núcleo (3 - 15 mM) e 

mitocôndrias (5 - 11 mM). A forma oxidada ou glutationa disulfeto (GSSG) 

normalmente é expressa quando há altos níveis de radicais livres, sendo formada 

durante a degradação do H2O2 pela GPx ou ainda pelo ataque de radicais livres ao 

GSH (WENDEL; CIKRYT, 1980). As funções de proteção por GSH são de grande 

importância por atuar como co-fator para detoxificação enzimática pela GPx, 

participar do transporte de aminoácidos através da membrana plasmática, 

seqüestrar os radicais hidroxilas e oxigênio singleto, detoxificar H2O2 e peróxidos 

lipídicos, além de regenerar antioxidantes para suas formas ativas (MASELLA et al., 

2005). 

A enzima GR é responsável pela manutenção das concentrações 

intracelulares de GSH e exerce importante papel na proteção da hemoglobina e 

outras estruturas protéicas celulares contra danos oxidativos (KURATA, 1993). Esta 

enzima catalisa a redução da GSSG usando dinucleotídio nicotinamida adenina 
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fosfato (NADPH), retornando os níveis de GSH ao basal pela ação de GR e NADPH, 

como um doador de H+ (THOMPSON, 1994). Esta enzima também requer flavina 

adenina dinucleotídio (FAD) como uma co-enzima, sendo esta última produzida 

enzimaticamente por meio da riboflavina extracelular incorporada nas hemácias 

(KURATA et al., 1993). 

Os ácidos lipóicos (C8H14O2S2) são derivados do ácido octanóico com 

características anfipáticas podendo ser distribuídos para as membranas e citosol das 

células. Estas substâncias também apresentam propriedades antioxidantes 

relacionadas ao seqüestro de EROs e metais incluindo Cd2+, Cu2+ e Fe2+, reparo de 

proteínas oxidadas e regeneração de antioxidantes endógenos e exógenos 

envolvidos com glutationa e vitaminas A e E (VALKO et al., 2006). 

A TxR é uma proteína que contém duas cisteínas em estado redox com sítios 

ativos conservados e capaz de interagir com os radicais livres, regular a atividade de 

fatores de transcrição e estimular a proliferação celular em associação com os 

fatores de crescimento (NAKAMURA; NAKAMURA; YODOI, 1997).  

 

1.1.1.2.2 Renovação celular 

 

Além de desenvolver a atividade antioxidante, as células epiteliais gástricas 

são capazes de uma rápida migração e renovação, substituindo as células antigas e 

danificadas por outras mais jovens (WALLACE; GRANGER, 1996). O epitélio 

gástrico humano renova-se completamente a cada 2-4 dias. Conforme a Figura 4, a 

cicatrização da mucosa na úlcera gastrintestinal requer reconstituição da estrutura 

glandular epitelial (migração, proliferação e re-epitelização), restauração da lâmina 

própria incluindo uma rede microvascular na mucosa (angiogênese), nervos e 

células de tecidos conjuntivos (deposição de uma matriz fibrosa) levando a formação 

de uma escara (MILANI; CALABRO, 2001; TARNAWSKI, 2005).  

Histologicamente, a úlcera gastrintestinal é formada por uma margem 

chamada ―zona de cicatrização‖, em que o tecido não necrosado e as glândulas 

dessa região começam a dilatar e as células de revestimento sofrem diferenciação, 

e uma base composta de tecido granuloso constituído de tecido conectivo 

(fibroblastos, macrófagos e microvasos) que surgem em um período de 48-72 horas 
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após a lesão e são modulados continuamente. A angiogênese facilita esse processo 

por liberar oxigênio e nutrientes (TARNAWSKI, 2005). 

A migração de fibroblastos e a proliferação são estimuladas por fatores de 

crescimento e citocinas, como TNF-α e IL-1 derivados de células inflamatórias, 

células endoteliais ativadas e macrófagos após indução da lesão. Os fatores de 

crescimento epidermal (EGF), endotélio vascular (VEGF), de fibroblasto (FGF), do 

hepatócito (HGF), derivado de plaquetas (PDGF) e tumoral β (TGF-β), juntamente 

com a ação de PGs produzidas pela enzima ciclooxigenase 2 (COX-2) ativadas por 

IL-1, estimulam a diferenciação, proliferação e migração celular (VANWIJCK, 2001; 

BRZOZOWSKI et al., 2000).  

 

Figura 4 - Fatores envolvidos na cicatrização da úlcera gastrintestinal 

 

 

 Fonte: TARNAWSKI, 2005. 

 

Durante o processo de diferenciação, o antígeno de proliferação celular 

(PCNA), co-fator para a enzima DNA polimerase e essencial para a síntese de DNA, 

é expresso nas células em proliferação, sendo distribuídos no ciclo celular em níveis 
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altos a partir da fase G1, atingindo o pico máximo em S, diminuindo a partir da fase 

G2, e passando a exibir níveis muito baixos na fase M e em células quiescentes 

(HUANG et al., 1994; MARTINEZ-LARA et al., 1996). 

As proteínas de choque térmico (HSP) 70 compõem a família de HSPs 

encontradas no citosol e núcleo de células mamíferas e são ativadas em resposta ao 

estresse (SHICHIJO et al., 2003). Segundo Tsukimi e Okabe (2001), as HSP 70 

contribuem para proteção da mucosa gastrintestinal contra agentes nocivos e estão 

envolvidas com a cicatrização de úlceras gástricas, provavelmente, por aumentar o 

fluxo sangüíneo na mucosa gástrica (OKABE; AMAGASE, 2005; SHICHIJO et al., 

2003). 

A qualidade de restauração da mucosa gastrintestinal na região lesionada é 

determinante na cicatrização a fim de evitar recorrências na região adjacente frente 

aos agentes ulcerogênicos. Estudos prévios relataram que uma rápida e grosseira 

re-epitelização causam anormalidades no tecido, como altura reduzida, dilatação 

das glândulas gástricas, aumento de tecido conectivo e uma rede microvascular 

desorganizada (TARNAWSKI, 2005). 

Dentre os mediadores de ação autócrina e páracrina que regulam os 

mecanismos de proteção gastrintestinal estão as PGs. Estes eicosanóides são 

produtos lipídicos resultantes da ação oxidativa da enzima ciclooxigenase (COX - 

endoperóxido de prostaglandina sintase) sobre o ácido araquidônico proveniente dos 

fosfolipídios de membrana e de organelas membranares após ação da enzima 

fosfolipase A2 (PLA2) (ATAY; TARNAWSKI; DUBOIS, 2000). 

Para a mucosa gastrintestinal, pelo menos duas isoformas de COX são 

conhecidas, COX-1 e COX-2. A primeira é intitulada constitutiva e mantém a 

homeostasia podendo sua expressão aumentar 2-4 vezes em resposta a estímulos 

hormonais e fatores de crescimento, enquanto a segunda é induzida apresentando 

níveis amplamente aumentados em situações de danos tissulares e inflamação 

(BOTTING, 2006).  

Estruturalmente, as COX-1 e COX-2 apresentam os domínios amino terminal, 

de dimerização, ligante de membrana e catalítico o qual expressa os sítios ativos 

peroxidase e ciclooxigenase, importantes para a atividade destas enzimas. Essa 

ativação normalmente requer radicais endógenos como peróxidos lipídicos e 

peroxinitrito, ambos implicados na oxidação do Fe3+-heme para o radical oxo-ferril 
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(Fe4+)-protoporfirina. As COX expõem o sítio catalítico ativo por um tempo de 1-2 

minutos, uma vez que os peróxidos provenientes do ácido araquidônico e outras 

espécies reativas podem inativá-lo (SIMMONS; BOTTING; HLA, 2004). 

As principais prostaglandinas são classificadas em D, E, F e I. Todas agem no 

organismo ativando um dos quatro subtipos de receptores EP1-4 de membrana, 

acoplados a proteína G (SIMMONS; BOTTING; HLA, 2004). No trato gastrintestinal, 

as prostaglandinas E2 e I2 são consideradas as mais importantes para a regulação 

das funções desse sistema e atuam nas três fases de proteção gastrintestinal. PGE2 

estimulam a secreção de bicarbonato e muco por ativar receptores EP3 de células 

superficiais e do colo da glândula, regulam a motilidade gastrintestinal por ativar 

receptores EP1 na musculatura lisa, inibem a secreção ácida juntamente com PGI2 

ativando os receptores EP3 e IP na célula parietal, estimulam a proliferação celular, 

inibem ativação de mastócitos, diminuem a adesão de leucócitos ao endotélio, 

inibem apoptose e mantêm o fluxo sanguíneo local atuando como vasodilatores 

(JOHANSSON et al., 1979; MATSUI et al., 2011; ATAY; TARNAWSKI; DUBOIS, 

2000; WALLACE; GRANGER, 1996). 

As prostaglandinas formadas sob ação da COX-1 estão envolvidas com a 

citoproteção gástrica a qual é constituída de regulações da acidez gástrica, fluxo 

sanguíneo e motilidade, além das produções de muco e bicarbonato, enquanto que 

as provenientes de 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). Portanto, a 

contínua síntese de prostaglandinas na mucosa gastrintestinal representa um 

processo fisiológico necessário para manter a integridade celular, em que esses 

prostanóides são considerados fatores tróficos e desenvolvem o fenômeno chamado 

de citoproteção (TARNAWSKI; HOLLANDER, 1987; ROBERTet al., 1979).  

Outro mediador importante na proteção gastrintestinal é o NO. Este mediador 

regula a secreção de muco (BROWN et al., 1993), aumenta o fluxo sanguíneo local 

(WALLACE; MILLER, 2000), reduz a motilidade gastrintestinal (KONTUREK et al., 

1999), inibe a agregação de neutrófilo (BARNICK et al., 1997) e auxilia no processo 

de cicatrização (JADESKI; LALA, 1999). O NO tem origem constitutiva e induzida 

dependendo do tipo de NOS ativado, ou melhor, a forma constitutiva (cNOS) é 

continuamente expressa e ativa originando níveis basais de NO que são essenciais 

http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=C+Johansson
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na manutenção fisiológica dos sistemas, enquanto a forma iNOS apenas é ativada 

em condições de danos ao tecido, sendo estimulados por certas citocinas, como 

TNF-α (NISHIO et al., 2006). 

Durante estimulação nervosa para proteção gástrica, o NO atua sozinho ou 

em combinação com PGs e depende do segundo mensageiro 3‘, 5‘- monofosfato 

cíclica de guanosina (cGMP) produzida após estímulo da enzima guanilato ciclase 

solúvel (PESKAR, 2001; MONCADA et al., 1991). 

 

1.1.1.3 Fase pós-epitelial 

 

A terceira linha de defesa da mucosa gastrintestinal envolve o controle da 

microcirculação sanguínea, células de defesa e motilidade gastrintestinal.  

 

1.1.1.3.1 Microcirculação sanguínea e células de defesa  

 

A regulação da microcirculação sangüínea é essencial para o fornecimento de 

O2, nutrientes e mediadores fisiológicos aos tecidos, além da remoção de produtos 

catabólicos e metabólicos e participação na renovação celular (ABDEL-SALAM et 

al., 2001). Assim, alterações na microcirculação gastrintestinal podem ocasionar em 

lesões e/ou dificultar o processo de cicatrização. 

O fluxo sanguíneo é regulado pelo sistema nervoso autônomo simpático 

(noradrenalina), hormônios (adrenalina) e mediadores humorais (fatores derivados 

do endotélio, NO, PGE2, PI2), entre eles os de origem inflamatória (bradicinina, 

histamina, serotonina e leucotrienos) (HOLZER, 2000).  

O processo inflamatório é importante para resolução das lesões, como 

acontece na úlcera gastrintestinal. Segundo Lawrence e colaboradores (2002), a 

resposta inflamatória é um mecanismo fisiológico pelo qual o organismo se defende 

contra infecções e tenta reparar danos teciduais ou perda de função. No entanto, em 

situações de distúrbios gastrintestinais, a inflamação pode contribuir para a gênese 

ou agravamento da úlcera quando associada à diminuição dos fatores protetores da 

mucosa e na persistência dos agentes ulcerogênicos.  

De acordo com Gilroy e colaboradores (2004), na área inflamada são 

observadas alterações teciduais, como o aumento do fluxo sangüíneo e 
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permeabilidade vascular, dilatação venular, acentuada migração e adesão de células 

do sangue para o endotélio. Estas alterações caracterizam os sinais típicos da 

inflamação conhecidos por rubor (hiperemia), tumor (edema), calor (aumento da 

temperatura local) e dor. 

Os neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, macrófagos e outras células de defesa 

produzem vários mediadores inflamatórios e/ou nociceptivos durante a inflamação 

(ALI et al., 1997). Entre os principais mediadores estão a histamina, serotonina, 

bradicinina, PGs, LTs, fator de agregação plaquetária (PAF), citocinas, quimiocinas, 

TNF-α e numerosas proteases que podem promover vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular com extravasamento plasmático e de leucócitos (VANE; 

BOTTING, 1998).  

A mobilização adequada dos leucócitos circulantes para o sítio inflamado é 

fundamental para a defesa do organismo, já que estas células podem desenvolver 

suas ações de fagocitose e destruição de agentes patogênicos levando à resolução 

do processo. Os leucócitos circulantes migram seletivamente e em número 

significativo para o tecido inflamado conforme a expressão de moléculas de adesão 

(WAGNER; ROTH, 2000). Em uma resposta inflamatória aguda, e logo nos estágios 

iniciais (4 - 12 horas), há acúmulo predominante de neutrófilos, enquanto que as 

células mononucleares são observadas mais tardiamente durante a fase aguda (24 - 

48 horas), bem como nos processos crônicos (BOYTON; OPENSHAW, 2002; ALI et 

al., 1997). 

De acordo com Wallace (2001), a aderência de neutrófilos ao endotélio 

vascular contribui para a formação de úlceras gastroduodenais porque está 

associada a liberação de proteases e formação de espécies reativas de oxigênio, 

considerados fatores irritantes. Uma das principais interleucinas ativadora de 

neutrófilos é a IL-8, porém a IL-1 e o TNF-α são indutores da adesão dos 

polimorfonucleares (PMN) junto às células endoteliais, processo essencial para a 

sua transmigração (DINARELLO, 2000). 

 

1.1.1.3.2 Motilidade gastrintestinal 

 

Outro fator importante de defesa gastrintestinal é a motilidade. Do esôfago ao 

ânus, o trato gastrintestinal apresenta uma camada muscular lisa composta de fibras 
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organizadas de forma longitudinal e circular, responsáveis pelas contrações de 

segmentação e peristalse destinadas a realizar os processos de mistura do alimento 

com as secreções e propulsão ao longo de todo trato gastrintestinal, 

respectivamente (KOEPPEN; STANTON, 2009).   

As fibras musculares se contraem e relaxam sincronicamente com o auxílio 

das células intersticiais de Cajal, localizadas entre as camadas longitudinal e 

circular. Essas células servem de marcapasso gerando ondas lentas e fazem a 

transmissão dos estímulos provenientes dos plexos submucoso e mioentérico 

permitindo que as informações sejam propagadas de forma rápida pelas junções 

comunicantes por toda fibra muscular (TACK, 2007). 

As células da musculatura lisa se contraem lentamente no repouso por meio 

de potenciais de ação pouco intensos e normalmente desenvolvem tônus. O tônus é 

importante principalmente para a atividade dos esfíncteres distribuídos ao longo do 

trato gastrintestinal. Dentre os esfíncteres podem ser citados o esofágico inferior, 

que controla a entrada do bolo alimentar no estômago; o pilórico, responsável pelo 

esvaziamento gástrico; o íleo-cecal, que regula a passagem do quimo para o cólon e 

o anal interno que controla a defecação (KOEPPEN; STANTON, 2009).  

Para que processos intensos de contração sejam evidenciados durante o 

desenvolvimento de atividades digestórias é necessário a ocorrência de estímulos 

que gerem potenciais de ação superior ao repouso e normalmente são regulados 

por fibras nervosas extrínseca e intrínseca que atuam localmente ou de forma 

reflexiva, hormônios e mediadores locais do trato gastrintestinal. Entre eles, podem 

ser citados os estimuladores do processo contrátil, como a acetilcolina, substância 

P, gastrina e serotonina, e os inibidores, como a noradrenalina, colecistocinina, NO, 

peptídio YY, prostaglandinas, dopamina e polipeptídeo intestinal vasoativo 

(KOEPPEN; STANTON, 2009; MATSUDA; DANTAS, 2008). 

 

1.2 Úlcera péptica 

 

A úlcera péptica é um termo referido às lesões necrosadas e profundas da 

mucosa até a camada muscular do esôfago, estômago e duodeno como 

consequência de processos isquêmicos, baixo suporte local de oxigênio e nutrientes 
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e formação de radicais livres causados por alterações vasculares e microvasculares 

(TARNAWSKI, 2010). 

Estas alterações são desenvolvidas ou agravadas principalmente por hábitos 

diários do homem, como estresse, uso abusivo de álcool, drogas ilícitas e de 

antiinflamatórios não esteroidais e esteroidais (SZABO et al., 2007). Outros agentes 

lesivos também estão associados a etiologia dessa doença, como ácido gástrico, 

pepsina, refluxo de ácidos biliares, alterações na motilidade gastrintestinal 

(constipação ou diarréia) e infecção pela bactéria Helicobacter pylori (TARNAWSKI, 

2010). Todos esses fatores podem lesionar a mucosa por meio de uma 

hipersecreção ácida ou diminuição de fatores protetores que fazem parte de 

mecanismos de defesa da mucosa gastrintestinal.  

A infecção por H. pylori e os antiinflamatórios não esteroidais são 

considerados os principais causadores de úlcera gastroduodenal, representando 

cerca de 10-20% (FORD et al., 2004) e 15-25% (KAWABE et al., 2006) dos casos, 

respectivamente, enquanto que a hipersecreção ácida é responsável por 8% da 

incidência dessas lesões (TARNAWSKI, 2010). 

Segundo Szabo e colaboradores (2007), a úlcera péptica é uma das doenças 

do trato gastrintestinal mais prevalente no mundo, seguida de colite ulcerativa 

idiopática e doença de Crohn. Louw (2006) relatou que a úlcera duodenal é o tipo de 

úlcera péptica mais prevalente, sendo 2 a 4 vezes mais freqüente que o tipo 

gástrico. A incidência de úlcera gastrintestinal é maior em homens que em mulheres, 

sendo 2:1 para o tipo gástrico e 3:1 para o duodenal, respectivamente (LIU; 

CRAWFORD, 2005). Além disso, a úlcera gástrica acomete a população com faixa 

etária de 50-70 anos, enquanto a úlcera duodenal afeta indivíduos entre 30 e 55 

anos de idade (LOUW, 2006). Aproximadamente, 95% da úlcera duodenal 

acometem a primeira porção do duodeno e 90% estão localizadas próximo da 

junção do piloro com a mucosa duodenal, enquanto que 60% da úlcera gástrica se 

localizam mais comumente no antro e 25% na junção do antro com o corpo, na 

pequena curvatura do estômago (ABITOL, 2005). 

Esses dados podem ser considerados reflexos do avanço no diagnóstico de 

úlcera péptica nos últimos 20 anos, como conseqüência da compreensão e 

aplicação de importantes técnicas que facilitaram o estudo fisiopatológico do trato 
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gastrintestinal, reproduzindo as observações coletadas de minuciosas anamneses e 

autópsias nos animais por meio de modelos experimentais (BRZOZOWSKI, 2003). 

Dentre os modelos experimentais, podem ser citados os que mimetizam as 

causas ou condições para a úlcera gastrintestinal (úlcera gástrica induzida com 

etanol, estresse, antiinflamatório e processos isquêmicos e úlcera duodenal induzida 

com cisteamina hidroclorídrica) e os que apresentam características morfológicas e 

patológicas semelhantes ao homem (úlcera gástrica induzida com ácido acético) 

(BRZOZOWSKI, 2003).    

O etanol é um agente necrotizante para a mucosa gastrintestinal por fragilizar 

a camada de muco protetor, aumentar a permeabilidade do tecido epitelial à 

secreção ácida estomacal e provocar a formação de erosões hemorrágicas como 

conseqüência da constricção de vênulas e dilatação arteriolar (SZABO, 1991; SAEKI 

et al., 2004).  

Em condições de estresse, o homem pode desencadear ou agravar a úlcera 

gastrintestinal por influência do sistema nervoso autônomo parassimpático e 

simpático com a liberação dos respectivos neurotransmissores acetilcolina e 

noradrenalina, bem como ação de hormônios que compõem o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal, como o liberador de corticotropina, adrenocorticotropina e cortisol 

(DHABHAR, 2009). Diante desses fatores, ocorre aumento de secreção ácida 

gástrica, redução de secreção de muco alcalino, distúrbios na microcirculação 

sanguínea com aumento na migração e adesão de polimorfonucleares (PMN), 

produção de radicais livres e alterações na motilidade gastrintestinal 

(BANDYOPADHYAY et al., 2001). 

Segundo Wallace (2001), os antiinflamatórios não-esteroidais estão entre os 

agentes farmacológicos mais utilizados na clínica e contribuem para a patogênese 

da úlcera gastrintestinal. Fármacos desta classe terapêutica, como indometacina e 

piroxicam, inibem as isoformas das enzimas ciclooxigenases (COX) resultando em 

distúrbios na microcirculação sanguínea, aumentam a migração e adesão de 

polimorfonucleares, induzem a formação de radicais livres, reduzem a secreção de 

muco alcalino e provocam alterações na motilidade gastrintestinal (NYLANDER, 

2011). 

A úlcera duodenal normalmente está relacionada à ação irritativa da secreção 

ácida-péptica e as falhas no processo de neutralização do ácido gástrico pelo muco 
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e bicarbonato (HCO3
-) secretados na mucosa intestinal. Para mimetizar esta doença, 

pesquisadores têm utilizado a ferramenta farmacológica cisteamina hidroclorídrica 

que provoca hipersecreção gástrica (ADLER; GALLAGHER; SZABO, 1983), diminui 

a capacidade neutralizante de acidez (LICHTENBERGER; SZABO; TRIER, 1977), 

altera a motilidade gastrintestinal (SZABO et al., 1987) e a microcirculação 

sanguínea, aumentando a formação de radicais livres na mucosa duodenal (CHEN 

et al.,1994).  

Neste contexto, é possível observar que em todos os modelos experimentais 

distúrbios microvasculares precedem as lesões da mucosa gastrintestinal. De acordo 

com Dugan e Choi (1994), a reperfusão de tecidos isquêmicos causa danos na 

mucosa gastrintestinal devido a migração de leucócitos polimorfonucleares e ação 

de radicais livres, como espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs), 

sobre lipídios, proteínas e ácidos nucléicos causando falhas no sistema antioxidante 

endógeno. 

No entanto, há um grande interesse em investigar os mecanismos pelos quais 

as úlceras são cicatrizadas e a partir desse conhecimento possibilitar a síntese de 

medicamentos que modulem a velocidade e qualidade desse processo. Portanto, é 

contínua a busca pela compreensão dos mecanismos de defesa na mucosa, da 

patogênese e dos processos que contribuem para a cicatrização da úlcera 

gastrintestinal (WALLACE, 2005). Neste intuito, a úlcera gastrintestinal induzida com 

ácido acético tem sido utilizada para avaliar os processos de proliferação e 

regeneração celular (OKABE; AMAGASE, 2005). 

 

1.3 Terapêutica da úlcera péptica 

 

O tratamento da úlcera péptica está relacionado com a utilização de 

medicamentos que diminuem a acidez gástrica e com os citoprotetores, além de 

processos cirúrgicos quando a ulceração é considerada do tipo hemorrágica, 

obstrutiva ou perfurativa (RANG et al., 2007; LIPOF; SHAPIRO; KOZOL, 2006). 

Atualmente, os medicamentos utilizados na clínica para diminuir a secreção 

ácida são representados por antiácidos, antagonistas dos receptors H2 e inibidores 

de H+, K+ ATPase (WALLACE, 2005; RANG et al., 2007). Os antiácidos indicados 

para neutralização do ácido secretado são os sais de magnésio e alumínio, que 
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apenas auxiliam no tratamento das úlceras (RANG et al., 2007). A classe dos 

antagonistas do receptor H2 é representada pelos fármacos cimetidina, ranitidina, 

nizatidina e famotidina, que atuam competindo com a histamina pelos receptores H2 

nas células parietais para impedir a secreção ácida, porém essa ação só reduz 

aproximadamente 50% das lesões gastrintestinas e não impede a recorrência da 

úlcera (KOROLKOVAS; FRANÇA; CUNHA, 2004). Os inibidores irreversíveis de 

H+/K+ ATPase são considerados os mais eficazes no controle da secreção ácida por 

inibir o final da cascata de formação do ácido gástrico e são representados pelos 

fármacos omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol (RANG et 

al., 2007).  

Nos casos em que a úlcera péptica está relacionada à infecção provocada 

pela bactéria H. pylori, os antagonistas H2 ou inibidores de H+/K+ ATPase são 

associadas à antibióticos. As combinações aplicadas na clínica são de inibidores de 

bomba/claritromicina/amoxicilina, inibidores de bomba/claritomicina/metronidazol, 

ranitidina/metronidazol/tetraciclina ou tetraciclina/metronidazol/compostos de 

bismuto (MÖSSNER; CACA, 2005).  

Em busca de fármacos que aumentam fatores protetores da mucosa 

gastrintestinal ou proporcionam proteção mecânica na superfície da úlcera, os 

citoprotetores foram introduzidos na terapêutica antiulcerogênica.  Entre os mais 

utilizados, podem ser citados os compostos de bismuto, sucralfato e análogos de 

prostaglandinas (RANG et al., 2007). Os compostos de bismuto são um complexo 

coloidal do sal amônio potássico de oxoidrocitratobismutato III que se deposita sobre 

as lesões gastrintestinais facilitando a cicatrização por estimular secreção de muco e 

estimular síntese de PGs. De forma semelhante, o sucralfato é contituído de 

sacarose sulfatada e hidróxido de alumínio formando um gel viscoso sobre a 

mucosa gástrica que evita a ação de agentes lesivos, além de estimular a secreção 

de muco e síntese de PGs. Como representante dos análogos de prostaglandina, 

pode ser citado o misoprostol que age na mucosa gastrintestinal aumentando a 

secreção de muco e bicarbonato, mantendo o fluxo sanguíneo e inibindo a secreção 

ácida via receptores EP3 na célula parietal (RANG et al., 2007). Contudo, no Brasil, o 

misoprostol é exclusivamente utilizado em ambientes hospitalares, uma vez que o 

uso inadequado por gestantes poderá causar aborto (KOROLKOVAS; FRANÇA; 

CUNHA, 2004). 
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No entanto, essas classes de fármacos anti-secretórios e citoprotetores 

apresentam efeitos colaterais, a exemplo de diarréia, constipação, náuseas, vômitos, 

hipergastrinemia e tumores gástricos, perda da libido, impotência, confusão mental e 

sonolência. Além disso, não impedem a recorrência das lesões (RANG et al., 2007).  

Segundo Wallace (2005), é crescente o interesse pela compreensão dos 

mecanismos de defesa da mucosa, pela patogênese e processos que contribuem 

para a cicatrização da úlcera gastrintestinal, bem como a busca pela síntese de 

medicamentos mais eficazes.  

Aproximadamente, 61% de 877 novos princípios ativos que constituem os 

medicamentos comercializados mundialmente entre os anos de 1981 e 2002 foram 

originados de produtos naturais. Deste percentual, 6% são os próprios produtos 

naturais, 27% correspondem aos derivados de produtos naturais, 5% enquadram-se 

como compostos sintéticos derivados de farmacóforos naturais e 23% possuem 

compostos sintéticos que mimetizam produtos naturais (NEWMAN; CRAGG; 

SNADER, 2003). Neste contexto, estudos com produtos naturais, principalmente 

plantas, são desenvolvidos por diferentes grupos de pesquisadores em todo o 

mundo.  

 

1.4 Potencial terapêutico das plantas 

 

É de interesse mundial a utilização de práticas integrativas e complementares 

em saúde, entre as quais a Fitoterapia. Este fato deve-se a fatores, como elevado 

custo da assistência médica, difícil acesso aos medicamentos e precariedade da 

assistência prestada pelos serviços públicos de saúde (TROVO et al., 2003). 

A população ainda associa a busca pelos produtos naturais, principalmente as 

plantas, aos perigos do uso irracional dos medicamentos sintéticos. No entanto, 

desconhecem que parte desses produtos tem o príncipio ativo oriundo de plantas 

validado com estudos científicos e que a maioria das plantas utilizadas não possui 

sua eficácia comprovada (TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006). 

Nestas condições, se faz necessário validar o uso popular das plantas 

medicinais e contribuir para produção de fitoterápicos e fitofármacos realizando 

estudos referentes aos aspectos botânicos, agronômicos, fitoquímicos, 



46 

 

farmacológicos, toxicológicos e tecnológicos, a exemplo do controle de qualidade 

(TOLEDO et al., 2003). 

De acordo com Decreto de n°.5813/2006 da Presidência da República do 

Brasil, que retrata a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a 

população brasileira deverá ter garantido o acesso seguro e o uso racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos como opção terapêutica. Para viabilizar essa ação, 

é necessário promover o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da 

cadeia produtiva e o fortalecimento da indústria nacional por meio de incentivos aos 

setores públicos e privados, universidades, centros de pesquisa e organizações não-

governamentais (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a diversidade da flora é um potencial para gerar processos e 

produtos inovadores. De acordo com BARATA (2005), houve um crescimento nas 

vendas de produtos fitoterápicos na taxa de 6% a 8% no país, enquanto o mercado 

de produtos sintéticos cresceu apenas 3% a 4%. No mercado mundial de 

fitomedicamentos e sintéticos a ordem de faturamento é US$ 21,7 e 602 bilhões 

anuais, respectivamente, enquanto no Brasil, o mercado de fitomedicamentos situa-

se próximo de US$ 500 milhões (BARATA, 2005; TAKAKI; MODESTO JÚNIOR; 

FIGUEIREDO, 2007).  

Mesmo tendo o conhecimento que os custos para garantir a segurança, 

eficácia e qualidade dos fitomedicamentos são elevados e que este fato ainda é uma 

barreira para a produção nacional, espera-se que novos produtos possam ser 

desenvolvidos a partir de espécies nativas, por meio da interação entre os órgãos 

governamentais e não governamentais investindo em matéria-prima, recursos físicos 

e humanos.  

 

1.4.1 Plantas com atividades gastroprotetora e antiulcerogênica  

 

Há aproximadamente 500.000 espécies de plantas no mundo, dos quais 

somente 1% tem estudos fitoquímico e/ou farmacológico comprovados. Portanto, 

podem ser consideradas fontes promissoras de novos compostos ativos e, 

possivelmente, novos medicamentos (PALOMBO, 2011). 

É crescente o interesse dos pesquisadores por estratégias que visam 

identificar e viabilizar novos fármacos a partir de produtos naturais, sobretudo as 
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espécies vegetais, com o propósito de serem mais eficazes e possuírem menos 

efeitos colaterais que as classes comercializadas atualmente. Neste sentido, 

buscam-se novos fármacos de ação anti-secretora e citoprotetores gástrico que 

possam ser mais eficazes no tratamento da úlcera péptica, reduzindo o índice de 

recindivas desta doença, bem como apresentando menos efeitos colaterais. 

Considerando essa afirmação, diversas plantas têm sido estudadas quanto à 

atividade antiulcerogênica por pesquisadores de várias regiões, dentre elas podem 

ser citadas a Maytenus ilicifolia Martius ex Reiss (MARTINS; GUTERRES; 

GONZÁLEZ ORTEGA, 2003), Ageratum conyzoides Linn. (SHIRWAIKAR et al., 

2003; MAHMOOD et al., 2005), Eupatorium aschenbornianum S. Schauer 

(SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 2010), Artemisia annua L. (DIAS et al., 2001), A. 

douglasiana Besser (REPETTO et al., 2003); Baccharis genistelloides Pers. 

(GONZALES et al., 2000), B. illinita DC (BAGGIO et al., 2003); Neurolaena lobata 

(L.) R. Br. (GRACIOSO et al., 2000), Citrus aurantium L. (MORAES et al., 2009; 

ROZZA et al., 2010), Scoparia dulcis L. (MESÍA-VELA et al., 2007), Vernonia 

condensate Baker (FRUTUOSO et al., 1994), Polygala paniculata L. (LAPA et al, 

2007) e Plectranthus barbatus Andrews (SCHULTZ et al., 2007). 

Seguindo esse princípio, o grupo de pesquisa em Farmacologia do trato 

Gastrintestinal do Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e sintéticos 

Bioativos (CCS/UFPB) também tem contribuído na busca por espécies vegetais 

antiulcerogênica, apresentando estudos com as espécies vegetais: Syngonanthus 

arthrotrichus Silveira (BATISTA et al. 2004), Herissantia crispa L. Brizicky (LIMA, 

2008), Maytenus rigida Mart. (SANTOS, 2008), M. obtusifolia Mart. (MOTA, 2009), 

Combretum duarteanum Camb. (LIMA et al., 2011) e Xylopia Langsdorffiana A. St. 

(MONTENEGRO, 2011). 

Os pesquisadores têm atribuído à atividade antiulcerogênica apresentada por 

essas espécies vegetais diversos mecanismos de ação relacionados ao aumento ou 

conservação de fatores protetores da mucosa gástrica, bem como a capacidade 

neutralizante do ácido gástrico ou reguladora da secreção ácida. Estes efeitos são 

associados às classes de metabólitos ativos encontrados nessas plantas, 

principalmente nas espécies da tribo Eupatorium, como os taninos, terpenóides, 

alcalóides, benzofuranos, cumarinas e flavonóides.  

 



48 

 

1.4.2 Flavonóides  

 

Os flavonóides constituem um dos mais importantes grupos de metabólitos 

ativos, os polifenóis. Estruturalmente, esses compostos são derivados benzo-γ-

pirano com baixo peso molecular, constituído de dois anéis fenólicos e um pirano. 

Existem aproximadamente 4.000 tipos de flavonóides presentes nas espécies 

vegetais que são distribuídos teoricamente em 13 classes, sendo as mais estudadas 

os flavonóide propriamente dito, isoflavonóide, antocianidinas, chalcona, flavona, 

flavonol, flavanona e flavanol (DI CARLO et al., 1999).  

Os flavonóides estão presentes, em larga escala, na dieta alimentar do 

homem e seus efeitos benéficos estão relacionados ao tratamento de diversas 

doenças, a exemplo de câncer, diabetes mellitus, cardiopatias, hepatopatias, 

fragilidade capilar, osteoporose e úlcera péptica (HARBONE; WILLIANS, 2000). 

Atualmente, o interesse por esses compostos tem aumentado porque 

apresentam propriedade antioxidante, atuando como terminadores de cadeias de 

radicais livres e quelantes de metais ativos no sistema redox catalisando a 

peroxidação lipídica. Normalmente, a atividade biológica dos flavonóides é 

determinada pela posição dos substituintes e o número de grupos hidroxilas na sua 

estrutura, por isso é atribuído diversas atividades, como antioxidante, modulador de 

atividade enzimática, antiinflamatória, gastroprotetora, cicatrizante, antimutagênica e 

citotóxica. Os flavonóides são verdadeiros redutores de radicais peroxila em alquil 

peroxila e impedem efetivamente a peroxidação lipídica (SCHROETER et al., 2002). 

Os flavonóides podem regular a expressão de genes pró-inflamatórios, e 

conseqüentemente, diminuir a resposta inflamatória. Estes metabólitos podem inibir 

as atividades das enzimas PLA2, LOX e iNOS. A inibição destas enzimas reduz a 

produção de ácido araquidônico, LTs e NO, que são mediadores cruciais no 

mecanismo da inflamação (KIM et al., 2004).  

Segundo Nijveldt e colaboradores (2001), os flavonóides quando 

administrados por via oral podem diminuir a mobilização dos leucócitos durante 

processos isquêmicos e de reperfusão devido à diminuição da secreção de 

substâncias do sistema complemento, da inibição da degranulação dos neutrófilos 

sem afetar a produção do ânion superóxido e do efeito inibitório sobre os mastócitos 
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por meio da modulação dos receptores dos canais de cálcio presentes em sua 

membrana plasmática.  

Além disso, tem sido relatado que os flavonóides podem inibir a atividade da 

H+, K+ ATPase na célula parietal gástrica e aumentar a secreção de muco e 

bicarbonato no trato gastrintestinal (DI CARLO et al., 1999). 

 

1.4.3 Praxelis clematidea (Griseb) R. M. King & H. Robinson 

 

A família Asteraceae é considerada uma das maiores famílias do reino 

vegetal, possuindo aproximadamente 23.000 espécies distribuídas em 1.535 

gêneros encontradas em quase todos os continentes, com exceção do Antártico. A 

América Latina é considerada um centro diversificado dessa família e a América do 

Sul comporta cerca de 20% dos gêneros existentes. No Brasil, são estimados 

aproximadamente 180 gêneros e 3.000 espécies distribuídas em todas as regiões 

(SOUSA, 2007). 

As espécies desta família estão distribuídas em 17 tribos, entre eles a 

Eupatoriae na qual se encontra o gênero Praxelis Cass. (BREMER, 1994; PEREIRA, 

2001), representado por 13 espécies nativas localizadas na América do Sul 

(ESTEVES, 2001).  

A espécie Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Robinson (Fotografia 

1) é distribuída nos países Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil, ocorrendo desde a 

região nordeste até ao sul (CABRERA, 1989; ESTEVES, 2001). Também há relatos 

dessa planta na Austrália e China (POLLOCK et al., 2004; PACIFIC ISLAND 

ECOSYSTEMS AT RISK – PIER, 2005; WANG et al., 2006). 

Esta espécie possui as sinonímias científicas Eupatorium clematideum 

Griseb. e Eupatorium urticifolium var. clematideum (Griseb.) Hieron. ex Kuntze 

(NICHOLAS HIND, 2011). A descrição botânica tem como base as suas principais 

características físicas, tais como altura de aproximadamente 40 a 80 cm, podendo 

alcançar até 1 m; talos frágeis e com tricomas, folhas opostas e triangulares com 

ápices agudos, dentadas ao longo das extremidades e com tricomas; flores 

agrupadas no final dos talos e com coloração que variam de lilás a azul 

(QUEENSLAND GOVERNMENT, 2001). 
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Fotografia 1- Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Robinson 

 

 

                                                   Fonte: FALCÃO, 2007 

 

A espécie P. clematidea apresenta características botânicas semelhantes às 

espécies do gênero Ageratum, e este fato permite que a população também a utilize 

para o tratamento de febre, dores articulares, inflamações, úlcera péptica e diarréia 

(CORLETT; SHAW, 1995; NOUMI; DIBAKTO, 2000; QUEENSLAND 

GOVERNMENT, 2001; POLLOCK et al., 2004).  

Neste contexto, estudos fitoquímico, toxicológico e farmacológico foram 

realizados no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica ―Delby Fernandes de 

Medeiros‖ - LTF da Universidade Federal da Paraiba, atual CBiotec, pelos grupos de 

pesquisadores liderados por Dr. José Maria Barbosa-Filho (Fitoquímica), Dra. 

Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz (Toxicologia) e Dra. Leônia Maria Batista 

(Farmacologia do Trato Gastrintestinal) no intuito de validar o possível uso da 

espécie P. clematidea. 

Em estudos fitoquímicos, Bohlmann e colaboradores (1984) relataram que 

esta espécie apresenta N-(acetoxi)-jasmonoilfenilalanina-metil-éster e dois 

flavonóides, 5,6,7,4'-tetrametoxiflavona e 5,7,4'-trimetoxiflavonona. Maia e 

colaboradores (2011) identificaram os flavonóides 4',5,7-trihidroxiflavona, 4',5-
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dihidroxi-7-metoxiflavona, 5-hidroxi-4',7-dimetoxiflavona, 4',5,7-trimetoxiflavona, 5,4'-

dihidroxi-6,7-metoxiflavona e 4',5,6,7-tetrametoxiflavona presentes na fase 

clorofórmica obtida das partes aéreas da planta (FCHCl3-Pc). Por análise de 

cromatografia gasosa, Wang e colaboradores (2006) detectaram sesquiterpenos e 

monoterpenos no óleo essencial extraído de P. clematidea e o testou sobre o 

crescimento das espécies vegetais, Lactuca sativa e B. campestris, e também sobre 

o crescimento de colônias fúngicas, Fusarium oxysporum e Phytophthora capsici, 

onde foi possível observar os efeitos inibidores do óleo essencial. 

Mota (2008) investigou a toxicidade pré-clínica aguda e crônica do extrato 

etanólico orgânico também obtido das partes aéreas (EEtOH-Pc) em ratos e 

demonstrou que o mesmo possui baixa ordem de toxicidade.  

Em estudo desenvolvido pelo grupo de Farmacologia do Trato Gastrintestinal 

do CBiotec/UFPB, o EEtOH-Pc e a FCHCl3-Pc apresentaram atividade 

gastroprotetora em ratos e camundongos machos frente aos agentes lesivos etanol, 

estresse e antiinflamatório não-esteroidal, sendo essa atividade relacionada aos 

compostos sulfidrílicos e aumento de muco aderido gástrico, mostrando-se não 

envolver NO e a regulação da secreção ácida gástrica (FALCÃO, 2007). 

Diante desses estudos, a atividade gastroprotetora da fase acetato de etila 

(FAcOEt-Pc) e os mecanismos antiulcerogênico das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

passaram a ser investigados no atual trabalho.  
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

 Investigar os mecanismos de ação antiulcerogênicos das FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc obtidas das partes aéreas, contribuindo para o entendimento da 

fisiopatologia gastrintestinal e uso racional dessa espécie vegetal. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a atividade gastroprotetora da FAcOEt-Pc por meio de modelos 

agudos de úlcera gástrica em roedores; 

 

 Verificar os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc na prevenção de úlcera 

duodenal; 

 

 Examinar o efeito da FAcOEt-Pc sobre parâmetros da secreção ácida;  

 

 Investigar mecanismos gastroprotetores da FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc frente 

aos fatores de citoproteção e antioxidante; 

 

 Relacionar a gastroproteção aos efeitos antiinflamatórios das FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc utilizando modelos agudos de inflamação e determinar a 

participação de citocinas pró-inflamatórias; 

 

 Avaliar a atividade cicatrizante e toxicidade das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc em 

modelo de úlcera gástrica crônica;  

 

 Investigar os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc na motilidade 

gastrintestinal. 
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3 MATERIAL  E  MÉTODOS 
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3.1 Local da pesquisa 

 

Os experimentos para a investigação da atividade gastroprotetora e dos 

mecanismos citoprotetores da FAcOEt-Pc foram realizados no Laboratório de 

Ensaios Toxicológicos (LABETOX) inserido no CBiotec/UFPB sob a orientação da 

Profa. Dra. Leônia Maria Batista. 

As metodologias empregadas no estudo dos mecanismos antioxidante e 

cicatrizante das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram executadas no Laboratório de 

Produtos Naturais do Instituto de Biologia na UNICAMP, nos Laboratórios de 

Produtos Naturais e de Morfologia da UNESP-Botucatu, sob a colaboração das 

Profa. Dra. Alba R. de Sousa Brito, Clélia Akiko Hiruma Lima e Claudia Helena 

Pellizzon, respectivamente.  

 A atividade antiinflamatória das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foi avaliada no 

Departamento de antibióticos da UFPE, sob a colaboração da Profa. Dra. Teresinha 

Gonçalves da Silva. 

 

3.2 Material botânico 

 

3.2.1 Identificação botânica 

 

A espécie P. clematidea foi coletada na Lagoa do Paturi localizada no 

Município de Santa Rita - Paraíba em maio de 2008. Um exemplar da planta foi 

confirmado pela Profa. Dra. Maria de Fátima Agra – pesquisadora do CBiotec/UFPB, 

cuja exsicata foi depositada no Herbário de Coleção de Referência do LTF e no 

Herbário Prof. Lauro Pires Xavier (JPB), sob o registro Nº 6894. 

 

3.2.2 Procedimento fitoquímico 

 

As FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram obtidas das partes aéreas e fornecidas 

pela equipe do Prof. Dr. José Maria Barbosa Filho, pesquisador do CBiotec/UFPB, 

de acordo com a seguinte marcha fitoquímica: 

- As partes aéreas foram dessecadas em estufa com ar circulante, à 

temperatura média de 40 °C por cerca de 72 - 96 horas. Após a secagem, o material 
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foi pulverizado em moinho de lâminas cortantes, o que resultou no redimento de 8 

kg. Este material foi extraído com etanol a 95% em um percolador durante repetidos 

intervalos de 72 horas. Esta solução foi filtrada e o solvente evaporado com o auxílio 

de um rota-evaporador a uma temperatura média de 50 oC. Em seguida, o EEtOH-

Pc foi solubilizado em um mistura de MeOH:H2O (3:7 v/v) com a ajuda de um 

agitador mecânico por 60 minutos, obtendo-se uma solução hidroalcoólica 

submetida a um processo de partição líquido-líquido com solventes de polaridades 

crescentes como hexano, clorofórmio e acetato de etila, que resultou nas fases 

hexano, clorofórmica e acetato de etila, respectivamente (ANEXO A).  

 

3.3 Animais 

 

 Para a realização desse trabalho, todos os protocolos experimentais foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal – CEPA/LTF/UFPB com o 

registro n. 0303/08 (ANEXO B). 

 Os animais foram provenientes do Biotério Prof. Dr. Thomas George do 

LTF/UFPB, do Biotério do Departamento de Antibióticos da UFPE e do Biotério 

Central da UNICAMP e UNESP-Botucatu. 

Na realização dos experimentos, foram utilizados ratos Wistar (Rattus 

novergicus) e camundongos Swiss (Mus musculus) albinos machos com peso entre 

180 - 250 g e 25 - 40 g, respectivamente. Todos os animais foram aclimatados às 

condições do biotério local antes dos ensaios experimentais, sob temperatura (21 ± 1o C) 

e ciclos claro-escuro controlados a cada 12 horas, alimentados com ração Labina® tipo 

pellets e água à vontade. 

Antes de iniciar os experimentos todos os animais foram submetidos a um jejum 

que variou conforme o preconizado nas metodologias empregadas de cada modelo. 

Durante os ensaios, sempre iniciados no período da manhã, os animais foram 

distribuídos randomicamente em diferentes grupos e eutanasiados por deslocamento 

cervical. 
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3.4 Reagentes utilizados  

  

Para a realização destes experimentos, foram utilizadas as seguintes drogas: 

lansoprazol 30 mg (MEDLEY®, Brasil); piroxicam 20 mg e cloridrato de 

metoclopramida 10 mg (SANOFI-AVENTIS®, Brasil); cloridrato de loperamida 2 mg 

(JANSSEN-CILAG®, Brasil); vermelho de fenol (VETEC®, Brasil); ácido acético P.A., 

cloreto de sódio, etanol, hidróxido de sódio, tween 80 (MERCK®, Germany); azul de 

Evans, ácido 5-5‘-ditiobis-2-nitrobenzóico, ácido 1,3-dietil-2-tiobarbitúrico, ácido 

tricloroacético, brometo hexadeciltrimetilamônio, carbenoxolona, carragenina, carvão 

ativado, cimetidina, cloreto de nitrotetrazólio, cloreto de o-dianisidina, cloreto de 

potássio, dodecil sulfato de sódio, glutationa oxidada, glutationa redutase, glutationa 

reduzida, indometacina, hipoxantina, N-etilmaleimida, Nω-nitro-L-arginina-metil-éster 

(L-NAME), fosfato de β-nicotinamida adenina dinucleotídeo, solução de peróxido de 

hidrogênio e xantina oxidase (SIGMA® Chemical Co., U.S.A.). Todas as drogas 

padrão e reagentes foram preparados imediatamente antes do uso.  

 

3.4.1 Preparação das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

 

As FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram pesadas e solubilizadas em solução tween 

80 a 12% (veículo; controle negativo), preparada em água destilada, imediatamente 

antes do uso e mantida a temperatura ambiente.  

 

3.5 Modelos experimentais 

 

 Um fluxograma com todos os modelos experimentais realizados e as 

amostras testadas pode ser visualizado no ANEXO C. 

Inicialmente, a atividade gastroprotetora da FAcOEt-Pc foi investigada 

utilizando modelos experimentais agudos de úlcera gástrica induzida com etanol, 

estresse e antiinflamatório não esteroidal. Em seguida, os mecanismos 

gastroprotetores que envolvem a citoproteção das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram 

investigados, tais como secreção de muco aderido, participação de compostos 

sulfidrílicos, NO e níveis de prostaglandinas. Os parâmentos da secreção ácida 
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gástrica e mecanismos do sistema antioxidante endógeno também foram avaliados 

para as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc. 

Estudos de cicatrização gástrica, prevenção da úlcera duodenal, alterações 

na motilidade gastrintestinal e atividade antiinflamatória foram realizados com as 

FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc.  

Nos modelos de úlcera gastrintestinal, as lesões ulcerativas gástrica foram 

macroscopicamente quantificadas com auxílio de uma lupa (OLYMPUS Optical TL3 - 

SZ40), considerando o número e a severidade para que o índice ulcerativo (IU) 

fosse calculado e expresso de acordo com os parâmetros descritos por Szelenyi e 

Thiemer (1978):  

nível 1: ponto hemorrágico e ulcerações até 1 mm;  

nível 2: ulcerações com 2 mm;  

nível 3: ulcerações profundas a partir de 3 mm. 

 

                                                                                                                        (1) 

 

Em alguns experimentos, a área ulcerativa (AU) também foi determinada e 

expressa em mm2 por intermédio de um programa analisador de imagens, o 

Programa AVSoft Bioview 4.0, em que as lesões gástrica e duodenal são aferidas 

em relação a toda região glandular do estômago e duodeno, respectivamente. 

 

3.5.1 Avaliação protetora das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre as úlceras gástrica 

e duodenal  

 

3.5.1.1 Úlcera gástrica induzida por etanol 

 

Para a realização desse experimento, foi seguido o modelo de Morimoto e 

colaboradores (1991), porém com algumas modificações. Após jejum de 24 horas, 

os ratos (n = 5) foram tratados oralmente com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% 

(veículo), lansoprazol (30 mg/kg; controle positivo) ou FAcOEt-Pc (62,5, 125 e 250 

mg/kg). Após 60 minutos, 4 mL/kg de etanol absoluto (agente lesivo) foram 

administrados por via oral aos animais. Estes foram eutanasiados 1 hora após a 

IU =  (lesões nível 1 x 1) + (lesões nível 2 x 2) + (lesões nível 3 x 3) = mm 
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administração do agente lesivo e os estômagos foram retirados, abertos ao longo da 

grande curvatura para que as lesões fossem quantificadas e o IU calculado. 

 

3.5.1.2 Úlcera gástrica induzida por estresse imobilização e frio 

 

Esse experimento foi baseado no modelo de Senay e Levine (1967) com 

modificações. Após jejum de 24 horas, os camundongos machos (n = 6) foram 

tratados oralmente com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), cimetidina 

(100 mg/kg; controle positivo) ou FAcOEt-Pc (62,5, 125 e 250 mg/kg). Após 30 

minutos, os animais foram imobilizados pelas patas dianteiras e traseiras, colocados 

em contensores de PVC (9 cm de comprimento x 3,5 cm de diâmetro) e submetidos 

a uma temperatura de 4 ± 1 ºC na geladeira por um período de 3 horas para indução 

das úlceras gástricas. Ao final deste período, os animais foram eutanasiados e os 

estômagos foram retirados, abertos ao longo da grande curvatura para que as 

lesões fossem quantificadas e o IU calculado. 

 

3.5.1.3 Úlcera gástrica induzida por antiinflamatório não-esteroidal 

 

Esse experimento seguiu a metodologia de Puscas e colaboradores (1997) 

com modificações. Após jejum de 24 horas, os camundongos machos (n = 6) foram 

tratados oralmente com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), cimetidina 

(100 mg/kg; controle positivo) ou FAcOEt-Pc (62,5, 125 e 250 mg/kg). Após 30 

minutos, a ulceração gástrica foi induzida por administração subcutânea (s.c.) de 

piroxicam (30 mg/kg). Cerca de 4 horas após a indução das lesões, os animais 

foram eutanasiados e os estômagos foram retirados, abertos ao longo da grande 

curvatura para que as lesões fossem quantificadas e o IU calculado. 

 

3.5.1.4 Úlcera duodenal induzida por cisteamina hidroclorídrica 

 

O experimento foi realizado conforme a metodologia descrita por Szabo 

(1978), com modificações. Os ratos (n = 5 - 6) foram submetidos a um jejum de 3 

horas e, posteriormente, tratados oralmente com 5 mL/kg de solução tween 80 a 

12% (veículo), lansoprazol (30 mg/kg; controle positivo), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 
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FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Após 1 h desse procedimento, a úlcera duodenal foi 

induzida por duas administrações orais de 5 mL/kg de cisteamina hidroclorídrica 

(300 mg/kg) solubilizada em solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,9% em intervalo 

de 4 horas. Os animais foram eutanasiados 24 horas após a primeira indução da 

lesão. O duodeno foi retirado e aberto na região antimesentérica para determinação 

da AU. 

 

3.5.2 Avaliação dos parâmetros bioquímicos do suco gástrico pelo modelo de 

contensão da secreção gástrica após administração da FAcOEt-Pc 

 

Esse experimento foi realizado seguindo o modelo de Shay e colaboradores 

(1945), modificado. Após jejum de 36 horas, os ratos (n = 5 - 6) foram anestesiados 

por via intramuscular (i.m.) no músculo vasto lateral interno da pata traseira com 

cloridrato de xilazina 2% (5 U/100g) e cloridrato de quetamina 5% (10 U/100g). Os 

animais foram submetidos a uma incisão longitudinal abaixo da apófise xifóide. Em 

seguida, foi realizada a ligadura do piloro e, imediamente, 10 mL/kg de solução 

tween 80 a 12% (veículo), cimetidina (100 mg/kg; controle positivo) ou FAcOEt-Pc 

(62,5 mg/kg) foram administrados por via intraduodenal (i.d.). Em outro momento, 

antes do procedimento de anestesia, ratos (n = 6) foram tratados por via oral com as 

mesmas substâncias e tiveram o esfíncter pilórico ligado após 30 minutos dessa 

administração. Transcorrido 4 horas do tratamento, os animais foram eutanasiados e 

as incisões reabertas para retirada dos estômagos que tiveram a cárdia pinçanda a 

fim de evitar perdas do conteúdo gástrico. Todo o conteúdo estomacal foi retirado 

para determinação dos parâmetros bioquímicos do suco gástrico: volume do suco 

gástrico, pH e concentração de H+.  

O conteúdo do estômago foi pesado e, em seguida, calculado o volume do 

suco gástrico expresso em g/4h. O pH foi verificado com o auxílio de um pHmetro  

digital PG 2000 (GEHAKA, Brasil) após centrifugação do conteúdo estomacal a 3000 

rpm por 10 minutos, sendo expresso em unidades. A concentração de H+ foi 

determinada e expressa em mEq/mL/4h após dupla titulação de 5 mL do 

sobrenadante das amostras com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,01 N, 

utilizando fenolftaleína como solução indicadora. Neste procedimento, foi utilizada 

uma bureta digital Solarus® (HIRSCHMANN LABORGERATE, U.S.A). 
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3.5.3 Investigação de mecanismos gastroprotetores da FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

 

3.5.3.1 Determinação da quantidade de muco aderido à mucosa gástrica 

 

Para a realização desse experimento, foi seguido o modelo modificado de 

Raffatullah e colaboradores (1990). Após jejum 24 horas, ratos (n = 6 -7) foram 

anestesiados, o abdômen incisado e a ligadura do piloro realizada conforme o 

modelo descrito por Shay e colaboradores (1945). Em seguida, os animais foram 

tratados (i.d.) com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), carbenoxolona 

(200 mg/kg; controle positivo: citoprotetor) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Após 4 horas 

dessa administração, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e os 

estômagos retirados e abertos ao longo da grande curvatura.  

A porção glandular do estômago foi separada, pesada e imersa em 10 mL de 

solução de alcian blue por 2 horas. O excesso de alcian blue foi removido lavando-

se o estômago com 7 mL de solução de sacarose na concentração de 0,25 mol/L 

por duas vezes sucessivas (por 15 minutos e por 45 minutos). O corante 

complexado ao muco aderido à parede gástrica foi extraído com 10 mL de cloreto de 

magnésio (0,5 mol/L), agitando-se intermitentemente por um minuto, a cada 30 

minutos, durante 2 horas.  

Uma alíquota de 4 mL da mistura foi retirada, na qual foram adicionados 4 mL 

de éter etílico, seguida de agitações por 2 minutos. A emulsão obtida foi centrifugada 

por 10 minutos a 3600 rpm e o sobrenadante foi descartado. As absorbâncias das 

duplicatas foram lidas em espectrofotômetro (modelo Multiscan, marca Labsystems) 

a 598 nm. A determinação da concentração de alcian blue em cada amostra foi feita 

por intercalação em uma curva padrão de Alcian Blue nas concentrações de 100, 50, 

25, 12,5 e 6,25 µg/mL. Os resultados foram expressos em µg de alcian blue/g de 

tecido (porção glandular). 

 

3.5.3.2 Participação do NO na citoproteção 

 

Esse experimento foi realizado baseando-se no modelo modificado de Sikiric 

e colaboradores (1997). Ratos (n = 7) foram submetidos a jejum de 24 horas e 

distribuídos em 6 grupos.  Conforme o pré-tratamento, 3 grupos receberam por via 
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intraperitoneal (i.p.) 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo) e os outros 3 

grupos receberam L-NAME (70 mg/kg), um inibidor não seletivo da enzima sintase 

de óxido nítrico. Após 30 minutos dessa administração, os grupos foram tratados 

oralmente com 10 mL/kg de veículo, carbenoxolona (100 mg/kg; controle positivo) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Após 60 minutos do tratamento, as lesões gástricas 

agudas foram induzidas com etanol absoluto (4 mL/kg - v.o.). Decorrido 1 h da 

indução das lesões, os animais foram eutanasiados e os estômagos foram retirados, 

abertos ao longo da grande curvatura para que as lesões fossem quantificadas e o 

IU calculado. 

 

3.5.3.3 Participação de grupamentos sulfidrílicos na citoproteção 

 

O modelo modificado de Matsuda e colaboradores (1999) foi seguido para a 

realização desse experimento. Ratos (n = 7) foram submetidos a jejum de 24 horas e 

distribuídos em 6 grupos.  Conforme o pré-tratamento, 3 grupos receberam por via 

intraperitoneal (i.p.) 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo) e os outros 3 

grupos receberam N-etilmaleimida (10 mg/kg), inibidor de grupamentos sulfidrílicos. 

Após 30 minutos dessa administração, os grupos foram tratados oralmente com 10 

mL/kg de veículo, carbenoxolona (100 mg/kg; controle positivo) ou FAcOEt-Pc (62,5 

mg/kg). Após 60 minutos do tratamento, as lesões gástricas agudas foram induzidas 

com etanol absoluto (4 mL/kg - v.o.). Decorrido 1 h da indução das lesões, os 

animais foram eutanasiados e os estômagos foram retirados, abertos ao longo da 

grande curvatura para que as lesões fossem quantificadas e o IU calculado. 

 

3.5.3.4 Participação de PGE2 na citoproteção 

 

    Esse método foi baseado nos descritos modificados de Curtis e colaboradores 

(1995). Após jejum 24 horas, ratos (n = 5 - 6) foram distribuídos em 6 grupos, em 

que três grupos foram tratados por via subcutânea (s.c.) com 5 mL/kg de uma 

solução de indometacina (45 mg/kg) em carbonato de sódio 0,5% (pH=7,4) e os 

outros três grupos receberam solução tween 80 a 12%. Após 30 min, os animais 

foram tratados via oral com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), FCHCl3-

Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Transcorrido 30 minutos dessa 
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administração, os animais foram eutanasiados para retirada dos estômagos, que 

posteriormente tiveram a mucosa totalmente raspada. O conteúdo foi 

homogeneizado em 1 mL de solução tampão sódio fosfato (10 mM, pH 7,4) 

utilizando-se um politron e incubado a 37 oC por um período de 20 minutos. Em 

seguida, as amostras foram mantidas em banho de gelo, centrifugadas em 12000 

rpm a 4 ºC por 15 minutos e os sobrenadantes recolhidos para eppendorfs, também 

mantidos em banho de gelo. As amostras foram diluídas na proporção 1:60 e o nível 

de prostaglandina foi determinada utilizando um ―kit‖ imunoenzimático R&D Systems 

(Parameter PGE2 – American United States) em que a leitura de absorbâcia foi 

realizada a 450 nm em um espectrofotômetro. Os resultados foram expressos em 

ng/mL. 

    

3.5.3.5 Investigação da atividade antioxidante das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc em 

úlcera gástrica induzida por isquemia e reperfusão 

 

O experimento foi desenvolvido seguindo-se a metodologia modificada 

descrita por Ueda (1989). Após jejum 24 horas, ratos (n = 5 - 6) foram tratados por 

via oral com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), lansoprazol (30 mg/kg; 

controle positivo), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Após 30 min, 

os animais foram previamente anestesiados por via intramuscular no músculo vasto 

lateral interno da pata traseira com 0,04 mL/100g de xilasina 2% e 0,08 mL/100g 

ketamina 10% e submetidos a procedimento cirúrgico para colocação de um ―clamp‖ 

na artéria celíaca. Transcorrido 30 minutos da intervenção isquêmica, o ―clamp‖ foi 

retirado e o processo de reperfusão foi realizado por 1 h. Em seguida, os animais 

foram eutanasiados para retirada dos estômagos, posteriormente abertos, 

prensados e fotografados para que a AU fosse determinada. Tiras da porção 

glandular dos estômagos (200 mg) foram coletadas e armazenadas a temperatura 

de -80 ºC para serem analisados parâmetros do sistema antioxidante.  

 

3.5.3.5.1 Análise de parâmetros do sistema antioxidante endógeno 

 

A partir do experimento de úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão, 

os efeitos das FCHCl3-Pc (125 mg/kg) e FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) foram analisados 
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sobre os seguintes parâmetros do sistema antioxidante endógeno: níveis de LPO, 

atividade das enzimas SOD, GPx e GR, níveis de GSH e atividade da enzima MPO.  

Na perspectiva de obter a concentração de proteínas referentes a cada 

amostra estomacal e utilizá-la na determinação de cada parâmetro do sistema 

antioxidante, foi realizado o método de quantificação protéica por Bradford (1976) 

utilizando albumina sérica bovina para estabelecimento da curva padrão. 

 

3.5.3.5.1A Determinação do índice de LPO 

 

Amostras da porção glandular do estômago com aproximadamente 200 mg 

foram trituradas, homogeneizadas em 1 mL de solução tampão fosfato de sódio 0,1 

M (pH=7,4) e centrifugadas a 12000 rpm sob temperatura de 4 ºC por 15 minutos. 

Os sobrenadantes foram coletados para eppendorfs e armazenados à temperatura 

de -80 ºC. Cada homogenato foi descongelado em banho de gelo e diluído na 

proporção 1:2 em KCl na concentração de 0,15 M. Em seguida, 0,1 mL de dodecil 

sulfato de sódio 8,1%, 0,75 mL de ácido acético 20% (pH=3,5 ajustado com NaOH), 

0,75 mL de ácido tiobarbitúrico (TBARS) 0,8% e 0,25 mL da amostra diluída em KCl 

foram misturados e acrescentada água destilada até um volume de 2 mL. Todas as 

amostras foram agitadas por 1 minuto e submetidas à temperatura de 95 ºC em 

banho-maria com agitação por 1 hora. Após este período, as amostras foram 

resfriadas à temperatura ambiente com 0,5 mL de água destilada totalizando um 

volume de 2,5 mL, no qual foi adicionado o mesmo volume da mistura n-

butanol/piridina (15:1). Em seguida, as amostras foram submetidas a agitação 

contínua por 1 minuto e centrifugadas a 12000 rpm por 10 minutos. Neste modelo, o 

malondialdeído reage com o ácido tiobarbitúrico emitindo uma coloração rosa ao 

meio. As amostras foram pipetadas em duplicata para microplacas e utilizou-se 

como padrão o tetraetoxipropano na concentração de 0,5 nmol diluído em etanol 

(1:100). A leitura espectrofotométrica foi realizada a 532 nm e os resultados foram 

expressos em nmol de TBARS/mg de proteína (OHKAWA et al., 1979). 
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3.5.3.5.1B Análise da atividade da enzima SOD 

 

Este ensaio foi baseado no método descrito por Winterbourn et al. (1975). 

Amostras da porção glandular do estômago com aproximadamente 200 mg foram 

trituradas e homogeneizadas em 1 mL de solução tampão fosfato sódico (0,1 M, 

pH=7,4), centrifugadas a 12000 rpm sob temperatura de 4 C por 15 minutos e o 

sobrenadante foi diluído no tampão anterior na proporção de 1:20. Em seguida, 100 

L da amostra foram pipetadas em duplicata para uma microplaca e foram 

adicionados 150 l do cocktail composto de 0,0014 g de hipoxantina 0,1 mM, 140 µL 

de xantina oxidase e 0,0492 g de nitrobluetetrazolium. A absorbância foi 

determinada a 560 nm no intervalo de 1 - 10 minutos. Os resultados foram 

expressos em Unidades de SOD/mg de proteína. 

 

3.5.3.5.1C Análise da atividade da enzima GPx 

  

Este método foi baseado em Yoshikawa et al. (1993). Amostras da porção 

glandular do estômago com aproximadamente 200 mg foram trituradas e 

homogeneizadas em 1 mL de solução tampão fosfato sódico (0,1 M, pH=7,4), 

centrifugadas a 12000 rpm sob temperatura de 4 C por 15 minutos e o 

sobrenadante foi diluído no tampão anterior na proporção de 1:10. Em seguida, 

montou-se placa de ELISA com 100 L da amostra, 150 L de cocktail (50 L de 

glutationa redutase, 76,8 mg de glutationa reduzida e 16,7 mg de NADPH) e 20 µL 

de H2O2 a 30%. A absorbância foi determinada a 365 nm no intervalo de 1 - 10 

minutos e os resultados foram expressos como nmol/min/mg de proteína. 

 

3.5.3.5.1D Análise da atividade da enzima GR  

  

Amostras da porção glandular do estômago com aproximadamente 200 mg 

foram trituradas e homogeneizadas em 1 mL de solução tampão fosfato sódico (0,1 

M, pH=7,4), centrifugadas a 12000 rpm sob temperatura de 4 C por 15 minutos e o 

sobrenadante foi diluído no tampão anterior na proporção de 1:10. Em seguida, 100 

L da amostra foram pipetados em duplicata para uma microplaca e foram 

adicionados 150 L do cocktail composto de 0,0018 g de EDTA a 0,2 mM, 0,0153 g 
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de glutationa oxidada a 1,0 mM e 0,0021 g de NADPH a 0,1 mM. A absorbância foi 

determinada a 340 nm no intervalo de 1 - 10 minutos e os resultados foram 

expressos como nmol/min/mg de proteína (CARLBERG; MANNERVICK, 1985). 

 

3.5.3.5.1E Determinação do nível de GSH 

   

  Esse método foi baseado em Anderson (1985). Amostras da porção glandular 

do estômago com aproximadamente 200 mg foram trituradas e homogeneizadas em 

4 mL de solução de ácido tricloroacético (TCA) 5% em água destilada sob banho de 

gelo. As amostras foram centrifugadas a 12000 rpm sob temperatura de 4 C por 15 

minutos. A seguir, 20 µL dos sobrenadantes e das concentrações (1:50) da curva 

padrão (7,2 mg de glutationa reduzida em 10 mL de TCA 5%) foram pipetados em 

duplicata para microplaca. Também foram adicionados 140 µL de NADPH, 5 µL de 

PBS a 143 mM (pH=7,4) e 20 µL de ácido 5,5‘-ditiobis-2-nitrobenzóico a 6 mM. A 

microplaca foi incubada a 30 ºC no espectrofotômetro por 5 minutos. Logo após, 

pipetou-se 15 µL de glutationa redutase diluída em PBS (1:3). A leitura da 

absorbância foi realizada em 412 nm durante 3 - 5 minutos e a concentração de 

GSH foi expressa em nmol/mg de proteína. 

 

3.5.3.5.1F Análise da atividade da enzima MPO 

 

Para a realização desse ensaio, seguiu-se a metodologia modificada descrita 

por Krawisz et al. (1984). Amostras da porção glandular do estômago com 

aproximadamente 200 mg foram trituradas e homogeneizadas em 4 mL de solução 

de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 0,5% em tampão fosfato de sódio a 

50 mM (pH=6,0). Em seguida, os homogenatos foram sonicados por 10 segundos e 

submetidos a um triplo processo de congelamento-descongelamento utilizando 

nitrogênio líquido. Todos os homogenatos foram centrifugados a 12000 rpm sob 

temperatura de 4 ºC por 10 minutos e o sobrenadante coletado para determinação 

de MPO tendo a curva de mieloperoxidase de neutrófilos humano diluída em HTAB 

como padrão (1:2). Posteriormente, 50 µL das amostras e das concentrações da 

curva padrão foram pipetadas em duplicata para microplaca adicionando-se 150 µL 

do tampão de reação [0,167 mg de cloridrato de o-dianisidina/mL de tampão fosfato 
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sódico a 50 mM (pH=6,0) e 100 µL de H2O2 33%]. A microplaca foi incubada a 37 ºC 

no espectrofotômetro e a leitura realizada em forma de cinética a 450 nm por 2 

minutos. Os resultados foram expressos como Unidades de MPO/mg de proteína.     

 

3.5.4 Investigação da atividade antiinflamatória das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

 

3.5.4.1 Alteração na permeabilidade vascular com ácido acético 

 

O experimento foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Dai e 

colaboradores (2002), com modificações. Camundongos machos (n = 5 - 6) foram 

submetidos a um jejum de 3 horas e, posteriormente, tratados oralmente com 10 

mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), indometacina (10 mg/kg; controle 

positivo), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Após 1 h desse 

procedimento, 0,2 mL de azul de Evans 1% foram administrados via retrorbital aos 

animais. Transcorrido 10 minutos, 0,5 mL de ácido acético 1% foi administrado via 

intraperitoneal para sensibilizar a vasculatura e, 30 minutos após essa indução, os 

animais foram eutanasiados. Foram administrados via intraperitoneal cerca de 2 mL 

de solução NaCl 0,9% em cada animal para coleta do lavado intraperitoneal que foi 

centrifugado a 2000 rpm por 10 minutos. A microplaca foi montada pipetando 200 µL 

das amostras em duplicata e lida em espectrofotômetro no comprimento de onda 

correspondente a 630 nm, sob agitação. Os resultados foram expressos como 

absorbância para o corante azul de Evans. 

 

3.5.4.2 Edema de pata induzido com carragenina 

 

O experimento foi realizado conforme a metodologia descrita por Winter, 

Risley e Nuss (1962), com modificações. Ratos (n = 6 - 7) foram submetidos a um 

jejum de 3 horas e, posteriormente, tratados por via oral com 10 mL/kg de solução 

tween 80 a 12% (veículo), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Após 

1 h desse procedimento, 0,5 mL de carragenina 1% foi administrado na região 

subplantar da pata direita traseira dos animais. Imediatamente a essa administração, 

o volume do edema da pata manipulada foi verificado com auxílio de um 

pletismômetro, sendo considerando esse valor como tempo zero. Posteriormente, 
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esse volume foi verificado após 60, 120, 180 e 240 minutos da indução do edema, 

cujo valor foi subtraído do valor tempo zero. Os resultados foram expressos em 

volume da pata (mm3). 

 

3.5.4.3 Peritonite induzida com carragenina 

 

O experimento foi realizado seguindo a metodologia descrita por Ferrándiz e 

Alcaraz (1991), com modificações. Camundongos machos (n = 7- 9) foram 

submetidos a um jejum de 3 horas e, posteriormente, tratados oralmente com 10 

mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc 

(62,5 mg/kg). Após 1 h desse procedimento, 10 mL/kg de carragenina 1% foram 

administrados via intraperitoneal aos animais. Após 4 horas da indução lesiva, os 

animais foram eutanasiados e 2 mL de solução NaCl 0,9%  foram administrados via 

intraperitoneal para coleta do lavado submetido a leitura de contagem total de 

leucócitos em contador hematológico. Os resultados foram expressos como número 

total de leucócitos (x 103 células/mm3). 

 Em seguida, o lavado foi centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos e o 

sobrenadante conservado em freezer -20 ºC para determinação de citocinas pró-

inflamatórias. 

 

3.5.4.3.1 Determinação das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL1-β 

 

As dosagens de IL-1β e TNF-α no exsudato foram realizadas pela técnica de 

ELISA sandwich de captura, empregando anticorpos monoclonais, específicos para 

detecção de citocinas. Placas de ELISA (2595, Costar, Cambridge, USA) 

sensibilizadas com anticorpo de captura diluído em PBS foram incubadas à 

temperatura ambiente e bloqueadas com uma solução de PBST (Tampão salina 

fosfato mais 0,05% de Tween 20) e SBF (soro fetal bovino - WL. Imunoquímica, Rio 

de Janeiro/Brasil). Após bloqueio, as placas foram lavadas com PBST e, em 

seguida, foram adicionados os respectivos padrões recombinantes ou amostras em 

duplicata nas diluições em meio RPMI 1640 (Cultilab, São Paulo/Brasil) com 2% de 

SBF foram adicionados. As placas foram incubadas a 4°C e lavadas com PBST para 

que o segundo anticorpo biotinilado diluído com PBST e 0,1% de albumina sérica 
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bovina (BSA) (SIGMA Chemical, St. Louis, USA) fosse adicionado, seguido de nova 

incubação à temperatura ambiente. Após esta etapa, cada placa foi submetida a 

nova lavagem com PBST e o conjugado enzimático 1:3000 (estreptoavidina 

marcada com peroxidase, Sigma Chemical, St. Louis, Mo., USA) diluído em PBST 

contendo BSA 0,1% foi adicionado às placas e incubadas à temperatura ambiente. 

As placas sofreram novo processo de lavagem com PBST e a reação foi revelada 

pela adição do substrato contendo H2O2 e o cromógeno ABTS (2,2 '-azino-bis (ácido 

3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico), Sigma Chemical, St. Louis, USA) dissolvidos em 

tampão citrato fosfato de sódio. A reação foi interrompida com ácido cítrico e a 

leitura feita em leitor de ELISA (BIO RAD modelo 2550) a 410 nm. Os resultados 

foram expressos em pg de TNF-α ou IL-1/mL. 

 

3.5.5 Avaliação da atividade cicatrizante e toxicidade subcrônica pré-clínica 

das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

 

 Para a investigação da atividade cicatrizante da úlcera gastrintestinal foi 

utilizado um modelo experimental que possibilitou avaliar o efeito do tratamento 

subcrônico com as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre úlcera gástrica crônica induzida 

com ácido acétido. A partir deste modelo foi investigada a toxicidade subcrônica pré-

clínica das partições. 

  

3.5.5.1 Úlcera gástrica crônica induzida com ácido acético  

 

 Esse método foi realizado conforme a técnica descrita por Okabe e Amagase 

(2005). Após jejum de 2 horas, ratos foram anestesiados por via intramuscular no 

músculo vasto lateral interno da pata traseira com 0,04 mL/100g de xilasina 2% e 

0,08 mL/100g ketamina 10%, posteriormente submetidos à laparotomia por incisão 

epigástrica abaixo do apófise xifóide. O estômago foi lesionado com administração 

na subserosa de 0,05 µL de ácido acético 30% (n = 6 - 10) ou por contato com 0,1 

mL de ácido acético 100% (n = 5 - 6) durante 1 minuto. Os animais foram suturados 

e mantidos em condições do biotério local, sendo alimentados e com livre acesso a 

água. Após 48 horas da cirurgia, o tratamento oral foi iniciado com 10 mL/kg de 

veículo (controle negativo), cimetidina (100 mg/kg) ou lansoprazol (30 mg/kg) 



70 

 

considerados controle positivo, FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) 

realizado uma vez ao dia durante 15 dias consecutivos. No 16º dia, os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical após jejum de 12 horas. Os estômagos 

foram retirados, abertos ao longo da grande curvatura e fotografados para 

determinação da AU, conforme Figura 5, e porcentagem de cicatrização. Amostras 

das lesões foram armazenadas em freezer -80 ºC para que a expressão de COX-2 e 

EGF fossem analisadas pela técnica de Western blot, bem como amostras 

processadas em uma solução ALFAC (formalina 30%; álcool 80%; ácido acético) e 

armazenadas em etanol 80% para a análise morfológica e imunohistoquímica. 

 

Figura 5 - Úlcera gástrica crônica induzida por ácido acético 

 

 

                                                Fonte: OKABE; AMAGASE, 2005. 

 

A fórmula utilizada para obtenção da % de cicatrização está descrita a seguir: 

 

                                                                                                                                   (2) 

 

                                         

Onde:  

C = AU dos animais do grupo controle; 

T = AU dos animais dos grupos tratados com as amostras vegetais e controle 

positivo. 

 

 

Comprimento (mm) 

Largura (mm) 

(%) de cicatrização = (AU) C  (AU) T   x   100 

                                           (AU) C 

 



71 

 

3.5.5.1.1 Avaliação da toxicidade subcrônica pré-clínica 

 

Como sinal de toxicidade pelo uso subcrônico (15 dias de tratamento) das 

FCHCl3-Pc (125 mg/kg) e FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg), o peso corporal (g), consumo de 

água (mL) e ração (g), peso dos órgãos (% = peso do órgão/peso do animal), análise 

de parâmetros bioquímicos e hematológicos também foram avaliados neste modelo 

experimental.  

 

3.5.5.1.2 Avaliação da cicatrização da úlcera gástrica crônica 

 

  A atividade cicatrizante da úlcera gástrica pelas FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foi 

avaliada por meio de análises morfológica e reações de imunohistoquímica para 

PCNA e vasos, bem como expressão de COX-2 e EGF após realização da técnica 

Western blot. 

 

3.5.5.1.2A Análise morfológica  

 

 O material destinado à microscopia de luz foi fixado em solução de ALFAC 24 

horas a temperatura ambiente. Após esse tempo, as peças foram mantidas em 

álcool 80% até o momento de montagem dos blocos. Para isso, as peças foram 

desidratadas e incluídas em paraplast formando blocos, posteriormente, cortados 

em 10 µm de espessura para montagem das lâminas. Essas foram coradas com 

hematoxilina e eosina (HE) para análise morfológica (BEHMER et al., 1976) e com 

ácido periódico de Schiff (PAS) para confirmação da secreção de muco protetor, 

utilizando um analisador de imagens Leica Q-Win Standard Versão 3.1 acoplado ao 

microscópio Leica DM (Figura 6). 
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Figura 6 - Esquema representativo da região do estômago para a avaliação 

morfológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região lesada em que a seta indica a submucosa exposta. R= Área de regeneração; M1= Epitélio de 
revestimento, glândulas e lâmina própria; M2= Muscular da mucosa; S= Submucosa; Me= Muscular 
externa; Se= Serosa; I= Invasão de células do tecido conjuntivo.  
 

3.5.5.1.2B Análise imunohistoquímica 

 

 Os cortes histológicos foram desparafinizados, re-hidratados e submetidos a 

recuperação antigênica pelo método do tampão citrato 0,1M em forno microondas 

em alta temperatura por 10 minutos. Após a recuperação antigênica, os cortes foram 

colocados por 1 hora em solução de bloqueio da reação, constituída de leite 

desnatado a 1%, peróxido de hidrogênio a 3% e soro normal de cabra 1% em PBS. 

 Esses cortes foram lavados em PBS e, posteriormente, incubados com 

anticorpo primário diluído em solução PBS contendo BSA 1% por duas horas a 

temperatura ambiente. Após essa incubação, os cortes foram lavados com PBS 

contendo BSA 1% por 5 vezes (durante 5 minutos cada lavagem). Em seguida, os 

cortes foram incubados com anticorpo secundário e a reação foi revelada com 

reagentes do kit Vectastain ABC (complexo avidina-biotina). Foram utilizados 

anticorpos anti-PCNA (marcador de divisão celular, para avaliar potencial de 

regeneração) e anti-CXCR4 (marcador endotelial para avaliar efeito sobre 

angiogênese). 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 microscópio Leica DM foram fotografadas e analisadas pelo programa AVSoft 

Bioview Spectra e Seeker 4.0.  
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3.5.5.1.2C Expressão de COX-2 e EGF pela técnica de Western blot 

 

Homogenatos das amostras gástricas foram obtidos utilizando tampão fosfato 

pH 7,4 e centrifugados a 12000 rpm sob temperatura de 4 ºC por 15 minutos. A 

concentração de proteínas de cada amostra foi quantificada pelo método de 

Bradford (1976). Valores determinados de proteína (150 μg) foram aplicados em gel 

de poliacrilamida (SDS-PAGE) e submetidos à eletroforese, com solução tampão 

(Trisma base 25 mM, glicina 1,92 mM, SDS 1%). O SDS-PAGE foi submetido a 40V, 

inicialmente, até a passagem da linha demarcada pela fase de empilhamento das 

proteínas (stacking), e 120V até o final do gel de resolução (resolving). Em seguida, 

as proteínas separadas no SDS-PAGE, foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose, em equipamento de eletrotransferência, com as membranas 

embebidas em solução tampão (Trisma base 25 mM, glicina 192 mM, metanol 20%), 

mantidas em voltagem constante de 90V por 2 horas. As membranas de 

nitrocelulose, contendo as proteínas transferidas foram incubadas em solução 

bloqueadora (NaCl 150 mM, Trisma base 10 mM, Tween 20 a 0,05%, leite em pó 

desnatado a 5%) por uma hora, a fim de diminuir a ligação inespecífica de proteínas. 

Em seguida, as membranas foram submetidas a lavagens com tampão básico (NaCl 

150 mM, Trisma base 10 mM, Tween 20 a 0,05%), em intervalos de 10 minutos. A 

membrana foi incubada com anticorpo específico para EGF e COX-2 (®Santa Cruz) 

a 4°C, overnight. Posteriormente, a membrana de nitrocelulose foi lavada em 

tampão básico por 40 minutos e incubada à temperatura ambiente, por 1h, com 

anticorpo secundário anti-IgG de coelho para COX-2 e EGF. Para detectar as 

bandas imuno-reativas, os ―blots‖ foram expostos à solução de quimioluminescência 

(ECL-plus-LumiGlo chemiluninescense substrate, Kirkegard and Perry Gaithersubrg, 

MD. USA) por 1 minuto, seguido de exposição a um filme para detecção de 

quimioluminescência (HyperfilmTMECLTM – AmerSham Pharmacia Biotech, 

Buckinghamshire, Inglaterra). As densidades das bandas das amostras sobre filme 

foram capturadas para quantificação densitométrica ótica, usando o Software AVSoft 

Bioview 4 Seeker. 
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3.5.6 Investigação de alterações na motilidade gastrintestinal pelas FCHCl3-Pc 

e FAcOEt-Pc 

 

3.5.6.1 Esvaziamento gástrico  

 

 Esse método consistiu na administração oral de um marcador colorido semi-

sólido (vermelho de fenol 0,05% em carboximetilcelulose 1,5%) e avaliou alterações 

no esvaziamento gástrico considerando a quantidade do marcador que permanece 

no estômago durante um período de tempo. Camundongos Swiss machos (n = 5 - 7) 

foram submetidos a jejum de 12 horas e, posteriormente, tratados oralmente com 10 

mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), metoclopramida (30 mg/kg; controle 

positivo: antagonista dopaminérgico), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 

mg/kg). Transcorrido 1 h do tratamento, 0,4 mL do marcador colorido foi 

administrado ao grupo controle tempo zero, em que os animais foram imediatamente 

eutanasiados, e aos demais grupos, eutanasiados após 30 min da administração do 

respectivo marcador. A cavidade abdominal foi aberta para retirada cuidadosa do 

estômago fazendo-se necessária a ligadura dos esfíncteres pilórico e esofágico 

inferior evitando perda de conteúdo estomacal. O conteúdo gástrico foi coletado em 

tubos de falcon, solubilizado em 7 mL de água destilada e centrifugado a 3000 rpm 

por 15 min. Em seguida, 1 mL do sobrenadante foi misturado com 1 mL de NaOH 

0,025N e agitado com auxílio de um vórtex. Desse material, 150 µL foram pipetados 

em duplicata para microplaca e a leitura espectrofotométrica foi realizada em 

comprimida de onda igual a 595 nm. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de esvaziamento gástrico em relação ao grupo controle tempo zero 

(SCARPIGNATO et al, 1980). 

 

3.5.6.2 Trânsito intestinal  

 

 Este método foi realizado de acordo com Stickney e Northup (1959). Após 

jejum de 12 horas, camundongos Swiss machos (n = 5 - 7) foram tratados oralmente 

com 10 mL/kg do veículo, loperamida (5 mg/kg; controle positivo: opióide), FCHCl3-

Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). Transcorrido 1 h do tratamento, 10 

mL/kg de uma suspensão de carvão ativado 10% em goma arábica 5% foram 
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administrados oralmente aos animais. Após 30 minutos, os animais foram 

eutanasiados para retirada do intestino delgado, fazendo-se necessária a ligadura 

dos esfíncteres pilórico e íleo-cecal. O comprimento total do intestino delgado e a 

distância percorrida pelo carvão ativado foram mensurados para posterior cálculo da 

porcentagem de percurso do carvão em função do comprimento total do intestino. 

 

3.5.6.3 Diarréia induzida por óleo de rícino  

 

 Após jejum de 12 horas, camundongos Swiss machos (n = 5 - 7) foram 

tratados oralmente com 10 mL/kg de solução tween 80 a 12% (veículo), loperamida 

(5 mg/kg; controle positivo), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg). 

Com 1 h do tratamento, 10 mL/kg de óleo de rícino foram  administrados oralmente 

aos animais e estes separados em caixas forradas com papel. O número total de 

bolos fecais foi notificado durante 3 horas (AWOUTERS et al, 1978). 

 

3.5.7 Análise estatística 

 

Os dados paramétricos foram submetidos à análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguido dos pós-testes de Dunnett, Tukey e Newman-Keuls, e expressos 

como média  desvio padrão (d.p.), enquanto os dados não-paramétricos foram 

analisados por Kruskal-Wallis (ANOVA não paramétrica) seguido pelo pós-teste de 

Dunn, e expressos como mediana  d.p.. O nível de significância mínimo 

considerado foi 5% (p<0,05). Os resultados foram analisados com o software 

GraphPad Prism versão 4 (San Diego, EUA, 2003). 
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4 RESULTADOS 
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4.1 Avaliação protetora das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre as úlceras gástrica e 

duodenal 

 

4.1.1 Úlcera gástrica induzida por etanol 

 

No modelo agudo de úlcera gástrica induzida por etanol em ratos, o 

lansoprazol (30 mg/kg) ou a FAcOEt-Pc (62,5, 125 ou 250 mg/kg) protegeram de 

forma significativa a mucosa gástrica da ação lesiva causada por esse agente 

agressivo, apresentando percentual de inibição das lesões em 74, 66, 66 ou 81% 

quando comparados respectivamente ao grupo tratado com veículo, conforme pode 

ser visualizado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Efeito gastroprotetor da FAcOEt obtida das partes aéreas de P. 

clematidea em úlcera gástrica aguda induzida por etanol em ratos 

 

Tratamento (v.o.) n IU (mm) Inibição (%) 

Veículo 5 316,8 ± 65,5 - 

Lansoprazol 30 mg/kg 5 83,8 ± 22,8 ** 74 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 5 108,0 ± 14,2 ** 66 

FAcOEt-Pc 125 mg/kg 5 107,8 ± 31,8 ** 66 

FAcOEt-Pc 250 mg/kg 5 58,8 ± 24,7 ** 81 

ANOVA: F(4, 20) = 40,87, seguido do pós- teste de Dunnett e Tukey. **p<0,01 quando comparado ao 
grupo solução tween 80 a 12%.  

 

4.1.2 Úlcera gástrica induzida por estresse por imobilização e frio 

 

Os resultados dos efeitos de cimetidina (100 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5, 125 

ou 250 mg/kg) na úlcera gástrica induzida por estresse por imobilização e frio em 

camundongos machos estão apresentados na tabela 2. Assim, pode-se verificar que 

as amostras avaliadas reduziram de forma significativa o IU, apresentando 

percentagem de inibição das lesões em 60, 64, 65 ou 61% quando comparados 

respectivamente ao grupo tratado com veículo.  
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Tabela 2 - Efeito gastroprotetor da FAcOEt obtida das partes aéreas de P. 

clematidea em úlcera gástrica aguda induzida por estresse por imobilização e frio 

em camundongos machos 

 

Tratamento (v.o.) n IU (mm) Inibição (%) 

Veículo 6 137,5 ± 17,5 - 

Cimetidina 100 mg/kg 6    55,0 ± 17,3 ** 60 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 6 49,7 ± 7,2 ** 64 

FAcOEt-Pc 125 mg/kg 6 48,2 ± 7,4 ** 65 

FAcOEt-Pc 250 mg/kg 6 53,7 ± 7,7 ** 61 

ANOVA: F(4, 25) = 56,87, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
Solução tween 80 a 12%.  

 

4.1.3 Úlcera gástrica induzida por antiinflamatório não-esteroidal 

 

A tabela 3 mostra os resultados do experimento de úlcera gástrica induzida 

com o antiinflamatório não-esteroidal piroxicam na dose de 30 mg/kg em 

camundongos machos, no qual a cimetidina (100 mg/kg) ou a FAcOEt-Pc (62,5, 125 

ou 250 mg/kg) apresentaram significativos percentuais de inibição das lesões em 55, 

56, 53 ou 58% quando comparados respectivamente ao grupo tratado com veículo. 

 

Tabela 3 - Efeito gastroprotetor da FAcOEt obtida das partes aéreas de P. 

clematidea em úlcera gástrica aguda induzida por antiinflamatório não-esteroidal em 

camundongos machos 

 

Tratamento (v.o.) n IU (mm) Inibição (%) 

Veículo 6 100,2 ± 21,0  - 

Cimetidina 30 mg/kg 6 45,2 ± 9,1 ** 55 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 6 44,0 ± 6,7 ** 56 

FAcOEt-Pc 125 mg/kg 6 47,3 ± 10,5 ** 53 

FAcOEt-Pc 250 mg/kg 6 42,3 ± 7,9 ** 58 

 ANOVA: F(4, 25) = 24,88, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
Solução tween 80 a 12%.  

 

4.1.4 Úlcera duodenal induzida por cisteamina hidroclorídrica 

 

  Neste modelo, os ratos foram submetidos à indução de úlcera duodenal com 

duas administrações oral de cisteamina hidroclorídrica na dose de 300 mg/kg. Na 
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tabela 4, é possível verificar que lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) preveniram de forma significativa a formação da úlcera 

duodenal em 89, 86 ou 88% quando comparados respectivamente ao grupo tratado 

com veículo.  

 

Tabela 4 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre úlcera duodenal induzida por cisteamina hidroclorídrica em ratos 

 

Tratamento (v.o) n AU (mm2) Inibição (%) 

Veículo 6 4,3 ± 1,5 - 

Lansoprazol 30 mg/kg 6 0,5 ± 0,2 ** 89 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 5 0,6 ± 0,2 ** 86 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 5 0,5 ± 0,3 ** 88 

ANOVA: F(3,18) = 30,38, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
Solução tween 80 a 12%.  

 

  Para uma melhor compreensão dos resultados, a fotografia 2 mostra os 

duodenos dos animais ulcerados por cisteamina hidrocloridrica e tratados com as 

respectivas drogas teste. 

 

Fotografia 2 - Úlcera duodenal induzida por cisteamina hidroclorídrica 

 

 

Fonte: FALCÃO, 2011. Tratamentos: Solução tween 80 a 12% (A), Lansoprazol 30 mg/kg (B), 
FCHCl3-Pc 125 mg/kg (C), FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg (D).  
 

 

A B C D 
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4.2 Avaliação dos parâmetros bioquímicos do suco gástrico pelo modelo de 

contensão da secreção gástrica após administração da FAcOEt-Pc 

 

  No modelo de ligadura do piloro foram avaliados os parâmetros bioquímicos 

do suco gástrico, como pH, concentração de H+ e volume, após administração 

intraduodenal ou oral de solução tween 80 a 12%, cimetidina (100 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) em ratos. Os resultados desse experimento estão 

expressos na tabela 5 e indicam que a FAcOEt-Pc não alterou de forma significativa 

o pH, a concentração de H+ e o volume do suco gástrico quando comparados ao 

grupo tratado com veículo.  

 

Tabela 5 - Efeito intraduodenal e oral da FAcOEt obtida de P. clematidea sobre 

parâmetros bioquímicos do suco gástrico após ligadura do esfíncter pilórico em ratos 

 

Tratamento n pH  

(unidades) 

[H+]  

(mEq/mL/4h)  

Volume  

(g/4h)  

i.d Veículo 6 3,0 ± 0,2 14 ± 2,4 1,1 ± 0,3 

 Cimetidina 100 mg/kg 5    4,4 ± 0,7 ** 9,8 ± 2,3 *    0,6 ± 0,2 ** 

 FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 6 2,9 ± 0,4 16,9 ± 2,9 1,2 ± 0,3 

v.o. Veículo 6 2,5 ± 0,5 12,0 ± 2,0 1,7 ± 0,3 

 Cimetidina 100 mg/kg 6    6,5 ± 0,1 **   7,2 ± 1,7 **    1,1 ± 0,3 ** 

 FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 6 2,8 ± 0,3 14,1 ± 2,3 1,6 ± 0,4 

ANOVA: F(2, 14) = 18,20 para pH; F(2, 14) = 10,48 para [H
+
]; F(2, 14) = 9,41 para volume de suco gástrico 

quando utilizado a via i.d.;  F(2, 15) = 253,3 para pH; F(2, 15) = 19,24 para [H
+
]; F(2, 15) = 6,17 para volume 

de suco gástrico quando utilizado a via oral, seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05, **p<0,01, 
quando comparado ao grupo solução tween 80 a 12%.  
 

4.3 Investigação de mecanismos gastroprotetores das FCHCl3-PC e FAcOEt-Pc  

 

4.3.1 Determinação da quantidade de muco aderido à mucosa gástrica 

 

Os resultados expressos no Gráfico 1 mostram que os ratos tratados por via 

oral com carbenoxolona (200 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) apresentaram 

aumento significativo na quantidade de muco aderido em 494,5 ± 30,2 ou 528,9 ± 

30,2 µg/g de tecido quando comparado ao grupo veículo (407,5 ± 36,4 µg/g de 

tecido), respectivamente.   
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Gráfico 1 - Efeito da administração oral da FAcOEt obtida das partes aéreas de P. 

clematidea sobre o conteúdo de muco gástrico após ligadura do piloro em ratos  
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ANOVA: F(2, 16) = 23,75, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
tratado com solução tween 80 a 12% (n=6-7). 

 

4.3.2 Participação do NO na citoproteção 

 

O envolvimento de NO na gastroproteção de carbenoxolona (100 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) foi avaliado em ratos após pré-tratamento (i.p) com solução 

tween 80 a 12% ou L- NAME (70 mg/kg), utilizando o etanol como indutor de úlcera 

gástrica, cujo resultado está disposto no Gráfico 2.  

Assim, nos grupos pré-tratados com solução tween 80 a 12%, ocorreu 

redução significatica do IU em 79,6 ± 20,6 ou 93,9 ± 34,9 mm para os animais 

tratados com carbenoxolona ou a FAcOEt-Pc correspondendo a 53 ou 45% de 

inibição das lesões quando comparados respectivamente ao grupo veículo (170,0 ± 

42,9 mm). Nos grupos de animais pré-tratados com L-NAME, também ocorreu 

redução significatica do IU em 134,4 ± 45,5 ou 147,1 ± 35,3 mm para os animais 

tratados com carbenoxolona ou a FAcOEt-Pc refletindo em 44 ou 38% de inibição 

das lesões quando comparados respectivamente ao grupo veículo (237,9 ± 56,1 

mm).  

Ao comparar os grupos carbenoxolona e FAcOEt-Pc pré-tratados com L- 

NAME com seus correspondentes grupos pré-tratados com solução tween 80 a 

12%, observou-se que não houve alteração siginificativa na proteção gástrica 

apresentada por cada um deles.  
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Gráfico 2 - Efeito da administração oral da FAcOEt obtida das partes aéreas de P. 

clematidea em ratos previamente tratados com L-NAME e submetidos a úlcera 

gástrica induzida por etanol  
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ANOVA: F(5, 36) = 13,72, seguido dos pós-teste de Dunnett (**p<0,01, quando comparados ao grupo 
veículo + veículo; 

++
p<0,01 quando comparado ao grupo L-NAME + veículo) e Tukey (p<0,05, 

comparando grupos pré-tratados com L-NAME com seus respectivos grupos pré-tratados com 
veículo) (n=7). 

 

4.3.3 Participação de grupamentos sulfidrílicos na citoproteção 

 

O envolvimento de grupamentos sulfidrílicos no efeito gastroprotetor de 

carbenoxolona (100 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) foi avaliado em ratos após 

pré-tratamento (i.p) com solução tween 80 a 12% ou N-etilmaleimida 10 mg/kg, 

utilizando o etanol como indutor de úlcera gástrica. Os resultados para esse 

experimento estão demonstrados no Gráfico 3, onde nos grupos pré-tratados com 

solução tween 80 a 12%, ocorreu redução significatica do IU em 79,6 ± 20,6 ou 93,9 

± 34,9 mm para os animais tratados com carbenoxolona ou FAcOEt-Pc 

correspondendo a 53 ou 45% de inibição das lesões quando comparados 

respectivamente ao grupo veículo (170,0 ± 42,9 mm). Nos grupos de animais pré-

tratados com N-etilmaleimida, também ocorreu redução significatica do IU em 206,1 

± 13,6 ou 202,9 ± 38,3 mm para os animais tratados com carbenoxolona ou a 
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FAcOEt-Pc refletindo em 26 ou 27% de inibição das lesões quando respectivamente 

comparados ao grupo veículo (277,0 ± 24,0 mm).  

Ao comparar os grupos carbenoxolona e FAcOEt-Pc pré-tratados com N-

etilmaleimida com seus correspondentes grupos pré-tratados com solução tween 80 

a 12%, observou-se que houve perda siginificativa na proteção gástrica apresentada 

por cada um deles. 

 

Gráfico 3 - Efeito da administração oral da FAcOEt obtida das partes aéreas de P. 

clematidea em ratos previamente tratados com N-etilmaleimida e submetidos a 

úlcera gástrica induzida por etanol  

 

            

0

50

100

150

200

250

300

350

Veículo N-etilmaleimida

p < 0.001

p < 0.001

p < 0.001

 **
 **

 ++
++

Veículo Carbenoxolona 100 mg/kg FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg

Tratamento

IU
 (

m
m

)

 

ANOVA: F(5, 36) = 40,84, seguido dos pós-teste de Dunnett (**p<0,01, quando comparados ao grupo 
veículo + veículo; 

++
p<0,01, quando comparado ao grupo N-etilmaleimida + veículo) e Tukey 

(p<0,001, comparando grupos pré-tratados com N-etilmaleimida com seus respectivos grupos pré-
tratados com veículo) (n=7). 

 

4.3.4 Participação de PGE2 na citoproteção 

       

   O Gráfico 4 faz referência aos efeitos das FCHCl3-Pc (125 mg/kg) e FAcOEt-

Pc (62,5 mg/kg) nos níveis de PGE2 utilizando indometacina (45 mg/kg) como 

inibidora não seletiva das enzimas COX. Neste experimento, os resultados indicam 

que nos grupos de animais pré-tratados (s.c) com solução tween 80 a 12%, o nível 
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de PGE2 apresentado pelos animais tratados com FCHCl3-Pc ou FAcOEt-Pc foi 8,9 ± 

0,6 ou 9,1 ± 1,5 ng/mL quando comparados ao seu respectivo grupo tratado (v.o) 

com veículo (7,9 ± 1,0 ng/mL), enquanto que nos grupos de animais pré-tratados 

(s.c) com indometacina, o nível de PGE2 apresentou aumento significativo em 8,9 ± 

1,3 ou 9,3 ± 1,7 ng/mL para os grupos FCHCl3-Pc ou FAcOEt-Pc quando comparado 

ao seu respectivo grupo tratado (v.o) com veículo (6,1 ± 0,7 ng/mL). 

Ao comparar os grupos FCHCl3-Pc ou FAcOEt-Pc pré-tratados com 

indometacina com seus correspondentes grupos pré-tratados com solução tween 80 

a 12%, foi constatado que ambas as partições aumentaram os níveis de PGE2 para 

os níveis basais, mesmo após uso do inibidor de COX .  

 

Gráfico 4 - Efeito da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre os níveis de PGE2 gástrico após inibição de COX com indometacina em ratos 
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ANOVA: F(5, 24)= 4,13 (p<0,05) seguido do pós-teste de Dunnett (*p<0,05, **p<0,01 quando 
comparado ao grupo indometacina + veículo) e Newman-Keuls (

+
p<0,05 quando comparado ao grupo 

veículo + veículo) (n=5 - 6).  
 

4.3.5 Investigação da atividade antioxidante das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc em 

úlcera gástrica induzida por isquemia e reperfusão 

 

  O efeito gastroprotetor de lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) foi avaliado pelo modelo agudo de úlcera gástrica induzida 

por isquemia e reperfusão em ratos. Os resultados deste experimento estão 
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expressos na tabela 6 e mostram que nas condições avaliadas, lansoprazol, 

FCHCl3-Pc ou FAcOEt-Pc preveniram de forma significativa as lesões gástricas em 

93, 79 ou 85% quando comparados com o grupo tratado com veículo. 

 

Tabela 6 - Atividade gastroprotetora das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea em 

úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão em ratos 

 

Tratamento n AU (mm2) Inibição (%) 

Sham 6 - 100 

Veículo 5 41,7 ± 21,5 ++ - 

Lansoprazol 30 mg/kg 6 3,0 ± 0,6 ** 93 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 6 8,7 ± 1,8 ** 79 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 6 6,1 ± 1,3 ** 85 

ANOVA: F(4, 24)= 18,87, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
veículo; 

++
p<0,01 quando comparado ao grupo Sham.  

 

   Para uma melhor compreensão dos resultados, a Fotografia 3 exibe os 

estômagos ulcerados dos animais submetidos ao processo de isquemia-reperfusão 

e tratados com as respectivas drogas teste.  

 

Fotografia 3 - Estômagos ulcerados por isquemia e reperfusão 

 

 

Fonte: FALCÃO, 2011. Tratamentos: sham (A), Sol. tween 80 a 12% (B), Lansoprazol 30 mg/kg (C), 
FCHCl3-Pc 125 mg/kg (D), FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg (E).  
 
 

A B C 

D E 
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4.3.5.1 Análise de parâmetros do sistema antioxidante endógeno  

 

4.3.5.1.1 Determinação do índice de LPO 

 

 A atividade antioxidante das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foi investigada 

determinando o índice de LPO por meio da reação entre MDA e TBARS após 

indução de úlcera gástrica pelo processo isquemia-reperfusão em ratos.  

 Neste experimento, lansoprazol (30 mg/kg) e as fases FCHCl3 (125 mg/kg) ou 

FAcOEt (62,5 mg/kg) impediram de forma significativa a peroxidação lipídica no 

estômago, apresentando a concentração de MDA em 0,0086 ± 0,0002, 0,0098 ± 

0,0009 ou 0,0087 ± 0,0007 nmol de TBARS/mg de proteína quando comparados 

respectivamente aos grupo tratado com veículo (0,0127 ± 0,0009 nmol de 

TBARS/mg de proteína) e sham (0,0115 ± 0,0007 nmol de TBARS/mg de proteína). 

Estes resultados estão demonstrados no Gráfico 5. 

  

Gráfico 5 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre peroxidação lipídica após úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão em 

ratos 
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 ANOVA: F(4, 24)= 34,34, seguido do pós-teste de Dunnett. p<0,01 quando comparado ao grupo 
veículo; 

+
p<0,05 e 

++
p<0,01 quando comparados ao grupo Sham (n=5-6). 
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4.3.5.1.2 Análise da atividade da enzima SOD 

 

 O efeito antioxidante das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foi analisado por meio da 

atividade da enzima SOD após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão 

em ratos.  

 Neste experimento, lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) apresentaram a atividade da enzima SOD em 29,8 ± 3,0, 

30,2 ± 1,3 ou 32,1 ± 2,0 U/mg de proteína indicando que os resultados não foram 

significativos quando comparados respectivamente a atividade de SOD no grupo 

tratado com veículo (33,5 ± 2,4 U/mg de proteína) e que a atividade desta enzima foi 

reduzida de forma significativa em todos os grupos de animais tratados quando 

comparada ao grupo sham (37,7 ± 4,2 U/mg de proteína). Os resultados desse 

experimento estão plotados no Gráfico 6. 

  

Gráfico 6 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre a atividade da enzima SOD após úlcera gástrica induzida por isquemia-

reperfusão em ratos 
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ANOVA: F(4, 24) = 7,55, seguido do pós-teste de Dunnett. 
+
p<0,05 e 

++
p<0,01 quando comparado ao 

grupo Sham (n=5-6).  
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4.3.5.1.3 Análise da atividade da enzima GPx 

  

 O efeito das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre a atividade da enzima GPx foi 

analisado após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão em ratos. Os 

resultados desse experimento podem ser visualizados no Gráfico 7. 

 Neste experimento, lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) apresentaram a atividade da enzima GPx em 173,9 ± 18,5, 

174,9 ± 4,2 ou 173,0 ± 12,6 nmol/min/mg de proteína indicando que os resultados 

não foram significativos quando comparadas respectivamente à atividade de GPx no 

grupo tratado com veículo (164,3 ± 9,7 nmol/min/mg de proteína), porém a atividade 

desta enzima foi reduzida de forma significativa em todos os grupos de animais 

tratados quando comparada ao grupo sham (200,0 ± 20,7 nmol/min/mg de proteína). 

  

Gráfico 7 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre os níveis de GPx após úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão em 

ratos  
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ANOVA: F(4, 22)= 4,71, seguido do pós-teste de Dunnett. 
+
p<0,05 e 

++
p<0,01 quando comparado ao 

grupo Sham (n=5-6).  

 

4.3.5.1.4 Análise da atividade da enzima GR  

 

 Neste experimento, a atividade da enzima GR foi verificada após 

administração de lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc 

(62,5 mg/kg) em modelo de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão em ratos. 
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Assim, estas drogas apresentaram a atividade da enzima GR em 41,4 ± 3,9, 44,9 ± 

1,4 ou 42,8 ± 1,1 nmol/min/mg de proteína indicando que os resultados não foram 

significativos quando comparados respectivamente à atividade de GR no grupo 

tratado com veículo (44,5 ± 1,5 nmol/min/mg de proteína), mas apresentaram 

redução significativa quando comparada ao grupo sham (53,5 ± 5,5 nmol/min/mg de 

proteína). Os resultados desse experimento estão plotados no Gráfico 8. 

  

Gráfico 8 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre a atividade da enzima GR após úlcera gástrica induzida por isquemia-

reperfusão em ratos 
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ANOVA: F(4, 23)= 12,29, seguido do pós-teste de Dunnett. 
++

p<0,01 quando comparado ao grupo Sham 
(n=5-6).  

 

4.3.5.1.5 Determinação dos níveis de GSH  

 

 O efeito de lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc 

(62,5 mg/kg) foi determinado sobre os níveis de GSH na mucosa gástrica após 

indução de úlcera por isquemia-reperfusão em ratos. 

 Os resultados deste experimento estão plotados no Gráfico 9 e mostram que 

lansoprazol, FCHCl3-Pc ou FAcOEt-Pc não apresentaram níveis de GSH 

significativos, sendo estes 14,4 ± 1,3, 17,2 ± 2,8 ou 15,9 ± 1,5 nmol/mg de proteína, 

quando comparados respectivamente ao grupo veículo (17,1 ± 2,0 nmol/mg de 
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proteína). Além disso, os grupos tratados apresentaram níveis de GSH reduzidos 

quando comparado ao grupo sham (23,5 ± 4,0 nmol/mg de proteína).  

 

Gráfico 9 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre os níveis de GSH após úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão em 

ratos 
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ANOVA: F(4, 25)= 11,73, seguido do pós-teste de Dunnett. 
++

p<0,01 quando comparado ao grupo Sham 
(n=6). 

 

4.3.5.1.6 Análise da atividade da MPO  

 

 Os resultados da ação do lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) sobre a atividade da enzima MPO após indução de úlcera 

gástrica pelo processo de isquemia-reperfusão em ratos estão plotados no Gráfico 

10 e indicam que estas drogas reduziram de forma significativa a atividade desta 

enzima em 1,0 ± 0,2, 0,8 ± 0,3 ou 0,4 ± 0,1 U/mg de proteína quando comparada 

respectivamente ao grupo tratado com veículo (1,8 ± 0,3 U/mg de proteína). Além 

disso, a FAcOEt-Pc reduziu de forma significativa a atividade da enzima MPO 

quando comparada ao grupo sham (0,9 ± 0,2 U/mg de proteína).   
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Gráfico 10 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre a atividade da enzima MPO após úlcera gástrica induzida por isquemia-

reperfusão em ratos 
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ANOVA: F(4,25)= 34,56, seguido do pós-teste de Dunnett. p<0,01 quando comparado ao grupo veículo 
e 

++
p<0,01 quando comparado ao grupo Sham (n=6).  

 

4.4 Investigação da atividade antiinflamatória das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

 

4.4.1 Alteração na permeabilidade vascular induzida por ácido acético 

 

 Neste modelo, foram investigados os efeitos de indometacina (10 mg/kg), 

FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) sobre a permeabilidade vascular 

no peritônio por indução de inflamação com ácido acético 1% utilizando o marcador 

azul de Evans.  

 Os resultados desse experimento estão expressos na tabela 7 e indicam que, 

nas condições avaliadas, as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc não inibiram ou reduziram a 

permeabilidade vascular quando comparados ao grupo tratado com veículo. Em 

contrapartida, indometacina reduziu a permeabilidade vascular em 

aproximadamente 70%.  
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Tabela 7 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre alterações na permeabilidade vascular induzida com ácido acético 1% em 

camundongos machos 

 

Tratamento n Permeabilidade vascular 

(absorbância) 

Veículo 5 0,83 ± 0,36 

Indometacina 10 mg/kg 6 0,25 ± 0,06** 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 6 1,18 ± 0,29 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 5 0,90 ± 0,36 

ANOVA: F(3, 18)= 11,08, seguida do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
veículo. 

 

4.4.2 Edema de pata induzida com carragenina 

 

A prevenção e redução do edema de pata induzida com carragenina 1% em 

ratos foi investigada após administração oral das FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg).  Os resultados desse experimento podem ser visualizados 

no Gráfico 11 e indicam que, após 60 minutos da indução da lesão, as FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc não preveniram a formação do edema apresentando volume de pata em  

0,3 ± 0,1 e 0,3 ± 0,1 mm3 quando comparado ao grupo veículo (0,3 ± 0,1 mm3). 

Também não houve redução do edema durante 120, 180 e 240 min de avaliação, 

sendo o volume das patas 0,6 ± 0,2; 0,8 ± 0,2; 0,9 ± 0,1 mm3 para FCHCl3-Pc e 0,5 ± 

0,1; 1,0 ± 0,2; 1,1 ± 0,2 mm3 para FAcOEt-Pc quando comparadas respectivamente 

ao grupo veículo 0,4 ± 0,1; 0,7 ± 0,2; 0,9 ± 0,2 mm3. 
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Gráfico 11 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre edema de pata induzido com carragenina 1% em ratos 
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ANOVA: F(2,16)= 0,14, seguido do pós-teste de Dunnett (n=6-7). 

 

4.4.3 Peritonite induzida com carragenina 

 

Os efeitos de indometacina (10 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-

Pc (62,5 mg/kg) foram avaliados sobre o número de leucócitos em modelo de 

peritonite induzida com carragenina 1% em camundongos machos. Nestas 

condições, os resultados do experimento estão expressos na tabela 8 e indicam que 

indometacina, FCHCl3-Pc ou FAcOEt-Pc reduziram de forma significativa o número 

de leucócitos totais em 64, 60 ou 60 % quando comparados respectivamente ao 

grupo tratado com veículo após 4 horas da indução inflamatória.  

 

Tabela 8 - Efeitos das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea sobre a migração celular 

na peritonite induzida com carragenina 1% em camundongos machos 

Tratamento N 
Leucócitos totais  

(x 103 células/mm3) 

Inibição (%) 

Veículo 9 12,8 ± 4,2 - 

Indometacina 10 mg/kg 7 4,62 ± 1,2** 64 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 7 5,1 ± 1,2** 60 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 7 5,2 ± 1,4** 60 

ANOVA: F(3, 22) = 20,18, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
veículo. 
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4.4.3.1 Determinação de níveis de citocinas pró-inflamatórias 

 

4.4.3.1.1 Determinação do nível de TNF-α 

 

 Neste experimento, as FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) 

reduziram de forma significativa os níveis de TNF-α apresentando concentrações de 

503,4 ± 1,0 ou 304,8 ± 31,4 pg/mL quando comparados respectivamente ao grupo 

tratado com veículo (552,0 ± 26,8 pg/mL). Estes resultados estão plotados no 

Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt de P. clematidea 

sobre nível de TNF-α após peritonite induzida com carragenina 1% em 

camundongos machos 
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ANOVA: F(2,15) = 181,1, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado 
ao grupo veículo  (n=6). 

 

4.4.3.1.2 Determinação do nível de IL1-β 

  

Nesta avaliação, a FCHCl3-Pc (125 mg/kg) aumentou os níveis de IL-1β, 

enquanto a FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) reduziu de forma significativa os níveis dessa 

citocina apresentando concentrações de 1869 ± 17,0 e 1557 ± 3,9 pg/mL quando 

comparados respectivamente ao grupo tratado com veículo (1646 ± 50,8 pg/mL). 

Estes resultados estão demonstrados no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Efeitos da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. 

clematidea sobre nível de IL-1β após peritonite induzida com carragenina 1% em 

camundongos machos 
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ANOVA: F(2,15)= 161,3, seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05 e **p<0,01 quando comparado ao 
grupo veículo (n=6). 

 

4.5 Avaliação da cicatrização gástrica e toxicidade subcrônica pré-clínica das 

FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

 

4.5.1 Avaliação da toxicidade subcrônica pré-clínica 

 

 Com intuito de investigar possíveis sinais de toxicidade durante os 15 dias de 

tratamento com as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc nos animais ulcerados, foram avaliados 

alterações no peso corpóreo, nos órgãos vitais, consumo de água e ração, bem 

como analisou-se os parâmetros hematológico e bioquímico do soro sanguíneo. 

 

4.5.1.1 Alteração no peso corpóreo, ingesta de água e consumo de ração 

 

 De acordo com os resultados expressos na tabela 9, o tratamento oral dos 

ratos com cimetidina (100 mg/kg), FCHCl3-Pc (125  mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 

mg/kg) durante 15 dias não alterou de forma significativa o peso corpóreo dos 

animais, a ingesta de água e consumo de ração quando comparados ao grupo 

tratado com veículo e sham.  
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Tabela 9 - Avaliação de sinais de toxicidade por análise do peso corpóreo, ingesta 

de água e consumo de ração por ratos ulcerados e tratados com as FCHCl3 e 

FAcOEt  obtidas de P. clematidea durante 15 dias 

 

Tratamento  

(v.o.) 

Ganho de peso  

(g) 

Ingesta de água 

(mL) 

Consumo de ração 

(g) 

Sham 63,1 ± 12,4 39,6 ± 3,8 23,2 ± 2,0 

Veículo 63,0 ± 15,7 35,2 ± 3,2 19,6 ± 3,5 

Cimetidina 100 mg/kg 58,0 ± 14,7 31,7 ± 5,6 19,1 ± 2,9 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 55,0 ± 17,1 31,9 ± 3,0 19,2 ± 2,1 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 68,3 ± 5,1 31,8 ± 3,5 20,1 ± 2,8 

ANOVA: F(4, 37) = 1,10 para ganho de peso; F(4, 70) = 11,52 para ingesta de água; F(4, 70) = 6,12 para 
consumo de ração, seguido do pós-teste de Dunnett. (n=7-9).  

 

4.5.1.2 Alteração no peso de órgãos vitais 

 

 Os resultados expressos na tabela 10 indicam que o tratamento de 15 dias 

com cimetidina (100 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) 

não alterou de forma significativa a percentagem de peso dos órgãos pulmão, 

coração, fígado, baço e rins dos ratos ulcerados quando comparado ao grupo 

tratado com veículo e sham. Neste experimento, também foi possível verificar que 

não houve alteração macroscópica desses órgãos.  

 

Tabela 10 - Avaliação de sinais de toxicidade por análise da percentagem de peso 

dos órgãos vitais de ratos ulcerados e tratados com as FCHCl3 e FAcOEt obtidas de 

P. clematidea durante 15 dias  

 

Tratamento  

(v.o.) 

Pulmão  

(%) 

Coração 

(%) 

Fígado 

(%) 

Baço  

(%) 

Rins  

(%) 

Sham 0,62 ± 0,06 0,44 ± 0,03 3,78 ± 0,49 0,28 ± 0,06 0,88 ± 0,09 

Veículo 0,71 ± 0,10 0,47 ± 0,03 3,87 ± 0,36 0,37 ± 0,14 0,90 ± 0,05 

Cimetidina 100 mg/kg 0,71 ± 0,14 0,43 ± 0,03 3,89 ± 0,24 0,35 ± 0,06 0,87 ± 0,10 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 0,75 ± 0,14 0,45 ± 0,06 3,68 ± 0,61 0,31 ± 0,05 0,77 ± 0,22 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 0,73 ± 0,14 0,48 ± 0,06 3,87 ± 0,32 0,34 ± 0,06 0,93 ± 0,05 

ANOVA: F(4, 37) = 1,19 para pulmão; F(4, 37) = 1,74 para coração; F(4, 36) = 0,25 para fígado; F(4, 37) = 1,12 
para baço e F(4, 37) = 1,44 para rins, seguido do pós-teste de Dunnett (n=8-10). 
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4.5.1.3 Avaliação bioquímica 

 

 Após 15 dias de tratamento com cimetidina (100 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 

mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg), foi observado que não houve alteração 

significativa nos parâmetros bioquímicos referentes a atividade hepática (enzimas 

alanina aminotransferase - ALT e aspartato aminotransferase - AST) e renal (uréia e 

creatinina) quando comparados aos grupos tratado com veículo e sham. Estes 

resultados estão expressos na tebela 11.  

 

Tabela 11 - Avaliação de sinais de toxicidade por análise de parâmetros bioquímicos 

das funções hepática e renal em ratos ulcerados e tratados com as FCHCl3 e 

FAcOEt obtidas de P. clematidea durante 15 dias  

 

Tratamento  

(v.o.) 

ALT  

(U/L) 

AST  

(U/L) 

Uréia  

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Sham 54,7 ± 7,3 157,7 ± 9,8 33,2 ± 3,6 0,5 ± 0,1 

Veículo 52,2 ± 4,5 157,5 ± 22,4 30,8 ± 3,3 0,5 ± 0,1 

Cimetidina 100 mg/kg 53,4 ± 7,1 163,8 ± 11,2 30,6 ± 4,3 0,4 ± 0,1 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 55,6 ± 4,5 153,2 ± 19,0 33,0 ± 3,9 0,4 ± 0,0 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 46,3 ± 3,7 147,0 ± 7,5 30,5 ± 3,7 0,4 ± 0,04 

ANOVA: F(4, 23) = 2,47 para ALT; F(4, 23) = 0,94 para AST; F(4, 23) = 0,72 para uréia e F(4,23) = 1,44 para 
creatinina, seguido do pós-teste de Dunnett. (n=5-6) 

 

4.5.1.4 Avaliação hematológica 

 

 Os resultados indicam que cimetidina (100 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) não alteraram de forma significativa os parâmetros 

hematógicos avaliados quando comparados aos grupos tratado com veículo e sham. 

Estes dados estão expressos na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Avaliação de sinais de toxicidade por análise de parâmetros 

hematológicos em ratos ulcerados e tratados com as FCHCl3 e FAcOEt obtidas de 

P. clematidea durante 15 dias  

 

Parâmetros 

hematológicos 
Sham Veículo 

Cimetidina  

100 mg/kg 

FCHCl3-Pc 

125 mg/kg 

FAcOEt-Pc 

62,5 mg/kg 

Eritrócitos (10
12

/L) 7,8 ± 0,6 8,0 ± 0,6 8,0 ± 0,5 8,2 ± 0,6 7,9 ± 0,2 

Hematócrito (%) 36,4 ± 2,2 36,8 ± 2,5 38,1 ± 0,4 37,7 ± 2,3 37,6 ± 1,2 

Hemoglobina (g/dL) 15,6 ± 0,6 15,1 ± 1,1 15,7 ± 0,7 15,7 ± 0,7 15,4 ± 0,6 

VCM (fL) 48,0 ± 0,9 46,8 ± 1,9 47,2 ± 1,6 46,4 ± 1,5 47,8 ± 0,8 

HCM (pg) 20,0 ± 0,7 19,0 ± 0,7 19,7 ± 0,9 19,1 ± 1,0 19,7 ± 0,3 

CHCM (pg/fL) 42,0 ± 1,4 41,7 ± 1,9 41,2 ± 1,7 41,5 ± 1,0 40,9 ± 0,5 

Plaquetas (10
9
/L) 968,8 ± 111,9 1008 ± 196,1 965,6 ± 78,4 942,8 ± 66,2 856,3 ± 92,6 

Leucócitos (10
9
/L) 5,5 ± 2,7 7,7 ± 1,2 5,5 ± 0,9 7,0 ± 1,8 6,1 ± 1,4 

Linfócitos  66,5 ± 5,1 70,3 ± 7,2 68,6 ± 8,0 63,0 ± 5,6 67,8 ± 4,8 

Segmentados 27,0 ± 5,6 27,3 ± 6,02 26,8 ± 8,61 28,7 ± 5,0 25,2 ± 4,2 

Eosinófilos 0,8 ± 0,4 0,7 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,6 ± 0,5 

Monócitos 4,0 ± 1,6 4,6 ± 1,7 3,4 ± 1,1 4,7 ± 1,9 4,2 ± 2,5 

ANOVA: F(4, 23) = 0,53 para eritrócitos; F(4, 23) = 0,72 para hematócrito; F(4, 23) = 0,59 para hemoglobina; 
F(4, 23) = 1,27 para VCM; F(4, 23) = 1,97 para HCM; F(4, 23) = 0,53 para CHCM; F(4, 23) = 1,29 para 
plaquetas; F(4, 23) = 1,69 para leucócitos totais; F(4, 23) = 1,16 para linfócitos; F(4, 23) = 0,23 para 
segmentados; F(4, 23) = 0,21 para eosinófilos e F(4, 23) = 0,79 para monócitos, seguido do pós-teste de 
Dunnett (n=5-6). 

 

4.5.2 Indução de úlcera gástrica crônica por ácido acético  

 No gráfico 14, observam-se os resultados da indução de úlcera gástrica 

crônica por ácido acético 30% injetado na subserosa gástrica, em que os animais 

tratados durante 15 dias com cimetidina (100 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou 

FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) apresentaram AU significativamente menores em 27,7 ± 

9,2, 31,3 ± 8,5 ou 32,7 ± 5,0 mm2 quando comparadas respectivamente ao grupo 

tratado com veículo (61,9 ± 14,8 mm2). A percentagem de cicatrização 

correspondente foi 55, 49 ou 47%. 
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Gráfico 14 - Efeito cicatrizante das FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. clematidea na 

úlcera gástrica crônica induzida com administração subserosa de ácido acético 30% 

em ratos 
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ANOVA: F(4,32)= 51,93, seguido do pós-teste de Dunnett. p<0,01 quando comparado ao grupo veículo 
e 

++
p<0,01 quando comparado ao grupo Sham (n=6-10).  

 

4.5.2.1 Avaliação da cicatrização da úlcera gástrica crônica por análises 

morfológica, imunohistoquímica e técnica de Western blot 

 

 Os resultados do experimento em que ratos foram submetidos à indução de 

úlcera gástrica crônica por contato com ácido acético 100% e tratados por via oral 

com lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) e FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) 

durante 15 dias estão expressos no Gráfico 15. Neste experimento, estas drogas 

apresentaram AU significativamente menores de 16,0 ± 2,8, 22,5 ± 5,2 e 28,0 ± 6,2 

mm2 quando respectivamente comparadas ao grupo tratado com veículo (63,2 ± 

29,2 mm2). A percentagem de cicatrização correspondente foi 75, 64 e 56%. 
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Gráfico 15 - Efeito cicatrizante das FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. clematidea na 

úlcera gástrica crônica induzida por contato com ácido acético 100% em ratos 
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ANOVA: F(3, 17)= 10,26, seguido do pós-teste de Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo 
tratado com veículo (n=5-6).  

 

  Para uma melhor visualização dos resultados, imagens de estômagos 

ulcerados (setas) por contato com ácido acético 100% e tratados com as drogas 

teste durante 15 dias estão disponíveis na Fotografia 4. 

 

Fotografia 4 - Estômagos com úlcera crônica induzida com ácido acético 100% 

 

 

Fonte: FALCÃO, 2011. A - Animal eutanasiado no 2º dia após indução da lesão e não submetido a 
tratamento; Animais eutanasiados no 14º dia após cirurgia e tratados com: B- Sol. tween 80 a 12%, 
C- Lansoprazol 30 mg/kg, D- FCHCl3 125 mg/kg, E- FAcOEt 62,5 mg/kg. 

A B C 

D E 
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4.5.2.1.1 Análise morfológica de cortes da área ulcerativa corados com 

hematoxilina e eosina (HE) 

 

  A área ulcerativa gástrica corada com HE dos grupos de animais tratados 

com lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) 

estão disponíveis na Fotografia 5. Nestes materiais, as bordas das lesões são bem 

definidas apresentando contração da lesão, organização das glândulas com 

secreção no interior, lâmina própria com a presença definida de tecido conjuntivo 

tanto na borda quanto na região adjacente. Na lesão propriamente dita, há 

proeminência de tecido granulomatoso onde se observa maior quantidade de vasos 

sanguíneos nas regiões de base quando comparados ao grupo tratado com veículo 

e ao grupo eutanasiado no 2º dia após indução da úlcera. 

 

Fotografia 5 - Cortes estomacais corados com HE após animais serem submetidos 

à úlcera gástrica crônica induzida com ácido acético 100% e tratados durante 15 

dias  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Continua na próxima página. 
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Fonte: FALCÃO, 2011. Animal eutanasiado no 2º dia após cirurgia: A- não tratado; animais 
eutanasiados no 15º dia após cirurgia: B- veículo, C- Lansoprazol 30 mg/kg, D- FCHCl3-Pc 125 
mg/kg, E- FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg, (→ vasos;   material secretado; # tecido conectivo;  organização 
das glândulas na região adjacente. Barra: 50 µm) 

 

4.5.2.1.2 Análise da secreção de muco pela coloração PAS 

 

  A área ulcerativa corada com PAS dos animais tratados com lansoprazol (30 

mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) está disponível na 

Fotografia 6. Nesses grupos de tratamento, é possível visualizar intensa coloração 

no interior das glândulas, em que estes apresentaram secreção mucóide com maior 

intensidade quando comparado ao grupo tratado com veículo.  
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Fotografia 6 - Cortes estomacais corados com PAS de animais com úlcera gástrica 

crônica induzida com ácido acético 100% e tratados durante 15 dias 

 

 

  

 

  

Fonte: FALCÃO, 2011. Tratamento: A- veículo, B- Lansoprazol 30 mg/kg, C- FCHCl3-Pc 125 mg/kg, 
D- FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg (Barra: 50 µm). 
 
 

4.5.2.2 Análise imunohistoquímica da expressão de células em proliferação  

 

  A Fotografia 7 mostra a análise de proliferação celular na área da mucosa 

gástrica ulcerada com ácido acético 100%, utilizando PCNA como marcador de 

células em processo de divisão. Neste material, é possível visualizar as células 

positivas para PCNA pela coloração marrom (setas) onde a expressão dessas é 

semelhante nos grupos tratados com a FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 

mg/kg) quando comparado ao grupo tratado com o veículo, havendo intensa 

marcação na base da lesão para os grupos tratados com as partições. 

A B 

C D 
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Fotografia 7 - Cortes estomacais marcados com PCNA de animais com úlcera 

gástrica crônica induzida com ácido acético 100% e tratados durante 15 dias 

 

 

         

 

                          

Fonte: FALCÃO, 2011. Tratamento: A- veículo, B- Lansoprazol 30 mg/kg, C- FCHCl3-Pc 125 mg/kg e 
D- FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg (Barra: 50 µm). 

 

4.5.2.2.1 Quantificação de células positivas para PCNA  

    

   Observa-se que após 15 dias de tratamento com lansoprazol (30 mg/kg), 

FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) não foi considerado significativo 

o número de células positivas para PCNA na área ulcerada quando comparado ao 

grupo tratado com veículo. Estes resultados estão expressos na tabela 13. 
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Tabela 13 - Número de células positivas para PCNA em estômagos de ratos 

ulcerados por ácido acético e tratados com as FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. 

clematidea durante 15 dias 

 

Tratamento (v.o.) n 
Células positivas para PCNA  

(x 105 células/campo) 

Veículo 3 7,99 ± 2,20 

Lansoprazol 30 mg/kg 4 11,26 ± 1,14 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 3 5,98 ± 2,92 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 4 5,92 ± 1,61 

 Análise de Kruskal-Wallis (8,37), seguido do pós-teste de Dunn.  

 

4.5.2.3 Análise imunohistoquímica da expressão de vasos sanguíneos 

 

  Os vasos sanguíneos foram evidenciados com anticorpos nos cortes da área 

gástrica ulcerada com ácido acético 100%, cujos animais foram tratados durante 15 

dias com lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 

mg/kg) (Fotografia 8). Assim, é possível identificar (setas) um número maior de 

vasos sanguíneos na base e próximo a borda da lesão nesses grupos de tratamento 

quando comparado ao grupo veículo. 

 

Fotografia 8 - Cortes estomacais marcados com anticorpos para vasos sanguíneos 

de animais com úlcera gástrica crônica induzida com ácido acético 100% e tratados 

durante 15 dias 

 

 

   

Continua na próxima página. 
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Fonte: FALCÃO, 2011. Tratamento: A- veículo, B- Lansoprazol 30 mg/kg, C- FCHCl3-Pc 125 mg/kg, 
D- FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg (Barra: 20 µm). 

 

4.5.2.3.1 Quantificação de vasos sanguíneos 

 

   Analisando os cortes histológicos da área ulcerativa gástrica dos animais 

tratados oralmente com lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 mg/kg) ou FAcOEt-

Pc (62,5 mg/kg) durante 15 dias, foi possível observar que todos aumentaram de 

forma significativa o número de vasos sanguíneos na mucosa gástrica quando 

comparados ao grupo tratado com veículo. Estes resultados estão expressos na 

tabela 14. 

 

Tabela 14 - Número de vasos sanguíneos em estômagos de ratos ulcerados com 

ácido acético 100% e tratados com as FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. clematidea 

durante 15 dias 

 

Tratamento (v.o.) n 
Número de vasos sanguíneos 

(U/campo) 

Veículo 4 7,5 ± 0,6 

Lansoprazol 30 mg/kg 4 12,0 ± 1,4* 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 3 13,3 ± 2,3* 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 3 24,7 ± 2,9** 

Análise de Kruskal-Wallis (11,23), seguido do pós-teste de Dunn. *p<0,05 e **p<0,01 quando 
comparado ao grupo tratado com veículo. 
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4.5.2.4 Expressão de COX-2 pela técnica de Western blot 

   

  Na análise dos resultados da expressão de COX-2 demonstrados na tabela 

15 e Fotografia 9, é possível verificar que lansoprazol (30 mg/kg), FCHCl3-Pc (125 

mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) não alteraram de forma significativa a expressão 

de COX-2  quando comparado ao grupo veículo.  

 

Tabela 15 - Expressão de COX-2 em estômagos de ratos ulcerados com ácido 

acético 100% e tratados com  FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. clematidea durante 15 

dias 

 

Tratamento (v.o.) n Expressão de COX-2/β-actina 

Veículo 4 0,9 ± 0,1 

Lansoprazol 30 mg/kg 4 1,0 ± 0,2 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 4 1,0 ± 0,2 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 4 1,1 ± 0,3 

 Análise de Kruskal-Wallis (3,07), seguido do pós-teste de Dunn.  

 

Fotografia 9 - Expressão de COX-2 na mucosa gástrica de ratos ulcerados com 

ácido acético 100% e tratados durante 15 dias 

 

 

 

 

                            Fonte: FALCÃO, 2011. 

 

4.5.2.5 Expressão de EGF pela técnica de Western blot 

 

  Na análise dos resultados pela técnica de Western blot para EGF 

demonstrados na tabela 16 e Fotografia 10, é possível verificar que as FCHCl3-Pc 

(125 mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5 mg/kg) não alteraram de forma significativa a 

 Lansoprazol   Veículo    FCHCl3-Pc   FAcOEt-Pc 

COX-2 (72 Kd) 

 

β - actina (42 Kd) 



108 

 

expressão de EGF, enquanto lansoprazol (30 mg/kg) aumentou de forma 

significativa a expressão desse fator quando comparados ao grupo veículo.  

 

Tabela 16 - Expressão de EGF em estômagos de ratos ulcerados com ácido acético 

100% e tratados com as FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. clematidea durante 15 dias 

 

Tratamento (v.o.) n Expressão de EGF/β-actina 

Veículo 4 0,8 ± 0,2 

Lansoprazol 30 mg/kg 4 1,3 ± 0,3* 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 4 0,9 ± 0,1 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 4 0,8 ± 0,2 

Análise de Kruskal-Wallis (8,49), seguido do pós-teste de Dunn. *p<0,05 quando comparado ao grupo 
tratado com veículo. 

 

Fotografia 10 - Expressão de EGF na mucosa gástrica de ratos ulcerados com 

ácido acético 100% e tratados durante 15 dias 

 

 

  

                                  

                                   Fonte: FALCÃO, 2011. 

 

4.6 Investigação de alterações na motilidade gastrintestinal pelas FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc 

 

 Os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre a motilidade gastrintestinal 

foram investigados realizando os modelos de esvaziamento gástrico,  trânsito do 

intestino delgado e diarréia induzida com óleo de rícino.  

 

 

 

 

  Lansoprazol   Veículo   FCHCl3-Pc  FAcOEt-Pc 

EGF (34 Kd) 

β - actina (42 Kd)  
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4.6.1 Esvaziamento gástrico  

 

 Os resultados deste experimento estão expressos na tabela 17, sendo 

possível verificar que metoclopramida (30 mg/kg) acelerou o esvaziamento gástrico 

em 90 e 89%, enquanto as doses 125 e 250 mg/kg de FCHCl3-Pc e as doses 62,5, 

125 e 250 mg/kg da FAcOEt-Pc não alteraram o esvaziamento gástrico dos animais 

apresentando percentual de esvaziamento em 59, 63% e 58, 73, 69% quando 

comparados respectivamente ao grupo tratado com veículo (68% e 65%). Contudo, 

a dose 500 mg/kg da FCHCl3-Pc retardou o esvaziamento gástrico em 42% quando 

comparado ao grupo tratado com veículo (65%).  

 

Tabela 17 - Efeito da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. 

clematidea no esvaziamento gástrico em camundongos machos 

 

Tratamento (v.o.) n % de Esvaziamento gástrico 

Veículo 6 65 ± 10 

Metoclopramida 30 mg/kg 7 89 ± 5 ** 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 5 59 ± 7 

FCHCl3-Pc 250 mg/kg 5 63 ± 8 

FCHCl3-Pc 500 mg/kg 5 42 ± 11** 

   

Veículo 7 68 ± 11 

Metoclopramida 30 mg/kg 7 90 ± 3 ** 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 5 58 ± 6 

FAcOEt-Pc 125 mg/kg 5 73 ± 10 

FAcOEt-Pc 250 mg/kg 5 69 ± 10 

ANOVA: F(4,23) = 25,15 para FCHCl3-Pc; F(4,24) = 11,87 para FAcOEt-Pc, seguido do pós-teste de 
Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo veículo. 

 

4.6.2 Trânsito intestinal  

  

 Com esse modelo foi possível verificar que loperamida (5 mg/kg) ou a 

FCHCl3-Pc nas doses 125, 250 e 500 mg/kg reduziram de forma significativa a 

motilidade intestinal apresentando percentual de trânsito correspondente a 40, 63, 

67 ou 66% quando comparados ao grupo tratado com veículo (76%), enquanto que 

a FAcOEt-Pc nas doses 62,5, 125 e 250 mg/kg não alterou a motilidade 
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apresentando percentual de trânsito em 66, 64 e 65% quando comparados ao grupo 

tratado com veículo (67%). Estes resultados estão expressos na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Efeito da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. 

clematidea na motilidade intestinal em camundongos machos 

  

Tratamento (v.o) n % de Trânsito intestinal 

Veículo 6 76 ± 5  

Loperamida 5 mg/kg 7 40 ± 3** 

FCHCl3 125 mg/kg 6 63 ± 4** 

FCHCl3 250 mg/kg 6 67 ± 5** 

FCHCl3 500 mg/kg 5 66 ± 3** 

   

Veículo 7 67 ± 8  

Loperamida 5 6 38 ± 4** 

FAcOEt 62,5 mg/kg 6 66 ± 9 

FAcOEt 125 mg/kg 6 64 ± 8 

FAcOEt 250 mg/kg 6 65 ± 6 

ANOVA: F(4,25) = 69,32 para FCHCl3-Pc; F(4,26) = 18,10 para FAcOEt-Pc, seguido do pós-teste de 
Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo veículo. 

 

4.6.3 Diarréia induzida com óleo de rícino  

 

  Neste modelo, os efeitos de loperamida (5 mg/kg), FCHCl3-Pc (125, 250 e 500 

mg/kg) ou FAcOEt-Pc (62,5, 125 e 250 mg/kg) sobre a motilidade colônica é 

avaliado considerando o parâmetro quantidade de bolos fecais após indução de 

diarréia com óleo de rícino em camundongos machos. Os resultados deste 

experimento estão expressos na tabela 19 e mostram que loperamida e a dose 500 

mg/kg da FCHCl3-Pc reduziram de forma significativa o número de bolos fecais, 

enquanto as doses 125 e 250 da FCHCl3-Pc e todas as doses testadas da FAcOEt-

Pc não atenuaram esse parâmetro quando comparados ao grupo tratado com 

veículo.  
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Tabela 19 - Efeito da administração oral das FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. 

clematidea na motilidade colônica em camundongos machos submetidos a diarréia 

com óleo de rícino 

 

Tratamento (v.o) n Bolos fecais (U) 

Veículo 5 9,8 ± 3,3 

Loperamida 5 mg/kg 5 1,2 ± 0,4** 

FCHCl3-Pc 125 mg/kg 5 9,6 ± 1,14 

FCHCl3-Pc 250 mg/kg 6 7,5 ± 1,4 

FCHCl3-Pc 500 mg/kg 5 4 ± 1,0** 

   

Veículo 7 5,0 ± 1,6 

Loperamida 5 6 1,4 ± 0,6** 

FAcOEt-Pc 62,5 mg/kg 6 6,2 ± 1,1 

FAcOEt-Pc 125 mg/kg 6 5,14 ± 1,1 

FAcOEt-Pc 250 mg/kg 6 4,3 ± 1,5 

ANOVA: F(4,21)=22,87 para FCHCl3-Pc; F(4,23)=11,23 para FAcOEt-Pc, seguido do pós-teste de 
Dunnett. **p<0,01 quando comparado ao grupo veículo. 
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As plantas medicinais são amplamente empregadas no tratamento de 

doenças pela população mundial, principalmente, em países em desenvolvimento 

onde é difícil o acesso aos medicamentos (SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008). 

Por muitos anos, essa prática foi realizada sem orientação de profissionais 

qualificados, porém nas últimas décadas a busca por estratégias que viabilizem o 

uso seguro de plantas medicinais é marcante na sociedade. 

Atualmente, não basta apenas alertar a população sobre o conceito 

equivocado de que produtos derivados de plantas são naturais e não causam mal a 

saúde, é preciso identificar a espécie vegetal, os componentes ativos e, 

principalmente, garantir sua qualidade, segurança e eficácia por meio de estudos 

toxicológicos e farmacológicos. 

Estima-se que 25-30% dos medicamentos disponíveis na terapêutica atual 

foram desenvolvidos de fontes naturais: 25% de plantas, 13% de microorganismos e 

3% de animais (CALIXTO, 2003; ASSAD; FERRO, 2005). Esses dados são 

suficientes para estimular a pesquisa das espécies vegetais, pois há grande 

disparidade entre o número de plantas conhecidas e o de plantas efetivamente 

estudadas no mundo.  

Diversos são os grupos de metabólitos secundários produzidos pelas plantas 

e que podem ser os responsáveis por suas atividades biológicas. Dentre eles, 

podem ser destacados os flavonóides, um grupo de substâncias polifenólicas aos 

quais são atribuídas inúmeras atividades biológicas, a exemplo de antioxidante, 

antiinflamatória, antiviral, antiulcerogênica, anticarcinogênica, antitrombótica e 

hepatoprotetora que podem variar de acordo com as características físico-químicas 

do flavonóide (MIDDLETON; KANDASWAMI; THEOHARIDES, 2000), 

Neste contexto, este trabalho contribui para as pesquisas científicas servindo 

de subsídio didático e de orientação quanto ao uso da espécie vegetal P. 

clematidea, uma vez que são escassos os estudos farmacológicos com o gênero e a 

espécie.  

Conforme Maia e colaboradores (2011), foram isolados e identificados 

flavonas metoxiladas e hidroxiladas da FCHCl3-Pc obtida das partes aéreas desta 

espécie. A FAcOEt-Pc desta planta por apresentar um perfil físico-químico de 

natureza polar quando comparado a FCHCl3-Pc, é provável que contenha uma 
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quantidade maior de flavonóides hidroxilados e outros metabólitos polares, bem 

como respostas biológicas diferentes das demais partições.    

Em estudo anterior, foi verificado que o EEtOH-Pc e a FCHCl3-Pc, quando 

administrados oralmente em ratos e camundongos machos, preveniram a formação 

de úlcera gástrica induzida com etanol, estresse e antiinflamatório não-esteroidal, 

considerados as principais causas de úlcera no homem (FALCÃO, 2007). Diante 

destas informações, a FAcOEt-Pc também passou a ser avaliada quanto a atividade 

gastroprotetora empregando os mesmos modelos de indução de úlcera gástrica 

utilizados para a FCHCl3-Pc, na perspectiva de avaliar se apresentava melhores 

resultados.  

O modelo agudo de úlcera gástrica induzida por etanol avalia o potencial de 

substâncias em impedirem a ação danosa do álcool sobre a mucosa gástrica onde 

causa esfoliação, decorrente da fragilidade nas pontes de dissulfetos do muco 

aderido gástrico, favorecendo a permeabilidade da membrana das células 

superficiais ao ácido clorídrico gástrico e ao próprio etanol. Durante este processo, 

ocorre o estresse oxidativo celular com a formação exarcebada de radicais livres 

que resulta em perda de função do sistema antioxidante endógeno causando a 

lipoperoxidação (KVIETYS et al., 1990; LUTNICKI et al., 1992; HIROKAWA et al., 

1998). Além disso, por alterar a vasculatura local, mecanismos inflamatórios são 

ativados por mediadores da inflamação, ocasionando o recrutamento e infiltração de 

neutrófilos, hiperemia e hemorragia (SZABO; TRIER; FRANKEL, 1981; OATES; 

HAKKINEN et al., 1988).  

O etanol é um fator de ação inespecífica que agride a mucosa gastrintestinal 

de forma mecânica e sistêmica. Neste modelo, a FAcOEt-Pc nas doses avaliadas 

protegeu de forma significativa a mucosa gástrica, indicando que este efeito pode 

envolver a diminuição da peroxidação lipídica, conservação do sistema antioxidante 

endógeno, restabelecimento do fluxo sanguíneo local, diminuição do recrutamento 

de neutrófilos e aumento da secreção de muco-bicarbonato (LUTNICKI et al., 1992). 

Uma vez que a FAcOEt-Pc apresentou efeito gastroprotetor frente ao etanol, 

passou a ser investigado se esta partição apresentaria resposta semelhante para a 

úlcera gástrica induzida por estresse. 

Esta condição pode ser induzida de forma aguda por vários agentes, como a 

imobilização, baixas temperaturas, ruídos, nado forçado, radiação, cirurgias 
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abdominais e craniais, exposição ao éter e choque (TACHÉ et al., 2001). No 

entanto, o modelo de indução aguda de úlcera gástrica por estresse mais eficaz para 

investigar a atividade gastroprotetora de novas substâncias é o que utiliza como 

agente agressor a imobilização dos animais associada a baixas temperaturas 

(GLAVIN; SZABO, 1992), tendo em vista que há o envolvimento do hipotálamo no 

estímulo acentuado do sistema nervoso autonômico simpático e parassimpático 

(BANDYOPADHYAY et al., 2001). 

O sistema nervoso simpático é responsável pela liberação de 

neurotransmissores como a dopamina, noradrenalina e fator liberador de 

corticotrofina. Esse último estimula a liberação de hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) pela hipófise que excita as glândulas supra-renais a secretarem corticóides 

(cortisol) e adrenalina (catecolamina), os quais agem sobre a vasculatura estomacal 

causando redução do fluxo sanguíneo, formação de radicais livres, perda de função 

de fatores antioxidante endógeno, aumento de processos peroxidativos, diminuição 

do nível de PGs, além de redução na secreção de muco e bicarbonato (KWIECIEN; 

BRZOZOWSKI; KONTUREK, 2002; DHABHAR, 2009). Em contrapartida, a atividade 

vagal é o principal processo envolvido na resposta do sistema nervoso 

parassimpático com a liberação do neurotransmissor acetilcolina, que estimula a 

secreção ácida e aumenta a motilidade no estômago contribuindo para a injúria 

gastrintestinal (GOA; MONK, 1987).  

Com a realização desse modelo experimental caracterizado por interferir nos 

mecanismos regulatórios da citoproteção e, sobretudo, da secreção ácida, foi 

observado que a FAcOEt-Pc nas doses avaliadas protegeu significativamente a 

mucosa gástrica, indicando possível ação desta partição na regulação da secreção 

ácida ou na estimulação de fatores protetores que integram a mucosa gástrica, 

como secreção de muco e bicarbonato, aumento dos níveis de PGs e NO, 

restabelecimento do fluxo sanguíneo, seqüestro de  radicais livres, conservação do 

sistema antioxidante endógeno e regulação da motilidade gastrintestinal 

(KWIECIEN; BRZOZOWSKI; KONTUREK, 2002). 

 Na perspectiva de avaliar o efeito da FAcOEt-Pc na prevenção da úlcera 

gástrica induzida com antiinflamatório não-esteroidal, considerado um dos principais 

causadores dessa doença no homem (WALLACE, 2001), o próximo passo foi 

verificar o efeito da FAcOEt-Pc frente a úlcera gástrica induzida por antiinflamatório 
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não-esteroidal, piroxicam. Este fármaco inibe de forma não seletiva a atividade 

enzimática das COX numa razão de concentração inibitória 50% para COX-2/COX-1 

correspondente a 600 com pico de concentração plasmática entre 3 e 5 horas 

(CRYER; DUBOIS, 1998), sendo considerado um potente agente lesivo para o trato 

gastrintestinal quando utilizado de forma inadequada e em longo prazo (BOTTING, 

2006). 

 Assim, ocorre uma redução na produção de PGs, considerada principal 

agente citoprotetor gástrico, permitindo que o substrato ácido araquidônico torne-se 

mais susceptível à ação das enzimas lipooxigenases levando a superprodução de 

LTs e radicais peroxil que alteram à microvasculatura, atraem leucócitos e agridem a 

mucosa gástrica por processos peroxidativos. Além disso, contribuem com a 

diminuição da síntese e secreção de muco e bicarbonato, bem como interferem no 

processo de renovação celular (KONTUREK; KONTUREK; BRZOZOWSKI, 2005; 

SHIRUMALLA et al., 2006; NYLANDER, 2011). 

 Os antiinflamatórios não-esteroidais quando administrados por via oral 

também podem causar agressão local a mucosa gastrintestinal, uma vez que 

dissociados geram concentrações de ácidos orgânicos fracos com pH inferior ao pH 

intracelular provocando fragilização da barreira protetora de muco-bicarbonato e 

aumento na permeabilidade das células epiteliais aos íons H+ (HAYDEN et al., 1978; 

GLAVIN; SZABO, 1992; ROEDIGER; MOLLARD, 1995; WALLACE; BELL, 1996). 

 Considerando estas informações, a FAcOEt-Pc nas doses avaliadas protegeu 

de forma significativa a mucosa gástrica dos danos causados pelo piroxicam, 

sugerindo a participação desta fase em mecanismos de regulação da secreção 

ácida, antioxidante e, sobretudo, citoprotetor. 

 A atividade gastroprotetora da FAcOEt-Pc é corroborada a estudos que 

avaliaram a atividade gastroprotetora de outras espécies da tribo Eupatorieae, 

pertencente a família Asteraceae, como o extrato etanólico obtido das folhas de A. 

conyzoides Linn. (SHIRWAIKAR et al., 2003; MAHMOOD et al., 2005) e os extratos 

hexano, metanólico e diclorometano obtidos das folhas de Eupatorium 

aschenbornianum S. Schauer (SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 2010) avaliados por 

modelos agudos de úlcera gástrica em roedores. 

De acordo com os resultados dos experimentos referentes aos modelos 

agudo de úlcera gástrica, foi observado que na análise estatística não houve 
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diferenças entre as doses da FAcOEt-Pc quanto ao efeito protetor da mucosa 

gástrica, favorecendo a escolha da dose 62,5 mg/kg para avaliação dos mecanismos 

antiulcerogênico. Nesta mesma proposta, a dose 125 mg/kg da FCHCl3-Pc também 

foi selecionada baseando-se em estudo anterior de gastroproteção (FALCÃO, 2007).   

Diante dos resultados promissores com a espécie vegetal P. clematidea e 

considerando que a úlcera duodenal é uma das formas prevalentes de úlcera 

péptica (LOUW, 2006), as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc passaram a ser avaliadas na 

prevenção da úlcera duodenal aguda induzida por cisteamina hidroclorídrica, uma 

ferramenta farmacológica que causa lesões com características morfológicas e 

funcionais semelhantes às do homem (SZABO, 1978).  

Este agente ulcerogênico tem sua ação associada à hipersecreção gástrica e 

à redução da propriedade neutralizante de acidez pelo duodeno por diminuir os 

níveis séricos de somatostatina e aumentar os níveis de gastrina (ADLER; 

GALLAGHER; SZABO, 1983; LICHTENBERGER; SZABO; TRIER, 1977; SZABO; 

REICHLIN, 1981), além de comprometer o esvaziamento gástrico e a motilidade 

intestinal possivelmente por diminuir a liberação de dopamina no estômago e 

duodeno (SZABO et al., 1987; LICHTENBERGER; SZABO; REYNOLDS, 1977) e 

contribuir para o estresse oxidativo gerando radicais hidroxilas a partir da reação de 

Fenton que envolve peróxido de hidrogênio e Fe2+ o qual se acumula no duodeno 

agravando a lesão (KHOMENKO et al., 2009; CHEN et al., 1994). 

 Outro mecanismo relacionado à patogênese da úlcera duodenal é um 

desequilíbrio entre a expressão e ativação de fatores de crescimento angiogênicos 

FGF-β, PDGF e VEGF (KHOMENKO et al., 2006) estimulado via endotelina 1 

(SZABO et al., 2007). De acordo com Chao e colaboradores (2004), o aumento dos 

níveis de PGE2 na mucosa duodenal pode ser importante na citoproteção e reparo 

epitelial quando ocorre úlcera duodenal. 

As FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram avaliadas na prevenção de úlcera 

duodenal aguda induzida com cisteamina hidroclorídrica e mostraram proteger de 

forma significativa o duodeno, sugerindo que esse efeito poderá ser associado a 

secreção de muco e bicarbonato, aumento nos níveis de PGE2, ação antioxidante, 

manutenção do fluxo sanguíneo local, regulação da motidade gastrintestinal e 

controle da secreção ácida. 
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 Visto que a regulação da secreção ácida gástrica é uma condição fisiológica 

para a defesa da mucosa gastrintestinal, analisar os parâmetros como pH, 

concentração de prótons e volume do conteúdo gástrico por meio do modelo de 

ligadura do piloro pode indicar a atividade anti-secretória de drogas.  

 O ligamento do esfíncter pilórico causa hipersecreção por mecanismos ainda 

não totalmente elucidados, mas que pode ser associada à participação dos 

secretegogos histamina, gastrina e acetilcolina, bem como ao reflexo vago-vagal 

proveniente da distensão gástrica, sobretudo na região antral. Além disso, 

proporciona a ativação de pepsinogênio em pepsina que juntamente ao HCl gástrico 

fragilizam a barreira de muco-bicarbonato causando a autodigestão da mucosa 

(SHAY et al., 1945; BRODIE, 1966; DAUGHERTY; LUCEY; YAMADA, 1991; 

SAIRAM et al., 2002).  

 Neste modelo ainda é possível avaliar a influência de substâncias na 

secreção ácida quando são administradas por via intraduodenal e oral, fazendo-se 

referência a ação sistêmica e neutralizante do ácido, repectivamente. Assim, a 

FAcOEt-Pc não alterou os parâmetros pH, concentração de protóns e volume do 

suco gástrico em ambas as vias de tratamento, sugerindo que não possui atividade 

anti-secretória. Em estudo anterior, também foi observado que o EEtOH-Pc e a 

FCHCl3-Pc não interferiram na secreção ácida quando avaliadas por este modelo 

(FALCÃO, 2007).  

 Portanto, a proteção da mucosa gastrintestinal promovida pelas FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc poderá envolver mecanismos relacionados a defesa da mucosa. Dentre 

eles podem ser citadas a secreção de muco aderido, participação de compostos 

sulfidrílicos e NO, síntese de PGE2, atividade antioxidante, regulação do fluxo 

sanguíneo e da motilidade gastrintestinal. 

 O muco aderido à mucosa gástrica compõe a primeira barreira de defesa 

frente aos agentes exógenos, sendo um importante fator de proteção por atuar como 

lubrificante e antioxidante. Este agente citoprotetor é secretado por estímulos do NO, 

acetilcolina e PGs, podendo ser mantido estruturalmente pelos compostos 

sulfidrílicos (PHILLIPSON et al., 2008;  FLEMSTROM; ISENBERG, 2001; AVILA et 

al., 1996). A redução da quantidade de muco gástrico torna a mucosa susceptível a 

injúrias induzidas por fatores ulcerogênicos endógenos e exógenos (SZABO et al., 

2007; TARNAWSKI, 2010).  
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No modelo experimental que quantifica o muco aderido, foi avaliado se a 

FAcOEt-Pc estimula a sua secreção e manutenção na mucosa gástrica. Os 

resultados indicaram que a FAcOEt-Pc aumentou significativamente a quantidade de 

muco aderido, sugerindo a participação desse fator na gastroproteção. Essa 

resposta também foi evidenciada para a FCHCl3-Pc em estudo anterior (FALCÃO, 

2007). 

No intuito de investigar as vias envolvidas nesse aumento de muco promovido 

pela FAcOEt-Pc da espécie vegetal em estudo, a próxima etapa foi realizar 

experimentos que sugerem a participação do NO, compostos sulfidrílicos e PGE2 na 

gastroproteção.  

O NO é um modulador endógeno de inúmeras funções fisiológicas, entre elas 

a regulação do fluxo sangüíneo, manutenção do tônus vascular, relaxamento da 

musculatura gastrintestinal e estimulo da síntese de PGs (SALVEMINI et al., 1993; 

KORTEZOVA et al., 2004). No entanto, na presença de injúrias ao tecido 

gastrintestinal, o NO é formado em grandes quantidades contribuindo para a lesão 

via ONOO
 

proveniente de sua reação com o radical livre O2
- (KUBES; 

McCAFFERTY, 2000).  

Neste contexto, a FAcOEt-Pc foi avaliada quanto a participação de NO na 

gastroproteção, utilizando L-NAME como inibidor não seletivo da enzima NOS e o 

etanol como agente indutor de úlcera gástrica. Assim, os resultados demonstraram 

que a FAcOEt-Pc permaneceu protegendo a mucosa gástrica das lesões ulcerativas 

induzidas pelo etanol nos grupos de animais previamente tratados com L-NAME, 

sugerindo que a via do NO não está relacionada a sua gastroproteção. Esta 

resposta também foi verificada para o EEtOH-Pc e a FCHCl3-Pc (FALCÃO, 2007), 

contudo em estudo realizado por Sánchez-Mendoza e colaboradores (2010) com a 

espécie E. aschenbornianum, a via do NO foi apontada na gastroproteção 

promovida pelo extrato hexano desta planta. 

Na sequência, passou a ser investigada a participação dos compostos 

sulfidrílicos na gastroproteção evidenciada para a FAcOEt-Pc. Estes compostos 

estão implicados na manutenção da barreira de muco aderido, fortalecendo-a com a 

formação de pontes dissulfetos entre as glicoproteínas que constitui o muco e 

propiciando a atividade antioxidante (REPETTO; LLESUY, 2002). Os grupos 

sulfidrílicos também compõem o complexo receptor de proteínas de ligação sensível 
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a N-etilmaleimida (SNARE) e o complexo glutationas (FAURE; LAFOND, 1995). O 

complexo SNARE é importante para as células no processo de exocitose de 

produtos e moléculas endógenas, como a excreção de muco (ROGERS, 2007). De 

acordo com Rastogi e colaboradores (1998), bloqueadores de compostos 

sulfidrílicos, como N-etilmaleimida, podem exarcebar as lesões gastrointestinais 

causadas por etanol. 

Portanto, ao realizar o modelo que investiga a função dos grupamentos 

sulfidrílicos na citoproteção com o uso de N-etilmaleimida e etanol como agente 

indutor de úlcera, foi verificado que o grupo de animais bloqueado e tratado com a 

FAcOEt-Pc apresentou exacerbação das lesões, indicando perda de proteção à 

mucosa, quando comparado ao grupo de animais não bloqueado e tratado com a 

FAcOEt-Pc. Com este resultado, pode se inferir a participação dos compostos 

sulfidrílicos na gastroproteção promovida pela FAcOEt-Pc e que este efeito 

provavelmente está relacionado ao aumento de muco evidenciado anteriormente, 

bem como ao complexo antioxidante das glutationas. O envolvimento dos 

grupamentos sulfidrílicos na gastroproteção também foi observado para o EEtOH-Pc 

e FCHCl3-Pc (FALCÃO, 2007), bem como para a espécie E. aschenbornianum 

(SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 2010). 

 Na tentativa de investigar se as PGs estariam envolvidas na gastroproteção 

promovida pelas FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc, a próxima etapa foi determinar o nível de 

PGE2 na mucosa gástrica utilizando o antiinflamatório não esteroidal indometacina 

(45 mg/kg) como inibidor não seletivo e reversível da enzima COX apresentando 

razão de concentração inibitória 50% (COX-2/COX-1) de 60 com tempo de meia-

vida de 4,5 horas, o que lhe confere uma ação tóxica para o trato gastrintestinal 

(CARVALHO; CARVALHO; RIOS-SANTOS, 2004; CRYER; DUBOIS, 1998).  

Estes prostanóides são provenientes do metabolismo do ácido araquidônico 

após ação das enzimas PLA2 nas camadas fosfolipídicas de membranas plasmática 

e organelas, seguido da atividade das isoformas I e II da COX. A forma constitutiva 

ou COX-1 é expressa em níveis homeostáticos em todos os tecidos, podendo 

aumentar numa proporção de 2-4 vezes sob estímulos hormonais ou de fatores de 

crescimento, enquanto o tipo induzível ou COX-2 é normalmente pouco expresso ou 

ausente nas células em repouso, sendo fortemente expresso durante processos 

inflamatórios (CARVALHO; CARVALHO; RIOS-SANTOS, 2004; BOTTING, 2006). 
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No trato gastrintestinal, as PGE2 e as PGI são sintetizadas continuamente 

pela mucosa para servir de fator trófico na manutenção da integridade celular e 

desenvolver funções que regulam a secreção ácida e de muco-bicarbonato, inibem a 

ativação de mastócitos, reduzem os níveis de TNF-α e a adesão de leucócitos ao 

endotélio, mantém o fluxo sanguíneo local, reduzem a apoptose, promovem 

angiogênese e renovação epitelial (BRZOZOWSKI et al., 2005; MATSUI et al., 2011; 

TARNAWSKI; HOLLANDER, 1987; WALLACE; GRANGER, 1996; WATANABE; 

KOBAYASHI; OKUYAMA, 1994). Portanto, estes mediadores são importantes 

contribuintes para a defesa da mucosa gastrintestinal. 

A redução dos níveis de PGE2 por antiinflamatórios não-esteroidais 

compromete a barreira protetora gástrica facilitando a formação de úlcera e é 

considerada um dos mais importantes efeitos tóxicos do trato gastrintestinal por essa 

classe de medicamento (MATSUI et al., 2011). Neste estudo, o emprego de 

indometacina, serviu como parâmetro para avaliar o efeito das FCHCl3-Pc e FAcOEt-

Pc sobre a produção de PGE2 na mucosa gástrica. Nas condições experimentais, as 

partições mantiveram os níveis desse prostanóide mesmo após o uso de 

indometacina, provavelmente por competir pelo sítio catalítico da COX ou impedir a 

alquilação dos aminoácidos serina deste sítio pela indometacina, sugerindo que 

dependem em parte dessa via de gastroproteção o que justifica o aumento 

expressivo de muco aderido a mucosa gástrica. A via das prostaglandinas também 

faz parte da gastroproteção promovida por E. aschenbornianum, o que apóia o 

resultado verificado para as partições de P. clematidea (SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 

2010). 

Portanto, a gastroproteção atribuída as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc estão 

relacionadas a participação de compostos sulfidrílicos, ao aumento da quantidade de 

muco aderido e dos níveis de PGE2, e não envolve a participação de NO. 

Na perspectiva de avaliar os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre 

componentes do sistema antioxidante endógeno, a fim de relacioná-los aos 

resultados já evidenciados na gastroproteção dessas partições, foi realizado o 

modelo agudo de úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão da artéria 

celíaca. 

O processo de isquemia-reperfusão é caracterizado por alterações funcional e 

estrutural no tecido, como necrose celular e edema, provenientes de uma oclusão 
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vascular seguida do restabelecimento de fluxo sanguíneo (EVORA et al., 1996) 

culminando em disfunção microvascular, aumento de radicais livres, infiltração de 

leucócitos polimorfonucleares, liberação de mediadores pró-inflamatórios, ativação 

da enzima iNOS e formação de NO, estímulo de secreção ácida gástrica e 

diminuição dos níveis de PGs por inibição de COX pelos radicais livres (TANAKA et 

al., 2001; ANDREWS; MALCONTENTI-WILSON; O'BRIEN, 1994; KISHIMOTO et al., 

1997). 

No modelo de úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão, as partições 

FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc preveniram significativamente a formação das lesões. 

Portanto, a atividade gastroprotetora dessas partições provavelmente está 

associada ao restabelecimento do fluxo sanguíneo regulado pelas PGs, aos 

compostos sulfidrílicos que compõem o complexo glutationas, à atividade 

antioxidante, à redução de mediadores inflamatórios e de migração de células do 

sistema imune de defesa (TANAKA et al., 2001; ANDREWS; MALCONTENTI-

WILSON; O'BRIEN, 1994; KISHIMOTO et al., 1997). Assim, a participação de 

fatores envolvidos nas lesões causadas durante o processo de isquemia-reperfusão 

passou a ser investigada.  

A produção excessiva de radicais livres pode conduzir a danos celulares, 

sendo a causa ou o agravamento de inúmeras doenças, entre elas a úlcera 

gastrintestinal. As principais fontes de radicais livres são organelas citoplasmáticas 

detentoras de sistemas enzimáticos que utilizam oxigênio, nitrogênio, cloro, enxofre, 

hidrogênio, carbono e metais de transição nas reações metabólicas gerando 

metabólitos reativos em quantidade superior às condições homeostáticas (ROVER 

JUNIOR et al., 2001). 

Dentre os tipos de radicais livres, podem ser citadas as EROs e ERNs. No 

trato gastrintestinal, as EROs como superóxido, peróxido de hidrogênio e radical 

hidroxila são geradas em reposta a processos irritantes e inflamatórios, entre eles a 

privação do suprimento sanguíneo que provoca estresse oxidativo e a enzima 

NADPH oxidase que converte oxigênio molecular em ânions superóxido, enquanto 

que para os derivados do óxido nítrico está o peroxinitrito (NAKAGIRI; MURAKAMI, 

2009). 

Quando formados no meio biológico, estes radicais livres para se 

estabilizarem necessitam doar ou receber elétrons de outras moléculas, portanto 



123 

 

tendem a reagir por oxidação com fosfolipídios de membrana, carboidratos, 

proteínas e DNA causando danos e morte celular (PAGLIA; VALENTINE, 1967). No 

entanto, o organismo possui um aparato antioxidante correspondente a fatores 

enzimáticos e não enzimáticos que funciona como mecanismo intrínseco de defesa, 

mas que pode ser insuficiente na presença excessiva de radicais livres 

(ANDERSON, 1996; HALLIWELL et al., 1995).  

Os elementos que compõem o sistema antioxidante enzimático são SOD, 

CAT, GPx e GR, enquanto os componentes não enzimáticos são GSH, melatonina, 

transferrina, ferritina e ubiquinona (HALLIWELL et al., 1995). 

Além do sistema antioxidante endógeno, algumas classes de substâncias 

adquiridas na alimentação também agem como antioxidantes podendo funcionar 

como seqüestradores de radicais livres, reparadores das lesões causadas por esses 

elementos e/ou estimuladores da síntese de fatores do sistema antioxidante 

endógeno. Dentre as classes de substâncias, podem ser citadas as vitaminas A, C e 

E, os carotenóides, os ácidos fenólicos e polifenóis, a exemplo dos flavonóides 

(HALLIWELL et al., 1995). 

Neste contexto, a atividade antioxidante é um parâmetro utilizado para 

caracterizar diferentes compostos capazes de proteger um sistema biológico contra 

os efeitos danosos de processos ou reações que causam oxidação excessiva de 

moléculas importantes do organismo (ARNAO, 2000). 

Conforme este entendimento, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc por 

serem ricas em flavonóides foram analisados frente a peroxidação lipídica no 

modelo de úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão. Neste modelo, 

peróxidos lipídicos cujo produto secundário é o malondialdeído reagem com o ácido 

tiobarbitúrico emitindo uma coloração rósea (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). 

Nestas condições, as partições diminuíram de forma significativa a peroxidação 

lipídica sugerindo que são antioxidantes. 

No intuito de definir se essa atividade está relacionada com a propriedade 

seqüestradora de radicais livres ou influenciando na atividade de algum fator do 

sistema antioxidante endógeno, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc também 

foram avaliados frente as atividades das enzimas SOD, GPx e GR em modelo de 

úlcera induzida por isquemia-reperfusão.  
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A enzima SOD é responsável por eliminar as altas concentrações do radical 

superóxido, convertendo-o em peróxido de hidrogênio que será eliminado pela ação 

das enzimas CAT e GPx (DENGIZ et al., 2007). Enquanto a enzima GR catalisa a 

reação de restabelecimento do nível de GSH ao basal, considerada principal 

antioxidante endógeno (HUBER; ALMEIDA; FÁTIMA, 2008). 

Nestes modelos, ambas as partições não inibiram a redução da atividade 

dessas enzimas no tecido gástrico ulcerado. Em seguida, os efeitos das FCHCl3-Pc 

e FAcOEt-Pc também foram avaliados sobre o nível de GSH e dessa foi constatado 

que as partições não mantiveram os níveis aumentados desse fator protetor, 

sugerindo que a atenuação da lipoperoxidação pelas fases de P. clematidea, 

provavelmente, esteja atribuída à manutenção das funções de outros elementos do 

sistema antioxidante endógeno como o complexo ubiquinona e tioredoxina, a reação 

com radicais livres diferentes do superóxido, a exemplo dos radicais OH , ROO  e 

ONOO , e/ou atividade quelante de metais (VALKO et al., 2006).  

Certamente, estes resultados também podem estar associados as 

características dos compostos fenólicos metoxilados identificados na planta por Maia 

e colaboradores (2010), que relatam o perfil antioxidante verificado para o EEtOH-

Pc, FHex-Pc, FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc pelo método de 2,2-difenil-1-picrilhidrazila 

(DPPH). Neste teste, a concentração efetiva 50% (CE50) de cada amostra foi 

demonstrada em ordem decrescente de inibição da oxidação do substrato DPPH, 

sendo FAcOEt-Pc (11,65 ± 0,093) > EEtOH-Pc (59,08 ± 0,949) > FCHCl3-Pc (60,78 

± 0,039) > FHex-Pc, (96,31 ± 0,929). Além disso, resultados semelhantes foram 

evidenciados por Yan e colaboradores (2011), em que o extrato etanólico e frações 

acetato de etila, éter de petróleo e aquosa de Eupatorium lindleyanum D.C. 

apresentaram pouca atividade antioxidante em estudos in vitro, enquanto o extrato 

aquoso com maior concentração de taninos e a fração n-butanólica com alta 

concentração de compostos fenólicos foram potencialmente ativos.  

Em busca de como FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc estariam protegendo a mucosa 

gástrica por atenuar a peroxidação lipídica induzida por isquemia-reperfusão, a 

atividade da enzima MPO também foi analisada com objetivo de associá-la a uma 

possível redução na infiltração de polimorfonucleares no tecido gástrico lesado 

(SANCHEZ et al., 2002). 
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A enzima MPO é uma heme peroxidase constituída de compostos sulfidrílicos 

formando pontes de dissulfeto, e possue função antimicrobiana inespecífica 

desenvolvida pelo ácido hipocloroso produzido pelas reações de oxidação entre o 

peróxido de hidrogênio e o gás cloro (FERNANDES et al., 2008). A síntese de MPO 

se inicia durante a diferenciação mielóide dos granulócitos na medula óssea e 

finaliza-se antes da passagem dessas células para a circulação. Essa enzima é 

encontrada em neutrófilos, monócitos e alguns subtipos de macrófagos teciduais, 

representando mais de 5% do total de conteúdo protéico nos neutrófilos e 1% nos 

monócitos (HANSSON; OLSSON; NAUSEEF, 2006). Assim, os neutrófilos podem 

ser considerados fontes endógenas de radicais livres em consequência da atividade 

de MPO (SAKURAI; OSAKA; YAMASAKI, 2005). 

Estes polimorfunucleres também liberam citocinas, como IL-1 e TNF-α no 

tecido lesado a fim de atrair outras linhagens de células de defesa que em muitos 

processos podem contribuir para a resposta imune inata ou agravar desordens 

inflamatórias, como a úlcera gastrintestinal (TONET, 2008).  

Quando os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram avaliados sobre a 

atividade de MPO em úlcera gástrica induzida por isquemia-reperfusão, foi 

constatada uma redução na atividade dessa enzima, com maior significância para a 

FAcOEt-Pc. Portanto, a atenuação da peroxidação lipídica verificada anteriormente 

para as partições também pode ser atribuída à redução dessa atividade enzimática.  

Na perspectiva de elucidar o mecanismo pelo qual as FCHCl3-Pc e FAcOEt-

Pc promoveram a redução da atividade de MPO, modelos que investigam a 

atividade antiinflamatória foram realizados, tais como a migração de 

polimorfonucleares, participação de citocinas pró-inflamatórias e regulação da 

permeabilidade vascular.  

De acordo com Dengiz e colaboradores (2007), a MPO é um marcador 

sensível e específico de inflamação aguda relacionada à infiltração de 

polimorfonucleares para o tecido, sendo os neutrófilos as primeiras células de 

defesa sangüínea que chegam ao local lesionado durante um processo inflamatório 

agudo, atraídos e ativados por mediadores inflamatórios como IL-1, IL-8, IFN-γ e 

TNF-α, além de radicais livres (SAKURAI; OSAKA; YAMASAKI, 2005; RIBEIRO; 

YOSHIDA, 2005).  
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A inflamação é uma resposta fisiológica, protetora e imediata à lesão ou 

destruição celular em um tecido, como o que acontece nas úlceras gastrintestinais. 

Durante a primeira fase da inflamação, polimorfonucleares migram para o local 

danificado a fim de neutralizar e eliminar os estímulos potencialmente lesivos. Este 

processo é fundamental para a resolução da inflamação aguda, sendo necessária a 

ocorrência de interações leucócito-endotélio por expressão de glicoproteínas de 

adesão, como as integrinas e selectinas, além da participação de mediadores 

inflamatórios, a exemplo da histamina, PAF, IL-1, IL-8, TNF-α, bradicinina, 

prostaglandinas e leucotrienos (SERHAN et al., 2007). 

A reação inflamatória aguda caracteriza-se por alterações no fluxo sangüíneo, 

dilatação arteriolar, aumento de permeabilidade vascular, acúmulo de leucócitos e 

dor. Nestes termos, pode ser considerado antiinflamatório qualquer substância que 

reduza ou previna um ou mais componentes da reação inflamatória, antagonizando 

ou inibindo a liberação de mediadores inflamatórios responsáveis pelo 

desencadeamento ou amplificação desta reação, bem como atuando diretamente 

sobre as células inflamatórias (SERHAN et al., 2007). 

No organismo de mamíferos, os flavonóides podem atuar como 

imunomoduladores, antiinflamatórios, gastroprotetores e antioxidantes (SCHIJLEN et 

al., 2004; MIDDLETON; KANDASWAMI; THEOHARIDES, 2000). Como 

antiinflamatórios, esses metabólitos naturais podem inibir a produção ou liberação 

de mediadores derivados do ácido araquidônico (BENAVENTE-GARCÍA; CASTILLO, 

2008), impedir a degranulação de neutrófilos e a produção de ânions superóxido, 

interferir na síntese e ativação de TNF-α, NF-κB, IL-1, IL-8 e outras citocinas (MIN et 

al., 2007; XAGORARI et al., 2000). Os flavonóides apresentam função importante na 

redução da permeabilidade capilar, da exsudação e migração de leucócitos, 

processos que estão associados à inflamação (SILVA et al., 2002). 

Dessa forma, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram avaliados sobre 

alterações na permeabilidade vascular induzida por ácido acético 1% injetado na 

cavidade abdominal, causando uma irritação direta ao endotélio devido a sua 

natureza ácida, além de estimular a liberação dos mediadores inflamatórios 

relacionados ao primeiro estágio da inflamação (histamina, bradicinina e serotonina). 

Associado a este processo, ocorre a liberação de citocinas como IL-1β, TNF-α e IL-8 
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a partir de macrófagos e basófilos residentes na cavidade abdominal (RIBEIRO et 

al., 2000). 

Neste modelo, a fragilidade vascular determina o exsudato rico em proteínas 

plasmáticas, como a albumina que se complexa ao marcador da permeabilidade 

vascular, o corante azul de Evans (CANEDO et al., 2007). Assim, ambas as 

partições não impediram o extravazamento de fluído plasmático através do endotélio 

na cavidade intestinal, sugerindo que as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc não influenciam na 

atividade dos primeiros mediadores inflamatórios (SERHAN et al., 2007) e estes não 

estariam envolvidos na redução da atividade da MPO verificada anteriormente para 

as partições. 

 Com base neste resultado, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc passaram 

a ser avaliados na redução do edema de pata induzido com carragenina na 

perspectiva de relacionar a inibição de mediadores tardios da inflamação à redução 

na atividade de MPO verificada anteriormente no modelo indutor de úlcera gástrica 

por isquemia-reperfusão. A carragenina atua estimulando a liberação de mediadores 

inflamatórios (histamina, serotonina, cininas e prostaglandinas) no tecido, 

ocasionando na formação de edema constituído de exsudato plasmático e migração 

leucocitária (ALMEIDA et al., 1980).  

Neste experimento, as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc não impediram a formação e 

nem reduziram o edema na pata dos animais até quatro horas de avaliação, 

sugerindo que a redução da atividade de MPO verificada anteriormente não envolve 

a participação dos mediadores imediatos e tardios da inflamação, confirmando os 

resultados verificados para as partições nos modelos de permeabilidade vascular e 

síntese de PGs. Resposta semelhante também foi evidenciada por Yamamoto e 

colaboradores (1991) para o extrato aquoso de A. conyzoides no modelo de edema 

de pata, porém quando foi avaliado o extrato etanólico de Eupatorium adenophorum 

Spreng., ocorreu redução do edema por aumentar a expressão de TNF-α, inibir a 

expressão de IL-1β e regular a ativação de COX-2 (CHAKRAVARTY; MAZUMDER; 

CHATTERJEE, 2011).  

Com estes resultados, é possível inferir que as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

provavelmente reduzem a atividade de MPO por atuar impedindo a degranulação de 

macrófagos e mastócitos, retardando a migração leucocitária por meio da regulação 

da atividade de outros mediadores inflamatórios, como as citocinas TNF-α, IL-1β e 
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IL-8, ou impedindo a adesão dessas células de defesa ao endotélio (SERHAN et al., 

2007).  

A permeabilidade vascular e o edema podem permanecer aumentados por 

um período de 3 a 4 horas, caso estes processos sejam ocasionados pela migração 

de leucócitos para o tecido, liberação de enzimas proteolíticas por estas células e 

geração de PG no local. Tais fatores, além de manter o aumento da permeabilidade 

vascular, podem causar danos ao tecido conjuntivo, com a liberação ou formação de 

mediadores inflamatórios (CRUNKHORN; MEACOCK, 1971). Neste contexto, avaliar 

a ativação e a migração de células inflamatórias, como os neutrófilos, para o local da 

lesão, bem como a participação das citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-1β, 

são de suma importância na resposta inflamatória e pode ser realizada pelo modelo 

de peritonite induzida com carragenina. 

Durante o processo de peritonite ocorre uma exarcebação no transporte de 

solutos entre o plasma e o endotélio, além de migração celular. Essas alterações 

são consequência da vasodilatação nos capilares da membrana peritoneal e da 

abertura dos poros nos microvasos causados por mediadores celulares e 

inflamatórios, como neutrófilos e prostaglandina E2, respectivamente (PAULINO et 

al, 2008). A redução na migração dos leucócitos para cavidade peritoneal pode estar 

relacionada à inibição da síntese de mediadores quimiotáticos, tais como LTs (LTB4), 

PAF e proteínas do sistema complemento, e/ou inibição da expressão de moléculas 

de adesão (ZHELEV; ALTERAI; CHODNIEWICZ, 2004).  

Com a realização deste modelo, as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc demonstraram 

reduzir de forma significativa o número de leucócitos no lavado peritoneal. Portanto, 

a redução na atividade de MPO por essas partições, evidenciada anteriormente, 

pode ser atribuída à diminuição da migração celular e esta resposta, provavelmente, 

estará associada a interferências na liberação de fatores quimiotáticos e na 

expressão de moléculas de adesão. 

As citocinas são reguladoras da atividade celular, sobretudo da resposta 

imune, atuando em processos de ativação, divisão, apoptose e quimiotaxia, reações 

inflamatórias e eventos de reparo tecidual ou cicatrização (TYSON; CHEN; NOVAK, 

2001). As principais citocinas pró-inflamatórias são as IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 e TNF-α 

(GRELLNER, 2002) e são produzidas por células envolvidas na resposta 

inflamatória, incluindo macrófagos, neutrófilos e células endoteliais. Dentre as 
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citocinas antiinflamatórias destaca-se a IL-4, IL-10 e IL-13 que suprimem gens para 

citocinas pró-inflamatórias como IL-1, TNF-α e quimiocinas (SAYERS, 2002).  

O TNF-α é produzido por monócitos, macrófagos, linfócitos e mastócitos, 

tendo como função promover o recrutamento de PMNs do compartimento vascular 

para o tecido lesionado juntamente com outras citocinas (MONTON et al., 1998), 

dentre elas a IL-1 que consiste dos agonistas IL-1α e IL-1β, sendo que este último 

tipo se apresenta em concentrações aumentada nos eventos inflamatórios causados 

por isquemia e reperfusão ao lado de TNF-α e IL-8 (DINARELLO, 1998). Estas 

citocinas são consideradas de fase aguda agindo, principalmente a IL-8, como 

potentes quimiocinas na ativação de neutrófilos promovendo a adesão, migração e 

degranulação dessas células (FISHER et al., 2001). 

Segundo Hilário e colaboradores (2006), a produção de TNF-α e das citocinas 

IL-1β e IL-8 pode ser modulada por PGs, consideradas potentes inibidores da 

migração e adesão de neutrófilos (WATANABE et al., 1994).  

Portanto, na tentativa de compreender a participação de TNF-α e IL-1 β na 

migração celular, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram avaliados pelo 

modelo de peritonite e indicaram que ocorreu uma redução na concentração de 

TNF-α pelas partições, sendo a melhor significância para a FAcOEt-Pc.  

Analisando os resultados para IL-1β, foi verificado que este foi atenuado 

apenas pela FAcOEt-Pc, enquanto que a FCHCl3-Pc aumentou de forma significativa 

a liberação dessa citocina. Assim, a redução na migração leucocitária promovida 

pela FAcOEt-Pc está relacionada a redução de TNF-α provavelmente sob estímulo 

das PGE2 e, em parte, pela regulação da liberação de IL-1β, enquanto que a 

FCHCl3-Pc não envolve a via da IL-1β e, como esta citocina estimula a liberação de 

TNF-α, foi evidenciada baixa atividade da FCHCl3-Pc sobre o nível de TNF-α 

permitindo sugerir a participação de outras citocinas envolvidas no processo de 

migração e adesão de leucócitos ao endotélio, como a IL-8 (VARELLA; FORTE, 

2001).  

Na busca por fármacos mais efetivos para a cura da úlcera gastrintestinal ou 

que auxiliem na cicatrização, bem como diante do efeito gastroprotetor promovido 

pelas FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc dependente de compostos sulfidrílicos, aumento de 

muco e PGE2, participação em processos antioxidante e antiinflamatório, passou a 

ser investigada a atividade cicatrizante dessas partições utilizando o modelo crônico 
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de úlcera gástrica induzida com ácido acético, seguido de avaliação toxicológica 

subcrônica. Neste modelo, os animais foram tratados oralmente com FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc durante 15 dias. 

Conforme o Decreto de n. 5813/2006 da Presidência da República que retrata 

o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos pela população, bem 

como seguindo as proposições do OECD n. 425/2001, a toxicidade de ambas as 

partições foi investigada considerado os critérios de peso corporal, consumo de 

água e ração, peso de órgãos vitais, parâmetros bioquímicos e hematológicos dos 

ratos machos submetidos à indução de úlcera gástrica (BRASIL, 2006). 

Nos dados avaliados não foi verificado alterações significativas no peso dos 

animais, na ingesta de água e no consumo de ração que pudessem inferir sinais de 

toxicidade por essas partições. Adicionalmente, o peso e as características 

macroscópicas dos órgãos também não foram alterados. Os parâmetros 

hematógicos também não foram afetados, entre eles o número de segmentados e 

de leucócitos totais sanguíneos, uma vez que nos modelos agudos de úlcera 

gástrica por isquemia/reperfusão e de inflamação, as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc os 

reduziram, respectivamente. Na avaliação dos parâmetros bioquímicos relacionados 

à toxicidade hepática e renal, também não foram evidenciadas alterações 

significativas, sugerindo que as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc apresentam baixa ordem 

de toxicidade, nas condições avaliadas.  

Estes resultados foram confirmados pelo estudo de toxicidade aguda e 

crônica do EEtOH-Pc em animais (MOTA, 2008) e com os dados da toxicidade 

aguda pré-clínica das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc nas doses de 2000 mg/kg 

administradas por via oral a ratos de ambos os sexos (dados não mostrados), no 

qual também não foram evidenciadas mortes para determinação da dose letal 50% 

(DL50). Além disso, na literatura consta que as doses oral de 250 e 500 mg/kg do 

extrato hidroalcoólico obtido das folhas de A. conyzoides também não alteraram os 

parâmetros de toxicidade durante 90 dias de tratamento em roedores (MOURA et 

al., 2005), porém esta espécie contém alcalóides pirrolizidínicos que são 

hepatotóxicos (ESCOBAR, 2007). Outro estudo mostrou que o extrato liofilizado das 

folhas secas de E. adenophorum causou hepatotoxicidade em roedores por 

aumentar concentrações séricas das transaminases e bilirrubina, além de gerar 

lesões na região do ducto hepático (KATOCH et al., 2000). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Katoch%20R%22%5BAuthor%5D
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Na sequência, os efeitos das partições sobre a úlcera gástrica induzida com 

ácido acético foram avaliados em ratos. Este tipo de ulceração apresenta 

características morfofisiológicas que se assemelham ao que acontece em humanos. 

Neste modelo, a úlcera acomete todas as camadas do tecido gástrico, com ausência 

da camada muscular na região da cratera, presença de edema com exsudato rico 

em leucócitos e outras células de defesa na região de submucosa adjacente a lesão. 

Contudo, é possível observar uma redução espontânea no tamanho e intensidade 

da úlcera após duas semanas da indução lesiva (OKABE; AMAGASE, 2005). 

Neste contexto, as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc favoreceram a cicatrização da 

úlcera gástrica apresentando redução na área ulcerativa entre 50 e 60%. Este fato 

sugere que as partições obtidas de P. clematidea são cicatrizantes da úlcera 

gástrica. 

Histologicamente, a úlcera gástrica consiste em duas estruturas, a margem da 

úlcera formada pela borda adjacente não necrosada e que delimita a área da lesão e 

a base ou cratera da úlcera apresentando o tecido necrosado. A cicatrização da 

úlcera envolve migração e proliferação celular, re-epitelização, angiogênese e 

formação de fibrose. Todos esses processos são controlados pelos fatores de 

crescimento, fatores de transcrição e citocinas (TARNAWSKI, 2000). 

O processo inflamatório é necessário para solucionar lesões ou destruição 

celular em um tecido com depósito de colágeno tornando a região fibrosa, fator 

importante no processo de cicatrização que na úlcera gastrintestinal requer 

reconstituição da estrutura glandular epitelial (re-epitelização), restauração da lâmina 

própria incluindo uma rede microvascular na mucosa, nervos e células de tecidos 

conectivos (MILANI; CALABRO, 2001). 

Na análise morfológica do tecido lesado cujos cortes foram corados com 

hematoxilina e eosina, foi verificado que para os animais tratados com as FCHCl3-Pc 

e FAcOEt-Pc ocorreu a retração da lesão a qual apresenta bordas bem definidas, 

glândulas que armazenam e secretam muco, tecido conjuntivo entre as glândulas 

tubulosas retas mais organizados tanto na borda quanto na região adjacente, 

proeminência de tecido granulomatoso na base da lesão e uma maior distribuição de 

vasos nessa região.  

De acordo com Tarnawski e colaboradores (2001), o tecido de granulação é 

desenvolvido na base da úlcera entre 48 e 72 h após a implantação da lesão e este 
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processo acontece continuamente com a formação de uma nova rede microvascular 

característica de angiogênese e que são estimulados por EGF, FGF, VEGF, PDGF, 

angioproteínas e citocinas. 

No intuito de confirmar se o material contido no interior das glândulas tratava-

se de muco, cortes teciduais foram corados com PAS. Assim, foi evidenciado intensa 

secreção de mucopolissarídeos no interior dessas glândulas da mucosa da região 

ulcerada dos animais tratados com as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc. Estes dados 

corroboram aos resultados do modelo agudo de úlcera gástrica em que ocorreu 

aumento de muco aderido por ambas as partições.  

Segundo Ye e colaboradores (2003), drogas envolvidas na síntese e secreção 

de muco não só apresentam um efeito citoprotetor como também auxiliam no 

processo de cicatrização contribuindo na re-epitelização da área lesada, o que 

confirma a propriedade cicatrizante de P. clematidea. 

Com o propósito de relacionar o efeito cicatrizante das FCHCl3-Pc e FAcOEt-

Pc aos fatores envolvidos na proliferação celular e angiogênese, análises 

imunohistoquímicas foram realizadas nos cortes teciduais marcados com anticorpos 

para PCNA, indicador de  divisão celular, e vasos. 

O PCNA é um polipeptídeo nuclear associado ao ciclo celular atuando como 

co-fator para a síntese de DNA (BRAVO et al., 1987; PRELICH et al., 1990; NANJI; 

TAHAN, 1996). Níveis elevados desse polipeptídeo são detectados na margem da 

úlcera ou ―zona de cicatrização‖, uma vez que as glândulas dessa região se dilatam 

e as células de revestimento sofrem diferenciação para iniciar a proliferação sob 

estímulo do EGF, seguido de outros fatores de crescimento, como VEGF, FGF, 

HGF, PDGF, TGF-β (VANWIJCK, 2001).  

Na análise de proliferação celular, foi observada imunomarcação para PCNA 

principalmente na região de granulação dos cortes teciduais dos animais tratados 

com FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc, sugerindo que a cicatrização promovida por estas 

fases poderá envolver estímulos que regulam a proliferação celular. No entanto, não 

houve aumento significativo no número de células imunomarcadas para os grupos 

de animais tratados com as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc, sugerindo que o estímulo para 

proliferação tenha ocorrido em um período inferior a 15 dias de tratamento, já que o 

EGF é estimulado no início da implantação da lesão (TARNAWSKI, 2010).  
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 A úlcera gástrica é resultado de um processo de necrose, acompanhada de 

alterações na microvascularização provocadas por processos isquêmicos, entretanto 

para que aconteça a cicatrização é necessária a regulação do fluxo sanguíneo local. 

De acordo com Pousa e Gisbert (2006), o processo de cicatrização requer a 

formação de novos vasos sanguíneos estimulados por fatores de crescimento, como 

VEGF e TGF-β, bem como pelas PGs sintetizadas a partir da ativação da enzima 

COX-2 durante o processo inflamatório. 

Neste sentido, para evidenciar a vascularização nos cortes teciduais foi 

utilizados anticorpos que marcam vasos sanguíneos. Neste modelo, foram 

verificados um número significativo de vasos para os animais tratados com FCHCl3-

Pc e FAcOEt-Pc, localizados sobretudo na região de base da lesão, sugerindo que a 

angiogênese é um processo essencial na cicatrização e que poderá ser estimulada 

pela PGE2. 

A expressão de COX-2 no estômago sem injúrias é reduzida, entretanto é 

uma enzima limitante para a formação de prostanóides, sendo expressa em maior 

intensidade nas lesões decorrentes de processo inflamatório ou por agentes 

mitogênicos (HALTER, 2001; DeMARIA et al., 2003; MOTILVA et al. 2005). Nas 

margens e na base da úlcera, a expressão de COX-2 é acentuada, sobretudo nas 

células endoteliais (MIZUNO et al., 1997). Além de favorecer o processo de 

angiogênese na cicatrização, as PGs sintetizadas na mucosa gástrica inflamada 

contribuem para a secreção de muco e bicarbonato com a função de proteger a área 

ulcerada de agentes irritantes luminais (PHILLIPSON et al., 2008; BROZOZWISK et 

al., 2005). Entretanto, falhas na regulação da biosíntese de PGs por COX-2 que 

culmine na exarcebação deste prostanóide poderá potencializar os riscos de lesão 

na mucosa gastrintestinal e sangramento local (WALLACE, 2007).  

Considerando essas informações, os efeitos das FCHCl3v-Pc e FAcOEt-Pc 

foram analisados sobre a expressão de COX-2 na área da mucosa gástrica ulcerada 

realizando a técnica de Western blot. Nesta análise, foi observado que não houve 

alteração na expressão de COX-2 nos animais tratados durante 15 dias com as 

partições, porém como ocorreu redução da área ulcerativa na avaliação 

macroscópica, é possível que a expressão dessa enzima estivesse intensificada no 

estágio inicial da lesão, uma vez que é necessária a síntese de PGE2 para a 
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cicatrização e este produto apresentou nível aumentado pelas partições no modelo 

agudo de úlcera gástrica. 

No intuito de corroborar os dados obtidos na análise imunohistoquímica 

utilizando PCNA, a expressão de EGF na mucosa gástrica ulcerada também foi 

avaliada por Western blot. Neste método, foi comprovado que as FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc não aumentaram a expressão de EGF após 15 dias de tratamento, 

indicando que o aumento expressivo desse fator de crescimento pelas fases poderia 

ser evidenciado no início do tratamento, ou seja, no primeiro estágio da lesão em 

que o processo inflamatório é marcante e há um aumento na atividade da enzima 

COX-2 (TARNAWSKI, 2010). 

Portanto, é possível sugerir que a atividade cicatrizante promovida pelas 

partições obtidas de P. clematidea está associada principalmente a estímulos para 

angiogênese, provavelmente, em decorrência da síntese de PGE2 e ação de fatores 

de crescimento, como VEGF.  Além disso, essa atividade é favorecida pela secreção 

de muco aderido na mucosa e pela capacidade que as partições possuem em 

regular a migração de células de defesa para o tecido inflamado. 

 Considerando que a motilidade gastrintestinal é uma atividade importante 

para o funcionamento do trato gastrintestinal e que alterações nesta função 

contribuem para a gênese e/ou agravamemto de muitas doenças e distúrbios desse 

sistema, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc foram avaliados sobre condições 

normais do esvaziamento gástrico, trânsito intestinal e na prevenção de diarréia. Há 

vários estudos que correlacionam esses parâmetros à gênese e tratamento da 

úlcera péptica (FÜLÖP et al., 2005). 

A motilidade do trato gastrintestinal é controlada por mecanismos neural, 

hormonal e miogênico, o qual depende de uma inervação vagal intacta (COOKE, 

1975; HUIZINGA; AMBROUS; DER-SILAPHET, 1998). Com isso, os neurônios 

mioentéricos da parede gástrica sofrem a ação de vários neurotransmissores e 

hormônios no aumento da atividade contrátil de camadas musculares, acelerando a 

propulsão do alimento. 

Importantes mediadores e neurotransmissores regulam a atividade motora 

gastrintestinal, como a acetilcolina que é o principal neurotransmissor excitatório do 

sistema nervoso entérico atuando nos receptores muscarínicos tipo I e III 

(WATERMAN; COSTA, 1994). Além desse neurotransmissor, os neurônios 
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excitatórios também contêm substância P, a qual se projeta para a camada de 

músculo circular promovendo a contração (HANSEN, 2003). Adicionalmente, a 

histamina também regula múltiplas funções no trato gastrintestinal, como secreção e 

motilidade, interagindo com os receptores histaminérgicos tipo I, II, III e IV 

(BERTACCINI; CORUZZI, 1995). Hormônios como gastrina, colecistocinina, motilina, 

serotonina e o hormônio inibidor da liberação de gastrina (bombesina) também 

estimulam a motilidade (SASAKI; YAMADA; HARA, 2003).   

A ativação do sistema simpático via receptores α-adrenérgicos no trato 

gastrintestinal resulta na inibição da atividade peristáltica e redução do tônus 

muscular promovendo a atenuação do esvaziamento gástrico e também da defesa 

da mucosa estomacal (FÜLÖP et al., 2005). A motilidade gastrintestinal também 

pode ser retardada por inibição da liberação de acetilcolina e de neurotransmissores 

não adrenérgicos e não colinérgicos dos nervos entéricos e, normalmente, este 

mecanismo é mediado em parte por ação de substâncias opióides que ativam 

preferencialmente receptores µ e δ presentes nos neurônios motores da musculatura 

circular do trato gastrintestinal (WOOD; GALLIGAN, 2004). Efeitos inibitórios da 

motilidade também são atribuídos aos hormônios secretina, glucagon, peptídeo 

intestinal vasoativo, encefalina e o hormônio inibidor da secreção de somatostatina 

(SASAKI; YAMADA; HARA, 2003).   

Considerando esses dados, a FAcOEt-Pc não alterou a percentagem de 

esvaziamento gástrico nos animais sob condições fisiológicas normais, enquanto a 

FCHCl3-Pc em sua maior dose apresentou redução significativa do esvaziamento 

gástrico, sugerindo que essas partições podem estimular mediadores ou hormônios 

inibidores da atividade peristática, além de contribuir para a motilidade segmentar, 

como os que regulam a função do esfíncter pilórico, colecistocinina e secretina 

(SASAKI; YAMADA; HARA, 2003).    

De acordo com Stickney e Northup (1959), a atividade propulsiva intestinal é 

essencialmente independente do esvaziamento gástrico, mesmo com a influência do 

processo gastroentérico ocasionado pelo relaxamento momentâneo do fundo do 

estômago na recepção do alimento. Assim, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc 

foram analisados sobre condições normais do trânsito intestinal utilizando o carvão 

ativado como marcador. Neste experimento, a FAcOEt-Pc não alterou a motilidade 
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do intestino delgado, entretanto a FCHCl3-Pc nas doses estudadas diminuiu a 

percentagem de trânsito intestinal, ou seja, retardou a motilidade. 

Com esses resultados, a próxima etapa foi investigar os efeitos das FCHCl3-

Pc e FAcOEt-Pc sobre a motilidade intestinal colônica considerando uma situação 

de distúrbio, como a diarréia induzida com óleo de rícino. 

A inervação extrínseca é responsável pela mediação dos reflexos entéricos 

gastrocólico e intestinal. O reflexo gastrocólico estimula a motilidade colônica em 

resposta a distensão gástrica promovendo o esvaziamento do trato aboral em 

resposta a ingestão de alimento, enquanto o reflexo intestinal inibe a motilidade 

intestinal em resposta a sua distensão acentuada, evitando aumento na tensão da 

parede intestinal e rupturas em resposta a obstrução intestinal (FENGER et al., 

2000). 

A diarréia é um distúrbio caracterizado por maior volume de fluídos no cólon 

em consequência de um aumento na secreção e diminuição da absorção de água e 

eletrólitos, além de acentuado movimentos peristálticos que refletem em maior 

freqüência de defecação com bolos fecais de consistência variando de pastosa à 

líquida e dores abdominais (AVERY; SYNDER, 1990). 

O óleo de rícino provoca as evacuações de fezes aquosas a partir de 1 hora 

de sua administração (AWOUTERS et al., 1978). O ácido ricinoléico é o principal 

componente do óleo de rícino e provoca diarréia por aumentar o fluído intestinal e 

peristaltismo gástrico (AMMOM et al., 1974; ZAVALA et al., 1998), além de estimular 

a liberação de prostaglandinas endógenas e a secreção de muco como 

conseqüência de sua ação irritativa à mucosa intestinal causando inflamação e 

provocando a expulsão das fezes diarréicas (GALVEZ  et al., 1993).  

Neste sentido, os efeitos das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc sobre a motilidade 

intestinal colônica em situação diarréica foram avaliados e os resultados mostraram 

que a FAcOEt-Pc não alterou o número total de bolos fecais, enquanto a FCHCl3-Pc 

na maior dose empregada mostrou reduzir de forma significativa esse parâmetro. 

Estes resultados sugerem que a FAcOEt-Pc não interfere na motilidade do trato 

gastrintestinal, enquanto que a FCHCl3-Pc na maior dose altera a motilidade 

provavelmente por interferir no reflexo gastrocólico, visto que nesta dose também foi 

verificado retardo no esvaziamento gástrico. Portanto, a FCHCl3-Pc apresenta 

atividade antidiarréica.  
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De acordo com todos os parâmetros investigados com as FCHCl3-Pc e 

FAcOEt-Pc, é possível sugerir que P. clematidea apresenta as atividades 

gastroprotetora, antiulcerogênica, antioxidante, antiinflamatória, cicatrizante e 

antidiarréica, bem como baixa ordem de toxicidade. 
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6 CONCLUSÃO 
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A análise dos resultados permite concluir que: 

 a FAcOEt-Pc é gastroprotetora quando avaliada por modelos agudos 

de úlcera gástrica; 

 as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc previnem a úlcera duodenal; 

 a FAcOEt-Pc não apresenta atividade antisecretória; 

 a gastroproteção das FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc envolve a participação 

de citoprotetores, fatores antioxidantes e parâmetros antiinflamatórios; 

 as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc apresentam baixa toxicidade; 

 as FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc apresentam atividade cicatrizante da úlcera 

gástrica crônica; 

 a FAcOEt-Pc não altera a motilidade gastrintestinal, enquanto a 

FCHCl3-Pc a reduz e possui atividade antidiarréica. 

As atividades antiulcerogênica, antioxidante, antiinflamatória e antidiarréica 

podem estar relacionadas à ação dos compostos polifenólicos presentes nas 

FCHCl3-Pc e FAcOEt-Pc. Portanto, se faz necessário definir a caracterização 

química dessas partições para que auxilie na compreensão dos mecanismos de 

ação das atividades investigadas para esta espécie. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Obtenção das partições de P. clematidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extração com acetato de etila 

Partição em funil de separação 

Concentração em rota-evaporador 

 

 

Extração com clorofórmio 

Partição em funil de separação 

Concentração em rota-evaporador 

 

 

Solubilização MeOH:H2O (3:7 v/v) 

Agitação mecânica por 60 minutos 

Concentração em rota-evaporador 

 

Concen 

 

Maceração em etanol 95% 

Extração com hexano 

Partição em funil de separação 

Concentração em rota-evaporador 

 

 

Extrato etanólico orgânico (420 g) 

Fase hexano (106 g) 

 

Solução Hidroalcoólica I (Sol. HA I) 

Solução HA II 

Fase clorofórmica (207 g) 

 

Solução HA III 

Fase acetato de etila (64 g) Solução HA IV 

Partes aéreas pulverizada de P. clematidea (8 kg) 
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ANEXO B - Certidão do Comitê de Ética em Pesquisa animal 
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ANEXO C - Fluxograma de experimentos realizados com as FCHCl3 e FAcOEt obtidas de P. clematidea 
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"Não tenha medo de crescer lentamente.  
Tenha medo apenas de ficar parado."  

(Proverbio Chinês) 
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