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“Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina, 
Sê um arbusto no vale mas sê 

O melhor arbusto à margem do regato. 
Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore. 

Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva 
E dá alegria a algum caminho. 

 
Se não puderes ser uma estrada, 

Sê apenas uma senda, 
Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela. 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso... 
Mas sê o melhor no que quer que sejas”. 

 
Pablo Neruda 
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RESUMO 

 
Este trabalho visou estudar os efeitos farmacológicos do extrato metanólico 

(BiMeOH) e partições acetato de etila (AcoEt) e aquosa (AcoAq) das folhas 

de Byrsonima intermedia A. Juss, espécie do Cerrado brasileiro. A partir de sua 

indicação popular para gastrite e distúrbios do trato gastrintestinal, foram realizados 

ensaios in vivo que comprovaram seu potencial terapêutico como antiulcerogênico. 

Análise fitoquímica do extrato resultou na caracterização de BiMeOH que possui 

majoritariamente taninos condensados na partição AcoAq e flavonóides derivados 

de quercetina em AcoEt. A avaliação de toxicidade aguda revelou que BiMeOH 

causou morte de alguns camundongos fêmeas, indicando cautela em sua 

utilização. Embora a ação gastroprotetora de BiMeOH não envolva a participação 

do Óxido Nítrico (NO), as partições testadas apresentaram envolvimento dessa via, 

bem como de grupamento sulfidrilico (SH). Além disso, apenas a AcoAq 

apresentou gastroproteção frente às úlceras induzidas por  DAINEs, com redução 

dos níveis de mieloperoxidase (MPO). Também foi mostrada a participação dos 

neurônios sensitivos à capsaicina tanto da BiMeOH quanto da AcoEt em sua ação 

gastroprotetora. O extrato e partições também foram efetivos na redução dos 

danos gástricos no teste de isquemia-reperfusão, com redução da atividade de 

MPO e aumento dos níveis de glutationa total (GSH) apenas para AcoEt. No 

duodeno, BiMeOH e AcoAq apresentaram atividades protetoras frente à lesão 

induzida por cisteamina. Nenhum tratamento agudo (24 hs) do extrato e partições 

foi capaz de reduzir as lesões promovidas pela isquemia-reperfusão, após a 

instalação da lesão. Porém, o tratamento de 6 dias com BiMeOH e AcoEt 

apresentou redução das lesões, acompanhada por diminuição de MPO e 

interleucina 1-β (IL 1-β) e aumento de interleucina 10 (IL-10). A AcoEt apresentou, 

ainda,  aumento de GSH e redução de fator de necrose tumoral α (TNF-α). Por 

outro lado, a AcoAq apenas aumentou os níveis de GSH e IL-10. Após 7 dias de 

tratamento com o extrato e partições, não foi observada redução de lesões 

gástricas induzidas por ácido acético em ratos. Porém, o tratamento por 14 dias 

reduziu as lesões gástricas, e apenas as partições aumentaram GSH. Na avaliação 

da mucosa duodenal por 7 e 14 dias de tratamento também foi observada redução 

das lesões pelo extrato e partições, com aumento de GSH para AcoEt nos períodos 

observados. BiMeOH e AcoAq foram capazes de prevenir e combater a atividade 
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do agente catártico (óleo de rícino) nos experimentos de diarréia induzida, 

observando-se diminuição de fezes aquosas, reduzindo o acúmulo de fluido 

intestinal sem alterar o trânsito intestinal. Além disso, esse último efeito foi revertido 

por naloxona, indicando o envolvimento de receptores opióides. A atividade 

antidiarréica desta espécie também pode estar associada à sua ação giardicida e 

antibacteriana frente à inibição crescimento de Escherichia coli. Ainda, observou-se 

outras atividades antimicrobianas, como inibição do crescimento de 

Staphylococcus aureus e Helicobacter pylori. Por fim, diante da diversidade de 

ações farmacológicas de B. intermedia sobre o trato gastrintestinal, é possível 

estabelecer uma visão integrativa e abrangente das potencialidades terapêuticas 

desta espécie no tratamento das enfermidades do trato digestório. 

 
Palavras-chave: Byrsonima intermedia; Úlcera péptica; Isquemia; Diarréia; 
Roedores; Antioxidante; Compostos sulfidrilicos; Glutationa.
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ABSTRACT 
 

This study evaluated the pharmacological effects of the methanolic extract 
(BiMeOH) and the ethyl acetate (AcoEt) and aqueous (AcoAq) partitions from the 
leaves of Byrsonima intermedia A. Juss, a medicinal species of the brazilian 
Cerrado, in rodent models of gastrointestinal diseases. Although nitric oxide (NO) 
did not participated in gastroprotective action of BiMeOH the involvement of NO as 
well as sulfhydril compounds (SH) in the gastroprotection of AcoAq and AcoEt was 
shown in acute lesion induced by ethanol. Furthermore, only the AcoAq protected 
against NSAID-induced ulcers, with reduced levels of myeloperoxidase (MPO). It 
was also shown the involvement of capsaicin-sensitive neurons in the 
gastroprotection of BiMeOH and AcoEt. The gastric damage induced by ischemia-
reperfusion were not affect by acute (24h) treatment with BiMeOH or partitions but 
the treatment for 6 days reduced the lesions and the MPO activity and increased 
levels of total glutathione (GSH). However, treatment with AcoEt and BiMeOH for 6 
days decreased lesion accompanied by reduction in MPO and interleukin 1-β (IL 1-
β) and increase in interleukin 10 (IL-10). The AcoEt also showed increased GSH 
and reduction of tumor necrosis factor α (TNF-α). On the other hand, AcoAq only 
increased levels of GSH and IL-10. Chronic treatment with BiMeOH, AcoAq or 
AcoEt for 14 days, but not for 7 days, reduced significantly the acetic acid-induced 
gastric lesions in rats with AcoAq and AcoEt increasing significantly the GSH levels 
in this model. In the duodenum, BiMeOH and AcoAq protected against injury 
induced by cysteamine administration. Mucosal lesions the evaluation of duodenal 
mucosa by 7 and 14 days of treatment was also observed reduction of injuries by 
the extract and partitions, up to GSH in AcoEt the period observed. The BiMeOH 
and AcoAq prevented the diarrhea induced by the castor oil decreasing the watery 
stools, reducing the accumulation of intestinal fluid and this latter effect was 
reversed by naloxone, indicating the involvement of opioid receptors. There was no 
alteration in the intestinal transit. The antidiarrhoeal activity of BiMeOH may also be 
related to its giardicidal action and antibacterial growth inhibition of Escherichia coli. 
In addition BiMeOH showed antimicrobial activities against Staphylococcus 
aureus and Helicobacter pylori. Phytochemical screening of AcoAq and AcoEt 
partitions of BiMeOH characterized mostly condensed tannins and flavonoids 
derivatives of quercetin in the AcoAq and AcoEt, respectively. Acute toxicity tests 
showed that a high dose of BiMeOH caused death of some female mice, suggesting 
caution in its use. Altogether the present results demonstrated the antiulcerogenic, 
antidiarreic and antimicrobial activity of B. intermedia confirming its popular 
indication for gastritis and gastrointestinal tract disorders. Given the diversity of 
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pharmacological actions of B. intermedia on the gastrointestinal tract, it is possible 
to establish a comprehensive and integrative view of the therapeutic potential of this 
species in the treatment of diseases of the digestive tract. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Úlcera péptica 
 

As úlceras pépticas são lesões profundas que levam à necrose os 

componentes do tecido epitelial e conjuntivo, incluindo miofibroblastos subepiteliais, 

células do músculo liso, vasos e nervos de porções do trato gastrointestinal que 

ficam expostas a secreção de ácido clorídrico e pepsina (Calam e Baron, 2001).  

Sabe-se que uma grande parcela da sociedade sofre de distúrbios no trato 

gastrointestinal que podem resultar em doenças de elevada gravidade. Nos 

Estados Unidos, 25% da população já tiveram, em algum momento de suas vidas, 

sintomas de doenças gastrointestinais. Essas doenças levam ao consumo de um 

elevado número de medicamentos de supressão ácida para o tratamento de 

alguma forma de dispepsia (Majumdar, Soumerai et al., 2003). Em estudo realizado 

no Hospital das Clínicas na cidade de São Paulo em 2005, 33.4% dos pacientes 

com dispepsias que foram submetidos à endoscopia foram diagnosticados 

positivamente para úlcera péptica, dos quais 26,5% com úlceras duodenais e 7% 

com úlceras gástricas (Marques, Mattar et al., 2011). 

A úlcera péptica abrange tanto as úlceras gástricas quanto as duodenais, e é 

uma doença frequente na população, com grande incidência clínica e chance de 

cura maior que 95% durante o primeiro tratamento. Porém, os elevados índices de 

reincidências que estão entre 65-80% um ano após a cura e quase 100% depois de 

dois anos da interrupção do medicamento, demonstram a relevância desta doença 

na clínica médica. O tratamento definitivo da doença, e principalmente medidas 

preventivas que evitem as elevadas taxas de recidivas da doença, ainda são 

grandes desafios no campo médico. Podem apresentar complicações severas 
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como hemorragias, perfuração e raramente causar penetração nos órgãos 

retroperitoneais causando dores severas (Malfertheiner, Chan et al., 2009), mas 

podem causar morbidade e elevada taxa de mortalidade em seus portadores sem 

manifestação prévia (Fan, Feng et al., 2005; Malfertheiner, Chan et al., 2009).  

A localização mais frequente da úlcera duodenal é na porção do bulbo 

(região proximal ao piloro), no qual todo o conteúdo gástrico entra em contato com 

o intestino delgado. No estômago, o local mais frequente para o surgimento das 

úlceras gástricas é na menor curvatura do estômago, a partir do piloro até a cárdia 

(Malfertheiner, Chan et al., 2009). Ao menos uma vez na vida, 5 a 10% da 

população americana serão acometidas pela úlcera péptica que é duas a quatro 

vezes mais prevalentes que a úlcera gástrica (Sonnenberg e Everhart, 1997);(Chan 

e Leung, 2002).  

Dados epidemiológicos têm demonstrado marcantes variações de incidência 

geográfica, prevalência e suas complicações. O desenvolvimento da úlcera tem 

sido associado ao surgimento da urbanização com aumento da incidência em 

indivíduos nascidos a partir do século 19 (Susser e Stein, 1962; Sonnenberg, 

2006). A compreensão da úlcera péptica mudou muito com a descoberta da 

Helicobacter pylori em 1982 por James Robin Warren e Barry James Marshall 

(Warren e Marshall, 1983; Marshall e Warren, 1984). Esta descoberta mudou o 

conceito da úlcera, de uma doença relacionada apenas à secreção ácida, para uma 

doença infecciosa e consequentemente propiciou a expansão dos estudos da 

úlcera para intensas investigações na área infecciosa. A manutenção da terapia 

supressiva de ácido, que foi seguida após décadas de domínio de intervenções 

cirúrgicas (ressecções gástricas, várias formas de vagotomia) foi então substituída 

por um regime de curto prazo de antibióticos para eliminar a bactéria H. pylori 

(Jama, 1994; Malfertheiner, Megraud et al., 2007). Este estudo, como nova forma 
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de promover a cura das úlceras pépticas, recebeu seu reconhecimento com o 

prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia atribuído a Warren e Marshall em 2005. No 

entanto, este reconhecimento ainda não concluiu o capítulo envolvido com o 

tratamento das úlceras pépticas (Malfertheiner, Chan et al., 2009). Infelizmente, o 

tratamento da úlcera e suas complicações permanece como um grande desafio na 

medicina, principalmente em decorrência do uso frequente das DAINEs, um dos 

medicamentos mais consumidos pela população mundial, que em doses baixas 

são causas cada vez mais importantes das úlceras mesmo em pacientes H. pylori-

negativos (Gabriel, Jaakkimainen et al., 1991; Garcia Rodriguez e Barreales 

Tolosa, 2007). O tratamento das úlceras pépticas não somente tem sido conduzido 

para a redução dos fatores agressivos à mucosa gastroduodenal, mas também ao 

fortalecimento dos fatores defensivos do estômago e duodeno (Venkataranganna, 

Gopumadhavan et al., 1998; Jain e Samuelson, 2006). 

1.2. Homeostasia da mucosa gástrica 
 

O trato gastrintestinal é exposto continuamente a estímulos nocivos que 

podem causar lesões no tecido. Esses estímulos podem ser endógenos como 

produção de suco gástrico e pepsina, ou exógeno, como a ingestão de álcool, 

tabagismo, o uso de antiinflamatórios não-esteroidais (DAINEs), fatores dietéticos, 

estresse, infecções pela bactéria H.pylori, entre outros (Belaiche, Burette et al., 

2002; Chan e Leung, 2002).  

Em resposta a esses estímulos nocivos à mucosa gástrica, existem 

mecanismos protetores que incluem; fatores pré-epiteliais (muco, bicarbonato, 

peptídeos), barreira epitelial (superfícies das células epiteliais justapostas 

secretoras de muco, geradoras de bicarbonato, peptídeos, prostaglandinas-PGs), 
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renovação celular, fluxo sanguíneo, além de inervação sensorial, produção de PGs 

e óxido nítrico (NO) e também mecanismos antioxidantes (Laine, Takeuchi et al., 

2008).  

1.3. Fatores protetores da mucosa  
 

A barreira muco-bicarbonato é a primeira linha de defesa da mucosa gástrica 

(Phillipson, Atuma et al., 2002). O muco é secretado pelas células epiteliais da 

mucosa em todo o trato gastrintestinal, desde o estômago até o cólon, protegendo 

a mucosa contra agentes nocivos. Esta barreira apresenta em sua constituição, 

95% de água e 5% de mucina (Repetto e Llesuy, 2002). O muco, juntamente com o 

bicarbonato secretado pelo epitélio, serve como uma barreira contra a autodigestão 

provocada pelo ácido e pepsina (Allen e Flemstrom, 2005). Quando esta barreira é 

quebrada, uma série de mecanismos é ativada, incluindo a neutralização do ácido 

intracelular, reparação epitelial rápida e manutenção e fluxo sanguíneo da mucosa 

(Laine, Takeuchi et al., 2008).  

Quase todos os mecanismos de defesa da mucosa são estimulados ou 

facilitados pela ação das PGs, que inibem a secreção de ácido, estimulam a 

produção de muco e bicarbonato e secreção de fosfolipideos, aumentam o fluxo 

sanguíneo e aceleram a restituição epitelial e cicatrização da mucosa (Szabo, 

1991; Kobayashi e Arakawa, 1995; Tarnawski, Tanoue et al., 1995; Atay, Tarnawski 

et al., 2000; Halter, Tarnawski et al., 2001; Peskar, 2001; Brzozowski, Konturek et 

al., 2005; Ham e Kaunitz, 2007). A geração contínua de PG do tipo E2 (PGE2) e 

também de prostaciclinas do tipo 2 (PGI2) é crucial para a manutenção da 

integridade e proteção da mucosa contra agentes lesivos e necrozantes (Szabo, 

1991; Kobayashi e Arakawa, 1995; Tarnawski, Tanoue et al., 1995; Peskar, 2001; 
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Brzozowski, Konturek et al., 2005; Ham e Kaunitz, 2007). A atividade protetora das 

PGs na mucosa é mediada principalmente via receptores EP-1, que também 

aumentam a secreção de bicarbonato e fluxo sanguíneo da mucosa, em caso de 

dano, além de diminuir a motilidade gástrica (Takeuchi, Ukawa et al., 1999; Araki, 

Ukawa et al., 2000; Takeuchi, Ogawa et al., 2002). A ativação de receptores EP-2 

levam a diminuição do tônus muscular do trato gastrintestinal, enquanto os 

receptores do tipo EP-3 e 4 afetam a secreção ácida e de muco, respectivamente 

(Takahashi, Takeuchi et al., 1999; Kato, Aihara et al., 2005).  

Outro agente importante na proteção e manutenção da integridade gástrica é 

o NO. Este é produzido por três isoformas enzimáticas (NO-sintases): nNOS 

(neuronal), eNOS (endotelial), e a iNOS induzida (ou inflamatória) que tem sido 

frequentemente caracterizada no trato gastrintestinal. A ativação da iNOS provoca 

danos celulares e consequentemente a sua inibição pode trazer efeitos benéficos a 

atividade célula (Kristjansson, Hogman et al., 2005). Estímulos diversos, como a 

presença de úlcera gástrica gera aumento na atividade da iNOS em contrapartida a 

ativação das nNOS constitutivas que são capazes de mantém a barreira mucosa 

intacta (Kubes e Mccafferty, 2000).  

Estudos realizados por Cho (2001) e Ancha (2003) indicam o envolvimento 

de NO na preservação da mucosa, em modelos experimentais de úlcera gástricas, 

ao favorecer a ação vasodilatadora, redução da peroxidação lipídica e também a 

atuação do NO como agente antiinflamatório nos tecidos. O NO é também um 

importante regulador da secreção de muco no estômago (Wallace e Miller, 2000; 

Chandranath, Bastaki et al., 2002) e seus efeitos são produzidos pela estimulação 

da guanilato ciclase nas células epiteliais. O NO também é responsável por inibir a 

migração de neutrófilos (Banick, Chen et al., 1997) e auxiliar no processo de 

cicatrização da úlcera gástrica (Jadeski e Lala, 1999). Nessa última, a ação do NO 
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produz aumento da deposição de colágeno pelos fibroblastos além de estimular a 

angiogênese (Wallace e Miller, 2000). Entretanto, o NO também pode contribuir 

com a formação das injúrias teciduais em algumas doenças do trato digestório e 

alterar a motilidade gástrica (Wallace, Del Soldato et al., 1999; Cho, 2001), além de 

iniciar respostas inflamatórias quando combinado com outras espécies reativas de 

oxigênio (EROs) (Cho, 2001). 

Outro fator que também contribui para a integridade da mucosa gástrica é a 

formação de compostos sulfidrílicos (SH) que tem como função o fortalecimento 

das ligações das pontes de dissulfeto e a proteção celular ao reduzir a ação das 

EROs (Konturek, Brzozowski et al., 1990; Matsuda, Li et al., 1999). Os efeitos 

gastroprotetores dos compostos SH incluem também a proteção celular frente ao 

estresse oxidativo induzidos por diversos agentes e circunstâncias, como aqueles 

que ocorrem com as exposições tóxicas como o etanol, DAINEs e estresse 

(Takeuchi, Okada et al., 1989; Konturek, Brzozowski et al., 1990; Hernandez-

Munoz, Montiel-Ruiz et al., 2000; Bayir, Odabasoglu et al., 2006). No processo 

inflamatório, são gerados os EROs que iniciam uma reação em cadeia que resulta 

na peroxidação lipídica e morte celular (Tariq, Elfaki et al., 2006). A redução dos 

níveis normais de SH tem impacto significativo na mucosa, tornando-a susceptível 

ao ataque de substâncias ulcerogênicas, afetando o mecanismo defensivo da 

mucosa, facilitando a formação de lesões gástricas (Glavin e Szabo, 1992; Ko e 

Cho, 1995). Em contrapartida, o aumento significativo desses grupamentos na 

mucosa favorece a gastroproteção e o fortalecimento da barreira mucosa (Sener-

Muratoglu, Paskaloglu et al., 2001). Além dos SH, a microcirculação local tem papel 

fundamental na manutenção da integridade da mucosa, pois a mesma é essencial 

para suprir a necessidade de oxigênio e nutrientes, favorecer a produção de muco, 

a secreção de bicarbonato, além de remover substâncias tóxicas deste tecido 
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(Laine, Takeuchi et al., 2008). A microcirculação da mucosa gástrica é alterada 

pelos mediadores secretados pelos nervos sensoriais aferentes e mediadores 

como NO, PGs e bradicinina (Wallace e Ma, 2001). O NO e PGI2 protegem a 

mucosa gástrica contra lesões e combatem a ação prejudicial de vasoconstritores 

como leucotrienos C4, tromboxano A2 e endotelina (Guth, 1992). Quando a 

mucosa gástrica é exposta a um agente irritante, ocorre uma hiperemia local, 

caracterizado por um aumento rápido e acentuado do fluxo sanguíneo. Essa 

resposta hiperêmica é mediada por nervos sensoriais aferentes que permite a 

remoção e/ou diluição do ácido ou agentes nocivos. Tal resposta parece ser 

essencial para a defesa da mucosa visto que sua supressão através da restrição 

mecânica do fluxo sanguíneo leva à intensa necrose hemorrágica (Laine, Takeuchi 

et al., 2008).  

A mucosa gástrica e vasos submucosos são inervados por neurônios 

aferentes sensoriais primários e os nervos formam um plexo denso na base da 

mucosa (Stroff, Plate et al., 1995; Holzer, 2007). As fibras nervosas deste plexo 

entram na lâmina própria (que acompanham vasos capilares) logo abaixo das 

células da superfície epitelial. Essas terminações nervosas são sensíveis ao 

conteúdo luminal e/ou a entrada de ácido da mucosa através de canais de 

sensoriamento. A ativação destes nervos afeta diretamente as arteríolas 

submucosas, que regulam o fluxo sanguíneo (Guth, 1992). A estimulação de 

nervos sensoriais gástricos conduz à liberação de neurotransmissores, como o 

peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) nos terminais nervosos 

localizados dentro ou/em estreita proximidade com os grandes vasos submucosos 

(Stroff, Plate et al., 1995; Holzer, 2006; 2007). A CGRP exerce uma atividade 

protetora da mucosa, provavelmente através de vasodilatação da submucosa 

mediada por produção de NO. Uma interferência em qualquer aspecto da 
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inervação sensitiva, como a ablação dos nervos sensoriais aferentes de forma 

crônica, com elevada dose de capsaicina, por exemplo; diminui a resposta 

hiperêmica e assim, diminui a resistência da mucosa gástrica às lesões (Peskar, 

2001);Holzer, 2006; 2007). 

 

1.4. Fatores agressores da mucosa  
 

Como já citado, uma variedade de fatores endógenos e exógenos podem 

produzir danos à mucosa gástrica. Como exemplo, a ocorrência de eventos 

sistêmicos como o estresse térmico ou aplicação de substâncias irritantes na 

mucosa (Brzozowski, Konturek et al., 1997; Brzozowski, Konturek et al., 2000; 

Kwiecien, Brzozowski et al., 2002). O consumo de álcool pode produzir erosões 

gástricas hemorrágicas e a sua ingestão excessiva pode resultar em gastrite 

caracterizada por edema na mucosa, hemorragia sub-epitelial, esfoliação celular, 

infiltração de células inflamatórias e necrose (Szabo, Trier et al., 1985; Guslandi, 

1987; Ko, Cho et al., 2004). O etanol ainda reduz os SH e glutationa, aumenta à 

formação das ERO que possui comprovada ação ulcerogênica (Szabo, Trier et al., 

1981; Ajaikumar, Asheef et al., 2005). O etanol ainda induz a liberação de 

endotelinas, degranulação de mastócitos, inibição da síntese de PGs e como 

consequência, redução da produção de muco, além de provocar danos no 

endotélio vascular da mucosa, desordem da microcirculação e isquemia, o que 

resulta também na formação de ERO adicionais (Pan, He et al., 2008). 

O uso de DAINE também está associado à ocorrência de erosões na 

mucosa gástrica, úlceras, hemorragias e perfuração bem como aumento do risco 

de complicações graves pela pré-existência de úlceras (Wallace, 2001).  
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No mundo todo, estima-se que 35 milhões pessoas consomem DAINE 

diariamente e cerca de 30% desses usuários podem desenvolver toxicidade no 

trato gastrointestinal decorrente desse uso. Um terço do custo do tratamento de 

pacientes com artrite é referente a efeitos secundários à DAINE. Em geral, pelo 

menos 10 a 20% dos pacientes apresentam dispepsia, no entanto, na presença de 

DAINE a prevalência pode chegar até 50%. Dentro de um período de seis meses 

de tratamento, a desistência do tratamento medicamentoso de artrite, pela 

dispepsia como efeito colateral da DAINE, oscila entre 5-15% dos pacientes. A 

incidência de novas úlceras nestes pacientes artríticos varia entre 10-40% para as 

gástricas e 5 a 15% para as úlceras duodenais. Porém muitos pacientes são 

assintomáticos (Dhikav, 2003). 

Acredita-se que os efeitos nocivos da DAINE no trato gastrintestinal ocorram 

principalmente pela inibição da COX-1, resultantes da diminuição da secreção de 

muco e bicarbonato, fluxo sanguíneo e comprometimento da mucosa em reparar 

defeitos no tecido (Wallace, 1997). O uso de DAINE pode induzir lesão na mucosa 

do trato gastrintestinal por efeitos tóxicos diretos e reduzir as PGs das mucosas, 

que desempenham um papel crucial nos mecanismos de defesa e processos de 

reparação tecidual (Graham e Lu, 2006). A COX está presente em duas isoformas, 

a isoforma constitutiva COX-1, responsável pela manutenção da integridade da 

mucosa gástrica e agregação plaquetária e COX-2, isoforma induzível, que é um 

regulador importante para gerar PGs que medeiam à inflamação e dor (Graham e 

Lu, 2006; (Musumba, Pritchard et al., 2009).  

Fatores de risco para o surgimento ou complicações das úlceras gástricas 

incluem: histórico anterior, idade avançada, uso de DAINE, uso concomitante de 

DAINE, corticosteróides ou anticoagulantes (Huang, Sridhar et al., 2002; Ashworth, 

Peloso et al., 2004). A toxicidade produzida pelo DAINE no intestino apresenta 
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algumas características específicas. O enfraquecimento do esfíncter pilórico leva o 

desenvolvimento de ulceras, tanto gástricas como duodenais, uma vez EUA a 

mucosa gástrica resiste bastante ao ácido, mas não a bile, e vice-versa em relação 

ao duodeno. A bile e as enterobactérias podem potencializar os danos intestinais 

em associação com a DAINE que aumenta a permeabilidade intestinal (Lanas, 

Panes et al., 2003). A resposta inflamatória que se segue a esse evento está 

associada com a indução de iNOS e aumento da produção de NO no intestino 

(Boughton-Smith, Evans et al., 1993; Whittle, 1995; Takeuchi, Yokota et al., 2006).  

A infecção por Helicobacter pylori é também um fator de risco para o 

surgimento de lesões gástricas e duodenais (Suerbaum e Michetti, 2002). A 

infecção por H. pylori é responsável pela maioria das úlceras duodenais (90-95%) e 

gástricas (60-70%)(Shiotani e Graham, 2002), além de estar associada também 

com as gastrites e com o surgimento do adenocarcinoma gástrico (Jain, Shah et 

al., 2007). A infecção por H. pylori é adquirida geralmente na infância e a sua 

descoberta ocorre após um longo período de latência durante o qual ocorre 

progressivo dano gastroduodenal (Graham e Lu, 2006), que inclui uma resposta 

inflamatória caracterizada por infiltração, tanto aguda quanto crônica, de células 

inflamatórias, que tendem a prejudicar a integridade da mucosa, levando à 

formação de úlceras e (Graham e Osato, 2000). A H. pylori provoca uma resposta 

inflamatória na mucosa gástrica com a indução de citocinas no epitélio, 

predominantemente interleucinas 8 e 1β (Crabtree, Peichl et al., 1993; Crowe, 

Alvarez et al., 1995). O influxo de neutrófilos na mucosa com liberação de enzimas 

lisossomais, leucotrienos e ERO, prejudica a defesa da mucosa e impulsiona o 

processo imunopatogênico da úlcera. Os linfócitos T e B ativados por citocinas pró-

inflamatórias e antígenos regulam uma resposta imune local e sistêmica, com 
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liberação de citocinas adicionais (IL 1, 2, 6, 10 e TNF- ) e anticorpos (Karttunen, 

1991; Dixon, 2000). 

Quando os níveis de defesa da mucosa falham ou são invadidos por uma 

lesão luminal, o próximo nível de defesa é a resposta inflamatória aguda (Wallace e 

Ma, 2001). A interleucina-1 beta (IL-1β) e o fator de necrose tumoral (TNF- ) são 

as principais citocinas pró-inflamatórias, que desempenham importante papel na 

inflamação aguda que é acompanhada por infiltração de neutrófilos na mucosa 

gástrica (Konturek, Duda et al., 2000). 

1.5. Radicais livres e defesa antioxidante 
 

Geralmente, os estímulos lesivos sobre a mucosa, responsáveis pelo 

desenvolvimento de úlceras pépticas, são acompanhados por danos 

microvasculares locais, com consequente isquemia, diminuição da distribuição de 

nutrientes, formação de radicais livres e necrose tecidual. (Tarnawski, 2005). Os 

radicais livres estão envolvidos na patofisiologia de inúmeras doenças do trato 

gastrintestinal, como as úlceras e inflamações e em doenças hepáticas (Arthur, 

1988; Rozga, 1989; Yoshida, Yoshikawa et al., 1995). Um radical livre é definido 

como qualquer espécie química que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados.  

As EROs podem ser formadas pela ativação de células inflamatórias, 

durante o metabolismo de xenobióticos ou a partir da xantina oxidase durante 

lesões formadas por isquemia-reperfusão (Blake, Allen et al., 1987; Grisham e 

Granger, 1988).Sequestradores de EROs são utilizados para proteger a mucosa 

gástrica de danos oxidativos e acelerar o processo de cicatrização das úlceras. O 

desequilíbrio entre a formação e a remoção de radicais livres no organismo como 
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resultado da diminuição de antioxidantes endógenos ou do aumento da geração de 

espécies oxidantes gera um estado pró-oxidante que favorece a ocorrência de 

lesões oxidativas e estruturas celulares, podendo resultar na morte celular 

(Halliweel e Gutridge, 2005).  

Assim, para a defesa contra ataques de radicais livres, as células 

desenvolveram diferentes sistemas antioxidantes para manter a homeostase 

celular (Cnubben, Rietjens et al., 2001). De acordo com Augusto (2006) essas 

defesas podem ser enzimáticas (superóxido dismutase, catalases, glutationas 

redutase e peroxidase, peroxirredoxinas, tiorredoxinas); não enzimáticas 

endógenas (glutationa, ácido urico e albumina) e aquelas presentes na dieta 

(vitamina E, beta-caroteno, polifenóis, flavonoides, entre outros).  

 

1.6. Estratégias terapêuticas 
 

Por muitos anos, as úlceras pépticas foram controladas cirurgicamente, com 

altas taxas de morbidade e mortalidade (Gustafson e Welling, 2010). O tratamento 

resumia-se em neutralizar a acidez gástrica com a utilização de antiácidos, tais 

como carbonatos, bismuto e potássio. Desde então, estes antiácidos ainda são 

amplamente utilizados, principalmente para o alivio rápido sintomático da doença 

(Kromer, Postius et al., 2000). Hidróxidos de alumínio e de magnésio são os 

constituintes mais comuns em preparações antiácidas. Porém, por alterar o pH 

gástrico e urinário, os antiácidos tem a capacidade de interagir com uma variedade 

de fármacos, além de apresentar potencial quelante, podendo formar complexos 

insolúveis que atravessam o trato gastrintestinal sem serem absorvidos. 

Adicionalmente o uso destes antiácidos causa comumente alcalose, arrotos, 
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náuseas, distensão abdominal, flatulência, diarréia ou constipação (Brunton, 

2001;(Yuan, Cao et al., 2006). 

A secreção ácida e de pepsinogênio na mucosa gástrica são estimulados 

através de receptores muscarínicos pela acetilcolina. Assim, o bloqueio destes 

receptores poderia ser uma terapia eficaz para o tratamento das úlceras (Pfeiffer, 

Kromer et al., 1995). Com base em sua elevada afinidade para bloquear receptores 

muscarínicos em gânglios da parede do estômago, a pirenzepina foi desenvolvida 

como um medicamento de ação anti-secretória, seguida do desenvolvimento da 

telenzepina, um derivado mais potente com melhor resultados na cicatrização 

(Dammann, Dreyer et al., 1989). Entretanto, vários efeitos colaterais foram 

relatados pelo uso destes medicamentos como: boca seca, visão turva e 

constipação, que juntamente com a inibição incompleta da secreção de ácido 

gástrico, limitaram a sua utilização na clínica.  

 O tratamento da úlcera péptica passou por diversos protótipos importantes. 

Nos anos 70, com a introdução no mercado dos antagonistas de receptores H2, do 

tipo cimetidina e ranitidina, houve uma mudança significativa no panorama do 

tratamento das úlceras pépticas (Kurata, 1983). Os antagonistas de receptor H2 

inibem completamente a interação da histamina com seus receptores, reduzindo 

assim o volume e a concentração de íons H+ no suco gástrico (Jain, Shah et al., 

2007). Estes medicamentos são seletivos e têm pouco efeito sobre os receptores 

H1 e também inibem a secreção ácida pela gastrina, agonistas muscarínicos, 

alimentos, distensão fúndica bem como outros agentes farmacológicos além de 

inibir a secreção ácida basal noturna, o que contribuiu de forma decisiva para a sua 

eficácia clínica (Brunton, 2001). Porém, o uso frequente deste medicamento 

durante o tratamento crônico da doença aumenta significativamente os riscos de 

câncer gástrico (La Vecchia e Tavani, 2002). Posteriormente, as drogas 
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citoprotetoras, como o misoprostol, um análogo da PGE1, foram introduzidas no 

mercado, atuando na inibição da secreção ácida e estimulando os fatores de 

proteção da mucosa gástrica (Monk e Clissold, 1987). Mas, os efeitos colaterais 

decorrentes de seu uso, como a diarréia, e a sua utilização como abortivos (Collins, 

1990), resultou em sua completa retirada do mercado nacional pela vigilância 

sanitária. 

Desde que Karl Scwarz´s em 1910 afirmou “sem ácido, sem úlcera”, o 

desenvolvimento de terapias médicas tem como alvo a secreção gástrica de ácido 

e o mecanismo de defesa da mucosa (Malfertheiner, Chan et al., 2009). Vários 

tratamentos surgiram, mas foram gradualmente substituídos, principalmente após a 

o surgimento da classe mais potente de drogas inibidoras da secreção ácida: os 

inibidores de bomba de prótons (IBP), disponível a partir de 1989. Os IBP 

bloqueiam seletivamente a H+K+/ATPase da célula parietal. Com base no 

pressuposto de que a velocidade da cicatrização da úlcera está associada com o 

grau de supressão ácida, os IBP tornaram-se relevantes na terapia da úlcera 

(Gustafson e Welling, 2010). Os IBP são pró-fámacos, que necessitam de ambiente 

ácido para sua ativação. Estes medicamentos penetram nas células parietais a 

partir do sangue e devido à sua natureza básica fraca, acumulam-se em 

canalículos secretores da célula parietal, onde são ativados por um processo 

catalisado por prótons, resultando na formação de sulfenamida tiofílica ou ácido 

sulfênico (Jain, Shah et al., 2007). Esta forma ativada, reage por meio de ligação 

covalente com o grupo sulfidril de cisteínas do domínio extracelular da 

H+K+/ATPase, que resulta numa inativação irreversível da bomba. A retomada da 

secreção do ácido após o tratamento com os IBP só se reinicia após a inserção de 

novas moléculas de bomba na membrana luminal (Brunton, 2001). Alguns dos 

efeitos adversos dos IBP incluem náusea, diarreia, tontura (Claessens, Heerdink et 
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al., 2002), hipergastrinemia (Robinson, 1999) e infecções entéricas. A extrema 

supressão ácida por longos períodos (em doses do IBP recomendadas na 

terapêutica) podem resultar em acloridia, que por sua vez, podem levar às 

infecções entéricas como febre tifoide, cólera e disenteria (Jain, Shah et al., 2007). 

Interações dos IBP com outras drogas podem levar à diminuição da absorção de 

drogas como griseofulvina, cetoconazol, vitamina B12, sais de ferro, entre outros. 

Existem relatos de variação individual em resposta aos IBP que podem causar 

hipergastinemia, pólipos gástricos e carcinomas além de dores abdominais, 

diarréia, náusea e dor de cabeça (Mullin, Gabello et al., 2009). 

Alguns estudos relatam os efeitos nocivos dos IBP associados à infecção 

por H. pylori, os quais podem agravar o quadro de gastrite, levando às sérias 

complicações do trato gastrointestinal (Stolte, Meining et al., 1998; Suzuki, Suzuki 

et al., 2002; Uemura, Okamoto et al., 2002).  Estes autores também relatam que 

pacientes H. pylori positivo em tratamento com IBP como omeprazol e lansoprazol 

ou com antagonistas de receptor H2 como a ranitidina apresentam mudanças no 

padrão de gastrite, com consequente ativação de neutrófilos no corpo gástrico. 

Estudos indicam um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer gástrico 

após o uso prolongado dos IBP (Sousa et al., 2002; Marcolin et al., 2004). Somado 

a isso várias reações adversas já foram descritas para os IBP dos quais destacam-

se: Zlabek e Anderson (2002) descrevem a presença de reações adversas graves, 

como trombocitopenia; Ra e Tobe (2004) citam a nefrite intersticial aguda; Fisher 

Le Couteur (2001) a nefrotoxicidade e hepatotoxicidade; reações anafiláticas 

(Gonzalez, Soriano et al., 2002) e a presença de ginecomastia e impotência em 

usuários de IBP (Sabesin, 1993). A supressão gástrica extrema causada por 

drogas antisecretórias induz interações leucocitárias no endotélio via liberação de 

gastrina, que é um estimulante da secreção ácida gástrica e é considerado um 
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agente pró-inflamatório, contribuindo para a inflamação causada pela H. pylori 

(Alvarez, Ibiza et al., 2006; Alvarez, Ibiza et al., 2007). 

 Além dos efeitos colaterais dos medicamentos antiulcerogênicos disponíveis 

no mercado, outro fator importante é o fato do mercado farmacêutico brasileiro ser 

composto predominantemente por empresas multinacionais que vendem 

predominantemente produtos originados a partir de pesquisas desenvolvidas em 

seus países, elevando os custos dos medicamentos e dificultando o seu acesso 

pela população com baixa renda. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) cerda de 65 a 80% da população, principalmente dos países em 

desenvolvimento, usam como medicamentos extratos ou porções oriundas de 

plantas, devido á falta de recurso e/ou difícil acesso à medicina moderna (Calixto, 

Kassuya et al., 2005; Gurib-Fakim, 2006). 

Desse modo, o tratamento das úlceras pépticas constitui ainda um grande 

desafio e torna-se necessário o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos 

mais eficazes, menos tóxicos e de custo mais acessível. Segundo Schmeda-

Hirschmann (2005), dentre as diversas fontes de novas moléculas 

farmacologicamente ativas, as originárias de produtos naturais são consideradas 

fontes importantes de novas moléculas para o tratamento da úlcera péptica. Aliado 

a isso, estudos têm demonstrado que substâncias de origem vegetal, apresentam 

atividade antiúlcera bastante significativa (Borrelli e Izzo, 2000; Rodriguez et al., 

2004; Marques et al., 2006). 
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1.7. Diarréia  
 

Além das úlceras gástricas, outra doença que acomete a população de 

países em desenvolvimento é a diarréia. 

Apesar do avanço na compreensão das causas, do tratamento e da 

prevenção da diarréia, aproximadamente 4.6 milhões de pessoas, incluindo 2.5 

milhões de crianças morrem anualmente em decorrência da diarréia  (Kosek, Bern 

et al., 2003; Thapar e Sanderson, 2004) principalmente em países em 

desenvolvimento. Segundo Oliveira (2010) no período de 1995 a 2005, ocorreram 

39.421 mortes por diarreia e 1.505.800 internações associadas a esta doença em 

crianças menores de um ano de idade no Brasil.  

É uma das mais prevalentes desordens humanas e compreensivelmente sua 

cura ocupa um lugar especial nos anais de medicina (Massee e McGahey, 2001). A 

OMS define como diarréia a ocorrência de fezes em estágios aquosos durante o 

período de 24 horas (Allen, Okoko et al., 2004). A maior causa de mortes por 

diarréia é decorrente da desidratação, que resulta da perda de eletrólitos nas fezes 

(Brijesh, Daswani et al., 2006). A diarréia e disenteria estão associadas à 

condições precárias de higiene e falta de conhecimento sobre suas causas e 

danos. Os sintomas incluem febre, vômito, dor abdominal além de perda de sangue 

pelas fezes  (Otshudi, Foriers et al., 2000). A diarréia apresenta-se como potencial 

causa de morbidade e mortalidade, especialmente em crianças e jovens de países 

em desenvolvimento. Plantas medicinais são promissoras fontes de drogas 

antidiarrêicas (Maikere-Faniyo, Van Puyvelde et al., 1989; Almeida, Karnikowski et 

al., 1995); Por esta razão, organizações internacionais como a OMS têm 

encorajado estudos para o tratamento e prevenção da diarréia dependendo de 

tradicional prática medicinal (Lutterodt, 1989). 
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1.8. Byrsonima intermedia 
 

O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo. Toda essa 

biodiversidade está distribuída em grandes biomas, como o Cerrado, Floresta 

Amazônica, Caatinga, entre outros. Nas áreas de Cerrado, muitas plantas têm sido 

utilizadas como medicamentos por habitantes da região.  

A espécie Byrsonima intermedia, aparece no cenário de plantas utilizadas 

como medicinais, sendo conhecida como murici-pequeno. Este arbusto do Cerrado 

é considerado medicinal por sua propriedade antiúlcera e adstringente nas 

diarreias e disenterias. Estudos conduzidos por Alves et al. (2000) revelaram que o 

extrato metanólico obtido a partir das folhas de B. intermedia destacou-se como um 

candidato promissor ao combate da esquistossomose por sua atividade 

molusquicida. Estudos recentes (Moreira, Vilela et al., 2011; Orlandi, Vilela et al., 

2011) demonstraram atividade antinociceptiva e anti-inflamatória de folhas e 

cascas de Byrsonima intermedia em modelos experimentais in vivo. As folhas são 

tradicionalmente utilizadas para o tratamento da febre, tuberculose, infecções 

fúngicas e bacterianas, bem como doenças dérmicas e gastrointestinal (Nogueira, 

Paiva, et al., 2007; Agra, Silva et al., 2008). 
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2. OBJETIVO 
Encontrar extratos vegetais farmacologicamente ativos com potencial 

terapêutico para o combate e/ou prevenção das úlceras pépticas e a diarréia e 

oferecer novas opções terapêuticas que possuam um melhor efeito terapêutico e 

promovam a ausência ou atenuação dos efeitos adversos. Com este intuito, neste 

projeto foi realizada a investigação farmacológica dos mecanismos de ação do 

extrato metanólico e partições de Byrsonima intermedia frente à úlcera péptica e 

diarréia experimental. 

 

Para tanto, são objetivos específicos do projeto: 

 

a) Investigar os mecanismos de ação envolvidos na atividade antiulcerogênica 

(gástrica e duodenal) do extrato e das partições de B. intermedia em 

modelos animais que simulam a ação dos principais fatores ulcerogênicos 

endógenos e exógenos; 

 

b) Caracterizar os mecanismos envolvidos na atividade antidiarrêica do extrato 

e partições de B. intermedia em modelos animais; 

 

c) Caracterizar o envolvimento das porções aquosas e acetato obtidos da 

partição acetato de etila de B. intermedia nas ações antiulcerogênicas e 

antidiarrêicas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Coleta e preparo do material vegetal 
 
O material vegetal foi coletado em julho de 2007 na cidade de Pratânia, São Paulo. 

O material vegetal fértil foi identificado pelo Professor Jorge Tamashiro, do Instituto 

de Biologia, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e o voucher (ref. 

Nº 24164) foi depositado no Herbário do Instituto de Biociências da UNESP de 

Botucatu. Após a coleta do material fresco, foi realizada a separação das folhas de 

Byrsonima intermedia, que foram devidamente secas e trituradas em moinho de 

faca. O material vegetal foi colocado em contato com o solvente metanol (P.A.) e 

após sete dias de extração com o solvente, foi realizada a filtração do conteúdo 

obtido em filtro a vácuo. Em seguida, o extrato foi concentrado através de 

evaporação em rotaevaporador a 60 C e resultou no extrato metanólico das folhas 

de B. intermedia. (BiMeOH) A extração da partição acetato de etila foi realizada a 

partir do extrato metanólico, submetido à extração por partição com uma mistura de 

acetato de etila e água, na proporção 1:1 (v:v). As diferentes fases foram 

separadas em Partição Acetato de Etila porção Acetato (AcoEt) e Partição Acetato 

de Etila porção Aquosa (AcoAq). 

 

3.2. Análise fitoquímica  
 

As quantificações fitoquímicas foram realizadas no Instituto de Química, da 

UNESP, Campus de Araraquara-SP, em parceria com a Profa. Dra. Miriam 

Sanomiya e com o Prof. Dr. Clenilson M. Rodrigues, supervisionados pelo Prof. Dr. 

Wagner Vilegas. 

As separações cromatográficas foram realizadas em um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (analítico gradiente quaternário) modelo PU-2089 

(Jasco®), acoplado a um detector de arranjo de foto diodos, modelo MD-2010 

(Jasco®) e a um injetor automático modelo AS-2055 (Jasco®). Em modo analítico, 

foi utilizado coluna de fase reversa RP18, modelo Synergi Hydro (Phenomenex®) 

de 250 x 4,6 mm, com partículas de tamanho médio de 4 μm, com coluna de 
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guarda (Phenomenex®) de 4 x 3 mm. Amostras e padrões foram injetados através 

de um injetor Rheodyne 7125 (Rheodyne®) com um loop variável de capacidade 

máxima de 100 μl. Uma balança analítica FA2104N, de capacidade para 200 g e 

precisão de 0.001 g (Bioprecisa®), foi usada na pesagem dos extratos. 

Amostras foram preparadas pesando-se 10 mg de cada extrato, estas foram 

solubilizadas em 1 mL de uma mistura composta por MeOH/H2O (3:7, v:v). Depois 

de solubilizadas, as amostras foram filtradas em membrana de nylon com 

porosidade de 0.22 μm e o filtrado adicionado em balão volumétrico de 2 mL. O 

volume final do balão foi completado com a mistura de MeOH/H2O (3:7, v:v) e a 

solução resultante armazenada em vial de 2 mL para posterior análise por HPLC.  
 

3.3. Animais 
 

Foram utilizados ratos albinos Wistar (150 a 200g) e camundongos albinos 

Swiss, machos e fêmeas (25-35g), provenientes do Biotério Central da UNESP-

Botucatu, aclimatados às condições do biotério setorial por pelo menos sete dias 

antes da manipulação experimental, sob temperatura de 23  2 C e ciclo 

controlado de 12 horas de claro-escuro. Os animais foram alimentados com ração 

Guabi  e água ad libitum. Todos os experimentos obedeceram a protocolos 

experimentais submetidos à Comissão de Ética na Experimentação Animal, do 

Instituto de Biociências da UNESP – Botucatu (CEEA 18/05).  

 

3.4. Toxicidade aguda e subaguda 
 

 

3.4.1. Toxicidade aguda e screening hipocrático (Brito, 1994) 
 

Foram utilizados camundongos machos e fêmeas Swiss (n=10), divididos 

em grupos: um grupo tratado com o veículo (salina) ou tratados com uma única 

dose aguda de 5.000 mg/kg do BiMeOH. Os tratamentos foram realizados 

oralmente e os parâmetros comportamentais, descritos por Brito (1994) e presentes 
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no anexo 1, foram observados aos 30, 60, 120, 240 e 360 min. após a 

administração do extrato. O peso corporal dos animais foi avaliado diariamente por 

14 dias, após o início do experimento, bem como o número de mortes dos animais 

durante todo o período. No décimo quarto dia, todos os animais foram mortos 

(câmara de CO2) e foram pesados órgãos como: coração, fígado, pulmão, baço, 

rins, testículos, ovários e úteros. Esta pesagem foi realizada para a determinação 

analítica e comparativa entre os diferentes grupos submetidos ao tratamento com o 

veículo e o extrato.  

3.4.2.  Avaliação da Toxicidade Subaguda  
 

O experimento de toxicidade subaguda é uma estimativa das propriedades 

tóxicas in vivo da substância teste na sua dose efetiva. Esta avaliação foi realizada 

juntamente com análise do efeito cicatrizante do extrato e partições. Ratos machos 

Wistar foram separados em diferentes grupos, a saber: controle negativo (tratado 

com o veículo salina), BiMeOH (500 mg/kg), AcoAq ou AcoEt (100 mg/kg). Os 

tratamentos foram realizados diariamente durante 14 dias pela via oral (v.o.). O 

peso dos animais foi registrado durante os 14 dias de tratamento. No 15° dia os 

diferentes grupos foram mortos e os órgãos (coração, fígado, rins, pulmões, baço e 

testículos) foram removidos para pesagem, o sangue foi coletado para análise 

bioquímica de parâmetros como: glicose, uréia, creatinina, aspartato 

aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT) e Gama glutamil 

transpeptidase (Gama-GT). 

 

3.4.3. Lesões Ulcerosas 
 

Nos testes de avaliação da atividade antiulcerogênica do BiMeOH, AcoAq ou 

AcoEt, as drogas-padrão; cimetidina, carbenoxolona ou lansoprazol foram usadas 

como controles positivos e indicadas em cada modelo de lesão gástrica ou 

duodenal. Todos os tratamentos foram realizados oralmente em dose-volume de 10 

mL/kg. Em cada experimento foi utilizado ainda um grupo controle negativo que 

recebeu um volume equivalente de uma solução salina 0,9%, veículo no qual foi 

solubilizada a amostra vegetal ou as drogas-padrão. Em determinados modelos 
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experimentais ainda, foi acrescentado um grupo denominado de Sham (grupo de 

animais submetido às mesmas condições experimentais dos demais grupos, porém 

sem nenhum tratamento). Ratos ou camundongos foram mantidos em gaiola 

especial (com tela no assoalho para evitar coprofagia) sem maravalha e 

submetidos a jejum de ao menos 12 horas, dependendo do modelo. Para a 

quantificação das lesões, os estômagos ou duodenos foram colocados entre placa 

de vidro, os quais foram escaneadas para realização da quantificação, através do 

aplicativo AVSoft® (mm2). 

 

 

3.4.4.  Atividade Gastroprotetora 
 

a) Indução de lesão gástrica pela administração de indometacina (DAINE).  
Ratos Wistar machos foram separados em grupos (n=7), submetidos a jejum 

de alimento de 12h e com água ad libitum. Em seguida os ratos foram submetidos 

aos diferentes tratamentos com: salina (veículo), cimetidina (100 mg/kg), AcoEt ou 

AcoAq (100 mg/kg). Transcorridos 30 minutos do pré-tratamento, o agente lesivo 

indometacina (50 mg/kg solubilizada em Carbonato de Sódio 0,5%) foi 

administrado oralmente para todos os grupos. Após 6 horas, todos os animais 

foram mortos e os estômagos retirados para leitura das lesões gástricas. Tiras do 

estômago foram retiradas e pesadas para posteriores procedimentos bioquímicos 

(Djahanguiri, 1969; Guidobono, Pagani et al., 1997). 

 

b) Determinação do papel dos grupamentos sulfidrílicos na citoproteção.  
Após o jejum, os ratos Wistar foram divididos em dois grupos: 1 – recebeu a 

administração intraperitoneal (i.p.) de salina e 2 – administração i.p. de NEM (N-

etilmaleimida -10 mg/kg), um bloqueador dos grupamentos sulfidrilas. Após 30 

minutos, todos os grupos de animais receberam os respectivos tratamentos orais: 

salina (veículo), carbenoxolona (100 mg/kg), BiMeOH (500 mg/kg) ou AcoEt ou 

AcoAq (100 mg/kg). Após uma hora, os animais receberam a administração oral de 

1 mL de etanol por animal (Morimoto, Shimohara et al., 1991) e após 1h da 

administração do agente lesivo, todos os animais foram mortos, seus estômagos 

foram removidos e abertos ao longo da grande curvatura, colocados em placas de 
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vidro e escaneadas para avaliação da área de lesão. Tiras dos estômagos foram 

retiradas e pesadas para posterior procedimento de dosagem bioquímica (Matsuda, 

Li et al., 1999). 

 

c) Determinação do papel do NO na citoproteção  
Ratos Wistar machos submetidos a jejum foram divididos em grupos de 

acordo com os respectivos tratamentos. Ratos machos Wistar (n=7) foram divididos 

em 10 grupos, no qual 5 grupos foram pré-tratados pela via i.p. com 70 mg/Kg de 

L-NAME (inibidor da NO-sintase L-NG-Nitroarginine Methyl Ester) e os outros 5 

com salina. Trinta minutos após este procedimento inicial, os grupos receberam por 

via oral os respectivos tratamentos (veículo, carbenoxolona, extrato BiMeOH na 

dose 500 mg/kg ou com as partições AcoEt ou AcoAq-100 mg/kg). Após uma hora, 

os animais foram submetidos à administração oral com etanol (1 mL/animal) e 

decorrido 1h do tratamento com o etanol os animais foram mortos, seus estômagos 

foram removidos e abertos ao longo da grande curvatura, colocados em placas de 

vidro e escaneadas para posterior avaliação macroscópica das lesões. Tiras dos 

estômagos foram retiradas e pesadas para posteriores procedimentos de dosagens 

bioquímicos (Morimoto et al., 1991; Matsuda, Li et al., 1999). 

 

d) Avaliação do papel dos nervos sensíveis a capsaicina na gastroproteção  
Para avaliar o envolvimento dos receptores vanilóides (VR-1) no efeito 

gastroprotetor de Byrsonima intermedia, os animais foram pré-tratados pela via s.c. 

com o bloqueador não-seletivo do receptor vanilóide Ruthenium Red (RR) na dose 

de 6.0 mg/kg. Ratos machos Wistar (n=5-7) foram divididos em 10 grupos, no qual 

5 grupos foram pré-tratados com RR e os outros 5 com salina. Trinta minutos após 

o pré-tratamento, os animais receberam por via oral com veículo (salina), 

capsaicina (4 mg/kg), BiMeOH (500 mg/kg), AcoAq ou AcoEt (100 mg/kg). 

Decorridos 60 min. do pré-tratamento, todos os grupos foram tratados com 1 mL de 

etanol absoluto, via oral, para a indução de úlceras gástricas (Morimoto, Shimohara 

et al., 1991). Uma hora após a administração do etanol os animais foram mortos 

para a caracterização da área de lesão gástrica e tiras do tecido foram pesadas e 

armazenadas para determinações bioquímicas ((Pongpiriyadacha, Matsuda et al., 

2003), com modificações). 
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e) Indução de lesão gástrica por isquemia/reperfusão  
Ratos Wistar (n=8-10) foram separados em diferentes grupos: controle 

negativo (veículo), controle positivo (lansoprazol 30 mg/kg) e os tratamentos 

BiMeOH (500 mg/kg), AcoAq ou AcoEt (100 mg/kg). Trinta minutos após os 

tratamentos orais descritos anteriormente, os animais já anestesiados com Xilasina 

e Ketamina (0.4 e 0.8 mg/kg, respectivamente - administradas via intramuscular) e 

sem seguida cada animal tive o seu abdômen aberto para exposição da artéria 

celíaca. Após a identificação da artéria celíaca, a mesma foi isolada e um clamp 

microvascular foi colocado nessa artéria, para a interrupção do fluxo sanguíneo 

gástrico por trinta minutos. Após este período de isquemia, o clamp foi removido 

(para permitir a reperfusão) e permaneceu aberto durante os 60 minutos 

subsequentes. Ao final, os animais foram mortos, os estômagos foram removidos 

para caracterização da área de lesão gástrica e tiras do tecido foram pesadas e 

armazenadas para determinações bioquímicas (Ueda, Yoshikawa et al., (1989). 

3.4.5. Úlceras duodenais induzidas por cisteamina  
 

A úlcera duodenal em ratos foi induzida por administração oral de cisteamina 

hidroclorídrica (300 mg/kg de peso corporal) em 19% de solução aquosa em 

intervalos de 4 horas, em 2 administrações (dose final de cisteamina: 600 mg/kg). 

Os ratos, após jejum de 2 horas, foram pré-tratados com lansoprazol (30 mg/kg – 

controle positivo), com o veículo salina (controle negativo), BiMeOH (500 mg/kg), 

AcoAq ou AcoEt (100 mg/kg) trinta minutos antes da primeira administração da 

cisteamina. Decorridas 24h do início do jejum, os animais foram mortos, os 

duodenos foram retirados e abertos para classificação e análise das lesões. Tiras 

do duodeno foram retiradas, pesadas e armazenadas para os procedimentos 

bioquímicos (Szabo e Pihan, 1987). 

 

3.4.6. Atividade Cicatrizante gástrica e duodenal 
 

a) Indução de lesão gástrica por isquemia/reperfusão  
Ratos Wistar foram anestesiados com Xilasina e Ketamina (administrados 

via intramuscular na dose de 0.4 e 0.8 mg/kg, respectivamente) e tiveram o 
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abdômen aberto para exposição da artéria celíaca. Após a identificação, a artéria 

celíaca foi isolada, submetida a um processo de limpeza e eliminação de 

aderências e eventual tecido adiposo. Um clamp microvascular foi colocado nessa 

artéria, interrompendo o fluxo sanguíneo gástrico por trinta minutos. Após este 

período de isquemia, o clamp foi removido (para permitir a reperfusão), a incisão foi 

suturada e os animais retornaram ao biotério para a recuperação pós-cirúrgico. 

Decorridas 24 horas da cirurgia, os animais foram separados em diferentes grupos: 

controle negativo (veículo), controle positivo (lansoprazol 30 mg/kg) e os 

tratamentos BiMeOH (500 mg/kg), AcoAq ou AcoEt (100 mg/kg). Os tratamentos 

foram realizados por administração única (24 horas após a cirurgia) ou por um 

período de 6 dias consecutivos, após a cirurgia. Ao final, os animais foram mortos, 

os estômagos foram removidos para caracterização da área de lesão gástrica e 

tiras do tecido foram pesadas e armazenadas para determinações bioquímicas 

(Ueda, Yoshikawa et al.,1989 ;(Konturek, Brzozowski et al., 2006). 

 

b) Indução de lesão gástrica ou duodenal por ácido acético  
Ratos Wistar foram anestesiados e tiveram o abdômen aberto para 

exposição do estômago ou duodeno. Um tubo plástico de 4,2 mm de diâmetro 

interno foi firmemente aplicado à superfície serosa da parede do estômago ou 

duodeno (5 mm aproximadamente distante do piloro). O volume de 70μl de ácido 

acético à 80% foi aplicado por 20 segundos na superfície gástrica ou 10 segundos 

na superfície serosa do duodeno. O ácido acético foi então removido 

completamente e a superfície do tecido foi lavada com solução salina. O animal foi 

suturado e mantido em observação durante 24 horas após a cirurgia. Após a 

determinação do estado do animal pós-cirúrgico, os mesmos receberam tratamento 

oral: veículo, lansoprazol (30 mg/kg),  BiMeOH (500 mg/kg), AcoAq ou AcoEt (100 

mg/kg) durante 7 ou 14 dias para ambos os procedimentos (lesão gástrica ou 

duodenal). No final do período de tratamento, os animais foram mortos e o 

estômago ou duodeno foi removido para análise macroscópica da lesão e tiras do 

tecido foram pesadas e armazenadas para determinações bioquímicas (Okabe, 

Roth et al., 1971); modificado por Konturek et al. (1988). 
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3.4.7. Quantificação Bioquímica 
 

Para a realização das determinações bioquímicas, foi adicionado ao 

experimento um grupo denominado de Branco que não passou por intervenção 

cirúrgica ou administração de agentes lesivos. 

 

a) Glutationa Total (Anderson, 1985) 
 As tiras de estômago ou intestino retiradas nos procedimentos experimentais 

descritos anteriormente, foram pesadas e armazenadas em 1 mL de solução de 

ácido tricloroacético a 5% (TCA). O conteúdo de glutationa total do estômago foi 

determinado utilizando a substância 5,5’ditio-bis (2-ácido nitrobenzóico) (DTNB). A 

reação enzimática é constituída de 200 l da amostra contendo 2 mg/mL de 

proteína, 0,2 M de tampão fosfato pH 8,0; 0,5 mM DTNB (2 mg em 10 mL de citrato 

de sódio 1%) em um volume final de 2 mL. A absorbância foi determinada em 412 

nm utilizando um espectrofotômetro e a concentração de glutationa total foi 

expressa utilizando o coeficiente de extinção de 13,6 mM. 

 

b) Mieloperoxidase – MPO  
As tiras de tecidos (estomago ou duodeno) armazenadas foram pesadas e 

congeladas à -80ºC até o momento da quantificação. Foi utilizado o tampão de 

reação HTAB (a 0,5% em tampão fosfato sódico 50 mM, pH 6,0) que atua como 

detergente quebrando os grânulos dos neutrófilos que contém a enzima, que então 

foi liberada. A atividade enzimática foi determinada seguindo a cinética da reação 

da enzima com água oxigenada do tampão de reação, sendo que 1 unidade de 

MPO determinada é capaz de degradar 1 nmol/min de água oxigenada a 25ºC. A 

atividade da MPO é proporcional ao número de neutrófilos infiltrados na mucosa. A 

absorbância foi determinada em 450 nm utilizando um espectrofotômetro (Krawisz, 

Sharon et al., 1984). 

 

c) Fator de necrose tumoral α (TNF- )  
 Para a quantificação de TNF , as amostras do estômago foram 

acondicionadas em tubos com tampão PBS pH 7.4 (1/20 v/v). Os tubos foram 

centrifugados a 12.000 rpm durante 10 min. Os sobrenadantes foram congelados a 
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-80ºC até o ensaio. O TNF-  (DY510) foi quantificado pela técnica imunoenzimática 

(ELISA) detectável em absorbância de 450 nm, seguindo orientações técnicas do 

fabricante (Camuesco et al., 2004). 

 

d) Interleucina 1β (IL-1β) 
Tiras de estômagos submetidos ao procedimento de isquemia-reperfusão 

foram homogeneizados em 1  mL de tampão fosfato, seguida por centrifugação das 

amostras. A dosagem de IL 1-β (DY501) foi determinada pela técnica 

imunoenzimática (ELISA) detectável em absorbância de 450 nm seguindo 

orientações técnicas do fabricante (Smith, Krohn et al., 1985). 

 

e) Interleucina 10 (IL-10)  
 Tiras de estômagos de ratos submetidos ao modelo de indução de 

lesão por isquemia-reperfusão e tratados por 6 dias com BiMeOH (500 mg/kg), 

AcoAq ou AcoEt (100 mg/kg) foram homogeneizados em 1 mL de tampão fosfato 

0,1M (pH=7.4), seguida por centrifugação a 12.000 rpm das amostras. A 

concentração de IL-10 foi caracterizada pela técnica de ELISA com auxilio do Kit da 

empresa R&D systems e a leitura da absorbância foi realizada a 450 nm (Smith, 

Krohn et al., 1985). 

 

3.4.8. Atividade Antidiarrêica 
 

a) 3.8.1. Avaliação da Atividade Antidiarrêica  
Camundongos Swiss machos (n=7-8) foram divididos aleatoriamente em 

grupos controle (negativo tratados com veículo) e controle positivo (loperamida 3 

mg/kg) e tratamentos (BiMeOH, AcoEt ou AcoAq). Cada animal foi colocado em 

gaiola individual, sem contato com as fezes, cujo assoalho foi recoberto por papel 

filtro (mata-borrão). O extrato BiMeOH foi avaliado na dose de 500 mg/kg enquanto 

AcoAq e AcoEt foram avaliadas em diferentes doses: AcoAq – 100, 180, 250 e 

353.35 mg/kg e AcoEt 100 e 146.65 mg/kg  Após 30 min., cada animal recebeu 0,2 

mL de óleo de rícino (v.o.) que é o agente catártico indutor das diarréias. Os 

parâmetros foram analisados por um período de 4 horas após a administração do 

agente catártico. Foram avaliados os tempos de início das fezes aquosas 
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(evacuações) e as excreções foram classificadas seguindo um score numérico 

baseado na consistência de evacuação (stool) atribuída como segue: stool=1 – 

normal, stool=2 – semi-sólido e stool=3 aquoso (Awouters, Niemegeers et al., 1978; 

Mukherjee, Saha et al., 1998). 

 

b) Determinação da motilidade intestinal  
Camundongos Swiss machos (n=7), em jejum foram divididos em grupos, 

que receberam seus respectivos tratamentos orais: salina (controle negativo), 

atropina 5 mg/kg (i.p., controle positivo), AcoEt ou AcoAq (100 mg/kg). Após trinta 

minutos, todos os animais receberam carvão ativado 10% (p.o.) em volume de 10  

mL/kg. Meia hora após a administração do carvão, todos os animais foram mortos. 

O passo seguinte foi à remoção de todo intestino delgado juntamente com o 

estômago, para a realização da medição do comprimento total do intestino e a 

distância percorrida pelo carvão ativado, para a obtenção da relação entre a 

distância percorrida e comprimento total do intestino (Stickney e Northup, 1959) 

com modificações). 

 

c) Determinação do acúmulo de fluido intestinal induzido por óleo de rícino  
Camundongos Swiss machos (n=7), em jejum foram divididos em grupos, 

que receberam os tratamentos orais: salina (controle negativo), morfina 10 mg/kg 

(s.c. como controle positivo), BiMeOH (500 mg/kg), AcoEt (100 mg/kg) ou AcoAq 

(100, 250 ou 353.35 mg/kg). Após 60 min., todos os animais receberam óleo de 

rícino (0,2 mL/animal) e meia hora após a administração do agente catártico, os 

animais foram mortos e foi retirado o intestino delgado a partir do piloro até o 

entroncamento ileocecal. Foram realizadas pesagens do: intestino cheio, conteúdo 

intestinal e intestino vazio (Robert, Nezamis et al., 1976);(Di Carlo, Autore et al., 

1993). Para avaliar a participação da via opióide nesta atividade, naloxona (30 

mg/kg, i.p.) foi administrada 15 min. antes dos pré-tratamentos. 

 

d) Avaliação do efeito curativo da diarreia induzida por óleo de rícino 
Camundongos Swiss receberam 0,2  mL/animal de óleo de rícino e foram 

tratados com BiMeOH (500 mg/kg) ou AcoAq (265 mg/kg) quinze minutos após a 

administração do agente catártico. Os parâmetros foram analisados por um período 

de 4 horas após a administração dos tratamentos. Foram avaliado o tempo de início 
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das fezes aquosas (evacuações) e as excreções foram classificadas seguindo um 

score numérico baseado na consistência de evacuação (stool) atribuída como 

segue: stool=1 – normal, stool=2 – semi-sólido e stool=3 aquoso (Awouters, 

Niemegeers et al., 1978; Mukherjee, Saha et al., 1998).  

 

 

 

 

3.4.9. Ensaios in vitro 
 

a) Atividade sobre o crescimento em Giárdia 
 Foram empregados trofozoítos de Giardia duodenalis pertencentes à cepa 

Portland 1 (P-1), isolada e axenizada nos Estados Unidos, a partir de aspirado 

duodenal de paciente do sexo feminino com giardíase crônica e mantidas no 

Laboratório de Giardíase do Departamento de Parasitologia do Instituto de 

Biociências/Unesp/Botucatu/SP; empregada como amostra referência. Os cultivos 

de trofozoítos de Giárdia foram mantidos em tubos Vacutainer  (5  mL) contendo 

meio TYI-S-33 suplementado com bile bovina, em estufa a 37 C. Para a 

manutenção dos cultivos, os repiques foram feitos a cada 72-96 horas, retirando-se 

do meio exaurido uma suspensão de trofozoítos (aproximadamente 104 

trofozoítos/0.01  mL) e transferindo-a para um tubo contendo meio novo.  

Para o ensaio de inibição, 105 trofozoítos na fase log de crescimento e as 

diferentes concentrações do BiMeOH (125, 250 ou 500μg/ml) foram incubados em 

meio TYI-S-33 a 37ºC por 24, 48 e 72 horas. Controles foram incluídos em todos os 

experimentos (controle negativo: culturas contendo apenas os parasitas; controle 

positivo: culturas tratadas com metronidazol a 40 g/ mL). Após os períodos de 

incubação, os tubos foram mantidos em banho de gelo por 10 min., centrifugados a 

1300 rpm (10 min.) e os trofozoítos obtidos foram contados em câmara de 

Neubauer. Os ensaios foram realizados em triplicata e o efeito dos extratos sobre o 

crescimento de G. duodenalis foi avaliado comparando-se o número de organismos 

recuperados nas culturas tratadas com o número de trofozoítos presentes nas 

culturas controle.  
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b) Atividade sobre o crescimento em Staphylococus aureus, Escherichia coli e 
Helicobacter pylori  
BiMeOH foi avaliada nas seguintes concentrações: 125, 250, 500 ou 1000 

μg/ mL na presença de H. pylori (ATCC 43504 isolado de pacientes com úlcera 

duodenal). O extrato foi avaliado também na presença de S. aureus (ATCC 25923) 

e E. coli (ATCC 25922). As bactérias foram mantidas, durante a realização dos 

ensaios, em meio de cultura nutriente-ágar, sendo repicadas periodicamente. Foi 

utilizado claritromicina e ampicilina como controles, respectivamente. As placas 

foram examinadas visualmente e espectrofotometricamente, determinando-se a 

concentração inibitória mínima (MIC) de BiMeOH. Os resultados só foram 

considerados válidos quando o MIC dos controles apresentou valores dentro 

daqueles estabelecidos pelo Comitê Nacional para Padrões de Laboratório Clínicos 

(NCCLS). 

3.4.10.  Análise Estatística 
 

Os resultados foram expressos na forma de média  erro padrão da média 

(e.p.m.) dos parâmetros obtidos. Os valores médios obtidos foram submetidos à 

análise de variância de uma via (ANOVA), seguido pelos testes de Dunnett para 

comparações múltiplas. O teste T de Student foi utilizado para a análise estatística 

de diferenças existentes entre dois grupos de tratamento. Para modelos nos quais 

foi empregada classificação por score, foi utilizado teste não paramétrico Kruskal-

Wallis, seguido por Dunn. Foram considerados como nível de significância mínima 

p < 0.05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise fitoquimica 
 

 A partir da coleta e secagem do material vegetal, foi possível avaliar o 

rendimento dos extratos e partições, como demonstrado no fluxograma da figura 1.  

 

 

2000 g de folhas de B. intermedia 

Extração por maceração em CHCl3 

Extrato BiCHCl3            58,77g 
(2,94%) Torta 

Extração por maceração em MeOH 

Extrato BiMeOH            318,35 g  
(15,92%) 

100 g de BiMeOH 

Particionameto em Água: Acetato de Etila (1:1) 

Partição AcoAq 
64,45 g  (70,67%) 

Partição AcoEt 
26,76 g (29,33%) 

Torta 
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Figura 1: O Fluxograma com a sequência de obtenção e respectivo rendimento dos extratos e 
partições das folhas B. intermedia.  
 

 A avaliação da composição química do extrato metanólico das folhas de 

Byrsonima intermedia, bem como das partições acetato de etila (AcoEt) e aquosa 

(AcoAq), foi realizada usando a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à 

detecção por arranjo de fotodiodos (HPLC-PAD). Cada amostra injetada foi 

processada em diversos comprimentos de onda. Os espectros individuais foram 

adquiridos e relacionados com a classe de metabólito secundário, na região do 

ultravioleta. 

 Espécies do gênero Byrsonima são reconhecidas por apresentarem na sua 

composição química a presença de flavonóides derivados da quercetina, 

biflavonóides, derivados de ácidos fenólicos e taninos condensados (Sannomiya, 

Rodrigues et al., 2004; Sannomiya, Fonseca et al., 2005; Sannomiya, Dos Santos 

et al., 2007). Os derivados de ácidos fenólicos e flavonóides são facilmente 

reconhecidos devido às suas características espectrais. Derivados de ácidos 

fenólicos apresentam uma única banda de absorção referente ao sistema benzílico 

com máximo na região do UV variando entre 260-280 nm, Figura 2-A (Sticher, 

2008). 
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Figura 2. Espectros na região do UV para padrões de: A) ácido gálico, B) quercetina. 

 

 Os flavonóides, por sua vez, são reconhecidos por apresentarem, no geral, 

duas bandas de absorção referentes aos dois sistemas aromáticos encontrados em 

agliconas; a Banda II, com máximos na faixa espectral de 240-290 nm, atribuída ao 

anel A e a Banda I, com máximos na faixa espectral de 300-390 nm, atribuído ao 

anel B, Figura 2-A (Merken e Beecher, 2000). A Banda I é associada à absorção 

do Anel B, que possui o sistema cinamoil com maior extensão da conjugação 

eletrônica. A Banda II é atribuída ao Anel A, que envolve a absorção do sistema 

benzoil de menor conjugação (Figura 3). 
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Figura 3. Estrutura de um flavonol com sistema benzoil e cinamoil. 
 

 

 A Figura 4-A ilustra o perfil cromatográfico do BiMeOH processado em 270 

nm. Nele é possível verificar a presença de diversos picos cromatográficos 
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distribuídos ao longo da análise, os quais incluem substâncias bem polares, 

aquelas compreendidas no início do cromatograma e outras substâncias de média 

polaridade, representadas pelos picos com alto valor de tempo de retenção (tr). 

 No cromatograma da Figura 4-A, a confirmação dos taninos condensados 

pode ser atribuída pela formação de uma larga banda cromatográfica entre tr = 35-

60 min. Quando processado em 360 nm (comprimento de onda seletivo aos 

flavonóides) pode-se verificar que os flavonóides estão compreendidos no final do 

cromatograma (Figura 4-B). 

 O cromatograma da AcoAq, obtida após etapa de extração líquido-líquido, 

evidencia pré-concentração das substâncias mais polares do extrato, bem como 

maior concentração de taninos condensados, visualizados pelo aumento da 

intensidade de sua banda cromatográfica (100 mV, Figura 5-A), quando 

comparada a intensidade observada para o cromatograma da Figura 4-A (30 mV). 

Além do mais, verifica-se maior seletividade na remoção dos picos em tr = 38,7 

min. e 40,9 min., os quais aparentemente são as substâncias majoritárias na 

porção aquosa. 
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Figura 4: Cromatogramas de separação por HPLC-PDA dos constituintes químicos presentes no 
extrato MeOH das folhas de B. intermedia. Fase móvel: MeOH + TFA 0,1% (b) e H2O + TFA 0,1% 
(a). Coluna Phenomenex® Synergi Hydro RP18 (250 x 4.6 mm i.d.; 4 μm), HPLC (Jasco®), fluxo 1,0 
mL min-1, (A)  = 270 nm, (B)  = 360 nm. Sistema de eluição gradiente: 0-20% b (20 min), 20% b 
(isocrático, 3 min), 20-50% b (37 min), 50-100% b (5 min), perfazendo uma análise de 65 min. 
 

Quando processado em 360 nm (Figura 5-B), o cromatograma da porção 

aquosa revela que a concentração de flavonóides é bem inferior àquela encontrada 

no extrato MeOH (Figura 2-B). O cromatograma da porção AcoEt evidencia 

ausência de alguns picos que representam as substâncias mais polares do extrato, 

como o pico em tr = 5,6 min. (Figura 5-A). Da mesma forma, observa-se menor 

ocorrência dos taninos condensados, mas por outro lado, nota-se que nesta 
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porção, as substâncias de média polaridade estão distribuídas uniformemente ao 

logo do cromatograma. 

 

 

Figura 5: Cromatogramas de separação por HPLC-PDA dos constituintes químicos presentes na 
porção aquosa (AcoAq) do extrato MeOH das folhas de B. intermedia. Cromatogramas de 
separação por HPLC-PDA dos constituintes químicos presentes na porção aquosa do extrato MeOH 
das folhas de B. intermedia obtida após extração líquido-líquido. Fase móvel: MeOH + TFA 0,1% (b) 
e H2O + TFA 0,1% (a). Coluna Phenomenex® Synergi Hydro RP18 (250 x 4.6 mm i.d.; 4 μm), HPLC 
(Jasco®), fluxo 1,0 mL min-1, (A)  = 270 nm, (B)  = 360 nm. Sistema de eluição gradiente: 0-20% b 
(20 min), 20% b (isocrático, 3 min), 20-50% b (37 min), 50-100% b (5 min), perfazendo uma análise 
de 65 min. 
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 Quando processado em 360 nm, o cromatograma da Figura 5-B evidenciou 

que a concentração dos flavonóides é maior nesta porção do que aquela 

encontrada no extrato bruto e na porção aquosa. 

 A Tabela 1 mostra um comparativo entre os três perfis cromatográficos do 

extrato e porções de B. intermedia. Com base nas informações obtidas com os 

espectros de UV extraídos para cada um dos picos analisados fui possível atribuir à 

classe de substâncias a que eles pertencem. 

Tabela 1. Atribuição da classe dos constituintes químicos encontrados no 
extrato BiMeOH e porções AcoAq e AcoEt de B. intermedia. 
 

BiMeOH AcoAq AcoEt 
Tempo de 
retenção 

(min) 

Classe de 
substância 

Tempo de 
retenção 

(min) 

Classe de 
substância 

Tempo de 
retenção 

(min) 

Classe de 
substância 

      
5,6 AF 5,6 AF - - 
15,3 Ac. gálico 15,3 Ac. Gálico 15,2 Ac. Gálico 
17,2 AF 17,2 AF 17,2 AF 
23,7 AF 23,3 AF 24,0 AF 
25,2 C 25,2 C 25,2 C 
28,9 AF 28,9 AF 28,9 AF 
29,9 C 29,9 C 29,7 C 
31,5 AF 31,5 AF 31,3 AF 
32,1 C 32,1 C 32,9 C 
33,1 C 33,1 C 33,4 C 
34,0 C 34,0 C 33,9 AF 
38,2 C 38,2 C 38,0 C 
39,1 AF 39,1 AF 39,0 AF 
40,9 AF 40,9 AF 40,7 AF 
41,4 AF 41,4 AF 41,2 AF 
42,3 C 42,3 C 42,1 C 
43,2 C 43,2 C 43,1 C 
44,6 C 44,6 C 44,4 C 
45,5 C 45,5 C 45,4 C 
50,2 F 50,2 F - - 
56,7 F 56,7 F 56,6 F 
57,1 F 57,1 F 57,0 F 
57,6 F 57,6 F 57,5 F 
58,2 F 58,2 F 58,1 F 
59,2 F 59,2 F 59,2 F 
60,9 F 60,9 F 60,9 F 

*AF = ácidos fenólicos derivados do ácido gálico e ácido galoil quínico (SANNOMIYA et al., 2005; 
2007). **C = derivados de catequinas monoméricas e proantocianidinas poliméricas (SANNOMIYA 
et al., 2005).***F = flavonóides derivados da quercetina (SANNOMIYA et al., 2004) 
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Figura 6: Cromatogramas de separação por HPLC-PDA dos constituintes químicos presentes na 
porção AcoEt do extrato MeOH das folhas de B. intermedia. Cromatogramas de separação por 
HPLC-PDA dos constituintes químicos presentes na porção AcoEt do extrato MeOH das folhas de B. 
intermedia obtida após extração líquido-líquido. Fase móvel: MeOH + TFA 0,1% (b) e H2O + TFA 
0,1% (a). Coluna Phenomenex® Synergi Hydro RP18 (250 x 4.6 mm i.d.; 4 μm), HPLC (Jasco®), 
fluxo 1,0 mL min-1, (A)  = 270 nm, (B)  = 360 nm. Sistema de eluição gradiente: 0-20% b (20 min), 
20% b (isocrático, 3 min), 20-50% b (37 min), 50-100% b (5 min), perfazendo uma análise de 65 min. 
 

A análise fotoquímica do extrato clorofórmico (BiCHCl3) de B. intermedia 

resultou no fracionamento da fração hexânica (FH) em coluna de sílica gel (13 cm x 

1,5 cm d.i.) empregando-se como fase móvel o hexano puro obtiveram-se 102 

frações. Após a análise cromatográfica em placa destas frações, pode-se reuni-las 

em grupos de frações (Tabela 2). O fracionamento da FH (1,0 g) em coluna de 
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sílica gel, empregando-se como eluente hexano, resultou na mistura de 

hidrocarbonetos de cadeia linear C30 e C32 majoritariamente. Após o re-

fracionamento da fração diclorometanica -FD (2,64g) em coluna de sílica gel, 

resultou no isolamento de grande quantidade da mistura de -amirina e -amirina 

(350 mg). E o fracionamento da metanólica (FM) de B. intermedia, no isolamento 

da mistura dos ácidos oleanólico e ursólico (102 mg) (Figura 7). 

 
Tabela 2: Quantidade obtida das frações oriundas do extrato 
clorofórmico (BiCHCl3) de B. intermedia  

BiCHCl3 

 (g) 

FH 

(g) 

FD 

(g) 

FM 

(g) 

30 1,96 4,37 14,21 

        FH: fração hexânica, FD: fração diclorometânica e FM: fração metanólica 

 

H3C(CH2)28CH3
Triacontano

H3C(CH2)30CH3
Dotriacontano

Bb6=Bi6 Bb7=Bi7

R1

R
H H

H

R=OH, R1=CH3; -amirina

R=OH, R1=COOH; ácido oleanólico

R2

R
R1 H

H

R=OH, R1=CH3, R2=CH3; -amirina

R=OH, R1=H, R2=COOH; ácido ursólico  

Figura 7: Constituintes isolados no E-CHCl3 das folhas de B. intermedia 
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O estudo químico das frações oriundas do BiCHCl3 permitiu o isolamento 

e/ou identificação da mistura de hidrocarbonetos C30-C32 na FH, mistura de, 

majoritariamente triterpenos -amirina e -amirina e finalmente da FM, resultou no 

isolamento e identificação da mistura dos ácidos oleanólico e ursólico.  

4.2. Toxicidade aguda e subaguda 
 

4.2.1. Screening hipocrático e Toxicidade Aguda 
 

A administração de BiMeOH na dose de 5.000 mg/kg não provocou 

alterações nos parâmetros comportamentais, das fêmeas e machos, quando 

comparados ao grupo tratado com o veículo. O monitoramento diário dos pesos 

corporais das fêmeas não indicou nenhuma variação significativa em relação ao 

grupo controle (Figura 8). No entanto, mortes de fêmeas ocorridas durante o 

período de observação, entre os dias 1, 3 e 5 após a administração de BiMeOH 

chamaram atenção, uma vez que a taxa de mortalidade de 30% registrada ao 

longo do experimento, pode ser considerada relevante neste experimento (Tabela 

3). Na figura 9 está demonstrada a evolução do peso corpóreo de camundongos 

machos, que não apresentou diferença entre o grupo tratado com BiMeOH ou 

veículo. 
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Figura 8: Evolução do peso corporal de camundongos (fêmeas) tratados com extrato metanólico de 
B. intermedia (5000 mg/Kg). Os dados estão mostrados em média do peso dos animais monitorados 
durante 14 dias. 
 
 

 
Figura 9. Evolução do peso corporal de camundongos (machos) tratados com extrato metanólico de 
B. intermedia (5000 mg/Kg). Os pontos representam as médias de peso dos grupos para cada dia 
de observação. 
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Outro parâmetro analisado neste experimento foi o peso relativo dos órgãos, 

obtidos pela razão entre o peso do órgão e peso total do animal transformado em 

arcoseno para adequação estatística. Não ocorreu diferença significativa (p>0.05) 

entre os grupos tratados com o extrato e com o veículo (Tabela 3), tanto para 

fêmeas quanto para machos. Na Tabela 4 estão representadas as médias dos 

pesos dos órgãos reprodutores dos animais tratados com o extrato. Neste 

parâmetro, também não ocorreram diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos tratados com BiMeOH e veículo. 

 

Tabela 3. Efeito do tratamento agudo com o extrato metanólico de B. intermedia 
(5000 mg/kg) sobre os órgãos de camundongos (g). 

Tratamento
s 

N Morte Coração Baço Pulmão Fígado Rins 

♀ 
Salina 10 0 3,58±0,1 3,83 ± 0,1 4,49 ± 0,1 12,30 ± 0,2 5,08 ± 0,0 

BiMeOH 10 3 3,56 ± 0,1 3,82 ± 0,2 4,41 ± 0,2 12,62 ± 0,4 5,08 ± 0,1 

♂ 
Salina 10 0 3,83 ± 0,1 3,44 ± 0,1 4,63 ± 0,2 13,33 ± 0,2 6,30 ± 0,2 

BiMeOH 10 0 3,98 ± 0,1 3,67 ± 0,1 4,36 ± 0,1 13,11 ± 0,2 6,40 ± 0,2 

Para fêmeas: ANOVA: F(1;15)= 1,11 para peso do Coração, F(1;15)= 3,83 para peso do Baço, 
F(1;15)=1,17 para peso do Pulmão, F(1;15)= 2,57 para peso do Fígado e F(1;15)= 2,20 para peso do 
Rins. Para machos: ANOVA: F(1;18)= 1,73 para peso do Coração, F(1;18)= 1,13 para peso do Baço, 
F(1;18)=3,55 para peso do Pulmão, F(1;18)= 1,67 para peso do Fígado e F(1;18)= 1,12 para peso do 
Rins. Os números representam média ± e.p.m. Teste de Dunnett. 

 
Tabela 4. Peso dos órgãos reprodutores dos camundongos tratados 
com extrato metanólico de B. intermedia (5000 mg/kg). 

Tratamentos Testículos Útero Ovários# 

Salina 4,37 ± 0,1 2,38 ± 0,3 10,48 ± 0,5 

BiMeOH  4,22 ± 0,1 1,96 ± 0,4 10,01 ± 0,9 

ANOVA: F(1;18)= 2,56 para peso do Testículos. F(1;15)= 1,23 para peso do Útero, F(1;15)= 2,85 para 
peso do Ovários. Os números representam média ± e.p.m. # Os valores reais foram multiplicados 
por 100 para que fosse viável a realização da conversão dos dados em arcoseno e posterior análise 
estatística. Teste de Dunnett. 
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Uma vez que ocorreu elevada taxa de mortalidade (30%) de fêmeas tratadas 

com BiMeOH (Tabela 3) e sabendo que as mesmas encontravam-se em fase de 

maturação sexual durante o período de tratamento (6 semanas), levantou-se a 

hipótese de uma interferência hormonal (devido a variações estrais das fêmeas) 

associado com o tratamento do extrato. Para testar esta hipótese foi realizada a 

castração de um grupo de fêmeas e posteriormente foi realizada a administração 

de BiMeOH (5000 mg/kg) e observadas durante 14 dias. Na Figura 10 esta 

representada a evolução do peso corporal das fêmeas castradas e não castradas 

que receberam BiMeOH ou veículo (salina).  

 

 

Figura 10. Evolução do peso corpóreo (g) de fêmeas castradas e não-castradas e submetidas ao 
tratamento com o extrato metanólico de B. intermedia (5000 mg/kg). Média do peso (g) dos animais 
monitorados durante 14 dias. Os pontos representam as médias de peso dos grupos para cada dia 
de observação. 

 

Novamente foram registrados mortes nos grupo tratados com BiMeOH, tanto 

de fêmeas castrados como de não castrados (Tabela 5). A partir da avaliação do 

peso dos órgãos dos animais submetidos aos diferentes tratamentos, foi possível 
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observar que houve significativo aumento de peso do baço e do pulmão dos 

animais fêmeas submetidas à prévia castração. Não foi observada diferença 

estatística com relação aos órgãos reprodutores dos animais do grupo controle 

(salina) e BiMeOH (Tabela 6). 

Tabela 5 - Efeito do tratamento agudo com o extrato metanólico de B. intermedia 
(5.000 mg/kg) sobre os órgãos de camundongos (g). 

ANOVA: F(2,23)= 1,37 para peso do Coração, F(2,23)= 3,96 para peso do Baço, F(2,23)=3,74 para peso 
do Pulmão, F(2,23)= 0,52 para peso do Fígado e F(2,23)= 0,11 para peso dos Rins. Os números 
representam média ± e.p.m. Teste de Dunnett. 
 

Tabela 6 - Efeito do tratamento agudo com o extrato 
metanólico de B. intermedia (5.000 mg/kg) sobre os 
órgãos reprodutores de camundongos (g). 

Tratamentos Útero Ovários# 

Salina 2,71 ± 0,2 9,77 ± 0,6 

BiMeOH 2,89 ± 0,3 8,96 ± 4,1 

ANOVA: F(1,19)= 0,43 para peso do Útero, F(1,19)= 1,79 para peso do 
Ovários para peso do Ovários. Os números representam média ± 
e.p.m. # Os valores reais foram multiplicados por 100 para que fosse 
viável a realização da conversão dos dados em arcoseno e posterior 
análise estatística. Teste de Dunnett. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tratamento
s N Mort

e Coração Baço Pulmão Fígado Rins 

Salina 7 0 3,60 ± 0,1 3,34 ± 0,2 4,09 ± 0,1 11,92 ± 
0,2 

5,67 ± 
0,1 

BiMeOH 1
0 1 3,72 ± 0,1 3,56 ± 0,1 4,45 ± 0,1 12,00 ± 

0,1 
5,74 ± 

0,1 

Castração + 
BiMeOH 

1
1 1 3,51 ± 0,1 4,02 ± 

0,2* 
4,51 ± 
0,1* 

12,20 ± 
0,2 

5,70 ± 
0,1 
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4.2.2. Toxicidade Subaguda 
 

A partir do tratamento subagudo (14 dias consecutivos) com BiMeOH (500 

mg/kg), AcoEt ou AcoAq (100 mg/kg) a avaliação de parâmetros como evolução do 

peso corporal, mortalidade, peso dos órgãos vitais e parâmetros bioquímicos do 

sangue foram determinados. Na Figura 11 são apresentadas as evoluções dos 

pesos corporais dos ratos submetidos aos diferentes tratamentos diários durante os 

14 dias. Não foram observadas variações no peso dos animais tratados com 

BiMeOH, AcoEt ou AcoAq, assim como não ocorreram alterações nos pesos dos 

órgãos (tabela 7).  

Na Tabela 8 estão representados os resultados das análises bioquímicas 

realizadas a partir do soro dos animais, tratados com BiMeOH que foram capazes 

de reduzir, de modo significativo, os níveis de Gama-GT, AST e ALT (p<0.05) Já 

animais tratados com AcoEt apresentaram reduções para Gama-GT e tanto 

animais tratados com AcoEt quanto aqueles tratados com AcoAq diminuíram 

significativamente os níveis de ALT ao final de 14 dias de tratamento consecutivo.  

 

Figura 11. Evolução do peso corpóreo (média) dos ratos submetidos ao tratamento com o extrato 
metanólico BiMeOH e as partições Acetato de Etila Porções Acetato (AcoEt) e Aquosa (AcoAq) de 
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B. intermedia durante 14 dias consecutivos.Média do peso (g) dos animais monitorados durante 14 
dias. Os pontos representam as médias de peso dos grupos para cada dia de observação.  
 

Tabela 7. Efeito do tratamento subagudo com extrato metanólico (BiMeOH) e as 
partições Acetato de Etila Porção Acetato (AcoEt) a Aquosa (AcoAq) de B. 
intermedia sobre os órgãos vitais dos ratos. 

Tratamentos N Mort
e 

Coração Baço Pulmão Fígado Rins 

Salina 8 0 3,89±0,1 3,14 ± 0,1 4,89 ± 0,2 10,26 ± 0,1 5,08 ± 0,0 

BiMeOH 

(500 mg/kg) 
6 2 3,79 ± 0,1 3,28 ± 0,1 4,53 ± 0,1 11,10 ± 0,8 5,20 ± 0,1 

AcoEt 

(100 mg/kg) 
7 1 3,84 ± 0,1 3,07 ± 0,1 4,69 ± 0,3 10,20 ± 0,1 5,08 ± 0,1 

AcoAq 

(100 mg/kg) 
8 0 3,78± 0,1 3,30 ± 0,1 5,08 ± 0,2 10,28 ± 0,1 5,17 ± 0,1 

ANOVA: F(4,31)= 0,25 para peso do Coração, F(4,31)= 1,04 para peso do Baço, F(4,31)=0,86 para peso 
do Pulmão, F(4,31)= 1,07 para peso do Fígado e F(4,31)= 0,76 para peso dos Rins. Os números 
representam média ± e.p.m. p>0.05.Teste de Dunnett. 

 

Tabela 8. Quantificação bioquímica do soro dos ratos tratados com extrato metanólico 
(BiMeOH) e as partições Acetato de Etila Porção Acetato (AcoEt) a Aquosa (AcoAq) de B. 
intermedia.  

 
Tratamentos 

Uréia 
(mg/dl) 

Creatinina 
(mg/dl) 

Gama-GT 
(U/L) 

ALT 
(U/L) 

AST 
(U/L) 

Glicose 
(U/L) 

Salina 44,63 ± 1,0 0,45 ± 0,1 7,10 ± 1,3 36,65 ± 2,7 251,13 ± 6,1 43,9 ± 1,7 

BiMeOH 

(500 mg/kg) 
43,15 ± 1,6 0,44 ± 0,0 2,99 ± 0,7** 18,33 ± 1,1** 162,7 ± 43,9** 44,63 ± 2,5

AcoEt 

(100 mg/kg) 
39,25 ± 1,8 0,40 ± 0,0 2,20 ± 0,2** 

25,43 ± 1,6 

** 
190,57 ± 9,7 42,7 ± 3,0 

AcoAq 

(100 mg/kg) 
40,41 ± 2,2 0,44 ± 0,1 2,14 ± 0,3 ** 30,25 ± 2,1 195,5 ± 20,3 45,6 ± 2,7 

ANOVA F(4,31) = 1,92 para Uréia; F(4,31)= 2,07 para Creatinina; F(4,29)= 11,06 para Gama-GT; F(4,30)= 
11,62 para ALT; F(4,31)= 6,30 para AST; F(4,31)= 0,51 para Glicose. Teste de Dunnett **p<0.01 
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4.2.3. Discussão 
 

No teste de toxicidade, em camundongos machos e fêmeas, os resultados 

mostram que o tratamento agudo com BiMeOH não apresentou sinais de 

toxicidade nos camundongos machos. No entanto, em fêmeas, a taxa de 

mortalidade (30%) indicou indícios de toxicidade importante. Ao se analisar os 

dados inicialmente obtidos, verificou-se que a administração da dose de 5000 

mg/kg de BiMeOH assim como o período de observação dessas fêmeas 

coincidiram com o início da maturação sexual, que acontece por volta de 42 dias de 

idade (Chorilli et al., 2007). Nessa fase do desenvolvimento destes animais os 

níveis plasmáticos dos hormônios sexuais são instáveis, portanto levantou-se a 

hipótese de que os mesmos poderiam interferir com a ação do extrato. Ao proceder 

a ovariectomização das fêmeas adultas e submetê-las novamente ao procedimento 

experimental com o BiMeOH, observou-se que houve diferenças significativas no 

peso de baço e do pulmão destas fêmeas castradas. O baço é o principal 

responsável pela fagocitose e pela depuração de partículas, bactérias, vírus, 

fungos e parasitas da corrente sanguínea  (Traub, Giebink et al., 1987); Marques, 

Petronianu et al., 2002). O aumento do peso do baço pode estar correlacionado à 

existência de leucócitos em diversos estados de maturação. Tem-se pesquisado 

uma outra função do baço, que seria sua participação na regulação do 

metabolismo lipídico (Fatouros, Bourantas et al., 1995); Jamel, Refineti, et al., 

2002). Assim, outra hipótese para esta alteração do baço seria que o extrato 

poderia alterar o perfil lipídico destes animais. 

Os pulmões são locais de captação, acúmulo e metabolismo de numerosas 

substâncias químicas (endógenas e exógenas) e sítios frequentes de reações 

adversas às drogas (Boyd, 1980; Bend, Serabjit-Singh et al., 1985). As ações sobre 
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os sistemas oxidante-antioxidante, imunológico, proteolítico e de reparo da matriz 

têm sido revisadas, embora a patogenia exata da maioria dessas reações seja 

desconhecida. Entre as síndromes clínicas de apresentação de reação adversa a 

drogas estão: edema, hipertensão e hemorragia pulmonar, doença intersticial 

crônica, infiltrado pulmonar agudo, síndrome da angústia respiratória do adulto, 

bronquiolite obstrutiva, derrame pleural e bronco espasmo (Kay, 1996). Uma 

congestão vênulo-capilar pode estar associado ao aumento do peso do pulmão 

(Vasconcelos, Modesto-Filho, et al., 2007) ou ainda, um processo inflamatório, 

causando erosão de mucosa bronquiolar, associado à exsudação linfocitária e 

neutrocitária, pode ser o responsável por essa alteração (Mariz; Araújo; et al., 

2008). Neste trabalho, somente o grupo de camundongos fêmeas que foram 

ovarectomizadas apresentaram aumento significativo do peso do pulmão e baço. 

Portanto, novos estudos histopatológicos serão necessários para caracterizar este 

efeito do extrato. Entretanto, fêmeas adultas não ovariectomizadas tratadas com 

BiMeOH não apresentaram alterações nos pesos dos órgãos. Todavia, ocorreram 

novamente mortes nos dois grupos experimentais de fêmeas (BiMeOH castradas e 

não castradas) e não de machos. 

Estudos fitoquímicos de B. intermedia apontam para a presença de 

quercetinas, flavonóides e taninos, entre outros compostos. Em publicação recente 

(Sannomiya, Cardoso et al., 2007) verifica-se atividade mutagênica in vitro por 

parte do extrato metanólico de B. intermedia. Porém a mesma ação não se repetiu 

em ensaios in vivo. Os nossos dados obtidos, então, corroboram com esses 

achados indicando cautela de uso desta espécie, no entanto, não explica a razão 

dessa toxicidade estar presente apenas em camundongos fêmeas.  

 Outro resultado importante neste trabalho foi a caracterização dos possíveis 

efeitos tóxicos da administração em doses repetitivas das partições e do extrato. As 
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doses que foram selecionadas para a administração do extrato e partições se 

basearam na menor dose efetiva para a ação farmacológica estudada. Não foram 

registrados alteração do peso corporal, alterações dos pesos dos órgãos vitais, 

tanto pela administração de AcoEt, como de AcoAq nos 14 dias de tratamento 

diário. O acompanhamento do peso corpóreo do animal é um importante indicador 

para a avaliação da toxicidade de uma substância  (Jahn e Gunzel, 1997). 

Embora tenha ocorrido mortes nos grupos tratados com BiMeOH e AcoEt, a 

análise realizada a partir do sangue dos animais submetidos aos diferentes 

tratamentos demonstraram que a administração do extrato foi capaz de reduzir os 

níveis de Gama-GT), ALT  e AST. Os animais tratados com AcoEt durante 14 dias 

só não alteraram os níveis de AST. Essas transaminases são enzimas que 

catalisam a interconversão de aminoácidos e alfa-ceto-ácidos por transferência do 

grupo amino. Estão amplamente distribuídas nos tecidos, predominantemente AST, 

no fígado, coração, músculo cardíaco, músculo estriado, rim e pâncreas, e ALT no 

fígado, rim e coração. A atividade plasmática desta enzima é controlada por um 

mecanismo de liberação enzimática localizada na membrana do hepatócito. Essas 

enzimas são consideradas indicadores sensíveis de perturbações hepatobiliares e 

elevações nas atividades sérico-enzimáticas se devem a alterações reversíveis ou 

irreversíveis na permeabilidade celular, indução de enzimas microssomais ou 

lesões estruturais associadas à necrose, colestase ou isquemia hepatocelular. A 

atividade da Gama-GT pode ser elevada em casos de hiperplasia no ducto biliar 

em ratos (Leonard, Neptun et al., 1984). Diversos processos patológicos no fígado 

podem causar elevações proporcionalmente distintas nas enzimas hepáticas, 

devido à variação na distribuição de cada enzima específica no lóbulo hepático 

(Sharon e Center, 1995). A diminuição no nível dessas enzimas por parte dos 

animais tratados com BiMeOH indica uma hepatoproteção por parte do extrato. 
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Estes resultados parecem contraditórios se comparados aos obtidos na avaliação 

de toxicidade aguda. No entanto, sabe-se que um dos compostos em maior 

concentração em B. intermedia são os taninos condensados. Efeitos tóxicos do 

ácido tânico e compostos relacionados já foram relatados no plasma humano, no 

entanto, taninos em altas concentrações usualmente, inibem atividade enzimática, 

mas, em baixas concentrações, muitas vezes estimulam atividade enzimática (Al-

Shafi, 2002). De acordo com Loomis e Hayes (1996), a toxicidade é relativa e deve 

ser descrita como uma relação dose-efeito entre compostos, ou seja, qualquer 

substância pode ser tóxica se a dose ou a exposição se tornar suficientemente 

altas (Sipes e Dart, 1997; Diniz, 2000).  

O conjunto desses resultados com a análise dos órgãos vitais desses 

animais tratados com BiMeOH e partições, sugerem que o uso de B. intermedia, 

principalmente em fêmeas, requer atenção e cautela em sua utilização.  
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4.3. Atividade gastroprotetora 

4.3.1.  Indução de lesão gástrica por DAINE (indometacina) 
 

Neste modelo experimental, verificou-se que AcoAq foi capaz de inibir a formação 

de lesões gástricas induzidas por indometacina diminuindo em 56.6% a formação 

de lesões gástricas, quando comparado ao grupo tratado com veículo (figura 12). 

A partição AcoEt não foi capaz de apresentar atividade gastroprotetora frente a 

este agente lesivo. Ao proceder com a quantificação de glutationa total do tecido 

gástrico, não se verificou alterações nas concentrações em nenhum dos 

tratamentos quando comparado ao grupo tratado com o veículo. No entanto, a 

prévia administração de AcoAq foi capaz de manter os níveis de MPO próximos ao 

grupo Branco, que não foram submetidos a nenhum agente lesivo. Resultados 

anteriores (Santos, Kushima et al., 2012) demonstraram que BiMeOH foi capaz 

exercer ação protetora sobre a mucosa gástrica mesmo na presença da 

indometacina. Estes resultados em conjunto indicam portanto que compostos 

presentes no extrato BiMeOH foram mantidos durante o particionamento para 

AcoAq e que mantiveram as propriedades gastroprotetoras contra a DAINEs. 
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Figura 12. Efeito do pré-tratamento com as porções Acetato (AcoEt) e Aquosa (AcoAq) de B. 
intermedia no modelo de indução gástrica por indometacina em ratos. As barras representam os 
valores de média ± erro padrão da média. Os números em percentagem indicam a proteção em 
relação ao veículo. ANOVA F(3,24)=11,51 para área de lesão **p<0.01 em relação ao veículo; 
ANOVA F(4,28)=2,25 para glutationa total; 
ANOVA F(4,28)=4,55 para MPO ##p<0.01 em reação ao veículo. Teste de Dunnett. 

 
 

4.3.2. Avaliação da participação dos grupamentos sulfidrílicos 
na gastroproteção 

 

A administração prévia de NEM (bloqueador da formação dos grupos 

sulfidrílicos) e posterior tratamento oral com o veículo salina, carbenoxolona ou 

BiMeOH provocaram aumento expressivo das lesões gástricas induzidas por etanol 

em todos os grupos experimentais. Quando se compara os pré-tratados com NEM 

com aqueles tratados com salina (figura 13) verifica-se diferença entre os grupos. 

Observou-se ainda uma significativa proteção gástrica nos animais tratados com 

BiMeOH com redução de 97.9% das lesões gástricas no pré-tratamento com 

salina. Ao se avaliar os animais pré-tratados com salina e BiMeOH em comparação 

aos animais pré-tratados com NEM e extrato, é possível constatar que houve um 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Veículo Cimetidina      
(100 mg/kg) 

AcoAq           
(100 mg/kg) 

AcoEt            
(100 mg/kg) 

Branco 

Ár
ea

 d
e 

le
sã

o 
(m

m
2 )

 

Gl
ut

at
io

na
 to

ta
l (

nm
ol

/g
 d

e 
te

ci
do

) 

U
ni

da
de

 d
e 

M
PO

/g
 d

e 
te

ci
do

 

## 
 
 
 

 
 

94,2% 
** 

## 
 
 
 
 
 
 

56,6% 
** 

## 

Tratamentos (v.o.) 



80 
 

aumento significativo na formação de lesões gástricas quando o bloqueador da 

formação dos grupamentos sulfidrílicos foi administrado. Estes resultados indicam 

que o efeito gastroprotetor de BiMeOH tem intensa participação dos grupamentos 

sulfidrílicos ao fortalecem a barreira mucosa gástrica destes animais.  

 

 

 

 

Neste mesmo modelo experimental (figura 14), pode-se observar que a 

prévia administração do bloqueador de grupamentos sulfidrílicos diminuiu os níveis 

de glutationa total do tecido. Os níveis de glutationa no grupo tratado com BiMeOH 

foi semelhante aos dos animais do grupo Branco e se apresentou aumentado nos 

animais tratados com extrato quando comparados aos tratados com veículo. 
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Figura 13. Efeito do extrato metanólico de B. intermedia (BiMeOH) frente ao inibidor dos grupamentos 
sulfídrico endógeno (NEM) em modelo de úlcera induzida por Etanol absoluto em ratos; ANOVA 
F(2,17)=21,09 para Salina **p<0.01 e F(2,17)= 1,84 para NEM p>0.05; Teste de Dunnet. As diferenças 
observadas foram em relação aos seus respectivos grupos controles (veículo+salina ou NEM+salina). As 
barras transversais representam os valores de média e e.p.m e as diferenças significantes (#p<0.05, 
##p<0.01) são comparações entre os diferentes pré-tratamentos (Salina+tratamento e NEM+tratamento). 
Os números em porcentagem indicam a proteção e relação ao grupo veículo ou veículo + NEM, 
respectivamente. 
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Figura 14. Efeito do extrato metanólico de B. intermedia (BiMeOH) nos níveis de glutationa total 
frente ao inibidor dos grupamentos sulfídrico endógeno (NEM) em modelo de úlcera induzida por 
Etanol absoluto em ratos. ANOVA, F(6,40)=22,19. As diferenças observadas foram em relação ao 
grupo controle (veículo); +p<0.05; ++p,0.01. As barras transversais representam os valores de média 
e e.p.m e são comparações entre os diferentes pré-tratamentos (Salina+tratamento e 
NEM+tratamento); *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.Teste de Dunnett. 
 

Ao avaliar o efeito da inibição dos grupamentos sulfídrilicos sobre as ações 

das partições AcoAq e AcoEt, verificou-se a reversão da inibição das lesões em 

ambas as partições. A análise da área das lesões (figura 15) demonstrou que a 

inibição dos grupamentos sulfidrílicos resultou em redução da gastroproteção de 

modo mais pronunciado nos animais tratados com AcoAq (81.4% para 10.3%) do 

que AcoEt (84% para 35.2%). Os resultados demonstram que ambas as partições 

são dependentes do grupamento sulfídrico, assim como BiMeOH. 
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Figura 15. Efeito das partições AcoAq e AcoEt de B. intermedia frente ao inibidor dos grupamentos 
sulfídricos endógeno (NEM) em modelo de úlcera induzida por Etanol absoluto em ratos. ANOVA 
F(3,24)=14,59 para Salina ***p<0.001 e F(3,22)= 0,21 para NEM p>0.05; Teste de Dunnett. As 
diferenças observadas foram em relação aos seus respectivos grupos controles (Salina+ Veículo ou 
NEM+Veículo). As barras transversais representam os valores de média e e.p.m e as diferenças 
significantes (##p<0.01, ###p<0.001) são comparações entre os diferentes pré-tratamentos 
(Salina+tratamento e NEM+tratamento). Os números em porcentagem indicam a proteção e relação 
ao grupo veículo ou veículo + NEM , respectivamente. 
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Ao quantificar os níveis de glutationa total no tecido gástrico desses 

animais (figura 16), verificou-se que houve uma diminuição, de modo significante 

nos níveis de glutationa para AcoEt e AcoAq pré-tratados com salina ou pré-

tratados com NEM (p< 0.01 e p<0.001, respectivamente).  

Figura 16. Efeito das partições AcoAq e AcoEt de B. intermedia (BiMeOH) nos níveis de glutationa 
total frente ao inibidor dos grupamentos sulfidrilicos endógenos (NEM) em modelo de úlcera 
induzida por Etanol absoluto em ratosANOVA, F(8,53)=14,42. As diferenças observadas foram em 
relação ao grupo controle (veículo); +p<0.05; ++p<0.01; +++p<0.001. As barras transversais 
representam os valores de média e e.p.m e são comparações entre os diferentes pré-tratamentos 
(Salina+tratamento e NEM+tratamento); **p<0.01, ***p<0.001.Teste de Dunnet. 
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4.3.3. Envolvimento do NO na gastroproteção 
 

A droga L-NAME (70 mg/kg - inibidora da NO-sintase) foi capaz de 

aumentar significativamente a área de lesão gástrica nos animais dos grupos 

controle positivo e negativo em relação aos mesmos grupos pré-tratados com 

salina. Este resultado indica a importância do envolvimento do óxido nítrico na 

gastroproteção dos animais submetidos à administração do etanol. Neste modelo, 

foi possível verificar que a gastroproteção exibida por BiMeOH foi mantida, mesmo 

após a administração do L-NAME (figura 17), no qual os animais pré-tratados com 

salina e tratados com BiOH apresentou 98.2% de inibição da formação das lesões 

quando comparado com o grupo pré-tratado com L-NAME e tratado com o extrato 
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Figura 17. Efeito do extrato metanólico de B. intermedia ao inibidor de NO (L-NAME) em modelo de 
úlcera gástrica induzida por Etanol absoluto em ratos. 
Os números em porcentagem indicam a proteção em relação ao grupo veículo ou veículo + L-NAME, 
respectivamente. F(2,18)= 16,08 para Salina **p<0.01. ANOVA F(2,19) = 11,80 para L-NAME #p<0.05 e ## 
p<0.01. Teste de Dunnett. As diferenças observadas foram em relação aos seus respectivos grupos 
controle (salina+veículo ou L-NAME + veículo). As barras transversais representam os valores de 
média e e.p.m. e as diferenças significantes (+p<0.05) são comparações entre os diferentes pré-
tratamentos (salina+tratamento e L-NAME +tratamento); ns: diferença não significante. 



85 
 

(99.3% de inibição). 

 

Ao proceder com a quantificação de glutationa total no tecido, observou-se 

(figura 18) que a administração de L-NAME foi capaz de reduzir de modo 

significante os níveis de glutationa total nos animais tratados com BiMeOH e 

expostos ao inibidor de Óxido Nítrico. 

  
 

 

 

A prévia administração do inibidor de NO foi capaz de diminuir a 

gastroproteção exercida pelas partições. Entretanto as lesões foram maiores para 

AcoEt que reverteu sua proteção de 89.9% para 18.9% na presença do L-Name. 

AcoAq apresentou diferença entre os tratamentos, no entanto, na presença do L-

Figura 18. Efeito do extrato metanólico de B. intermedia (BiMeOH) nos níveis de glutationa total frente 
ao inibidor de NO em modelo de úlcera induzida por Etanol absoluto em ratos.ANOVA, F(6,37)=18,09. 
As diferenças observadas foram em relação ao grupo controle (veículo); +p<0.05; ++p<0.01. As barras 
transversais representam os valores de média e e.p.m e são comparações entre os diferentes pré-
tratamentos (Salina+tratamento e L-NAME+tratamento); ***p<0.001.Teste de Dunnet. 
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NAME, AcoAq manteve uma diferença significante (p<0.01) na área de lesão 

quando comparado com o veículo, reduzindo em 68.9% as lesões induzidas pelo 

etanol (figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao quantificar a glutationa no tecido dos animais tratados com as partições 

AcoAq ou AcoEt verificou-se que os níveis de glutationa total apresentaram-se 

Figura 19. Efeito das partições AcoAq e AcoEt de B. intermedia ao inibidor de NO (L-NAME) em 
modelo de úlcera gástrica induzida por Etanol absoluto em ratos. Os números em porcentagem indicam 
a proteção em relação ao grupo veículo ou veículo + L-NAME , respectivamente. F(3,20)= 16,79 para 
Salina ** p<0.01. ANOVA F(3,20) = 5,71 para L-NAME #p<0.05 e ## p<0.01. Teste de Dunnett. As 
diferenças observadas foram em relação aos seus respectivos grupos controle (salina+veículo ou L-
NAME + veículo). As barras transversais representam os valores de média e e.p.m. e as diferenças 
significantes (+p<0.05, ++p<0.01) são comparações entre os diferentes pré-tratamentos 
(salina+tratamento e L-NAME +tratamento). 
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inalterados para AcoAq. O mesmo não aconteceu para AcoEt que apresentou 

níveis reduzidos de glutationa total na presença do inibidor de NO (figura 20). 

 

 

4.3.4. Participação dos neurônios sensíveis à capsaicina na 
gastroproteção 

 
Os resultados na Figura 21 demonstram que a prévia administração do 

bloqueador de receptores vanilóides, o Ruthenium Red (RR), foi capaz de reverter 

a gastroproteção apresentada por BiMeOH.  

 

Figura 20. Efeito das partições AcoAq e AcoEt de B. intermedia nos níveis de glutationa total 
frente ao inibidor de NO em modelo de úlcera induzida por Etanol absoluto em ratos ANOVA, 
F(8,43)=4,08. As diferenças observadas foram em relação ao grupo controle (veículo); +p<0.05; 
++p<0.01. As barras transversais representam os valores de média e e.p.m e são comparações 
entre os diferentes pré-tratamentos (Salina+tratamento e L-NAME+tratamento); *p<0.05.Teste de 
Dunnet.ANOVA F(8,43) = 4,08 +p<0.05; ++p<0.01 comparado ao controle. 
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Ao avaliar o efeito do tratamento com AcoAq e AcoEt pode-se observar 

(figura 22) que o prévio tratamento com o bloqueador Ruthenium Red reverteu a 

gastroproteção apenas de AcoEt, demonstrando a participação desta via na 

gastroproteção exercida por esta partição, resultado semelhante ao observado para 

o extrato BiMeOH.  
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Figura 21. Efeito do tratamento oral de BiMeOH no modelo de úlcera induzida por etanol em ratos 
pré-tratados com Ruthenium Red. ANOVA F(2,14)=11,37 para Salina **p<0.01 e F(2,17)= 5,42 para 
Ruthenium Red ## p<0.01 para área de lesão; Teste de Dunnet. As diferenças observadas foram em 
relação aos seus respectivos grupos controles (veículo+salina ou Ruthenium Red+salina). As barras 
transversais representam os valores de média ± e.p.m e as diferenças significantes (+p<0.05, 
+++p<0.001) são comparações entre os diferentes pré-tratamentos (Salina+tratamento e Ruthenium 
Red + tratamento). Os números em porcentagem indicam a proteção em relação ao grupo veículo ou 
veículo + Ruthenium Red, respectivamente. 
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Verificou-se ainda (figura 23) que o tratamento com BiMeOH aumentou os 

níveis de glutationa total, quando comparado ao controle pré-tratado com salina. 

Quando os animais foram expostos ao bloqueador Ruthenium Red, verificou-se 

que BiMeOH apresentou redução destes níveis. 
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Figura 22. Efeito do tratamento oral de AcoAq e AcoEt no modelo de úlcera induzida por etanol em 
ratos pré-tratados com Ruthenium Red ANOVA F(4,22)=8,23 para Salina **p<0.01 e F(4,26)= 5,19 para 
Ruthenium Red ## p<0.01 ; Teste de Dunnet. As diferenças observadas foram em relação aos seus 
respectivos grupos controles (veículo+salina ou Ruthenium Red+salina). As barras transversais 
representam os valores de média ± e.p.m e as diferenças significantes (++p<0.01, +++p<0.001) são 
comparações entre os diferentes pré-tratamentos (Salina+tratamento e Ruthenium Red + tratamento). 
Os números em porcentagem indicam a proteção em relação ao grupo veículo ou veículo + Ruthenium 
Red, respectivamente. 
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Verificou-se (figura 24) que o tratamento com AcoAq e AcoEt aumentaram 

os níveis de glutationa total, quando comparado ao controle pré-tratado com salina. 

Quando os animais foram expostos ao bloqueador Ruthenium Red, verificou-se que 

apenas AcoAq foi capaz de aumentar de forma significante, os níveis de Glutationa 

total. Os animais tratados com AcoEt e com o bloqueador dos receptores vanilóides 

apresentaram reduções significantes dos níveis de glutationa, resultados estes que 

corroboram a avaliação macroscópica das lesões. 

* 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Veículo Veículo + RR Capsaicina      
(4 mg/kg) 

Capsaicina     
(4 mg/kg) + 

RR 

BiMeOH 
(500mg/kg) 

BiMeOH 
(500mg/kg) + 

RR 

Branco 

Ár
ea

 d
e 

le
sã

o 
(m

m
2 ) 

G
lu

ta
tio

na
 to

ta
l (

nm
ol

/g
 d

e 
te

ci
do

) 

++ + +# # 

Figura 23. Efeito do tratamento com BiMeOH no modelo de indução de lesão gástrica por etanol 
absoluto com Ruthenium Red em ratos; ANOVA F(3,19)=38,73 para pré-tratamento Salina, +p<0.05 e 
++p<0.01; F(3,21)=40,64 para pré-tratamento com Ruthenium Red (RR), #p<0.05; Teste de Dunnet. As 
diferenças observadas foram em relação aos seus respectivos grupos controles (veículo+salina ou 
Ruthenium Red+salina). As barras transversais representam os valores de média ± e.p.m e as 
diferenças significantes (*p<0.05) são comparações entre os diferentes pré-tratamentos 
(Salina+tratamento e Ruthenium Red+tratamento). +# p<0.01 para pré-tratamento com Salina ou 
Ruthenium Red. 
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4.3.5. Lesão gástrica induzida por isquemia-reperfusão 
 

Na figura 25 estão demonstrados os resultados do efeito gastroprotetor 

exercido pelos tratamentos com BiMeOH após indução de lesão por isquemia-

reperfusão. Neste modelo, pode-se verificar que o extrato foi efetivo ao inibir a 

formação da lesão em 87.7%. Esta inibição da lesão foi acompanhada por redução 

nos níveis de MPO sem alteração dos niveis de glutationa total no tecido. 
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Figura 24. Efeito do tratamento com AcoAq e AcoEt no modelo de indução de lesão gástrica por etanol 
absoluto com Ruthenium Red em ratos; ANOVA F(4,22)=27,74 para pré-tratamento Salina, +p<0.05 e 
++p<0.01; F(4,23)=23,86 para pré-tratamento com Ruthenium Red (RR), #p<0.05; ##p<0.01; Teste de 
Dunnet. As diferenças observadas foram em relação aos seus respectivos grupos controles 
(veículo+salina ou Ruthenium Red+salina). As barras transversais representam os valores de média ± 
e.p.m e as diferenças significantes (*p<0.05) são comparações entre os diferentes pré-tratamentos 
(Salina+tratamento e Ruthenium Red+tratamento). +# p<0.01 para pré-tratamento com Salina ou 
Ruthenium Red. 
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Na figura 26 esta demonstrado o resultado do efeito gastroprotetor exercido 

pelos tratamentos com AcoAq e AcoEt após indução de lesão por isquemia-

reperfusão. Verifica-se que ambos os tratamentos foram significantemente efetivos, 

ao inibirem a formação da lesão 76.3% para AcoAq e 81.5% para AcoEt. A redução 

na lesão foi acompanhada por aumento do nivel de glutationa total para AcoEt além 

de redução dos níveis de MPO no tecido gástrico. Já AcoAq reduziu os niveis de 

MPO sem alterar os niveis de glutationa total no tecido, mesmo resultado 

encontrado para BiMeOH. 

 
 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Veículo Lansoprazol      
(30 mg/kg) 

BiMeOH         
(500 mg/kg) 

Branco 

Ár
ea

 d
e 

le
sã

o 
(m

m
2 ) 

G
lu

ta
tio

na
 to

ta
l (

nm
ol

/g
 d

e 
te

ci
do

) 

U
ni

da
de

 d
e 

M
PO

/g
 d

e 
te

ci
do

 

Tratamentos (v.o.) 

86,2% 
** 

87,7% 
** 

++ 
 
 
 
 
 
 

## 

++ 
 
 
 
 
 
 

## 

 
 
 
 
 
 

## 

Figura 25. Atividade gastroprotetora de biMeOH no modelo de indução de lesão gástrica por 
Isquemia/Reperfusão em ratos; As barras representam os valores de média ± erro padrão da média. 
Os números em percentagem indicam a proteção em relação ao veículo. ANOVA F(2,24)=11.70; 
**p<0.01 para Área de lesão, Teste de Dunnet. ANOVA F(3,27)=13.65; ##p<0.01 para MPO, Teste de 
Dunnet. ANOVA F(3,27)=18.41; ++p<0.01 para Glutationa total, Teste de Dunnet.  
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4.3.6. Lesão duodenal induzida por cisteamina 
 

Na figura 27 estão representados o score de lesão duodenal após a 

administração da cisteamina, bem como os níveis de glutationa total e níveis de 

MPO nos tecidos dos animais pré-tratados com veículo, lansoprazol (30 mg/kg) ou 

BiMeOH (500 mg/kg). Neste modelo, BiMeOH foi capaz de inibir a formação da 

lesão duodenal em 69.3%. A quantificação de glutationa total mostrou-se inalterada 

para BiMeOH. A prévia administração de BiMeOH foi capaz de inibir a formação 

das lesões, mantendo baixo os níveis de MPO próximos aos animais do grupo 

branco. 

Figura 26. Atividade gastroprotetora das partições AcoAq e AcoEt no modelo de indução de lesão 
gástrica por Isquemia/Reperfusão em ratos; As barras representam os valores de média ± erro padrão da 
média. Os números em percentagem indicam a proteção em relação ao veículo. ANOVA F(3,33)=10.25; 
**p<0.01 para Área de lesão, Teste de Dunnet. ANOVA F(4,37)=9.43; ##p<0.01 para MPO, Teste de 
Dunnet. ANOVA F(4,37)=10.25; ++p<0.01 para Glutationa total, Teste de Dunnet 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Veículo Lansoprazol      
(30 mg/kg) 

AcoAq           
(100 mg/kg) 

AcoEt            
(100 mg/kg) 

Branco 

Ár
ea

 d
e 

le
sã

o 
(m

m
2 ) 

Tratamentos (v.o.) 

G
lu

ta
tio

na
 to

ta
l (

nm
ol

 /g
 d

e 
te

ci
do

) 
U

ni
da

de
 d

e 
M

PO
/g

 d
e 

te
ci

do
 

86,2% 
** 

76,3% 
** 

81,5% 
** 

++ 
 
 
 
 
 
 

## 

 
 
 
 
 
 

## 

+ 
 
 
 
 
 
 

## 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

## 



94 
 

 

  

 

Neste mesmo modelo, verificou-se que apenas AcoAq foi capaz de inibir a 

formação de lesões na mucosa duodenal, de modo significante, em 75.3%. O 

mesmo não aconteceu para a partição AcoEt (figura 28) que apresentou inibição 

das lesões em 52.4% (p>0.05). Estes resultados indicam, portanto que 

provavelmente AcoAq manteve em sua composição substâncias do extrato 

BiMeOH, que garantiram sua atividade protetora nesse modelo. AcoAq ainda 

apresentou níveis reduzidos de MPO, sem alterar os níveis de glutationa total, 

como visto também para BiMeOH. 
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Figura 27. Efeito do extrato BiMeOH de B. intermedia no modelo de indução de lesão 
duodenal induzida pela administraçãi oral de cisteamina em ratos; ANOVA, seguido por teste 
Kruskal-Wallis *p<0.05, **p<0.01 para score de lesão. As diferenças observadas foram em 
relação ao grupo controle (veículo). Os números em porcentagem indicam a inibição em 
relação ao controle; ANOVA, teste de Dunnett: F(3,20)=12.5 +p<0.05 e +++p,0.001 para 
glutationa total; F(3,20)=13.88 ###p<0.001 para Mieloperoxidase. 
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4.3.7. Discussão  
 

A úlcera péptica é induzida pela predominância de fatores agressivos sobre 

fatores defensivos, o balanço entre esses fatores é necessário para manter intacta 

e saudável a mucosa gástrica (Bose, Motghare et al., 2003). A constatação da 

atividade antiulcerogênica do extrato de B. intermedia na prevenção das lesões 

gástricas nos modelos experimentais agudos, anteriormente descritos (Santos, 

Kushima et al., 2012), levou à realização de experimentos que possibilitassem 

explicar possíveis mecanismos de ação pelos quais BiMeOH e as partições AcoAq 

e AcoEt atuam.  

Figura 28. Efeito das partições AcoAq e AcoEt de B. intermedia no modelo de indução de 
lesão duodenal induzida pela cisteamina; ANOVA, seguido por teste Kruskal-Wallis **p<0.01 
para score de lesão. As diferenças observadas foram em relação ao grupo controle (veículo). 
Os números em porcentagem indicam a inibição em relação ao controle; ANOVA, teste de 
Dunnett: F(4,26)=9.29 +p<0.05 e +++p,0.001; F(4,26)=7.81 ##p<0.01 e ###p<0.001 para MPO.  
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O uso de DAINEs está frequentemente associado com toxicidade 

gastrointestinal (Griffin e Scheiman, 2001), que é um importante problema médico 

apesar dos recentes avanços terapêuticos (Hawkins e Hanks, 2000). Além de 

serem utilizadas para alívio da dor, as DAINEs estão cada vez mais sendo 

utilizadas para prevenção de neoplasias, acidente vascular cerebral, pré-eclâmpsia, 

doença de Alzheimer e muitas outras doenças (Garner, 1992; Pace, 1995; Coruzzi, 

Menozzi et al., 2004). 

Estudos têm demonstrado que a indometacina, uma destas DAINEs, tem a 

capacidade de romper a barreira mucosa, levando à difusão de íons de hidrogênio 

e extensos danos na mucosa (Clinch, Banerjee et al., 1987), através de vários 

processos, como a inibição da síntese de prostaglandinas (Halter, Tarnawski et al., 

2001; Dormond, Bezzi et al., 2002). É descrito que a indometacina regula a síntese 

de moléculas pró-inflamatórias, contribuindo para a lesão da mucosa (Appleyard, 

Mccafferty et al., 1996), diminuindo também fluxo sanguíneo na mucosa gástrica, 

volume de células epiteliais, bicarbonato e secreção mucosa (Bech, 2000).  

No modelo de indução de lesão gástrica por indometacina, verificou-se que 

apenas a partição AcoAq foi capaz de diminuir as lesões gástricas, de modo 

significante. Em análise anterior foi possível observar que BiMeOH também possui 

esta atividade gastroprotetora frente a este agente lesivo, a partir do qual pode-se 

inferir que AcoAq manteve durante o particionamento os compostos responsáveis 

por essa atividade em BiMeOH. Ao proceder à quantificação de glutationa total da 

mucosa gástrica destes animais, verificou-se que não houve alteração nesse 

parâmetro. Em contrapartida, os níveis de MPO apresentaram-se reduzidos após o 

tratamento com AcoAq. Está bem caracterizado que a atividade da MPO se eleva 

nos tecidos, após indução de lesão gástrica por DAINEs (Whittle, 2004). Os 

aumentos nos níveis dessa enzima podem estar associados com o aumento nos 
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níveis de infiltração de neutrófilos e H2O2 no tecido danificado pré-tratado com 

indometacina. Sabe-se que a liberação de MPO nas células gástricas é outro 

indicativo no grau de ulceração (Takeuchi, Ukawa et al., 1999; Bayir, Odabasoglu 

et al., 2006). Desta forma, AcoAq foi capaz de inibir a formação de lesões gástricas 

induzidas por indometacina, com redução nos níveis de MPO que neutralizam os 

efeitos deletérios da DAINE nas células da mucosa gástrica, indicando portanto, 

que esta partição manteve os compostos fitoquímicos responsáveis por esta 

atividade em BiMeOH. 

Um fator que contribui para a integridade da mucosa gástrica é a formação 

de compostos SH que tem como finalidade básica o fortalecimento das pontes de 

dissulfeto e redução da formação de radicais livres derivados de oxigênio, 

relacionando-se com a proteção celular (Konturek, Brzozowski et al., 1990; 

Matsuda, Li et al., 1999). Os efeitos gastroprotetores dos compostos SH incluem 

também processos redutores e de proteção celular frente ao estresse oxidativo 

induzidos por diversos agentes e circunstâncias, como aqueles que ocorrem com 

as exposições tóxicas como o próprio etanol na mucosa gástrica (Takeuchi, Okada 

et al., 1989);Konturek, Brzozowski et al., 1990). Em contrapartida, a redução dos 

níveis normais de SH tem impacto significativo na mucosa, tornando-a susceptível 

ao ataque de substâncias ulcerogênicas, afetando o mecanismo defensivo da 

mucosa e dessa forma, facilitando a formação de lesões gástricas (Glavin e Szabo, 

1992; Ko e Cho, 1995). A administração do inibidor de formação dos compostos 

sulfidrílicos endógenas (NEM) em todos os grupos tratados, provocou um aumento 

expressivo das lesões gástricas induzidas pelo etanol. O aumento significativo das 

lesões dos animais pré-tratados com o bloqueador dos grupamentos sulfidrílicos e 

tratados com o extrato, evidenciou a importância deste fator na gastroproteção do 

extrato de B. intermedia indicando a forte participação deste componente no 
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mecanismo de ação do extrato. A análise dos níveis de glutationa total no tecido 

destes mesmos animais demonstrou que, ao inibir a formação das lesões gástricas, 

BiMeOH também foi capaz de aumentar os níveis de glutationa total, quando 

comparado aos animais que receberam somente o veículo. Comparando ainda, o 

efeito do tratamento com BiMeOH aos animais intactos (branco) verifica-se, que 

não existe diferença significante entre os grupos. A prévia inibição dos compostos 

SH aos animais tratados com BiMeOH, foi capaz de reduzir os níveis de glutationa 

total, demonstrando a importância deste componente antioxidante para a 

gastroproteção exercida por BiMeOH. No tecido estomacal, enquanto a diminuição 

dos níveis de glutationa causa um dano gástrico, níveis crescentes de glutationa 

produzem um efeito gastroprotetor (Hirota, Inoue et al., 1989; Naito, Yoshikawa et 

al., 1993). A glutationa é um componente antioxidante endógeno e sua propriedade 

antioxidante esta relacionada com a presença do grupo tiol em sua estrutura. A 

glutationa reage com peróxidos e radicais de oxigênio tóxicos para proteger células 

contra danos e também mantém grupamentos SH de proteína em sua forma 

reduzida, protegendo da oxidação (Walker, Crowley et al., 1995). O tratamento 

agudo com etanol induz ao estresse oxidativo, dano no DNA, queda da atividade 

da xantina oxidase e dos níveis de malondialdeído e diminuição do conteúdo de 

glutationa total em células da mucosa gástrica (Marotta et al., 1999). Quando a 

defesa do sistema antioxidante é insuficiente, radicais livres são acumulados 

causando injúrias na membrana celular, danos oxidativos e morte celular se o dano 

for contínuo (Repetto e Llesuy, 2002). Ao avaliar as partições AcoAq e AcoEt, para 

verificar seu envolvimento com os grupamentos SH, verificou-se que ambas 

partições apresentaram redução na proteção da mucosa quando expostas ao 

prévio tratamento com o inibidor de SH. Ambas as partições apresentaram níveis 

altos de glutationa mesmo na presença de etanol. Porém, os níveis foram 
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reduzidos significativamente na presença do inibidor de SH. AcoEt apresentou 

queda significativa nos níveis de glutationa enquanto AcoAq apresentou maior 

dano macroscópico na mucosa na ausência dos grupamentos SH.  

Estudos realizados por Cho (2001) e Ancha et al., (2003) indicam o 

envolvimento de NO na preservação da mucosa em modelos experimentais de 

úlcera, pois o NO promove vasodilatação, redução da peroxidação lipídica e 

também existem relatos de seu envolvimento com agente anti-inflamatório nos 

tecidos. De acordo com Wallace e Miller (2001), o NO é também um importante 

regulador da secreção de muco no estômago e seus efeitos são produzidos pela 

estimulação da guanilato ciclase nas células epiteliais. Assim, NO parece ser 

produzido na célula epitelial em resposta à ativação de receptores colinérgicos e 

provoca a liberação de muco para essas células, garantindo assim, a integridade 

da mucosa. O NO é responsável tanto pela mediação das funções teciduais 

normais, quanto pelas lesões na mucosa gástrica. Assim, o NO, é um mediador 

das defesas e do reparo na mucosa gastrointestinal, porém o NO também pode 

contribuir com as injúrias teciduais em algumas doenças do trato digestório e 

alterar a motilidade gástrica (Wallace, Del Soldato et al., 1999); Cho, 2001), além de 

promover ou iniciar respostas inflamatórias quando combinado com outras 

espécies reativas de oxigênio (Cho, 2001). No modelo experimental em que foi 

avaliado o papel de NO como fator protetor ativado pelo extrato, foi utilizado o 

inibidor de NO (L-NAME). O pré-tratamento com o inibidor L-NAME não reverteu a 

gastroproteção exercida por BiMeOH, demonstrando dessa forma, que não existe 

envolvimento desta via no mecanismo de ação gastroprotetora de BiMeOH. Ao 

proceder com a quantificação da glutationa nos tecidos destes animais pré-tratados 

com BiMeOH, verificou-se, que, apesar do L-NAME não causar danos visíveis à 

mucosa, este foi capaz de reduzir os níveis de glutationa, de modo significante. Ao 
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analisar o efeito da inibição de NO pelo pré-tratamento com as partições, verificou-

se que ambas apresentaram aumento na área de lesão gástrica, no entanto, AcoEt 

demonstrou ser mais dependente dessa via que AcoAq. A análise quantitativa dos 

níveis de glutationa demonstraram que somente AcoEt teve seus níveis reduzidos 

na presença do inibidor de NO. Portanto, os componentes de AcoEt presentes no 

extrato (provavelmente flavonóides) certamente são responsáveis pelo papel do 

NO na gastroproteção. 

A peroxidação lipídica mediada por espécies reativas de oxigênio é uma 

importante causa da destruição e lesão nas membranas celulares e está envolvido 

na patogênese de injúrias na mucosa induzidas por etanol, isquemia/reperfusão e 

indometacina (Kvietys, Twohig et al., 1990; Salim, 1990). A glutationa está presente 

no organismo em suas formas; reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), atuando direta 

ou indiretamente em muitos processos biológicos importantes, incluindo a síntese 

de proteínas, metabolismo e proteção (Meister e Anderson, 1983). É um consenso, 

atualmente, que o efeito lesivo promovido pelo etanol sobre a mucosa gástrica é 

consequência do aumento da peroxidação lípidica e diminuição do nível de 

glutationa (Rodriquez, 2007). A glutationa é um marcador da saúde celular e sua 

queda é indicativa de lesão oxidante. Seu déficit acarreta diminuição da resistência 

às drogas e radiações, da capacidade de reversão de tumores e da síntese do 

ascorbato em animais. Os dados obtidos neste projeto sugerem uma maior 

participação da glutationa na gastroproteção exercida por AcoEt. E embora a AcoEt 

esteja em menor concentração no extrato BiMeOH, os compostos flavonóides 

derivados da quercetina presentes em AcoEt são dependentes da glutationa e 

exercem intensa atividade no extrato bruto. A lesão gástrica induzida por etanol 

pode ocorrer devido a uma ação direta do epitélio gástrico causando peroxidação 

lipídica e vários estudos mostram atividade antioxidante de flavonóides e outros 
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compostos naturais (Czinner, Hagymasi et al., 2001). Antioxidantes intracelulares, 

como a glutationa parecem ter uma significante ação protetora na mucosa gástrica 

contra o etanol (Hirowaka et al., 1998). 

Entre os vários fatores gastroprotetores, a microcirculação gástrica 

desempenha um papel importante na manutenção da barreira gástrica (Brzozowski, 

Konturek et al., 2001; Kwiecien, Brzozowski et al., 2002). Os nervos sensoriais 

estão envolvidos na regulação da circulação sanguínea na mucosa gástrica 

(Jaworek et al., 2002; Pawlik et al., 1998), que é densamente inervada por 

neurônios aferentes sensíveis à capsaicina, contendo peptídeos vasodilatadores, 

tais como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) (Sternini et al., 

1987). A capsaicina afeta os nervos de duas maneiras diferentes, baixas doses 

resultam na estimulação dos nervos sensoriais, acompanhada pela liberação de 

CGRP; enquanto altas doses de capsaicina levam à ablação ou inativação 

funcional dos nervos sensoriais (Warzecha, Dembinski et al., 2000). A liberação de 

CGRP pelos nervos sensitivos à capsaicina também foram implicados na 

manutenção da integridade da mucosa pois a ablação funcional dos neurônios 

resultarm numa diminuição da reatividade ao CGRP na mucosa e leva a um 

agravamento da lesão gástrica induzida por diversos compostos ulcerogênicos 

(Brzozowski et al., 1996; Kwiecien et al., 2002). O receptor de capsaicina, TRPV1 

(receptor vanilóide de potencial transitório) pode ser ativado não só por capsaicina, 

mas também pelo calor (temperatura acima de 43ºC), ácido, vários lipídios e 

estímulos nocivos (Caterina e Julius, 2001). O Ruthenium Red, um antagonista de 

receptores TRPVs, é descrito como um antagonista funcional (Amann e Maggi, 

1991)  porque não interfere com o sitio de ligação do receptor (Szallasi e Blumberg, 

1999), mas bloqueia o canal iônico ativo (Bleakman, Brorson et al., 1990). 
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Gazzieri et al. (2007), ressaltam que o etanol ativa receptores TRPV1 em 

neurônios sensoriais da mucosa gástrica, estimulando a liberação de substância P 

no estômago, que por sua vez ativa receptores NK1 das células epiteliais gástricas 

promovendo o aumento de espécies reativas (estresse oxidativo), que provocam 

lesões hemorrágicas na parede do estômago decorrentes da peroxidação lipídica. 

Nossos resultados mostram que o bloqueio dos nervos sensitivos à capsaicina foi 

capaz de reverter a gastroproteção exercida por AcoEt e de forma menos efetiva, a 

gastroproteção de BiMeOH. Já AcoAq não apresentou alteração na inibição das 

lesões ocasionadas pela adiministração pelo etanol absoluto mesmo na presença 

do bloqueador de TRPV. Considerando que BiMeOH apresenta em sua 

constituição majoritariamente (cerca de 70%) os compostos concentrados em 

AcoAq pode-se supor que este seja o motivo pelo qual o extrato BiMeOH 

apresentou apenas uma reversão parcial da sua gastroproteção na presença do 

bloqueador Ruthenium Red. 

Ainda neste modelo experimental, na presença do bloqueador de TRPV, 

BiMeOH e AcoEt apresentaram quedas expressivas dos níveis de glutationa, 

enquanto AcoAq manteve seus níveis inalterados. Estes dados corroboram os 

obtidos na análise macroscópica quando AcoAq não apresentou alteração na sua 

gastroproteção mesmo na presença do bloqueador Ruthenium Red. Foi possível 

observar em BiMeOH e mais evidentemente em AcoEt, uma diminuição dos níveis 

de glutationa quando na presença do bloqueador, bem como a inibição das lesões 

nestes dois grupos experimentais ficou significativamente comprometida.  

A interrupção do suprimento de sangue para um órgão ou tecido seguido 

pela reintrodução de sangue na área afetada são chamados de 

isquemia/reperfusão, e são conhecidas por induzir lesões gástricas 

predominantemente devido à formação excessiva de metabólitos de oxigênio 



103 
 

reativo, adesão dos neutrófilos às células endoteliais, disfunção microvascular, 

secreção de ácido gástrico, liberação de histamina endógena e gástrico 

(Brzozowski, Konturek et al., 2000). A isquemia enfraquece a barreira mucosa 

gástrica, aumentando a difusão ácida predispondo a mucosa a danos (Kawai, Joh 

et al., 1994). Após a reperfusão, as espécies reativas de oxigênio (ERO) são 

geradas a partir do sistema xantina-oxidase e neutrófilos são ativados, levando a 

peroxidação lipídica do tecido que, em combinação com a secreção gástrica resulta 

em danos e morte celular (Smith, Mercer et al., 1996; Wada, Kamisaki et al., 1996). 

ERO, como os radicais superóxido e hidroxila são conhecidos por diretamente ou 

indiretamente causar dano tecidual e também estão envolvidos na patogênese de 

lesões gástricas observadas após isquemia/reperfusão e estresse (Iino et al., 

2002). A reperfusão de tecidos isquêmicos, paradoxalmente, agrava o processo de 

lesão e leva à liberação de espécies reativas de oxigênio e mediadores pró-

inflamatórios e à atração de células inflamatórias infiltrando os tecidos (Chamoun, 

Burne et al., 2000; Piper, Meuter et al., 2003). No trato gastrointestinal, lesões por 

isquemia/reperfusão são conhecidas por serem associadas à morbidade e 

mortalidade durante o choque hemorrágico, correção de aneurisma da aorta 

abdominal, doença isquêmica intestinal e enterocolite necrosante  Riaz et al., 2002; 

(Dimmitt, Glew et al., 2003). Este modelo experimental é utilizado para avaliar 

resposta de fármacos em um processo de ulcerogênese sem utilização de agentes 

químicos, patógenos ou estresse somático, como nos modelos de etanol, H. pylori 

e estresse por contenção e frio; isolando desta forma, os fatores ulcerativos 

relacionados a radicais livres formados por processos inflamatórios e vasculares 

(Zimmerman e Granger, 1994; Cabeza, Motilva et al., 2001). Neste procedimento 

experimental, BiMeOH, AcoAq e AcoEt foram capazes de inibir a formação das 
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lesões gástricas, com inibições superiores a 75%, resultados estes bastante 

expressivos para um modelo tão agudo de dano gástrico.  

A isquemia por si só é capaz de provocar lesões no tecido gástrico; sendo 

que após a reperfusão que ocorrem os principais eventos lesivos. Kitano et al., 

(2005) mostraram que após a re-oxigenação da mucosa gástrica, as lesões são 

aumentadas em relação a aquelas ocasionadas no período de isquemia (Campos e 

Yoshida, 2004). A utilização de compostos antioxidantes e os varredores de 

radicais livres têm se mostrado benéfica em animais expostos a este processo 

(Sakurai, Sugawara et al., 1994; Naito, Yoshikawa et al., 1999; Derin, Izgut-Uysal et 

al., 2004; Derin, Agac et al., 2006). A quantificação de glutationa mostrou que 

apenas a partição AcoEt aumentou os níveis de glutationa total. Como já 

mencionado, esta partição apresenta majoritariamente flavonóides em sua 

composição, compostos sabidamente antioxidantes e prováveis responsáveis por 

esta ação no tecido gástrico. 

As informações relacionadas com as lesões agudas na mucosa gástrica 

induzida por isquemia/reperfusão tem aumentado expressivamente nos últimos 

anos (Derin, Izgut-Uysal et al., 2004(Bulbul, Tan et al., 2008). O trato 

gastrointestinal é um dos primeiros tecidos afetados por hipoperfusão durante o 

choque hemorrágico. Em condições de choque, a camada mais vulnerável do trato 

gastrointestinal é a mucosa. A lesão aguda na mucosa gástrica é relatada como 

resultado da diminuição do fluxo sanguíneo e as alterações na microvascularização 

causando lesões devido à isquemia/reperfusão. A disfunção microvascular, 

ativação de neutrófilos e espécies reativas de oxigênio, que são formados pela 

restauração do fluxo sanguíneo através da reperfusão, provocam a morte celular e 

lesão na mucosa através aumento de peroxidação lipídica e os efeitos nocivos do 

ácido gástrico (Derin , Izgut-Uysal et al., 2004). A MPO é a maior proteína de 
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neutrófilos, que é armazenada em grânulos azurofílicos e liberada durante a 

fagocitose de células ativadas. Pode ser utilizada como um índice quantitativo e 

sensível de acumulação de neutrófilos no tecido reperfundido (De Gusmao, Becker 

et al., 2005). A isquemia leva à ativação de leucócitos e os neutrófilos ativados 

secretam ERO e ácido hipocloroso, estes derivados tóxicos apresentam um efeito 

destrutivo sobre os tecidos Hayashi et al., 2004. Ao quantificar MPO no tecido 

gástrico após isquemia, foi possivel observar uma redução destes níveis tanto para 

BiMeOH quanto para AcoAq e AcoEt. Estes resultados indicam que tanto o extrato 

BiMeOH quanto as partições foram capazes de inibir a ativação de neutrófilos 

provocada pela isquemia, inibindo esta via de geração de ERO, levando a uma 

preservação da mucosa gástrica neste modelo experimental. Ainda neste modelo, 

AcoEt foi capaz de aumentar os niveis de glutationa total no tecido gástrico, 

demonstrando mais uma vez a importância desta via na atividade da partição. 

O efeito deletério da ablação de nervos sensoriais pela capsaicina foi 

recentemente demonstrado no modelo de isquemia/reperfusão de dano da mucosa 

gástrica e mostraram a participação desta via na severidade das lesões causadas 

por este modelo (Pawlik et al., 2001). Como mencionado anteriormente, os 

neurônios sensitivos à capsaicina apresentam papel importante na microcirculação 

gástrica e regulação do fluxo sanguineo que também é afetada durante a isquemia. 

Lembrando que BiMeOH e AcoEt apresentaram participação desta via em sua 

gastroproteção, não se deve descartar esta possibilidade de mecanismo de ação 

conjunta com a inibição da MPO e aumento na glutationa na gastroproteção 

exercida neste modelo. 

De acordo com Sonnenberg e Everhart (1997) e Chan e Leung (2002), a 

úlcera duodenal apresenta forte associação com infecção por H. pylori e muitos 

estudos tem se baseado na indução da úlcera duodenal utilizando a cisteamina 
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(HS-CH2-CH2-NH2, mercaptoetilamina) que produz úlceras perfurantes no 

duodeno do animal dentro de 24-48h após sua administração (Selye e Szabo, 

1973; Szabo, 1978; (Szabo e Pihan, 1987). Khomenko et al. (2009) descreveu o 

mecanismo citotóxico per si promovido pela cisteamina, no entanto, Szabo (1987) 

cita que a cisteamina é capaz de causar lesões duodenais pelo aumento da 

secreção ácida e a deficiência de neutralização por íons bicarbonato e redução do 

transporte do conteúdo neutralizado do duodeno para as regiões distais do 

intestino. No entanto, o mecanismo molecular pelo qual a cisteamina induz 

ulceração duodenal não está completamente entendido. 

 Nossos resultados demonstram que o tratamento com BiMeOH foi capaz de 

inibir a formação de lesão duodenal pela cisteamina. O extrato também promoveu 

redução nos níveis de MPO no tecido. Os níveis de glutationa não se mostraram 

alterados neste modelo. A MPO é um marcador sensível e específico da 

inflamação aguda e reflete a infiltração celular no local lesado (Dengiz, Odabasoglu 

et al., 2007). E redução nos níveis de MPO podem estar relacionada com a 

habilidade protetora de BiMeOH. Ao avaliar o efeito das partições sobre as lesões 

duodenais, foi possível verificar que apenas AcoAq foi capaz de inibir as formações 

de lesões, reduzindo também os níveis de MPO no tecido duodenal. Assim, 

provavelmente os compostos presentes em AcoAq (predominantemente taninos 

condensados) sejam os responsáveis pela ação de BiMeOH em sua atividade 

protetora frente à úlcera duodenal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

4.4. Atividade cicatrizante 
 
 

4.4.1. Isquemia-Reperfusão  
 

 Na figura 29 estão demonstrados os resultados da análise macroscópica 

das lesões induzidas por isquemia-reperfusão. Os animais foram tratados 24 horas 

após a indução, uma única vez, antes de serem mortos. Os resultados demonstram 

que não houve redução significante das lesões em nenhum dos tratamentos.  

 

Figura 29. Efeito do tratamento único com as partições aquosa (AcoAq) e acetato de etila (AcoEt) 
após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão em ratos. ANOVA F(3,19)= 0,71 para área de lesão 
em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras transversais representam os valores de média ± 
erro padrão da média. Teste de Dunnet. 

 
 
Após análise macroscópica das lesões, foram realizadas quantificações 

bioquímicas para elucidar mecanismo de ação do extrato e partições após indução 

de lesão gástrica por isquemia-reperfusão. Na figura 30, pode-se observar que o 
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tratamento com as ambas as partições não apresentaram alterações nos 

parâmetros observados, dados que corroboram com os resultados macroscópicos. 

 

Figura 30. Efeito do tratamento único com AcoAq e AcoEt nos Níveis de Glutationa total, MPO, 
TNF-α e IL-1β no modelo de Isquemia/Reperfusão em ratos, ANOVA F(4,23)= 3,15 **p<0.01 para 
TNF-α; F(4,23)= 3,15 **p<0.01 para IL-1β; F(4,23)= 5,93**p<0.01 para MPO; F(4,25)= 3,52 **p<0.01 para 
Glutationa total; em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras transversais 
representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 
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Na figura 31 estão demonstrados os resultados da avaliação da área de 

lesão gástrica induzida pela isquemia-reperfusão. Os animais foram expostos ao 

processo lesivo (isquemia-reperfusão) e tratados por 6 dias após a indução das 

lesões. Pode-se observar que tanto o grupo controle positivo quanto o extrato 

BiMeOH foram capazes de reduzir significativamente as lesões induzidas pelo 

processo isquêmico. 

 

Figura 31. Efeito do tratamento por 6 dias com o extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão em ratos. ANOVA 
F(2,18)= 5,47 *p<0.05 para área de lesão em comparação com o grupo controle tratado com 
veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de 
Dunnet. 

 
 

Ao avaliar o tratamento por 6 dias com as partições após a indução de lesão 

pelo processo isquêmico (figura 32), foi possível observar que apenas a partição 

AcoEt reduziu de modo significante a área de lesão gástrica. 
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Figura 32. Efeito do tratamento por 6 dias com as partições aquosa (AcoAq) e acetato de etila 
(AcoEt) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão em ratos.ANOVA F(3,22)= 4,71 
*p<0.05 para área de lesão em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras 
transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 

 
 

Em continuidade, foram realizadas quantificações bioquímicas a fim de 

caracterizar os possíveis mecanismos de ação envolvidos na atividade de extrato e 

partições após indução de lesão por isquemia-reperfusão. Na figura 33 estão os 

resultados que mostram os níveis de glutationa total inalterados após 6 dias de 

tratamento com BiMeOH. 
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Figura 33. Efeito do tratamento por 6 dias com o extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão nos níveis totais de 
glutationa. ANOVA F(3,25)= 34,4 **p<0.01 para glutationa total em comparação com o grupo controle 
tratado com veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da 
média. Teste de Dunnet. 
 

No entanto, ao avaliar os níveis de glutationa total no tecido gástrico após 

tratamento com as partições AcoAq e AcoEt, foi possível constatar um aumento 

significante (p<0.05) para ambas as partições (figura 34). 
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Figura 34. Efeito do tratamento por 6 dias com AcoAq e AcoEt após indução de úlcera gástrica por 
isquemia-reperfusão nos níveis totais de glutationa.ANOVA F(4,31)= 48,6 **p<0.01 para glutationa 
total em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras transversais representam 
os valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 

 

Na figura 35 estão os resultados da análise dos níveis de MPO na mucosa 

gástrica após isquemia-reperfusão em animais tratados por 6 dias. Os resultados 

demonstram que BiMeOH foi efetiva ao reduzir em 39.4% os níveis de MPO, dados 

que corroboram com os achados macroscópicos. Na figura 36 estão os resultados 

de MPO após tratamento com AcoAq e AcoEt, na qual é possível observar que 

apenas AcoEt foi capaz de reduzir (45.6%) de modo significante, os níveis de MPO. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados na análise macroscópica e 

apontam os compostos presentes na partição AcoEt como responsáveis pela 

atividade de BiMeOH neste modelo experimental. 
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Figura 35. Efeito do tratamento por 6 dias com o extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão na MPO. ANOVA 
F(3,25)= 4,25; *p<0.05 e **p<0.01 para MPO em comparação com o grupo controle tratado com 
veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de 
Dunnet. 

 

Figura 36. Efeito do tratamento por 6 dias com AcoAq e AcoEt após indução de úlcera gástrica por 
isquemia-reperfusão na MPO. ANOVA F(4,31)= 12,24; **p<0.01 e ***p<0.001 para MPO em 
comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras transversais representam os 
valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 
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 Ao avaliar o nível de TNF-α no tecido gástrico após tratamento com BiMeOH 

(figura 37), não foi possível observar alterações significantes entre os grupos. No 

entanto, a partição AcoEt foi capaz de reduzir em 49.5% os níveis de TNF-  

quando comparado ao veículo (figura 38). 

 

Figura 37. Efeito do tratamento por 6 dias com extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão nos níveis de TNF-
α.ANOVA F(3,22)= 4,36 *p<0.05 para TNF-α em comparação com o grupo controle tratado com 
veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de 
Dunnet. 
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Figura 38. Efeito do tratamento por 6 dias com extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão nos níveis de TNF-α. 
ANOVA F(4,26)= 7,69 *p<0.05 e **p<0.01 para TNF-α em comparação com o grupo controle tratado 
com veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. 
Teste de Dunnet. 

 

Na figura 39 estão os resultados da quantificação de IL-1β após tratamento 

com BiMeOH no modelo de isquemia-reperfusão, sendo possível observar uma 

redução significante (34.9%) dos níveis desta interleucina, quando comparado ao 

grupo veículo. 

Figura 39. Efeito do tratamento por 6 dias com extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão nos níveis de IL-1β. 
ANOVA F(3,22)= 8,67 **p<0.01 para IL-1β em comparação com o grupo controle tratado com veículo. 
As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 

 

Ao analisar a mesma interleucina após o tratamento com as partições acoAq 

e AcoEt (figura 40), foi possível observar que, novamente, apenas a partição 

AcoEt apresentou redução significante (49.5%) deste parâmetro, dados estes que 

confirmam o resultado encontrado na análise macroscópica das lesões. 
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Figura 40. Efeito do tratamento por 6 dias com AcoAq e AcoEt após indução de úlcera gástrica por 
isquemia-reperfusão nos níveis de IL-1β. ANOVA F(4,25)= 6,38 **p<0.01 e ***p<0.001 para IL-1β em 
comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras transversais representam os 
valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 

 

 

Outra análise realizada, foi a quantificação de IL-10, uma interleucina anti-

inflamatória que apresentou aumento no grupo de animais tratados com BiMeOH 

(94.3%) em comparação aos animais que receberam veículo (figura 41). Ao avaliar 

o resultado obtido com as partições neste mesmo modelo (figura 42), foi possível 

observar que ambas as partições apresentaram aumento nos niveis de IL-10. No 

entanto, este aumento foi mais evidente para AcoEt (>100%) que para AcoAq 

(50.3%). 
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Figura 41. Efeito do tratamento por 6 dias com o extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por isquemia-reperfusão nos níveis de IL-10 
ANOVA F(3,22)= 11,99 **p<0.01 e ***p<0.001 para IL-10 em comparação com o grupo controle 
tratado com veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da 
média. Teste de Dunnet. 

Figura 42. Efeito do tratamento por 6 dias com as partições AcoAq e AcoEt após indução de úlcera 
gástrica por isquemia-reperfusão nos níveis de IL-10. ANOVA F(3,22)= 11,16, *p<0.05; **p<0.01 e 
***p<0.001 para IL-10 em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As barras 
transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Teste de Dunnet. 
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4.4.2. Ulcera gástrica 
 

Na figura 43 estão demonstrados os resultados da análise macroscópica 

das lesões induzidas por ácido acético no modelo de cicatrização. As lesões foram 

avaliadas 7 ou 14 dias após o início do tratamento. Decorridos 7 dias de 

tratamento, pode-se verificar que não houve redução significante da área de lesão 

para BiMeOH, porém, transcorridos 14 dias de tratamento com BiMeOH, a área de 

lesão foi significativamente reduzida (51.9%) com o tratamento com o extrato 

quando comparada ao veículo. 

Figura 43. Efeito do tratamento por 7 ou 14 dias com o extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera gástrica por ácido acético em ratos. ANOVA F(2,18)= 
0,78 para área de lesão (7 dias); F(2,19)= 8,06 para área da lesão (14 dias), em comparação com o 
grupo controle tratado com veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro 
padrão da média. Os números em percentagem indicam a proteção em relação ao respectivo 
veículo. *p<0.05; **p<0.01; Teste de Dunnet. 

 

Ao avaliar a atividade cicatrizante das partições, foi possível observar que 

AcoAq não apresentou redução na área de lesão decorridos 7 dias de tratamento. 

Em contrapartida, o tratamento com AcoEt apresentou aumento de área de lesão, 
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quando comparado aos demais tratamentos e ao veículo porém este aumento da 

lesão não foi estatisticamente significativo quando comparado ao grupo tratado com 

o veículo. Após 14 dias de tratamento, pode-se observar que a partição AcoAq 

reduziu 72.8% enquanto AcoEt reduziu 34.7% (figura 44). 

 

 

Figura 44. Efeito do tratamento por 7 ou 14 dias com as partições AcoAq e AcoEt após indução de 
úlcera gástrica por ácido acético em ratos. ANOVA F(3,25)= 1,11 para área de lesão (7 dias); F(3,27)= 
11,67 para área da lesão (14 dias), em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As 
barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Os números em 
percentagem indicam a proteção em relação ao respectivo veículo. *p<0.05; **p<0.01; Teste de 
Dunnet. 

 
 

4.4.3. Ulcera duodenal 
 
 

Na figura 45 estão demonstrados os resultados da avaliação da área de 

lesão duodenal induzida por ácido acético em animais tratados por 7 ou 14 dias. 
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Decorridos 7 dias do início do tratamento, pode-se verificar significante diminuição 

da área de lesão após tratamento com BiMeOH (43.7% de redução) e após 14 dias 

de tratamento com o extrato, observou-se redução de 48% em relação ao grupo 

tratado com veículo.  

 
 

Figura 45. Efeito do tratamento por 7 ou 14 dias com o extrato metanólico das folhas de Byrsonima 
intermedia (BiMeOH) após indução de úlcera duodenal por ácido acético em ratos.ANOVA F(2,17) = 
6,56 para área de lesão (7 dias); F(2,15) =17,3 para área da lesão (14 dias), em comparação com o 
grupo controle tratado com veículo. As barras transversais representam os valores de média ± erro 
padrão da média. Os números em percentagem indicam a proteção em relação ao respectivo 
veículo. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001; Teste de Dunnet 

 
 
 
 

Ao analisar a atividade cicatrizante das partições, foi possível observar que 

após 7 dias de tratamento já ocorreram reduções significantes na área de lesão em 

ambas partições (figura 46). No entanto, após 14 dias de tratamento, AcoEt 

apresentou uma melhor atividade ao reduzir 68% da área de lesão contra 48.2% de 

AcoAq. 
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Figura 46. Efeito do tratamento por 7 ou 14 dias com as partições AcoAq e AcoEt após indução de 
úlcera duodenal por ácido acético em ratos.ANOVA F(3,23) = 11,09 para área de lesão (7 dias); F(3,23) 
=7,37 para área da lesão (14 dias), em comparação com o grupo controle tratado com veículo. As 
barras transversais representam os valores de média ± erro padrão da média. Os números em 
percentagem indicam a proteção em relação ao respectivo veículo. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001; 
Teste de Dunnet 
 

 

Na Figura 47 estão representados os resultados da quantificação de 

Glutationa total da mucosa gástrica de animais submetidos à indução de lesão por 

ácido acético e posterior tratamento por 7 ou 14 dias. Verifica-se que não 

ocorreram alterações dos níveis de Glutationa total na mucosa gástrica em nenhum 

dos períodos avaliados. 
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Figura 47. Quantificação dos níveis de GSH na mucosa gástrica após tratamento por 7 ou 14 dias 
com BiMeOH. ANOVA F(3,19) = 12,18 para 7 dias; F(3,21)=2,77 para 14 dias. *p<0.05; **p<0.01. Teste de Dunnet. As 
barras transversais representam os valores de média e e.p.m. as diferenças observadas foram em relação ao respectivo 
controle.  

 

 

Na Figura 48 estão representados os resultados da quantificação de 

Glutationa total da mucosa gástrica de animais submetidos à indução de lesão por 

ácido acético e posterior tratamento por 7 ou 14 dias com as partições AcoAq ou 

AcoEt. Verifica-se que aos 7 dias, os níveis de Glutationa total na mucosa gástrica 

não apresentam qualquer diferença estatística com o grupo controle tratado 

somente com o veículo. Porém, decorridos 14 dias de tratamento, observou-se que 

tanto AcoAq quanto AcoEt apresentaram níveis significativamente aumentados de 

Glutationa, igualando-se aos animais denominados Branco, que não foram 

submetidos a processo cirúrgico ou tratamento durante este período. 
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Figura 48. Quantificação dos níveis de GSH na mucosa gástrica após tratamento por 7 ou 14 dias 
com AcoAq ou AcoEt. ANOVA F(4,25) = 7,22 para 7 dias; F(4,27)=10,86 para 14 dias. *p<0.05; 
**p<0.01. Teste de Dunnet. As barras transversais representam os valores de média e e.p.m. as 
diferenças observadas foram em relação ao respectivo controle.  
 

Na figura 49 estão mostrados os resultados dos animais com lesão 

duodenal por ácido acético e tratados com BiMeOH por 7 ou 14 dias. Os níveis de 

Glutationa total não apresentaram alterações. 
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Figura 49. Quantificação dos níveis de GSH na mucosa duodenal após tratamento por 7 ou 14 dias 
com BiMeOH ANOVA F(3,19) = 3,09 para 7 dias; F(3,19)=9,51 para 14 dias. *p<0.05; **p<0.01. 
Teste de Dunnet. As barras transversais representam os valores de média e e.p.m. as diferenças 
observadas foram em relação ao respectivo controle.  
 

Na figura 50 estão mostrados os resultados dos animais com lesão 

duodenal por ácido acético e tratados com as partições AcoAq e AcoEt. Apenas 

AcoEt apresentou aumento significante dos níveis de glutationa total, em relação 

ao grupo controle após 7ou 14 dias de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Quantificação dos níveis de GSH na mucosa duodenal após tratamento por 7 ou 14 dias 
com AcoAq ou AcoEt. ANOVA F(4,24) = 9,67 para 7 dias; F(4,24)=7,67 para 14 dias. *p<0.05; **p<0.01. 
Teste de Dunnet. As barras transversais representam os valores de média e e.p.m. as diferenças 
observadas foram em relação ao respectivo controle.  

 
 
 

4.4.4. Discussão 
 

A partir da análise macroscópica das lesões, verificamos que uma 

administração única com AcoAq ou AcoEt não foram suficientes para diminuir o 

efeito lesivo do processo isquemia-reperfusão, no entanto, decorridos 6 dias de 
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tratamento, foi possível observar que tanto o tratamento com BiMeOH quanto com 

AcoEt atenuaram o dano gástrico, reduzindo significativamente a área de lesão. Ao 

avaliar os níveis de glutationa, no entanto, foi possível observar que apenas as 

partições apresentaram aumento no nível deste componente antioxidante. Kitano et 

al., (2005) mostraram que após a re-oxigenação da mucosa gástrica, as lesões são 

aumentadas em relação a aquelas ocasionadas no período de isquemia (Campos e 

Yoshida, 2004). A utilização de compostos antioxidantes e os varredores de 

radicais livres têm se mostrado benéfica em animais expostos a este processo 

(Derin et al., 2004; Derin et al., 2005; Naito et al., 1999; Sakurai et al., 1994). 

Flavonóides são compostos naturais polifenólicos encontrados em vegetais 

e frutas, apresentando potente efeito antioxidante em uma variedade de modelos in 

vitro e in vivo, utilizando oxidantes endógenos ou exógenos (Gao et al., 1999;. 

Haramaki et al., 1994; Sakano et al., 2005; Wang et al., 2006). Especificamente, os 

flavonóides têm sido investigados por sua capacidade de prevenir lesões causadas 

por oxidantes após o processo de isquemia-reperfusão, (Pataki et al., 2002;. Sato 

et al., 2001). Nossos resultados demonstram, que além de prevenir as lesões 

causadas pela isquemia-reperfusão, os flavonóides presentes em AcoEt 

apresentam a capacidade de reverter os danos deste processo. 

AcoEt apresenta em sua constituição, majoritariamente flavonóides 

derivados de quercetina, que já vem sendo descritos como compostos 

antioxidantes (Czinner et al., 2001). A atividade antioxidante destes compostos dá-

se principalmente pelas suas propriedades de óxido-redução, aos quais podem 

desempenhar importante papel na absorção e neutralização de radicais livres, 

quelando o oxigênio ou decompondo peróxidos. Alguns estudos têm apresentado 

que o consumo de compostos antioxidantes na dieta diária pode vir a produzir uma 

ação protetora efetiva contra os processos oxidativos, que naturalmente ocorrem 
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no organismo. Várias doenças entre as quais, câncer, aterosclerose, artrite, 

doenças coronárias, entre outras, podem estar ligadas a danos causados pelas 

espécies reativas de oxigênio (Brenna e Pagliarini, 2001, Yldrim et al., 2002). Sob a 

ótica nutricional, os flavonóides são reconhecidamente agentes antioxidantes 

capazes de inibir a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (Rahua et al., 

2000), além de reduzirem as tendências a doenças trombóticas. Os efeitos 

farmacológicos e bioquímicos dos flavonóides são muito vastos, destacando as 

ações antioxidantes, antiinflamatória, antiplaquetária, antialergênico, além da 

possibilidade de inibirem enzimas como as cicloxigenases, prostaglandina 

sintetase, lipoxigenase também podem induzir enzimas do sistema desintoxicante 

(Kool e Suhaila, 2001).  

A lesão aguda na mucosa gástrica é relatada como resultado da diminuição 

do fluxo sanguíneo e as alterações na microvascularização gástrica causando 

lesões devido à isquemia/reperfusão. A disfunção microvascular, ativação de 

neutrófilos e espécies reativas de oxigênio, que são formados pela restauração do 

fluxo sanguíneo através da reperfusão, provocam a morte celular e lesão na 

mucosa através aumento de peroxidação lipídica e os efeitos nocivos do ácido 

gástrico (Derin et al., 2004). A Mieloperoxidase (MPO) é a maior proteina de 

neutrófilos, armazenada em granulos azurofilicos e liberada durante a fagocitose de 

células ativadas. Pode ser utilizada como um índice quantitativo e sensível de 

acumulação de neutrófilos no tecido reperfundido (De Gusmao et al., 2005; Lu et 

al., 1997). A isquemia leva à ativação de leucócitos e os neutrófilos ativados 

secretam ERO e ácido hipocloroso, estes derivados tóxicos apresentam um efeito 

destrutivo sobre os tecidos (Hayashi et al., 2004). Ao quantificar MPO no tecido 

gástrico após tratamento único com AcoAq ou AcoEt, verificamos que não 

ocorreram alterações significativas entre os tratamentos, o que corroboram com os 
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achados macroscópicos. Após 6 dias de tratamento, observamos que tanto 

BiMeOH quanto AcoEt apresentaram niveis reduzidos de MPO. Novamente, os 

resultados encontrados na análise macroscópica coincidem com os achados da 

quantificação bioquimica e sugerem que os compostos presentes em AcoEt sejam 

responsáveis por esta ação no extrato BiMeOH. 

Outra análise feita neste trabalho foi a avaliação dos niveis de TNF-α na 

mucosa gástrica dos animais submetidos à isquemia-reperfusão e tratados por 24h 

ou 6 dias depois da indução da lesão. 

Fatores de transcrição são ativados pelas células envolvidas na isquemia, 

dos quais o factor nuclear kappa β (NF-Kβ) tem destaque por induzir a expressão 

de citocinas importantes como o fator α de necrose tumoral (TNF-α) e interleucinas 

pró-inflamatórias (IL-1a e 1b, IL-6 e 8). Uma ativação coordenada desses 

mediadores quimicos garante a efetividade da resposta inflamatória. O TNF-α é um 

importante fator inflamatório com uma ampla gama de efeitos biológicos, tais como 

a inflamação e apoptose, entre outros (Bemelmans et al., 1996; Szlozarek, 2006). 

Está bem demonstrado que durante a isquemia, TNF-α é intensamente expresso 

(Shames et al., 2002; Hassanzadeh et al., 2006), sabendo-se também que a 

liberação de TNF-  no início do curso da isquemia contribui para a lesão do tecido 

(Zhang et al., 2005). Os dados mostram que AcoEt foi efetiva em reduzir os niveis 

de TNF-α e IL-1β após 6 dias de tratamento, indicando, participação desta via de 

ação para manutenção da integridade da mucosa gástrica após a isquemia-

reperfusão. Nesta avaliação, o extrato BiMeOH apresentou redução apenas dos 

niveis de IL-1β. 

Outro componente avaliado foi a IL-10 na atividade curativa de B. intermedia 

após o processo isquêmico. 
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A resposta inflamatória sistêmica pode ocorrer após septicemia ou 

endotoxemia, assim como depois de eventos não infecciosos como trauma grave 

ou lesões por isquemia-reperfusão. Uma cascata de eventos, incluindo produção 

de citocinas pró-inflamatórias, extravasamento, produção de mediadores, 

coagulação, fribrinólise e alterações nos parâmetros hemodinâmicos e de 

permeabilidade vascular podem levar à coagulação intravascular disseminada, 

falência multiplica de órgãos e morte (Volk et al., 1996; Moore et al., 2001).  

A IL-10 é uma citocina antiinflamatória que inibe a sintese de vários 

mediadores inflamatórios normalmente secretatos por monócitos/macrófagos 

ativados, tais como IL-1α e β, ILs do tipo 6, 8, 12, 18, GM-CSG (fator estimulador 

de colônias de granulócitos e monócitos), TNF-α, LIF (fator inibidor da leucemia), 

PAF (fator aivador de plaquetas), quimiocinas e PGE2 (prostaglandina E2), entre 

outros (Fiorentino et al., 1991; Mocellin et al., 2003), além de aumentar a expressão 

de seus antagonistas naturais, indicando que a IL-10 não apenas desativa os 

monócitos mas também induz a produção de moléculas antiinflamatórias (Moore et 

al., 2001).  

Os resultados demonstram que tanto as partições quanto o extrato BiMeOH 

aumentaram os níveis de IL-10 no tecido gástrico, quando comparados ao grupo 

veículo, após 6 dias de tratamento, no entanto, o aumento foi mais evidente para 

AcoEt. De acordo com Yohidome et al. (1999), a IL-10 suprime injúrias causadas 

pela isquemia-reperfusão hepática e Welborn et al., (2003) demonstraram que a IL-

10 exógena resultou numa diminuição na infiltração de neutrófilos no pulmão após 

processo de isquemia-reperfusão visceral, em camundongos nocaute para IL-10, 

sugerindo que os efeitos benéficos da IL-10 pode ser mediada pela inibição da 

citocicina IL-1β, dados que estão de acordo com os resultados obtidos em nossas 
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investigações, visto que AcoEt diminuiu os níveis de TNF-α e IL-1β, como 

observado anteriormente.  

O modelo de cicatrização das úlceras gástricas induzida por ácido acético foi 

estabelecido há mais de 40 anos atrás (Takagi et al., 1969), e tem sido usado para 

o estudo de mecanismos subjacentes de cicatrização de úlceras pépticas para 

caracterização de drogas antiúlceras que aceleram a cicatrização da mucosa 

(Okabe et al., 1971; Konturek et al., 2002; Chai e Tarnawski, 2002). Segundo 

Okabe e Agamase (2005), este modelo é o que mais se aproxima da úlcera 

gástrica humana. O processo de cicatrização consiste, de maneira geral, em 

migração celular, proliferação, re-epitelização, angiogênese e deposição de matriz 

celular (Tarnawski, 2005), eventos que são regulados por diversos fatores, como 

prostaglandinas, óxido nítrico, dentre outros (Tsukimi e Okabe, 2001). Apesar da 

semelhança do modelo experimental com o humano, a reprodutibilidade e 

padronização da área de lesão através desta técnica é muito variável e muitas 

vezes os dados gerados comprometem a avaliação do processo de cicatrização. 

Portanto, outras técnicas experimentais foram realizadas em nosso laboratório. 

Dentre elas, as induzidas pelo contato do tecido com uma solução de ácido acético 

em uma região pré-definida por um tubo plástico de 4,2 mm de diâmetro interno 

que é firmemente aplicado à superfície serosa da parede do estômago ou duodeno 

Okabe et al.,(1971) e modificada por Konturek et al.,(1988). Através desta técnica 

foi possível realizar análises macroscópicas das lesões após 7 ou 14 dias de 

tratamento com BiMeOH, AcoAq e AcoEt. Segundo Schmassmann (1998), o 

processo de cicatrização das úlceras pode ser dividido em 3 fases: de 0 a 3 dias, 

tem-se a fase do desenvolvimento da úlcera com necrose do tecido, implantação 

da úlcera, infiltração inflamatória e formação da margem da úlcera; entre 3 e 10 

dias, tem-se a fase rápida da cicatrização, envolvendo migração de células 
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epiteliais e contração da base da úlcera; e entre 10 e 20 dias, ocorre a fase lenta 

da cicatrização, que compreende angiogênese, remodelação dos tecidos de 

granulação e completa re-epitelização da cratera da úlcera. Portanto, nosso 

protocolo atingiu duas fases distintas do processo ulcerogênico, a fim de verificar a 

atuação de BiMeOH, AcoAq e AcoEt tanto na fase rápida quanto na fase lenta de 

cicatrização. 

Nossos resultados apontam que decorridos 7 dias de tratamento com o 

extrato e as partições, nenhum dos tratamentos foi capaz de diminuir a área de 

lesão gástrica. No entanto, BiMeOH e AcoAq apresentaram uma tendência à 

diminuição de área, enquanto AcoEt foi capaz de aumentar a área lesionada. Esse 

aumento da área lesionada pode estar relacionada com a grande quantidade de 

polifenóis na constituição de AcoEt, principalmente pela presença de flavonóides. 

Trabalhos recentes apontam que diversos fatores, como concentração de 

polifenóis, baixos níveis de antioxidantes nos meios celulares, presença de íons 

metálicos, temperatura e pH interferem na estabilidade das moléculas dos 

polifenóis, levando a formação de quinonas, semiquinonas, ânions superóxidos e 

peróxido de hidrogênio, que promovem efeitos pró-oxidativos nos tecidos (Sang et 

al., 2007; Lambert et al., 2007; Sang et al., 2005; Awad et al., 2001). Após 14 dias 

de tratamentos, foi possível observar uma melhora significante para AcoAq, 

indicando assim, que AcoAq atua na fase lenta do processo de cicatrização. 

BiMeOH e AcoEt também apresentaram redução da lesão gástrica, porém com 

menor significância.  

 Ao proceder com a mesma avaliação no tecido duodenal, pode-se verificar 

que após 7 dias da indução da lesão, todos os tratamentos diminuíram a área 

danificada do duodeno. Decorridos 14 dias, essa atividade ficou mais evidente para 

AcoEt, no entanto AcoAq e BiMeOH apresentaram atividade cicatrizante, de forma 
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menos evidente. As lesões duodenais foram instaladas aproximadamente a 5 mm 

abaixo do piloro. A mucosa do duodeno proximal é o único epitélio que fica exposto 

ao ácido gástrico, como por um “vazamento”, visto que as junções intercelulares 

criam uma barreira incompleta à difusão do ácido, desse modo, mecanismos de 

defesa não-estruturais, tais como secreção de muco, secreção de bicarbonato e o 

fluxo sanguíneo são de primordial importância na defesa do ácido luminal. Por esta 

razão, a ocorrência de dano lesivo nessa região torna-se mais comum na falha de 

um destes agentes de defesa da mucosa (Flemstron e Isenberg, 2001; Kaunitz e 

Akiba, 2002).  

O sucesso da terapêutica utilizada para prevenir ou curar as lesões 

ulcerativas não dependem somente dos bloqueadores de secreção de ácido 

existentes no mercado, mas também dependem de estimular os promotores que 

fortalecem a mucosa duodenal, entre estes estão fatores endógenos como as 

prostaglandinas, gastrina, glutationa, fatores de crescimento epidermal, óxido 

nítrico e compostos sulfidrilicos (Natale et al., 2004). De acordo com Brown e 

Tepperman (1997) e Venkova e Krier (1994) são muitos os efeitos do óxido nítrico 

na função intestinal, como a regulação da secreção de muco gástrico e bicarbonato 

e manutenanção da integridade epitelial. Verificamos que o óxido nítrico e 

grupamentos sulfidrílicos tem papel importante a gastroproteção de B. intermedia. 

O bloqueio destes fatores reverteu a ação gastroprotetora de BiMeOH, AcoAq e 

AcoEt (resultados anteriores), indicando que os taninos condensados, 

concentrados na partição AcoAq e os flavonóides, concentrados na partição AcoEt 

presentes em BiMeOH atuam estimulando estes fatores promotores do 

fortalecimento da mucosa gástrica e possivelmente também da mucosa duodenal.  

Após análise macroscópica das lesões nos diferentes modelos 

experimentais, acima apresentados, seguiu-se com a quantificação dos níveis de 
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glutationa total nos tecidos. Sabe-se que a glutationa é um componente 

antioxidante endógeno e que sua propriedade antioxidante é relacionada com a 

presença do grupo tiol em sua estrutura. A glutationa está presente no organismo 

em duas formas; reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), atuando direta ou 

indiretamente em muitos processos biológicos importantes, incluindo a síntese de 

proteínas, metabolismo e proteção celular (Meister e Anderson, 1983). A glutationa 

reage com peróxidos e radicais de oxigênio tóxicos para proteger células contra 

danos e também mantém grupamentos SH de proteína em sua forma reduzida, 

protegendo da oxidação (Walker et al., 1995) 

Ao longo dos anos vários estudos têm apoiado o papel fundamental da 

glutationa em alguns processos fisiopatológicos (Cotgreave e Gerdes, 1998; Klatt e 

Lamas, 2000; Fratelli et al., 2002). A glutationa tem duas características estruturais: 

uma ligação glutamil e um grupo sulfidrila. Essas metades do tripeptideo parecem 

facilitar a sua participação em um número impressionante e uma variedade de 

funções, como na desintoxicação do peróxido de hidrogênio, outros peróxidos e 

radicais livres. Derivados análogos da glutationa são formadas com metabólitos 

endógenos, por exemplo, no metabolismo de leucotrienos, prostaglandinas, 

esteróides e melaninas (Meister e Larsson, 1989). 

A glutationa não só protege as membranas celulares do dano oxidativo, mas 

também ajuda a manter os grupos sulfidrílicos de muitas proteínas na forma 

reduzida, um requisito para sua função normal. Danos celulares irreversíveis 

sobrevém quando a célula já não é capaz de manter seu conteúdo de glutationa 

reduzida (Reed e Faris, 1994). No tecido estomacal, enquanto a diminuição dos 

níveis de glutationa causa um dano gástrico, níveis crescentes de glutationa 

produzem um efeito gastroprotetor (Naito et al., 1993; Hirota et al., 1989). Os níveis 

de glutationa total apresentaram-se igualados ao do controle negativo após 7 dias 
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de tratamento no tecido gástrico; porém, ao quantificar os níveis totais de glutationa 

decorridos 14 dias de tratamentos, pode-se verificar aumento significante para as 

partições AcoAq e AcoEt, mostrando a participação deste importante componente 

antioxidante para B. intermedia no combate ao dano gástrico induzido pelo ácido 

acético. Já no tecido duodenal, apenas AcoEt aumentou os níveis de glutationa 

total após 7 ou 14 dias de tratamento, sugerindo que BiMeOH e AcoAq possam 

atuar por outras vias, já que neste mesmo período, extrato e partição reduziram a 

área de lesão, sem alterar os níveis de glutationa total. De acordo com Chan e 

Leung (2002) e Sonnenberg e Everhart (1997) a úlcera duodenal apresenta forte 

associação com infecção por H. pylori e segundo Wang et al. (2001), pacientes 

infectados por esta bactéria apresentam baixos níveis de glutationa, assim como 

pacientes com úlcera gástrica, duodenal ou idosos, apresentam níveis reduzidos de 

glutationa na mucosa gástrica. 

 

4.5. Atividade antidiarreica 
 
 

4.5.1. Indução de diarreia por óleo de rícino – modelo 
preventivo 

 

Na avaliação da ação antidiarrêica do BiMeOH, observamos significativa 

redução das evacuações causadas pelo agente catártico (Tabela 9) para BiMeOH. 

O tratamento com o extrato foi capaz de retardar o inicio das evacuações aquosas 

de modo significante. 
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Tabela 9. Efeito do extrato metanólico (BiMeOH) e das partições AcoEt e AcoAq de 
B. intermedia no modelo de indução de diarréia por óleo de rícino em 
camundongos. 

ANOVA F(2,30)= 8,55 para Início da diarréia. ANOVA F(4,30) = 7,39 para Sólido; ANOVA F(4,30) = 
2,75para Semi-Sólido, ANOVA F(4,30) = 6,22 para Líquido; ANOVA F(4,30) = 9,45 para IE. Teste de 
Dunnett p<0.05*, p<0.01**. # Em relação ao IE. 

 

 

Em continuidade, foi realizado o mesmo procedimento com as partições, na 

mesma dose que apresentou efetividade na úlcera. Na tabela 10 é possível 

observar que as partições não foram eficientes na redução da diarréia causada 

pelo óleo de rícino. 

Tabela 10. Efeito das partições AcoEt e AcoAq de B. intermedia no modelo de 
indução de diarréia por óleo de rícino em camundongos. 

 

 Grupo Dose 

 (mg/kg) 

Início da 
diarréia 

(min) 

Classificação da Evacuação Inibição# 
(%) 

Sólido Semi-
Sólido 

Líquido 

Veículo - 74,1 ± 16,3 1,7 ± 0,3 1,3 ± 0,4 3,9 ± 0,5 - 

Loperamida 5 220,8 ± 19,2 ** 0,0 ± 0,0 ** 0,0 ± 0,0  0,5 ± 0,5 ** 87,2 

BiMeOH 500 167,0 ± 30,8 * 2,4 ± 0,2 1,6 ± 0,4 0,9 ± 0,6 * 76,9 

Grupo Dose 
 (mg/kg) 

Início da 
diarréia 

(min) 

Classificação da Evacuação Inibição# 
(%) Sólido Semi-

Sólido 
Líquido 

Veículo - 34.4 ± 11.0 1.1 ± 0.4 1.4 ± 0.3 5.0 ± 0.7 - 

Loperamida 5 219.9 ± 29.3 ** 0.3 ± 0.2 0.3 ± 0.2 0.3 ± 0.3 

*** 

94.0 

AcoEt 100 133.0 ± 28.9 0.7 ± 0.2 1.8 ± 0.2 2.8 ± 0.6 44 

AcoAq 100 119.9 ± 32.2  1.3 ± 0.3 2.0 ± 0.6 2.6 ± 0.6 48 
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ANOVA F(3,23)= 5,48 para Início da diarréia. Teste de Dunnett ** p<0.01.  Pra classificação das 
evacuações e cálculo de IE, Teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn. ***p<0.001 # Em relação 
ao IE. 

 

Em vista destes resultados, foi realizado um novo experimento com o que 

seriam as doses complementares de AcoAq e AcoEt no extrato. A partir dos 

resultados do rendimento de cada partição, verificou-se que AcoAq corresponderia 

a 70,67% do extrato BiMeOH. Assim, nos 500 mg de extrato de BiMeOH, 353,35 

mg corresponderia à partição AcoAq e 146,65 mg, à partição AcoEt. Na tabela 11 é 

possível observar que apenas a partição AcoAq foi capaz de apresentar redução 

no inicio da diarréia e também de reduzir de modo significante o efeito do agente 

catártico, reduzindo significativamente as evacuações líquidas. Com este resultado 

foi possível verificar que os compostos que apresentam efeito antidiarrêico estão 

presentes apenas na partição AcoAq. 

 

Tabela 11. Efeito das partições AcoEt e AcoAq de B. intermedia no modelo de 
indução de diarréia por óleo de rícino em camundongos. 

ANOVA F(3.26)= 8,55 para Início da diarréia. Teste de Dunnett p<0.05*, p<0.01**. Pra 
classificação das evacuações e calculo de IE, Teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn. 
*p<0.05 ***p<0.001 # Em relação ao IE. 

 

A partir destes resultados, foi realizado novo ensaio experimental com a 

partição AcoAq, na tentativa de encontrar a menor dose efetiva com atividade 

antidiarrêica (tabela 12). Os resultados demonstram, que, apesar da dose de 180 

 Grupo Dose 
 (mg/kg) 

Início da 
diarréia 

(min) 

Classificação da Evacuação Inibição# 
(%) Sólido Semi-

Sólido 
Líquido 

Veículo - 74.1 ± 16.3 1.7 ± 0.3 1.3 ± 0.4 4.1 ± 0.5 - 

Loperamida 5 220.8 ± 19.2 ** 0.0 ± 0.0 * 0.0 ± 0.0  0.5 ± 0.5 ** 87,8 

AcoEt 146.65 66.1 ± 16.4 1.1 ± 0.14 1.6 ± 0.4 3.7 ± 1.1 9,7 

AcoAq 353.35 169.6 ± 23.6 * 1.8 ± 0.5 1.5 ± 0.5 0.5 ± 0.5 ** 87,8 
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mg/kg conseguir retardar o inicio das fezes líquidas,  a mesma dose não foi capaz 

de diminuir o número de evacuações aquosas ou semi-sólidas observado nos 

animais tratados com loperamida. Já a dose de 250 mg/kg retardou o início das 

fezes aquosas bem como diminuiu o número das mesmas de forma significativa 

quando comparada ao controle.  

 

Tabela12. Efeito de AcoAq em diferentes doses no modelo de indução de diarréia 
por óleo de rícino em camundongos. 

ANOVA F(3,27)=37,1 para Início da diarréia **p<0.001, Teste de Dunnet. Pra classificação das 
evacuações e calculo de IE, Teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn. *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001 # Em relação ao IE. 

 

4.5.2.  Avaliação da Motilidade Intestinal  
 

Na Figura 51 foram apresentados os dados de trânsito intestinal dos 

animais previamente tratados com BiMeOH e as porções AcoEt e AcoAq. Os 

resultados indicam que não houve interferência desse extrato e de suas partições 

na motilidade intestinal quando comparado com o grupo controle negativo tratado 

com o veículo. Somente os animais tratados com morfina reduziram de modo 

significativo o trânsito intestinal.  

 

 Grupo Dose 
(mg/kg) 

Início da 
diarréia (min) 

Classificação da Evacuação Inibição# 
(%) Sólido Semi-

Sólido 
Líquido 

Veículo - 71.0 ± 8.5 1.1 ± 0.5 1.4 ± 0.4 4.4 ± 0.3 - 

Loperamida 5 238.9 ± 0.9 ** 0.4 ± 0.3 0.0 ± 0.0**  0.3 ± 0.2 *** 93,2 

AcoAq 180 131.9 ± 16.3 ** 1.6 ± 0.4 0.9 ± 0.3 2.4 ± 0.5  45,5 

AcoAq 250 198.13 ±10.8 ** 1.4 ± 0.2 1.6 ± 0.3 1.3 ± 0.4 ** 70,5 
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Figura 51. Efeito do extrato metanólico de B. intermedia e das porções Acetato de Etila 
(AcoEt) e Aquosa (AcoAq) sobre a motilidade intestinal de camundongos com a utilização 
de carvão ativado. ANOVA: F(4,31) =8,79. Teste de Dunnett. **p<0.01. As barras transversais 
representam os valores de média ± erro padrão da média. 
 

4.5.3. Avaliação do acúmulo de fluido intestinal induzido por 
óleo de rícino em camundongos. 

 

Neste modelo, verificou-se que BiMeOH (500 mg/kg) foi capaz de reverter o 

acúmulo de fluido intestinal promovido pela administração do óleo de rícino. 

(Tabela 13).  

Tabela 13. Efeito do extrato BiMeOH e da partição AcoAq de B. 
intermedia no acúmulo de fluido intestinal induzido por óleo de rícino. 

Tratamentos Dose 
(mg/kg) 

Fluido 
Acumulado (g) 

Inibição (%) 

Veículo - 1.48 ± 0.1 - 

Morfina 10 0.77 ± 0.7** 47.9 

BiMeOH 500 1.09 ± 0.1* 26.3 

ANOVA F(2.19)=9,44 para salina; Teste de Dunnet *p<0.05; **p<0.01; *p<0.05 
 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Veículo Morfina         
(2.5 mg/kg) 

BiMeOH         
(500 mg/kg) 

AcoAq          
(100 m/kg) 

AcoEt            
(100 mg/kg) 

** 



138 
 

Na tentativa de elucidar o mecanismo de ação antidiarrêico de B. intermedia, 

o extrato BiMeOH foi avaliado no modelo de acumulo intestinal na presença no 

antagonista opióide naloxona (tabela 14). É possivel observar que BiMeOH é capaz 

de reduzir o acumulo de fluido intestinal de modo significante (36%) quando 

comparado ao grupo controle. Ao pré-tratar os animais com naloxona, um 

antagonista competitivo opióide não-seletivo, é possivel verificar que ocorreu 

reversão total do efeito de BiMeOH.   

 

Tabela 14. Efeito do extrato metanólico de B. Intermedia no modelo de 
acumulo de fluido intestinal em camundongos. 
Pré-tratamento 

(i.p.) 
Tratamento 

(v.o.) 
Dose 

(mg/kg) 
Fluido 

intestinal (g) 
Inibição 

(%) 

 

Salina 

Veículo - 1.45 ± 0.1 - 

Morfina 10 0.75 ± 0.6 ** 48% 

BiMeOH 500 0.93 ± 0.1 ** 36% 

     

Naloxona  

(30 mg/kg) 

Veículo - 1.36 ± 0.1 - 

Morfina 10 1.37 ± 0.1## 0% 

BiMeOH 500 1.61 ± 0.1 ## 0% 

Resultados expressos em média ± epm. ANOVA seguido por teste de Dunnett. Fluido intestinal 
**p<0.01 representa diferença em relação ao grupo controle tratado com veículo; ## p<0.01 
representa diferença em relação aos pré-tratamenos salina + tratamento e naloxona + 
tratamento.   

 

Na tabela 15 estão os resultados da analise da partição aquosa AcoAq no 

acumulo de fluido intestinal de camundongos tratados com óleo de ricino. AcoAq 

reduziu o acumulo de fluido intestinal de modo significante. Verifica-se que a prévia 

administração de naloxona também é capaz de reverter a atividade da partição 

aquosa, bem como foi observado para o extrato metanólico.  
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Tabela 15. Efeito do tratamento com a partição AcoAq de  B. Intermedia no 

modelo de acumulo de fluido intestinal em camundongos 

Pré-tratamento 
(i.p.) 

Tratamento 
(v.o.) 

Dose 
(mg/kg) 

Fluido 
intestinal (g) 

Inibição 
(%) 

Salina Veículo - 1.47 ± 0.1 - 

Morfina 10 0.83 ± 0.0 ** 44% 

AcoAq 250 1.01 ± 0.1 ** 31,6% 

     

Naloxona  

(30 mg/kg) 

Veículo - 1.73 ± 0.2 - 

Morfina 10 1.26 ± 0.0 ## 27,2% 

AcoAq 250 1.54 ± 0.1 ## 11,1% 

Resultados expressos em média ± epm. ANOVA seguido por teste de Dunnett. Fluido 
intestinal: **p<0.01 representa diferença em relação ao grupo controle tratado com veículo; ## 
p<0.01 representa diferença em relação aos pré-tratamenos salina + tratamento e naloxona + 
tratamento.   

 

 

4.5.4.  Modelo de reversão de diarreia por óleo de rícino  
 

Uma vez que extrato e partição apresentaram atividade frente ao agente 

catártico, diminuindo a ação do mesmo, foi desenvolvido outro protocolo 

experimental a fim de desafiar BiMeOH e AcoAq quanto à sua efetividade na 

diarréia após a instalação da mesma com o óleo de rícino. Na tabela 16 estão 

apresentados os resultados do modelo curativo de diarréia. Pode-se verificar que 

BiMeOH não foi capaz de retardar de modo significante o início da diarréia, no 

entanto, reduziu o número de evacuações líquidas promovidas pelo agente 

catártico. Resultado semelhante foi verificado para AcoAq (tabela 17), que foi 

capaz de inibir a formação de fezes líquidas sem conseguir retardar o seu 

surgimento. 
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Tabela 16. Efeito do extrato metanólico (BiMeOH) de B. intermedia no modelo 

curativo de indução de diarréia por óleo de rícino em camundongos. 

ANOVA F(2,23)= 8,20 para Início da diarréia. Teste de Dunnett p<0.05*, p<0.01**. Pra classificação 
das evacuações e calculo de IE, Teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn. *p<0.05 ***p<0.001 # Em 
relação ao IE. 
 

Tabela 17. Efeito da partição AcoAq de B. intermedia no modelo curativo de 
indução de diarréia por óleo de rícino em camundongos. 

ANOVA F(2,28)= 11.73 para Início da diarréia. Teste de Dunnett p<0.05*, p<0.01**. Pra classificação 
das evacuações e calculo de IE, Teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn. *p<0.05; **p<0.01; 
***p<0.001 # Em relação ao IE. 

 

4.5.5. Discussão 
 

A diarréia pode ser classificada como aguda ou crônica, sendo a diarréia 

aguda a forma mais comum da doença, causada geralmente por agentes 

infecciosos, embora alguns medicamentos, venenos (incluindo toxinas bacterianas) 

Grupo Dose 
 (mg/kg) 

Início da 
diarréia 

(min) 

Classificação da Evacuação Inibição# 
(%) Sólido Semi-

Sólido 
Líquido 

Veículo - 71.1 ± 5.7 1.5 ± 0.3 0.9 ± 0.3 5.0 ± 0.4 - 

Loperamida 5 187.0 ± 28.7 

** 

0.7 ± 0.2 0.6 ± 0.2  0.7 ± 0.2 

*** 

86 

BiMeOH 500 103.4 ± 18.8 1.8 ± 0.4 1.1 ± 0.2 2.2 ± 0.4 

* 

56 

Grupo Dose 
 (mg/kg) 

Início da 
diarréia 

(min) 

Classificação da Evacuação Inibição# 
(%) Normal Semi-

Sólido 
Líquido 

Veículo - 58.8 ± 5.7 0.8 ± 0.3 1.7 ± 

0.3 

5.1 ± 0.3 - 

Loperamida 5 140.6 ± 20.4 

** 

0.2 ± 0.1 1.7 ± 

0.4  

1.6 ± 0.4 

*** 

68,6 

AcoAq 250 88.5 ± 2.5 0.8 ± 0.3 2.5 ± 

0.2 

2.4 ± 0.3 

** 

52,9 
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ou reações inflamatórias possam contribuir para seu desenvolvimento (Thapar e 

Sanderson, 2004). O óleo de rícino induz a diarréia por causar aumento da 

secreção de fluídos e eletrólitos no lúmen intestinal através da mucosa intestinal, 

resultando um acúmulo de fluído e num conteúdo luminal aquoso que flui 

rapidamente através do intestino (Gaginella, Stewart et al., 1975). A liberação do 

ácido ricinolêico produz mudanças no transporte de água e eletrólitos, resultando 

numa resposta hipersecretória e num trânsito intestinal rápido (Hardman e Limbird, 

2001). O óleo de rícino aumenta a produção ou liberação de prostaglandinas (Saito 

et al., 2002), causa mudança na permeabilidade, injúrias na mucosa e estimula a 

biossíntese de PAF (fator de agregação plaquetário) (Izzo, Gaginella et al., 1998) 

que pode resultar numa inflamação na mucosa intestinal. 

Neste modelo, o extrato BiMeOH e AcoAq apresentaram efeito antidiarrêico. 

Já AcoEt não foi capaz de inibir as evacuações liquidas causadas pelo agente 

catártico. Resultados fitoquímicos indicam que AcoAq apresenta em sua 

constituição química os taninos condensados. Os taninos, bem como flavonóides 

apresentam atividade antidiarrêica (Galvez, Crespo et al., 1993) e tem como ação a 

redução da secreção intestinal (Mukherjee, Saha et al., 1998) 

 A partir dos resultados obtidos no modelo de indução de diarréia, verificou-

se que o extrato metanólico de B. intermedia foi capaz de diminuir as evacuações 

aquosas após tratamento com agente catártico e que o mesmo extrato e partição  

alteraram o início das evacuações aquosas. Optou-se então por realizar o modelo 

de trânsito intestinal para avaliar a motilidade intestinal destes animais submetidos 

aos diferentes tratamentos. A motilidade intestinal está relacionada com a 

velocidade de esvaziamento gástrico, a contínua contração, relaxamento e 

secreção. Essas funções são controladas pelo sistema neuromotor, que é regulado 

por vários sistemas de receptor, entre eles o opioidérgico, bem como o colinérgico, 
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adrenérgico e serotoninérgico (Kamm, 2000). Várias drogas afetam o trânsito 

gastrointestinal pela ação de agonistas ou antagonistas no receptor celular 

específico (Ghosh, 2005). A atropina, antagonista de receptor muscarínico, tem 

ação sobre a região antral do estômago, podendo assim reduzir a contratilidade e o 

esvaziamento gástrico (Parkman, Trate et al., 1999). Neste trabalho não foi 

observada alteração da motilidade intestinal após administração de BiMeOH, 

AcoAq ou AcoEt em nenhuma das doses avaliadas. Portanto, a ausência de 

alterações no trânsito intestinal, juntamente com a ação antidiarrêica do extrato e 

partição aquosa, justificam a utilização da espécie na medicina popular para o 

tratamento das diarréias e disenterias. 

Propriedades antidiarrêicas e anti-disentéricas de plantas medicinais tem 

sido sugeridas devido aos taninos, alcalóides, saponinas, flavonóides, esteróis e 

triterpenos presentes em sua constituição (Longanga Otshudi, Vercruysse et al., 

2000); Havagiray et al., 2004). Taninos presentes em plantas antidiarrêicas 

desnaturam proteínas na mucosa intestinal resultando na redução da secreção (Jia 

et al., 2008). Outro resultado observado neste trabalho foi a redução do acúmulo de 

fluido intestinal por parte de BiMeOH e AcoAq. Neste modelo, tanto extrato quanto 

a partição foram eficientes ao reduzir a formação do acúmulo Dessa forma, os 

resultados da diminuição do acúmulo do fluido intestinal após a administração do 

óleo de rícino no grupo tratado com BiMeOH indicam a participação dos taninos 

como responsáveis por essa atividade. AcoAq também foi capaz de reduzir o 

acúmulo de fluido intestinal e sabe-se que essa partição é majoritariamente 

composta por taninos condensados, o que confirmam os dados de literatura que 

indicam os taninos como os principais responsáveis por essa atividade em 

BiMeOH.  Ao administrar previamente o antagonista opióide (naloxona) a atividade 

tanto do extrato quanto da partição foram revertidas. Em vista de recentes 
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publicações (Moreira et al., 2011; Orlandi et al., 2011) com a espécie B. intermedia 

ressaltando seu potencial antiinflamatório mediado pelo sistema opióide, nossos 

resultados estão em acordo com esses achados. Uma vez que a hipersecreção 

intestinal do modelo de acúmulo de fluido envolve uma resposta inflamatória (Izzo, 

Gaginella et al., 1998), os resultados apontam a via opiodérigica como participante 

desta ação do extrato BiMeOH e partição AcoAq. Além de inibir a diarréia pela 

ação do óleo de rícino, tanto BiMeOH quanto AcoAq foram capazes de reverter sua 

ação no modelo em que foram administrados após o agente catártico. Estes 

resultados indicam, portanto que BiMeOH e AcoAq são efetivas tanto na prevenção 

da instalação da diarréia quanto na sua reversão, conferindo assim a B. intermedia 

atividade curativa frente a diarreias agudas, dados que corroboram com a 

indicação popular desta espécie vegetal. 

4.6. Ensaios in vitro 
 
 

4.6.1.  Crescimento em Giardia duodenalis 
 

Na Figura 52 estão apresentados os resultados da ação giardicida obtidos 

com o extrato BiMeOH. Verifica-se que a presença do extrato polar nas diferentes 

concentrações, foi capaz de inibir o crescimento dos trofozoitos de G. duodenalis já 

a partir da menor concentração do extrato incubado ao meio de cultura. BiMeOH na 

concentração 500 μg/ml apresentou redução de mais de 99% no crescimento dos 

trofozoitos já nas primeiras 24h de incubação. 
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Figura 52. Efeito do extrato BiMeOH de B. intermedia no crescimento de trofozoitos de G. 
duodenalis.Os números em porcentagem representam a inibição em relação ao controle. 

 

 

 

4.6.2. Avaliação da ação antimicrobiana sobre S. aureus, E. coli e 
H. pylori 

 

Neste modelo, (tabela 18) pode-se verificar que ambos os extratos 

apresentaram reduzidos valores de MIC (concentração inibitória minima) quando 

avaliados na presença de E. coli. No entanto, BiMeOH mostrou-se mais eficiente 

ao inibir o crescimento de S. aureus com a concentração de 250 μg/ml. BiMeOH 

também inibiu o crescimento de H. pylori, já na menor dose avaliada. 
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Tabela 18. Efeito do extrato BiMeOH sobre o crescimento em S. 

aureus, E. coli e H. pylori 

 

Espécie BiMeOH 

 (μg/ml) 

Staphyloccocus aureus 250 

Escherichia coli 500 

Helicobacter pylori 125 

Os números indicam o MIC do extrato nas diferentes avaliações 

 

4.6.3. Discussão 
 

No mundo, a diarréia causa 3,2% de todas as mortes, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (2004). É contínua uma batalha entre o microbiota 

da flora intestinal normal e invasora. Quando os invasores predominam na 

microbiota intestinal, infecções podem alterar a barreira intestinal e funções 

absortivas podem conduzir para uma rápida diarréia, desidratação, toxicidade no 

megacólon ou choque podendo ainda, ser fatal. Infecções assintomáticas têm 

consequências duradouras para crianças em crescimento e desenvolvimento 

(Guerrant et al., 2002; (Checkley, Buckley et al., 2008). A patogênese da diarréia 

infecciosa tem sido extensivamente estudada sendo causada por uma variedade 

de patógenos entéricos incluindo bactérias como as Escherichia coli, Salmonella, 

Shigella flexneri, Vibrio cholera e Campylobacter jejuni, viroses como os rotavirus, 

astrovirus, adenovirus e calicivirus e por protozoários, como Giardia lamblia, 

Entamoeba hystolitica e Cryptosporiidum parvum (Martines et al., 1993; Guerrant & 

Bobaby, 1991; Bhattacharya, 2000).  
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A giardíase é causada pelo parasita Giardia lamblia (protozoário também 

conhecido como G. intestinalis ou G. duodenalis), considerada uma infecção muito 

comum em humanos, ocorrendo frequentemente em países industrializados ou em 

desenvolvimento (Eckmann e Gillin, 2001). Acredita-se que a incidência mundial é 

de 20-60% (Tripathi et al., 1999) com 2-7% de incidente em nações industrializadas 

(Uperoft et al., 2001). O parasita existe em duas formas, cistos infecciosos, que são 

resistentes aos fatores ambientais e os trofozoítos que causam a doença, pela 

colonização do lúmen intestinal, mas sem invadir a mucosa (Eckmann, Laurent et 

al., 2000). Esta ultima forma é a responsável pela replicação no trato 

gastrointestinal bem como pelos sintomas da doença (Adam, 2001), que incluem 

dor abdominal, náusea, anorexia, diarréia, vômito, flatulência e fadiga (Langford et 

al., 2002). Uma vez que encistação acontece, o trofozoíto usa seu flagelo para 

nadar para os microvilos da superfície do duodeno e jejuno (Gardner e Hill, 2001). 

O mecanismo pelo qual o trofozoíto da Giardia induz a diarréia não está bem 

caracterizado, no entanto, acredita-se que uma combinação de fatores estejam 

envolvidas como: a) uma perda de eletrólitos no jejuno, água e absorção de 3-O-

metil-D-glicose, levando a uma má absorção de fluidos, solutos e eletrólitos 

(Faubert, 2000); b) danos na borda escovada do intestino e correspondente 

diminuição da atividade da dissacaridase que pode levar a uma diminuição da 

quantidade de dissacarídeos no lúmen intestinal, podendo resultar numa diarréia 

osmótica (Nain et al., 1991); c) aceleração do trânsito intestinal e diminuiu a 

contratilidade do músculo liso (Hawrelak, 2003); d) uma glicoproteína localizada na 

superfície de trofozoitos de Giardia tem sido responsável pela indução de acúmulo 

de fluido em íleo de coelho (Kaur et al., 2001). Protozoários, como a G. duodenalis 

rompem a arquitetura absortiva das vilosidades do intestino delgado (Pawlowski et 

al., 2009) pela direta infecção ou pela ativação do epitélio ou por respostas 
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inflamatórias (Dionisio, Manneschi et al., 2000). No modelo experimental in vitro 

com trofozoitos de G. duodenalis, BiMeOH apresentou uma redução no 

crescimento dos trofozoitos de G. duodenalis em todas as doses utilizadas. Os 

resultados obtidos indicam, efeito giardicida de BiMeOH ao inibir o crescimento dos 

trofozoitos. 

Como já mencionado anteriormente, E.coli apresenta importante papel em 

diarréias infecciosas e os resultados obtidos com extrato BiMeOH, mostraram que 

BiMeOH apresenta atividade inibidora do crescimento de E.coli , fortalecendo a 

indicação popular de B. intermedia para diarréia e disenterias. 

O gênero Staphylococcus é amplamente difundido na natureza fazendo 

parte da micoflora indígenas da pele e da mucosa dos animais e pássaros. 

Algumas espécies de Staphylococcus são frequentemente reconhecidas como 

agentes etiológicos de infecções oportunistas em animais e humanos (Nostro et al., 

2004). S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus e S. haemolyticus são as 

espécies mais importantes, pois são os principais agentes causadores de infecções 

hospitalares. Além de causar diferentes tipos de intoxicações, S. aureus foi o 

agente etiológico mais comum de infecções purulentas que podem atacar 

diferentes tecidos e/ou órgãos (por exemplo, furúnculo, carbúnculo, abcesso, 

miocardite, endocardite, pneumonia, meningite, artrite bacteriana) (Verhoff et al., 

1999; Pereira et al., 2004). Portanto, a inibição do crescimento de S. aureus por B. 

intermedia é importante indicativo de ação bactericida desta espécie vegetal. 

A H. pylori apresenta papel importante em distúrbios gastrintestinais. A H. 

pylori é uma bactéria gram-negativa que apresenta papel importante para o 

aparecimento de úlceras, tanto gástrica quanto duodenal. A infecção de seres 

humanos resulta numa gastrite persistente, que pode evoluir para úlcera péptica, 

adenocarcinoma gástrico e linfoma (Blaser, 1990); Marshal & Warren, 1984; Cover 
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& Blaser, 1999). A prevalência de H. pylori é elevada em países em 

desenvolvimento e segundo Go (2002) esta bactéria coloniza o estômago de pelo 

menos metade da população mundial. No modelo experimental in vitro, BiMeOH foi 

capaz de inibir o crescimento de H. pylori na menor dose testada. Este resultado 

aumenta ainda mais o potencial terapêutico de B. intermedia frente a distúrbios 

gastrintestinais.   
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5. CONCLUSÕES 
 

A espécie medicinal Byrsonima intermedia possui comprovada ação possui 

atividade protetora e cicatrizante sobre a mucosa gástrica e duodenal de roedores 

e também apresenta ação antidiarrêica em modelos experimentais in vivo; 

A propriedade gastroprotetora da espécie tem a atuação efetiva de duas 

partições (AcoAq-aquosa e AcoEt- acetato de etila) que exercem sua 

gastroproteção através da atuação dos grupamentos sulfidrilas, participação do 

NO, ação da glutationa total e  também por ativação dos neurônios sensitivos à 

capsaicina apenas para AcoEt; 

A capacidade de B. intermedia em inibir as lesões duodenais pela 

cisteamina está relacionada com a presença dos taninos condensados em AcoAq 

apenas; 

Em diferentes modelos experimentais verificou-se a importância da 

glutationa total do tecido gastrointestinal como um importante fator protetor da 

mucosa; 

Tanto os compostos presentes em AcoAq com em AcoEt contribuem 

efetivamente para a cicatrização da mucosa gástrica e duodenal; 

A AcoEt apresentou uma efetiva capacidade de reduzir as lesões 

provocadas pela isquemia-reperfusão e esta ação está relacionada com a redução 

dos niveis de MPO, TNF-α e IL-1β e aumento nos niveis de glutationa total  e IL-10; 

A atividade antidiarrêica (mediada pela via opiode) do extrato e da AcoAq 

envolve principalmemente a diminuição do acúmulo de fluido intestinal porém 

associada com a ação antimicrobiana e giardicida potencializa o efeito a sua ação 

terapeutica no combate e prevenção das diarréias. 
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Desta forma,  a Byrsonima intermedia mostra-se promissora na prevenção e 

remissão de úlceras gástricas e duodenais e da diarréia aguda. 
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