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EFEITO DA Cecropia pachystachya NA INFLAMAÇÃO E NO ESTRESSE 

OXIDATIVO NA ÚLCERA GÁSTRICA INDUZIDA POR NAPROXENO EM 

CAMUNDONGOS 

RESUMO 

 

A úlcera péptica (UP) é uma doença gastrintestinal na qual ocorre inflamação aguda e 

crônica do estômago, assim como, duodeno, o que pode acarretar dor abdominal, náuseas, 

vômito entre outros sintomas. A UP é multifatorial por Helicobacter pylori, uso de 

antiinflamatórios não esteroidais, álcool, fumo e tratamento para o câncer, resultando de um 

desequilíbrio entre os fatores defensivos e nocivos. A Cecropia pachystachya (CP) contém 

flavonóides, terpenos e polifenóis, como: o ácido clorogênico conhecido por suas propriedades 

antioxidantes. O presente projeto investigou as possíveis atividades e propriedades 

antiulcerogênicas do extrato etanólico de folhas da CP na úlcera gástrica induzida por 

naproxeno (NPX). Os camundongos Swiss machos receberam pré tratamento com 

carboximetilcelulose (CMC 0,5% v.o) e/ou CP [1], [3], [10] e [30] mg/kg. Após 30 minutos 

receberam NPX (300 mg/kg) os animais foram eutanásiados 6 horas após o protocolo 

experimental. Os segmentos de estômago foram coletados para a análise dos seguintes 

parâmetros: macroscópia, microscópia, GSH, MDA, MPO, nitrito/nitrato, TNF-α e IL-6. 

Células epiteliais intestinais (IEC-6) foram utilizadas para estudar a viabilidade celular pelo 

teste do MTT. O teste da macroscopia foi realizado por planimetria para avaliar a lesão gástrica, 

a microscopia utilizou um sistema de escores para definir parâmetros como edema, perda de 

arquitertura das células, hemorragia e infiltrado de células. Testes como GSH e MDA foram 

realizados para avaliação do estresse oxidativo. MPO, IL-6 e TNF-α analisaram os efeitos 

antiinflamatórios da CP. O resultado do MTT mostrou que o extrato de CP não foi diferente do 

controle com meio de cultura em IEC-6. O extrato CP reduziu significativamente a lesão 

gástrica macroscópica e microscópica induzida pelo NPX. A Cecropia pachystachya na dose 

3,0 mg/kg preveniu a depleção nas concentrações de GSH, reduziu as concentrações de MDA 

e reduziu a infiltração neutrofilica. O extrato Cecropia pachystachya reduziu as concentrações 

das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6 e reverteu o efeito do NPX sobre nitrito/nitrato. 

Portanto, a CP demonstrou ter um efeito antiinflamatório e antioxidante no modelo de úlcera 

gástrica induzida por NPX. Este é o primeiro trabalho que mostra a gastroproteção deste 

produto natural. 

 

Palavras-chave: Úlcera péptica. Cecropia pachystachya. Flavonóides.  

 



 

 

 

 
 

 

EFFECT OF Cecropia pachystachya IN INFLAMMATION AND OXIDATIVE 

STRESS IN NAPROXENE INDUCED GASTRIC ULCERS IN MICE 

ABSTRACT 

 

Peptic ulcer (UP) is a gastrointestinal disease in which acute and chronic inflammation of the 

stomach occurs, as well as duodenum, which can lead to abdominal pain, nausea, vomiting and 

other symptoms. UP is multifactorial by Helicobacter pylori, use of non-steroidal anti-

inflammatory drugs, alcohol, smoking and cancer treatment, resulting in an imbalance between 

the defensive and harmful factors. Cecropia pachystachya (CP) contains flavonoids, terpenes 

and polyphenols, such as: the chlorogenic acid known for its antioxidant properties. The present 

project investigated how explanations and antiulcerogenic properties of the leaf extract 

ethanolic extract of CP in gastric ulcer induced by naproxen (NPX). Male Swiss mice were 

pretreated with carboxymethylcellulose (0.5% vc CMC) and / or CP [1], [3], [10] and [30] mg 

/ kg. After 30 minutes, they received NPX (300 mg / kg) animals were euthanized 6 hours after 

the experimental protocol. Microscopes, GSH, MDA, MPO, nitrite / nitrate, TNF-a and IL-6. 

The stomach segments were collected for analysis. Intestinal epithelial cells (IEC-6) were used 

to measure cell viability by the MTT test. The macroscopic test was performed by gas 

evaluation planning, a microscopy using a scoring system to define how edema, loss of cell 

architecture, hemorrhage and cell infiltration. Tests such as GSH and MDA were performed to 

evaluate oxidative stress. MPO, IL-6 and TNF-α analyzed CP antiinflammatory products. The 

MTT result showed that the CP extract was not different from the control with the culture 

medium in IEC-6. CP extract significantly reduced the macroscopic and microscopic gastric 

lesion induced by NPX. Cecropia pachystachya at 3.0 mg / kg prevented depletion at GSH 

concentrations, reduced as MDA concentrations and reduced neutrophil infiltration. The extract 

Cecropia pachystachya reduced as concentrations of the proinflammatory cytokines TNF-α and 

IL-6 and reversed the effect of NPX on nitrite / nitrate. On the other hand, CP demonstrates an 

anti-inflammatory and antioxidant effect without a model of gastric ulcer induced by NPX. This 

is the first work that shows the gastroprotection of this natural product. 

Keywords: Peptic ulcer. Cecropia pachystachya. Flavonoids. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estomâgo é constituído por quatro regiões anatômicas que são distribuídas em cárdia, 

fundo, corpo, antro ou porção pilórica. A parede do tubo digestivo é composta por camadas, 

que são a mucosa (na qual são encontradas as glândulas oxíntica e glândula pilórica), a 

submucosa (onde são encontrados vasos sanguíneos e plexo de Meissner), a camada muscular 

(constituída por uma camada longitudinal externa, uma camada oblíquoa, e uma circular interna 

de músculo liso) e a camada serosa. Cada uma dessas camadas pode apresentar características 

peculiares dependendo da região gástrica que estiver localizada (SCHUBERT E PEURA, 

2008). 

Os fatores nocivos sobrepujam os sistemas de defesa da mucosa, as lesões se instalarão 

no local quando esta defesa da mucosa se encontrar insuficiente, as lesões podem ocorrer com 

evolução rápida para formação de úlceras estas são lesões profundas que atingem a camada 

muscular da mucosa gástrica (WALLACE, 2008). 

A úlcera gástrica, também conhecida como úlcera péptica (UP), afeta de forma 

significativa milhões de pessoas em todo o mundo e é considerada uma patologia heterogênea 

de etiologia multifatorial, com isto há um maior índice de incidências ocasionando 

representatividade na economia global (Schubert e Peura, 2008). É uma das principais 

patologias gastrintestinais que tem crescido em números de casos, aumentando sua taxa de 

ocorrência e de prevalência global, levando alguns autores a se referirem às úlceras gástricas 

como a nova “praga’’ do século 21 (ZAKARIA et al., 2016). 

Estima-se que a UP é uma das principais doenças gastrintestinais com o aumento da 

incidência e prevalência a nível mundial. Aproximadamente 14,5 milhões de pessoas no mundo 

foram afetadas por UP em 2007, com uma mortalidade de 4,08 milhões (Chen et al., 2015). 

A UP é uma úlcera não maligna do estômago ou do duodeno, sendo um importante fator 

causal a inflamação crônica devido a Helicobacter pylori. Esta é uma bactéria em forma de 

espiral que vive no ambiente ácido do estômago. As úlceras também podem ser causadas ou 

agravadas por drogas, tais como naproxeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais, AINEs 

(SHOSTAK et al., 2003). 

AINEs são alguns dos medicamentos mais prescritos no mundo, devido as suas 

propriedades analgésica, antipirética e anti-inflamatória, sendo utilizados como forma de 

tratamento para dores agudas e crônicas (HÖER et al., 2007). No entanto, sua utilização ainda 

é limitada pois apresenta uma associação a danos na mucosa gástrica, que são seus mais 
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perigosos efeitos colaterais (EL-ASHMAWY et al., 2016). Aproximadamente 25% dos 

usuários crônicos de AINEs desenvolvem úlcera gástrica, e 2-4% destas úlceras podem sangrar 

ou perfurar (OHYAMA et al., 2012). 

As plantas medicinais representam uma fonte de novas drogas e muitos dos 

medicamentos disponíveis provêm delas. Os princípios ativos presentes em seus compostos 

químicos demonstram variadas atividades, com isso, sua possível utilização no tratamento de 

várias doenças ganhou considerável atenção na comunidade científica (ARUN et al., 2014). 

O extrato da Cecropia pachystachya (CP) é uma rica fonte de polifenóis, principalmente 

flavonóides que tem propriedades antioxidante e anti-inflamatória (DO C MAQUIAVELI et 

al., 2014). 

 

1.1 Úlcera péptica 

 

A UP é uma doença gastrintestinal que se encontra interligada com a inflamação aguda 

e crônica do estômago, assim como do duodeno. Esta patologia se caracteriza por danos na 

mucosa gástrica, o que acarreta em dor abdominal, possível sangramento e outros sintomas 

(HUSSAIN et al., 2015). 

 A UP é multifatorial e inclui infecção bacteriana, estresse emocional, produção 

aumentada de radicais livres, entre outros (SOSTRES et al., 2014). Portanto, é um produto de 

um desequilíbrio entre os fatores defensivos e nocivos. Como fatores defensivos do sistema 

gastrintestinal há mucina, prostaglandinas, bicabornato, fatores de crescimento e o óxido 

nítrico. Já dentre os principais fatores nocivos que potencializam a patologia, há os que podem 

ser devido à má digestão, metabolismo, estresse físico e metal, entre outros, o que pode levar à 

interrompição da barreira da mucosa gástrica, tornando-a vulnerável (SAXENA et al., 2011; 

CHOUDHARY et al., 2013). A etiologia dessa patologia provém de um desequilíbrio entre os 

agentes irritantes, tais como etanol, AINEs, HCl, secreção de pepsinogenios, e agentes 

protetores como muco, bicarbonato, prostaglandinas. A abordagem terapêutica envolve o 

tratamento com agentes que restaurem esse equilíbrio (MELLO et al., 2008). 

O uso crônico de AINEs e o consumo de álcool são fatores de riscos importantes e que 

contribuem para a úlcera gástrica, formando lesões que destroem de forma profunda a mucosa 

gástrica (PIMPLE et al., 2012).  A inibição da produção de ácido gástrico, assim como o reforço 

da proteção da mucosa gástrica são as principais abordagens no tratamento clinico para o 

tratamento de úlceras gástricas (ZHANG et al., 2014). 
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O óxido nítrico (NO) está envolvido na modulação da integridade da mucosa gástrica e 

é importante para a regulação das secreções ácidas e alcalinas, secreção de muco e do fluxo 

sanguíneo da mucosa gástrica. O NO parece ser um mediador chave da defesa da mucosa 

gastrintestinal, produzido por meio da NO-sintase, sendo um dos principais fatores envolvidos 

na regulação do fluxo sanguíneo gástrico e microcirculação gástrica (SANTOS CERQUEIRA 

et al., 2012). 

O NO é um mediador potente da mucosa gástrica e atua na defesa da mucosa, além de 

ser um vasodilatador liberado de forma local, tendo importância para a manutenção do fluxo 

sanguíneo da mucosa gástrica. E, portanto, níveis baixos de NO podem resultar em isquemias 

locais da mucosa gástrica e levar a um aumento na susceptibilidade à ação de agentes 

ulcerogénicos. Além disso, o NO é  responsável pelo papel da manutenção da integridade do 

epitélio gástrico e barreira de muco, assim como inibir a secreção de ácido clorídrico a partir 

de células parietais, protegendo assim a barreira de muco e integridade epitelial gástrica 

(YANDRAPU E SAROSIEK, 2015). 

 

1.2 Barreiras defensoras 

 

Os fatores protetores gástricos são a camada de muco, o epitélio superficial da mucosa, 

e a vascularização da mucosa. Apesar da exposição ao ácido e às pepsinas em condições 

normais, a mucosa gastrintestinal mantém a integridade estrutural e resiste à lesão por causa de 

toda uma variedade de mecanismos de defesa. A segunda linha de defesa é representada pela 

renovação contínua de células epiteliais realizada por proliferação de células progenitoras, 

regulada por fatores de crescimento, por prostaglandinas, e pelo fluxo sanguíneo contínuo por 

meio da vascularização da mucosa (fornece oxigênio e nutrientes), além da barreira endotelial 

microvascular reconhecida como a terceira linha de defesa (YANDRAPU E SAROSIEK, 

2015). 
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Os fatores defensivos incluem a camada de fosfolipídios que faz com que as estruturas 

de junção mantenham juntas (De Carvalho et al., 2014). Durante a deficiência de 

prostaglandinas, mecanismos de defesa podem operar para atenuar a úlcera péptica induzida 

por AINEs. O conhecimento dos mecanismos compensatórios pode ser uma base para a criação 

de novas abordagens clínicas. Uma das abordagens que foi testada para reduzir a toxicidade dos 

AINEs é acoplá-los ao NO. A lógica por trás dessa estratégia é que o NO liberado nos 

compostos podem exercer efeitos benéficos sobre a mucosa gástrica através do aumento da 

capacidade de defesa da mucosa (FILARETOVA et al., 2005).. 

Figura 1. Mucosa gástrica e barreiras defensoras. Fonte: adaptado de Laine, Takeuchi e Tarnawski (2008). 

Enzimas antioxidantes como a glutationa e a catalase, assim como fatores como muco 

gástrico, bicarbonato, fluxo sanguíneo normal, prostaglandinas e oxido nítrico atuam como 

barreiras defensivas para o estômago (ZAGHLOOL et al., 2015). 

O muco é a primeira linha de defesa efetiva que adere as superfícies epiteliais. É 

constituído principalmente por mucina, fosfolipideos e contêm bicabornato e fatores de 

crescimento produzidos pelas células epiteliais. A eficiência do muco depende da estrutura do 

gel, assim como da espessura da camada do muco aderente, fatores que fornecem uma proteção 

estrutural. Os fosfolipídios exercem a função de aumentar a viscosidade e permeabilidade da 

camada de muco, o que determina a qualidade da proteção da mucina gástrica (YANDRAPU 

E SAROSIEK, 2015). 
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1.3 AINEs e lesão gástrica 

 

Fisiologicamente, os anti-inflamatórios não esteróidais (AINEs) inibem a ciclo-

oxigenase (COX), que tem como efeito o bloqueio da síntese de prostaglandinas, que tem 

efeitos citoprotetores na mucosa gástrica. Este se apresenta como o principal mecanismo de 

ulceração induzida por AINEs (LANGENBACH et al., 1995). 

Existem dois tipos de COX no trato gastrintestinal superior. A COX-1 desempenha um 

papel importante na manutenção da integridade da mucosa. Em contraste, a COX-2 é 

normalmente encontrada em baixos níveis na maioria dos tecidos do corpo, sendo  expressa em 

níveis elevados em tecidos em estado inflamatório (GOLDSTEIN et al., 2001). 

Estudos demonstram que AINEs inibidores seletivos de COX-2 têm propriedades anti-

inflamatórias e analgésicas semelhantes aos AINEs não seletivos (Day et al., 2000; Hunt et al., 

2003). Potencialmente, ocorre efeitos adversos graves de terapia com AINEs de uso crônico, 

mais notavelmente incluindo ulceração da mucosa gastrintestinal, hemorragias associadas e 

interferência com a função plaquetária (GOLDSTEIN et al., 2001). 

 Há estratégias estabelecidas para prevenir os efeitos secundários gastrintestinais 

induzidos por AINEs que compreendem fármacos tais como os antagonistas dos receptores H2, 

análogos de prostaglandina (Misoprostol) ou inibidores da bomba de próton (HOOPER et al., 

2004). 

AINEs causam lesões gástricas por meio de uma série de mecanismos, incluindo  

inibição da síntese de prostaglandinas, aumento da expressão de interleucina-1β (IL-1β), 

geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) e indução de apoptose (BRIGELIUS-FLOHÉ, 

2006) Figura 2. 

 
Figura 2- Lesão gástrica por AINEs.Fonte: Adaptado Wallace, 1997. 
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Com a formação de úlceras, presumivelmente não há só uma inibição no aumento 

compensatório da geração de prostaglandinas da mucosa, mas na verdade há a redução dos 

níveis de prostaglandinas abaixo dos valores normais. A consequência principal da falta de 

níveis adequados de prostaglandinas na mucosa  é a vasoconstrição na microcirculação, redução 

do fluxo sanguíneo e isquemia (WIBBERLEY et al., 2006). 

 O uso crônico de AINEs está associado a um risco aumentado para doenças 

gastrintestinais, incluindo úlceras sintomáticas clinicamente relevantes e complicações das 

úlcera graves. Isso varia conforme os fatores de risco que são desde a idade, histórico de úlceras 

gástricas, altas doses de AINEs e uso de medicamento concomitantes como antiinflamatórios 

esteroidais e anticoagulantes (GOLDSTEIN et al., 2010). 

 

1.4 Tratamento convencional 

 

A abordagem atual para o tratamento de úlceras gástricas tem como principal estratégia 

a utilização de inibidores da bomba de próton, de citoprotetores e de antagonistas do receptor 

H2. No entanto, a administração destas drogas tem sido associada a vários efeitos adversos, tais 

como náuseas, ginecomastia e impotência, fatores limitantes da sua utilização (HALABI et al., 

2014). Assim, a procura de agentes mais eficazes e com menos efeitos colaterais tem sido 

considerada relevante para melhorar a eficácia de drogas ou para descobrir novos agentes 

potenciais que são mais eficazes, menos dispendiosos e com menor incidência de efeitos 

colaterais do que os fármacos utilizados correntemente (ARAB et al., 2015). 

Inibidores da bomba de prótons são as drogas mais eficazes para um maior alivio 

sintomático e tratamento de transtornos relacionados ao aumento da produção de ácido 

clorídrico tais como a úlcera péptica e doença do refluxo. O seu mecanismo de ação é baseado 

na inibição seletiva da H+/K+ ATPase que consiste em promover a supressão da produção de 

ácido clorídrico, promovendo assim a cura das úlceras pépticas nos pacientes (ALAI e LIN, 

2015). 

Os inibidores da bomba de próton são uma intervenção clínica utilizada para  Dispepsia, 

para  Úlcera Péptica e para  Doença do Refluxo Gastroesofágico (ZHANG et al., 2013).  

Antagonistas de receptores H2 de histamina têm sido usado no tratamento da úlcera 

gástrica, pois são estimulantes da produção de prostaglandina E2, aumentando assim o fluxo 

sanguíneo, já que estes agentes não tem nenhuma afinidade para as enzimas da COX 

(FUNATSU et al., 2007). 

O misoprostol tem sido utilizado com sucesso na profilaxia contra o desenvolvimento 

de úlceras em usuários crónicos. No entanto, a sua utilização foi limitada por efeitos secundários 
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frequentes, incluindo diarreia e dor abdominal, com retirada em mais de 20% dos pacientes 

(LAI et al., 2005). 

 

1.5 Plantas Medicinais 

 

Historicamente os produtos naturais têm fornecido uma fonte inesgotável de 

medicamentos. É observado que atualmente cerca de 20% de todos os medicamentos prescritos 

se originam a partir de plantas (SCHMIDT et al., 2007). 

 Várias plantas medicinais são utilizadas no tratamento da UP, apresentando vários 

mecanismos, tais como efeitos antioxidantes, ações citoprotetoras ou anti-secretoras. As plantas 

que apresentam em seus constituintes princípios ativos como flavonóides, taninos ou 

terpenóides geralmente demonstram atividade anti-úlcera (ZAGHLOOL et al., 2015). 

O uso de medicamentos à base de plantas ou produtos à base de plantas continua a se 

expandir rapidamente por todo o mundo. A segurança quanto ao seu uso tornou-se uma grande 

preocupação tanto para as autoridades nacionais da saúde quanto ao público em geral, uma vez 

que existem relatórios de agências regulatórias em relação as suas utilizações (MENDONÇA 

et al., 2016). 

 Os produtos naturais de origem vegetal podem apresentar menos efeitos colaterais, 

apresentando-se assim como um recurso terapêutico promissor para o desenvolvimento de 

novos fármacos no tratamento de doenças gastrintestinais (CHEN et al., 2015). 

Plantas medicinais são comumente utilizadas para tratar doenças devido às suas 

propriedades antioxidantes inerentes (El-Alfy et al., 2012). Estudos têm demonstrado a 

capacidade de metabólitos secundários presentes nas plantas agirem em sinergismo com alguns 

fármacos (HEMAISWARYA e DOBLE, 2006).  Plantas com atividades antiulcerogênicas são 

fontes importantes para o desenvolvimento de novos fármacos no tratamento da UP (CEMEK 

et al., 2010). 

Entre as muitas ervas medicinais analisadas, Cecropia pachystachya tem um elevado 

poder antioxidante que é frequentemente atribuído aos seus componentes fenólicos encontrados 

em folhas de C. pachystachya, como isoorientin, orientina e isovitexina (ORTMANN et al., 

2016). 
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1.6 Espécie Cecropia pachystachya 

 A espécie Cecropia pachystachya (CP) (figura 2), também conhecida popularmente 

como embaúba, umbaúba e toré ou torem na região do Cariri-Cearense, é uma planta arbórea e 

frutífera que pertence à família Urticaceae. Esta tem origem nas zonas tropicais das Américas. 

São árvores que possuem crescimento rápido, prevalenscendo principalmente em regiões da 

América Central e do Sul, sendo muito cultivada no Brasil com fins ornamentais e utilizada na 

medicina popular brasileira (PACHECO et al., 2014). 

A Urticaceae é tradicionalmente reconhecida pela sua utilização no tratamento de 

diversas doenças, tais como câncer, infecções respiratórias, tosse, hipertensão, como 

antioxidante, anti-inflamatório e diurético (Consolini et al., 2006). A CP, cujo tamanho pode 

chegar a 7 metros, é muito abundante na região do cerrado, sendo utilizada em reflorestamentos 

em áreas degradadas (BOCCHESE, 2008). 

 
Figura 3- Arvore Cecropia pachystachya. Fonte: Sena, L. M.G 

 

Estudos relatam que uma grande variedade de componentes químicos já foram isolados 

a partir das diferentes espécies da família Urticaceae. Dentre estes, podem-se citar os 

triterpenos, os compostos fenólicos, em especial flavonóides, os quais já foram isolados das 

suas folhas β-sitosterol, além de ácido turmênico, isoorientin, orientina e isovitexina 

(ORTMANN et al., 2016). 



27 

 

Os flavonóides são polifenóis naturais que protegem o corpo humano contra os danos 

provocados pelas EROs e seu consumo tem potenciais benefícios para a saúde, incluindo a 

proteção contra várias doenças (REHMAN et al., 2013). 

Os flavonóides possuem efeitos antioxidantes, anticarcinogênicos, anti-inflamatórios, 

antiaterogênicos, hipoglicemiantes, além de atividades antibacterianas e antivirais refletindo na 

prevenção e tratamento de diversas doenças (DUQUE et al., 2016). 

Apesar de já existirem alguns estudos, nenhum destes se aplica à investigação do seu 

efeito protetor no sistema gastrintestinal, apesar dos seus compostos terem possíveis ações 

antioxidantes e antiinflamatórias no sistema gastrintestinal. 

Portanto, com base em dados da literatura, o presente projeto propõe investigar as 

possíveis atividades e propriedades antiulcerogênicas dos extratos vegetais, frações e 

compostos obtidos a partir de folhas de Cecropia pachystachya (Figura 3) sobre o sistema 

gastrintestinal, salientando que esta investigação ampliará o conhecimento farmacológico. 

 
Figura 4- folhas de Cecropia pachystachya. Fonte: Sena, L.M.G 
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2.0 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A úlcera péptica é uma lesão da mucosa gástrica ou duodenal que ocorre onde o epitélio 

da mucosa é exposto ao ácido e à pepsina. Estresse, fumo, deficiência nutricional e ingestão de 

AINEs, como o naproxeno, podem aumentar a incidência de úlcera gástrica (Belaiche et al., 

2002). A maior parte dos medicamentos produz várias reações adversas, como cefaléia, astenia, 

diarréia, gastrenterite, dor muscular e reações alérgicas, sendo um dos fatores que leva a 

população a procurar um meio alternativo, através do uso de plantas medicinais, para o 

tratamento da lesão (CHOUDHARY et al., 2013). Diante disso, surge a base para pesquisa e 

utilização de novos compostos derivados de plantas que possam promover efeitos que 

amenizem ou evitem o quadro de úlcera gástrica. 

Estudos anteriores demonstraram que Cecropia pachystachya (CP) apresentou proteção 

e efeito antioxidante e anti-inflamatório no edema de orelha induzido por oleo de cróton 

(ARAGÃO et al., 2013).   

No intuito de descobrir alternativas que venham favorecer ou até mesmo reverter os 

efeitos deletérios dos processos oxidantes e inflamatórios no tecido patológico, o extrato 

etanólico das folhas da Cecropia pachystachya (CP), que possui compostos ativos, se torna uma 

alternativa farmacológica promissora. 

Portanto, esse projeto se propõe investigar e demonstrar os possíveis efeitos protetores 

dos [1]-,[3]-,[10]- e [30]- CP no percurso dos danos inflamatórios e oxidativos observados na 

úlcera gástrica induzida por naproxeno.  
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3.0 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a atividade antiinflamatória e antioxidante do extrato etanólico obtido a partir 

de folhas da planta Cecropia pachystachya(CP) em camundongos por meio de testes in vivo no 

modelo de lesão gástrica induzida por naproxeno. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o efeito do extrato etanólico obtido a partir de folhas da planta Cecropia 

pachystachya (CP), por meio de uma análise macroscópica (planimetria) e microscópica 

(histomorfometria), na lesão gástrica induzida por naproxeno em camundongos. 

 Avaliar a toxicidade do extrato etanólico obtido a partir de folhas da planta Cecropia 

pachystachya (CP), através da técnica de MTT. 

 Avaliar a ação do extrato da CP na infiltração de neutrófilos e na população de células 

polimorfonucleares, pela técnica de dosagem de mieloperoxidase, respectivamente, no 

modelo de lesão gástrica induzida por naproxeno.  

 Estudar o envolvimento das citocinas pró-inflamatórias, IL-6 e TNF-α, sobre o efeito 

do extrato da CP no modelo de lesão gástrica induzida por naproxeno. 

 Avaliar a sua ação do extrato da CP sobre o estresse oxidativo no tecido gástrico através 

de medidas da concentração de malondialdeído (MDA), glutationa reduzida (GSH) e 

nitrito/nitrato na mucosa gástrica de camundongos submetidos a gastropatia por 

naproxeno. 
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4.0 MATERIAIS E METODOS 

 

4.1 Obtenção do material vegetal 

As folhas da espécie Cecropia Pachystachya (Torém) foram coletadas no Horto de 

Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos, localizado na Universidade Federal do 

Ceará. Após a secagem, as folhas foram trituradas a seco. Amostras de folhas secas foram 

triturada e adicionadas a um béquer que continha de água destilada, produzida com filtro do 

tipo Millipore. O conteúdo foi aquecido até a ebulição. Após 15 minutos fervendo, o 

aquecimento foi cessado. A mesma amostra passou por mais duas extrações seguindo a mesma 

metodologia descrita.  

O extrato etanólico da planta Cecropia pachystachya (CP) comumente conhecida como 

‘‘toré ou torem’’ foi obtida pela EMBRAPA Agroindústria Tropical (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária) que se localiza na Universidade Federal do Ceará, campus do Pici. O 

pesquisador responsável pela extração do produto foi o Professor Kirley Marques Canuto. 

 

4.2 Extração em Fase Sólida  

As Extrações em Fase Sólida (SPE) do Extrato Etanólico da Cecropia pachystachya 

(CP) foram realizadas em cartuchos de fase reversa (C18) de 5g da marca Phenomenex. Foi 

pesada 250mg do extrato e dissolvido em 3mL de metanol. A solução foi homogeneizada em 

aparelho de ultrassom da marca Unique® por 5min. Devido a atividade citotóxica exibida 

contra a célula HCT-116, o uso dos cartuchos era precedido por ativação do adsorvente com 

20mL de metanol, seguida da adição de 20mL de água Milli-Q. Posteriormente aplicou-se a 

solução com a amostra e em seguida 20mL de água Milli-Q. A fase aquosa foi coletada, mas 

não foi a de interesse. Posterior a isso, o carchucho foi eluído com 80mL do solvente 

MeOH/H2O (80:20 v/v) e a fase orgânica (fase de interesse) foi coletada num béquer de 100mL. 

Para a limpeza do cartucho utilizou-se 30mL de metanol. Tal procedimento foi realizado doze 

vezes. A fase orgânica (Extrato Etanólico Cecropia pachystachya – Fase Metanol/Água) foi 

evaporada a pressão reduzida com o auxílio de um rotaevaporador da marca IKA® RV 10, a 

40ºC, de modo a retirar totalmente o metanol. O conteúdo da fração foi liofilizador do tipo 

Martin Christ Alpha 1-2 LD plus freeze dryer da marca Christ® e a massa total obtida foi de 

165,1mg. 
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4.3 Identificação de metabólitos secundários a partir do UPLC-ESI-QTOF (QTOF)  

As análises de caracterização química foram realizadas em um sistema Waters Acquity 

UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography), acoplado a dois espectrômetros de massas 

em série (quadrupole e “time of flight”- QTOF) com uma interface de ionização por 

electrospray (ESI). As separações foram realizadas em Coluna Waters Acquity BEH C18 (150 

mm × 2,1 mm, 1,7μm).  A fase móvel foi um composto por H2O (A) e acetonitrila (B), cada 

uma destas contendo ácido fórmico (0,1% v/v). O gradeiente de eluição variou de 2 – 95%, em 

uma vazão de 500 μL min-1.  

As análises do extrato foram realizadas em modos de ionização positivo (PI) e negativo 

(NI) no intervalo de 100 – 1200 Da com o tempo de aquisição de 0,1 segundo, no modo 

centróide. As condições ESI foram definidas da seguinte forma: tensão capilar 2800 V, tensão 

cone 40 V, temperatura da fonte 120 °C, temperatura dessolvação 330 °C, fluxo de gás de cone 

de 20 L h-1, o fluxo de gás dessolvatação 600 L h-1, e MCP (microcanais tensão da placa) – 

detector a 1900 V. 

 

4.4 Análise de viabilidade celular através do ensaio de MTT in vitro 

O teste de citotoxicidade tem como objetivo avaliar os efeitos letais ou subletais de uma 

substância ou produto a nível celular. Para esse trabalho, foi utilizado o teste de citotoxicidade 

pelo método direto com MTT. 

Esse teste avalia de forma quantitativa a função mitocondrial através da redução do 

tetrazolium MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-24 tetrazoliumbromide; Sigma) 

em cristais de formazana (MOSMANN,1983; LOBNER,2000), reação que ocorre dentro da 

mitocôndria através da enzima succinatodesidrogenase. Portanto, a quantidade de cristais de 

formazana está diretamente relacionada com o potencial de redução do tetrazoliu MTT nas 

mitocôndrias. 

Para a realização dos testes, utilizou-se células IEC-6 em placas de 96 poços em uma 

quantidade de 100μl de meio de cultura com 3.000 células por poço nos períodos de 24,48 e 72 

horas. Todos os poços extremos das placas foram descartados de forma que foram utilizados 

apenas 60 poços e preenchidos com 150 μl de PBS (Sigma). 

Depois de 24 horas do plaqueamento das células, todo o volume de meio de cultura foi 

removido dos poços e adicionou-se 100μl em cada poço das diluições das doses utilizadas nesse 

teste. As amostras foram divididas em grupo controle contendo apenas meio de cultura DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina e estreptomicina (meio 

completo) e nas concentrações do extrato etanólico Cecropia pachystachya (0,0625, 1,25, 2,5, 
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5 e 20 mg/ml). A Cecropia pachystachya foi diluída com o meio de cultura completo. Passado 

os períodos de interesse de incubação das drogas para análises das amostras, 24, 48 e 72 horas, 

todo o conteúdo dos poços foi retirado e adicionou-se 100μl por poço de MTT diluído com o 

meio de cultura completo em uma concentração de 1mg/ml. O MTT foi incubado por 3 horas 

em uma temperatura de 37°C e 5% de CO2. Passado esse período, todo o conteúdo foi removido 

novamente e foi adicionado 100 μl DMSO em cada poço sob agitação de 30 segundos para 

solubilizar os cristais de formazana. 

As leituras das absorbâncias foram realizadas em espectofotômetro (Biotek) no 

comprimento de onda de 570nm. 

 

4.5 Animais 

Foram utilizados nos experimentos camundongos Swiss machos (Mus musculus) com 

massa corpórea entre 25 g a 30g, oriundos do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia 

e Farmacologia- UFC. Aprovado pela Comisão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UFC) da 

Universidade Federal do Ceará sob o protocolo de n° 47/16 (Anexo 1). 

Durante o estudo, os animais foram mantidos no biotério do Núcleo de Estudos em 

Microscopia e Processamento de Imagem em gaiolas apropriadas, em número de seis ou oito, 

à temperatura de 22-24°C, em ciclo circadiano claro/escuro de 12 horas, recebendo ração 

padrão (Purina Chow) e água ad libitum. Os animais foram colocados em jejum de sólidos por 

16 a 18 horas antes da realização dos experimentos. 

 

4.6  Modelo de lesão gástrica induzida por naproxeno (NPX) 

 

4.6.1 Padronização do modelo de lesão gástrica induzida por NPX em camundongos 

 Os camundongos foram pré-tratados com 0,5% de carboximetilcelulose (veículo/grupo 

controle)(CMC) ou extrato etanólico de Cecropia pachystachya (CP) nas concentrações de 1, 

3, 10 e 30 mg/kg, v.o. Após 30 minutos, o NPX (300 mg/kg, v.o.) foi administrado. Os grupos 

controles receberam apenas CMC ou CMC + naproxeno. Decorridas 6 horas após a 

administração do NPX, os animais foram eutanásiados por uma dose letal de ketamina e 

cloridrato de xilazina (respectivamente, 200/60 mg/kg), os estômagos foram retirados 

rapidamente e abertos pela curvatura maior e lavados com 0,9% de soro fisiológico. A avaliação 

das lesões da mucosa gástrica foi realizada depois do órgão ser estirado.O dano gástrico foi 

medido por planimetria por meio do software Image J. Às amostras dos estômagos foram 

fixadas em formalina a 10% imediatamente após a remoção para avaliação histológica 
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subsequente. Além disso, as amostras foram pesadas, congeladas e armazenadas a -70 °C até 

serem utilizadas para posteriores análises bioquímicas. 

 

4.7 Protocolo Experimental 

 

4.7.1 Grupos Experimentais 

Os animais foram divididos em seis grupos, sendo cada um composto por nove 

animais: 

 Grupo CMC: Os animais receberam CMC 0,5% por via oral. 

 Grupo NPX: Os animais receberam NPX (300 mg/kg,v.o)  

 Grupo CP (1 mg/Kg de animal) mais úlcera péptica induzida por NPX: Os animais 

receberam CP (1 mg/kg, v.o.). Após 30 minutos, o NPX (300 mg/kg, v.o.) foi 

administrado. 

 Grupo CP (3 mg/Kg de animal) mais úlcera péptica induzida por NPX: Os animais 

receberam CP (3 mg/kg, v.o.). Após 30 minutos, o NPX (300 mg/kg, v.o.) foi 

administrado. 

 Grupo CP (10 mg/Kg de animal) mais úlcera péptica induzida por NPX: Os animais 

receberam CP (10 mg/kg, v.o.). Após 30 minutos, o NPX (300 mg/kg, v.o.) foi 

administrado 

 Grupo CP (30 mg/Kg de animal) mais úlcera péptica induzida por NPX: Os animais 

receberam CP (30 mg/kg, v.o.). Após 30 minutos, o NPX (300 mg/kg, v.o.) foi 

administrado. 

O protocolo encontra-se ilustrado na figura 5 e na figura 6 os parâmetros avaliados. 
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Figura 5- Representação esquemática do modelo de úlcera gástrica induzida por naproxeno. 

Fonte: Do autor 

 
 

 

Figura 6- Representação esquemática dos parâmetros avaliados. 

Fonte: Do autor 

 

4.8 Ensaios Farmacológicos 

Foram utilizadas duas abordagens: uma com ensaios farmacológicos in vivo, utilizando 

animais íntegros, e outra com ensaios farmacológicos, utilizando órgãos isolados. 
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4.9 Protocolo Experimental 

4.9 .1 Avaliação da atividade gastroprotetora 

Lesões gástricas induzidas por naproxeno em camundongos. O percentual da face 

glandular gástrica lesionada foi determinado com o auxílio de um programa de planimetria 

computadorizada (imageJ®). A área ulcerada foi expressa em termos de percentagem em 

relação à área total do corpo gástrico (Robert et al., 1979). 

4.9.2Avaliação histológica da mucosa gástrica de camundongos 

Para avaliação histológica, as amostras de estômago foram fixadas em solução de 

formol a 10% por 24 h. Após a fixação, as amostras foram transferidas para uma solução de 

álcool 70%. O material foi, em seguida, embebido em parafina e seccionado; seções de 4 

micrometros de espessura foram desparafinizadas, coradas com hematoxilina e eosina (H & E) 

para o estudo em microscópio ótico. As amostras foram avaliadas de acordo com os critérios 

de (LAINE e WEINSTEIN, 1988), sendo avaliada a perda da arquitetura de células (escores de 

0-3), edema na superfície da mucosa (escores de 0-4), hemorragia (escores de 0-4) e infiltração 

de células inflamatórias (escores de 0-3), sendo 14 o escore máximo. Toda a avaliação 

histopatológica foi realizada por um patologista experiente, por meio de um estudo cego. 

 

4.10 Avaliação da atividade dos antioxidantes 

 

4.10.1 Análise da Concentração de Glutationa  

A concentração de glutationa (GSH) em amostras de tecidos do estômago foi realizada 

de acordo com o método descrito por (SEDLAK e LINDSAY, 1968). Para determinação das 

concentrações de grupos sulfidrílicos não-protéicos, uma amostra de 50 a 100 mg da mucosa 

gástrica dos animais foi homogeneizada em 1ml de EDTA 0.02M para cada 100mg de tecido. 

Alíquotas de 400μL do homogeneizado foram misturadas a 320μL de água destilada e a 80μL 

de acido tricloroacético (TCA) a 50% para precipitação de proteínas. Os tubos foram 

centrifugados por 15 minutos a 3.000 rpm a 4°C. Um total de 400μL do sobrenadante foi 

adicionado a 800μL de tampão Tris 0,4M (pH 8.9) e 20μL de ácido ditio-nitrobenzoico DTNB 

(reagente de Ellman) 0,01M. A mistura foi então agitada por 3 minutos e a absorbância foi lida 

a 412 nm em espectrofotômetro. As concentrações de grupos sulfidrílicos não-protéicos foram 

expressas em μg/g de tecido. 
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4.11 Avaliação do dano oxidativo 

 

4.11.1 Análise da Concentração de malondialdeido (MDA) 

As concentrações de MDA foram determinados pelo método de (Mihara e Uchiyama, 

1978) baseado na reação com o ácido tiobarbitúrico. Fragmentos de estômago foram 

homogeneizados com KCl gelado 1.15% para preparar 10% de homogenato. Meio mililitro 

(0.5ml) desse homogenato foi pipetado dentro de um tubo de centrifuga de 10 ml, 3ml de 

H3PO4 (1%) e 1ml de uma solução aquosa de ácido tiobarbitúrico aquoso (0.6%) foram 

acrescentados. Os tubos foram aquecidos por 45 minutos em um banho de água fervendo e a 

mistura reacional foi então resfriada em um banho de água gelada, seguida da adição de 4ml de 

n-butanol. Os conteúdos foram misturados por 40 segundos com um misturador "vortex", 

centrifugados a 1200 rpm por 10 minutos e a absorbância da camada orgânica foi mensurada 

em 520 e 535nm. Os resultados foram expressos em mmol/g de tecido. 

 

4.12 Avaliação da infiltração neutrófilica  

4.12.1 Determinação da concentração de mieloperoxidase (MPO) 

A avaliação da atividade da MPO será determinada pelo método de (Bradley et al., 

1982). Resumidamente, 50-100 mg de tecido serão homogeneizados em 1 ml de tampão de 

potássio com 0,5% de hexadecitrimetilamônio (HTAB) a cada 50 mg de tecido, em seguida, 

centrifugado a 4000 rpm durante 7 minutos a 4°C. A atividade de MPO no sedimento 

ressuspenso será analisada através da medição da alteração na absorbância a 450 nm utilizando 

dicloridrato de o-dianisidina e 1% de peróxido de hidrogênio. Os resultados serão registrados 

como unidades de MPO por mg de tecido. 

 

4.13 Dosagem de nitrito/nitrato 

A dosagem de nitrito/nitrato (NO2-/NO3-) foi obtida como um indicador indireto da 

produção de NO no mucosa gástrica, e foi determinada espectrofotometricamente pela reação 

de Griess. Para a dosagem de nitrito/nitrato (NO2
-/NO3

-), foi utilizado a melhor dose de CP (3 

mg/kg) para a realização do teste. Inicialmente, preparou-se um homogenato a 10%, 

adicionando solução gelada de KCl a 1,15% ao estômago previamente pesados. O homogenato 

foi centrifugado por 15 minutos a 14.000 rpm. Primeiramente, o NO3- dos homogenatos (40μL) 

foi convertido em NO2
- pela incubação, overnight em temperatura ambiente, em uma solução 

(40μL) contendo nitrato redutase (1U/50μL, Sigma-Aldrich, EUA), NADPH (5mg/mL, Sigma-

Aldrich, EUA), tampão fosfato de potássio (pH 7,5) e água ultrapura, respectivamente na 



37 

 

seguinte proporção: 1:10:20:19. Após essa etapa, uma série de diluições da curva-padrão de 

referência de NO2- (200 μM, 100 μM, 50 μM, 25 μM, 12,5 μM, 6,25 μM, 3,12 μM, 1,56 μM, 

0,78 μM, 0,39 μM e 0,19 μM) foi preparada. Na etapa seguinte, adicionou-se 80 μL da solução 

de Griess (constituída por uma parte de 2% de sufanilamida em H3PO4 5%, duas partes de 

H3PO4 5%, uma parte de 0,2% de NEED em água ultrapura e uma parte de água ultrapura) em 

cada poço. A coloração púrpura/magenta foi medida em leitor de placas com filtro de 540 nm. 

Os níveis teciduais de nitrito/nitrato foram expressos em NOx (μM/mg de tecido). 

 

 

4.14 Dosagem da citocina IL-6 e TNF-α 

As concentrações das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6 na mucosa gástrica foi 

quantificada por ELISA. Para a dosagem de IL-6 e TNF-α, foi utilizado a melhor dose de CP 

(3 mg/kg). Os tecidos coletados foram homogeneizados em PBS. A detecção da citocina IL-6 

foi realizada por meio do Kit DuoSet (R&D Systems, EUA). Resumidamente, as placas para 

ELISA de 96 poços foram incubadas com o anticorpo de captura para IL-1β por 18h em 

temperatura ambiente com 100μL de anticorpo para cada poço. Posteriormente, as placas foram 

lavadas três vezes com 200μL de tampão de lavagem (R&D Systems, EUA) e bloqueadas com 

200μL de BSA 1% (R&D Systems, EUA) por 1 h. Após o bloqueio, 100μL das amostras ou da 

curva padrão foram adicionadas em cada poço e incubadas por 2 h em temperatura ambiente. 

As placas foram então lavadas três vezes com 200μl de tampão de lavagem e depois incubadas 

com anticorpo de detecção para IL-1β em temperatura ambiente por 2 horas. Na etapa seguinte, 

as placas foram lavadas novamente por três vezes com 200μL de tampão de lavagem e 

incubadas com 100 μL de estreptavidina em temperatura ambiente por 20 minutos. Novamente, 

as placas foram lavadas três vezes com 200μL de tampão de lavagem. Na etapa seguinte, 100 

μL da solução substrato para revelação (R&D Systems, EUA) foram adicionadas em cada poço 

e incubadas por 20 min à temperatura ambiente protegidos da luz. A reação enzimática foi 

cessada, adicionando 50 μL solução de parada (H2SO4). Enfim, a absorbância foi medida à 

450nm. O resultado foi expresso em pg/mL. 

 

4.15 Análise estatística 

 

Todos os resultados quantitativos foram expressos como média ± desvio padrão da 

média (DPM), exceto os escores histopatológicos que foram expressos pela mediana.  

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software GraphPad Prism, 

versão 5.0. Para a realização da análise estatística entre os grupos foram utilizados os seguintes 
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testes: teste de análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste de comparações múltiplas de 

Bonferroni e para os escores histológicos foi realizado teste de Kruskal-Wallis seguido pelo 

teste de Dunn.  

O nível de significância adotado foi de 0,05 (α = 5%) e níveis descritivos (p) inferiores 

a esse valor foram considerados significante. 
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5.0 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização do extrato Cecropia pachystachya obtido no sistema UPLC-qTOF 

 

As análises de UPLC-ESI-q-TOF de Cecropia pachystachya foram realizadas com 

a fração metanol:água (80:20) oriunda do seu extrato etanólico CP, a fim de concentrar a 

amostra de metabólitos secundários eliminando interferentes tais como açúcares, lipídeos e 

clorofila. Nesse sistema, a caracterização química é feita através da fórmula molecular deduzida 

a partir da massa exata (4 casas decimais) e do padrão isotópico do íon detectado no 

espectrômetro de massas do tipo TOF. Em geral, o limite de tolerância para o erro de massa é 

de 5 ppm (diferença entre as massas teórica e experimental do íon dividido pela sua massa 

experimental vezes 106). Além disso, o padrão de fragmentação do íon bem como comparação 

com padrões analíticos e dados da literatura relatando a ocorrência do composto em espécies 

do gênero/família reforçam as tentativas de identificação. Tendo em vista que os constituintes 

químicos têm diferentes propriedades físico-químicas (polaridade), é recomendável analisar as 

amostras nos dois modos de ionização gerados pela fonte de electrospray (ESI). No modo 

positivo (ESI+), as moléculas aparecem protonadas ou formando adutos com cátions (ex.: Na+, 

K+), enquanto que no modo negativo (ESI-), as moléculas são detectadas na forma desprotonada 

ou formando adutos com ânions (ex.: Cl-) (Cuthbertson et al., 2013). 

Os cromatogramas da fração CP, obtidos nos modos de ionização positivo e 

negativo, são exibidos na Fig. 7. A Tabela 1 mostra os picos ordenados por tempo de retenção 

com suas respectivas fórmulas moleculares correspondentes às massas dos íons 

protonados/desprotonados e suas fragmentações de maior intensidade, juntamente com os 

nomes das estruturas caracterizadas, além referências para corroborar as identificações desses 

metabólitos. As moléculas não identificadas são denominadas genericamente de N.I (não 

identificada). 

No extrato de folhas de CP, foram detectados 29 compostos, dos quais treze foram 

tentativamente identificados, correspondendo a sete flavonoides [quercetina desoxihexosídeo 

(2), neocarlinosídeo (3), schaftosídeo (4), 6-C-galactosil-6”-O-β-galactopiranosilapigenina (5), 

cinchonaína 1a (6), rhamnetina 3-glucosídeo (8) e lupinifolina (9)] dois derivados triterpênicos 

também conhecidos como quassinóides [bruceanol F e E (10 e 11)], um diterpeno taxânico 

(taxacustina, 7), um derivado cafeoilquínico (ácido clorogênico, 1) e um ácido graxo 

polihidroxilado (ácido tianshico, 12) e um alquilfenol (cardanol, 13). 
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Figura 7- Dados obtidos por Cromatograma de CP-SPE-80%MeOH obtido no sistema UPLC-

qTOF, por ionização positiva e negativa, cedidos pela EMBRAPA. 

 

 
 

* representa a diferença entre a massa/carga do íon observada no espectrômetro de massas (experimental) e a sua 

massa/carga teórica. 

 -- Não apresentam valores 

 N.I: não identificada 
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Tabela 1- Identificação dos flavonóides encontrados no extratodas folhas Cecropia 

pachystachya. 

 

Nº 

tr 

(min

) 

[M-H]- 

Observad

o 

Fragmentos 

Íons 

(MS/MS) 

[M-H]+ 

Observad

o 

Fragmentos 

Íons 

(MS/MS) 

Fórmula 

Molecular 

Calculad

o 

Erro* 

(ppm

) 

Composto Referências 

1.  1.54 ---------- ---------- 
161.06

40 

160.0485, 

136.0592 
C10H9O2 

161.060

3 
23.0 N.I ---------- 

2.  3.01 353.0849 191.0846 
355.10

22 
163.0361 

C16H17O9 

C16H19O9 

350.087

3 

355.102

9 

-6.8 

-2.0 

Ácido 

clorogênico 

(Carlos, 

2010) 

3.  3.51 865.2025 579.1315 

 

867.22

42 

 

581.1494, 

449.1065, 

431.0934, 

329.0369 

C38H41O23 

C38H43O23 

865.203

9 

867.219

5 

-1.6 

5.4 

 

N.I 

 

---------- 

4.  3.60 
579.14

53 
447,0882 

581.14

73 

431.1003 

329.0636 

C19H31O20 

C19H33O20 

579.140

9 

581.156

5 

7.6 

-15.8 
N.I ---------- 

5.  3.71 
447.09

27 

357.0617, 

327.0505, 

449.10

57 

329.0616, 

299.0482 

C21H19O11 

C21H21O11 

447.092

7 

449.108

4 

0.0 

7.1 

Quercetina 

deoxihexosid

eo 

(Fang et al., 

2007) 

6.  3.78 
579.13

54 

447.0869, 

399.1925 

357.0594, 

327.0510 

581.1528 

449.1086, 

365.0703, 

353.0687, 

329.0661 

C26H27O15 

C26H29O15 

579.135

0 

581.150

6 

0.7 

3.8 

 

Neocarlnosíd

eo 

(Iswaldi et 

al., 2011) 

7.  4.00 
563.14

14 

447.0905, 

413.0969, 

357.1597, 

327.0500 

565.15

61 

449.1070, 

415.1001, 

313.0654, 

283.0533 

C26H27O14 

C26H29O14 

563.140

1 

565.155

7 

2.3 

0.7 

 

Schaftosídeo 

 

(Colombo 

et al., 2008) 

(C. Ma et 

al., 2014) 

Nº 

tr 

(min

) 

[M-H]- 

Observad

o 

Fragmentos 

Íons 

(MS/MS) 

[M-H]+ 

Observad

o 

Fragmentos 

Íons 

(MS/MS) 

Fórmula 

Molecular 

Calculad

o 

Erro* 

(ppm

) 

Composto Referências 

8.  4.14 
593.14

70 

563.1414, 

431.0997, 

311.0552 

595.16

81 

565.1608, 

464.1318, 

313.0670, 

C27H29O15 

C27H31O15 

 

593.150

6 

595.166

3 

 

-6.1 

3.0 

 

6-C-

galactosil-6”-

O-β-

galactopirano

silapigenina 

(Ferreres et 

al., 2007) 

9.  4.24 
593.15

25 

563.1428, 

463.0822, 

311.0855, 

301.0351 

595.1688 

565.1595, 

465.1060, 

313.0716, 

303.0451 

C27H29O15 

C27H31O15 

593.1

506 

595.1

663 

3.2 

4.2 

6-C-

galactosil-6”-

O-β-

galactopirano

silapigenina 

(Ferreres et 

al., 2007) 

10.  4.31 
451.09

91 

447.0912, 

341.0623 
453.1262 

449.1083, 

343.0824 

C24H19O9 

C24H21O9 

451.1

029 

453.1

186 

-8.4 

16.8 

Cinchonaina 

la ou  

Cinchonaina 

lb 

(Resende et 

al., 2011) 

11.  4.43 
567.24

50 

563.1462, 

461.1111, 

341.0747 

---------- ---------- C28H39O12 
567.2

442 
1.4 Taxacustina 

(Madhusud

anan et al., 

2002) 
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(Zhang et 

al., 2000) 

12.  4.48 
477.10

21 

447.0945, 

341.0662, 

315.0695 

---------- ---------- C22H21O12 
477.1

033 
-2.5 

Rhamnetina 

3-glucosidio 

(Sánchez-

Rabaneda et 

al., 2004) 

(Song et al., 

2013) 

13.  4.60 
405.17

36 

341.0723, 

225.1114 
---------- ---------- C25H25O5 

405.1

702 
8.4 

Lupinifolina 

 

(Abdelnur, 

2006) 

(Vassilios 

et al., 1987) 

Nº 

tr 

(min

) 

[M-H]- 

Observad

o 

Fragmentos 

Íons 

(MS/MS) 

[M-H]+ 

Observad

o 

Fragmentos 

Íons 

(MS/MS) 

Fórmula 

Molecular 

Calculad

o 

Erro* 

(ppm

) 

Composto Referências 

14.  4.96 
547.21

39 

341.0861, 

323.0766, 

161.0274 

549.23

76 

343.0988, 

325.0917, 

163.0344 

C28H35O11 

C28H37O11 

547.2

179 

549.2

336 

-7.3 

7.3 
Bruceanol F 

(Imamura 

et al., 1995) 

(Imamura 

et al., 1993) 

(Tanmet 

al., 2016) 

15.  5.22 
549.23

36 
547.2208 

551.24

93 

549.2368, 

325.0929, 

209.1505 

C28H37O11 

C28H39O11 

549.233

6 

551.249

2 

0.0 

0.2 
Bruceanol E 

(Imamura 

et al., 1995) 

(Imamura 

et al., 1993) 

(Tanmet 

al., 2016) 

16.  5.39 
547.21

80 

451.1006, 

493.2068, 

341.0690, 

161.0275 

549.23

59 

325.0928, 

163.0369 

C28H35O11 

C28H37O11 

547.217

9 

549.233

6 

0.2 

4.2 
Bruceanol F 

(Imamura 

et al., 1995) 

(Imamura 

et al., 1993) 

(Tanmet 
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Figura 8- Estruturas da Cecropia pachystachya. 
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5.2 Análise de viabilidade celular através do ensaio de MTT in vitro 

Por meio das densidades óticas analisadas por espectrofotometria, é possível verificar 

que a administração do extrato de Cecropia pachystachya 0,625, 1,25, 2,5, 10 e 20 mg/ml, 

(Tabela 2), promoveu uma maior proliferação celular quando comparado com o controle, meio 

que continha apenas meio de cultura para as células. Esse percentual de viabilidade celular 

(cultura IEC-6) observado aponta para um efeito não-citotóxico do extrato de Cecropia 

pachystachya. O resultado desta análise traz segurança para continuar com o estudo em questão, 

uma vez que se trata de um material seguro à saúde. 

 

Tabela 2- Viabilidade celular (cultura IEC-6) expressa em densidade ótica (DO), a partir do ensaio do 

MTT em 24, 48 e 72 horas. 

 

Concentração 24 horas 48 horas 72 horas 

Controle (meio de cultura) 1,009 ± 0,196 1,404 ± 0,062 1,174 ± 0,065 

Extrato de Cecropia pachystachya (0,625 

mg/ml) 

1,061 ± 0,116 1,056 ± 0,036 1,369 ± 0,266 

Extrato de Cecropia pachystachya 

(1,25mg/ml) 

1,511 ± 0,241 1,414 ± 0,124 1,402 ± 0,176 

Extrato de Cecropia pachystachya (2,5 

mg/ml) 

2,070 ± 0,071 1,717 ± 0,372 1,222 ± 0,115 

Extrato de Cecropia pachystachya (5 

mg/ml) 

1,853 ± 0,054 1,786 ± 0,041 1,968 ± 0,143 

Extrato de Cecropia pachystachya (10 

mg/ml) 

1,710 ± 0,226 1,394 ± 0,143 1,100 ± 0,105 

Extrato de Cecropia pachystachya (20 

mg/ml) 

1,947 ± 0,070 1,535 ± 0,192 1,974 ± 0,077 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5.3 Avaliação macroscópica de lesões na mucosa gástrica em camundongos tratados com 

CP e/ou naproxeno (NPX) 

 

Na figura 10, verifica-se a quantificação das lesões gástricas por mm2 por fotografias 

(Figura 9) dos estômagos, pode-se observar que os animais que receberam somente NPX 300 

mg/kg (2,43±0,29) apresentaram aumento (p<0,05) nas lesões macroscópicas da mucosa 

gástrica quando comparado ao grupo carboximetilcelulose (CMC). Ainda na figura 10, verifica-

se que o pré-tratamento com Cecropia pachystachya 1 mg/kg (0,76±0,24), Cecropia 

pachystachya 3 mg/kg (0,77±0,06) e Cecropia pachystachya 10 mg/kg (0,75±0,29), por 

gavagem, reduziram de forma significativa as lesões provocadas por NPX na mucosa gástrica, 

porém a Cecropia pachystachya na dose 30 mg/kg (2,36±0,28) não teve resultado 

estatisticamente significativo quando comparado ao NPX. 

 

Figura 9– Fotográfias da mucosa gástrica de camundongos tratados com CMC ou CP (C,D,E e 

F) no modelo de lesão gástrica por NPX. 

 

Fotomicrográfias da mucosa gástrica de camundongos tratados com: Painel A: grupo carboximetilcelulose (0,5% 

ml/kg, via oral); Painel B: grupo NPX (300 mg/kg, v.o) as setas apontam para a lesão gástrica induzida pelo NPX; 

Painel C: Grupo pré-tratamento Cecropia pachystachya (1 mg/kg, v.o.) + grupo NPX (300 mg/kg, v.o); Painel D: 

: Grupo pré tratamento Cecropia pachystachya (3 mg/kg, v.o.) + grupo NPX (300 mg/kg, v.o); Painel E: : Grupo 

pré tratamento Cecropia pachystachya (10 mg/kg, v.o.) + grupo NPX (300 mg/kg, v.o); Painel F: : Grupo pré 

tratamento Cecropia pachystachya (30 mg/kg, v.o.) + grupo NPX (300 mg/kg, v.o). Os painéis C, D e E com o 

pré tratamento com Cecropia pachystachya mostraram uma redução da lesão gástrica induzida por NPX. Fonte: 

autoria própria. 
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Figura 10 - Avaliação macroscópica das lesões da mucosa gástrica.

 

Camundongos com ou sem úlcera gástrica tiveram os estômagos retirados, abertos e lavados com solução PBS 6 

horas após a indução ou não da úlcera gástrica. Logo em seguida, os estômagos foram esticados e 

fotográfados,foram realiadas por meio do auxílio de um programa de planimetria computadorizada (image J®). Os 

valores foram apresentados como média±EPM dos níveis de lesão gástrica expressos em mm2 de tecido. Para 

análise estatística foi utilizado o teste one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni, onde #p<0,05 vs grupo 

CMC e *p<0,05 vs grupo NPX. 

 

5.4 Avaliação histopatológica da mucosa gástrica de camundongos tratados com CP e/ou 

NPX 

 

Na análise microscópica, observou-se que o naproxeno 300 mg/kg provocou pequena 

lesão hemorrágica, edema, perda de arquitetura e infiltração (Figura 11-painel B e Tabela 5) 

quando comparado com o grupo veículo CMC 0,5% (Figura 11-painel A e Tabela 5). O pré-

tratamento com Cecropia pachystachya 1 mg/kg, Cecropia pachystachya 3 mg/kg, Cecropia 

pachystachya 10 mg/kg e Cecropia pachystachyana dose 30 mg/kg diminuiu a hemorragia, 

edema, perda de arquitetura das células e infiltrado de células inflamatórias provocados por 

NPX na superfície epitelial da mucosa gástrica (Figura 11-painel C, D, E e F e Tabela 5). 
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Tabela 3- Efeito da CP na lesão gástrica microscópica induzida por NPX em camundongos. 

 

(a) p<0,05, quando comparado com o grupo veículo 

(b) p<0.05, quando comparado com o grupo naproxeno 

Valores denotam mediana com mínimo e máximo, respectivamente. Teste de Kruskal- Wallis. 

 

Figura 11 – Fotomicrografias da mucosa gástrica de camundongos tratados com CMC ou CP 

(C, D, E e F) no modelo de lesão gástrica por NPX. 

Fotomicroscopia da mucosa gástrica no aumento de 200x de camundongos tratados com: Painel A: grupo 

carboximetilcelulose (0,5% ml/kg, via oral); Painel B: grupo NPX (300 mg/kg, v.o);Painel C: Grupo pré-

tratamento Cecropia pachystachya (1 mg/kg, v.o.) + NPX (300 mg/kg, v.o) Painel D: : Grupo pré-tratamento 

Cecropia pachystachya (3 mg/kg, v.o.) + NPX (300 mg/kg, v.o); Painel E: : Grupo pré-tratamento Cecropia 

pachystachya (10 mg/kg, v.o.) + NPX (300 mg/kg, v.o); Painel F: : Grupo pré-tratamento Cecropia pachystachya 

(30 mg/kg, v.o.) + NPX (300 mg/kg, v.o). O painel B grupo naproxeno mostra edema, perda de arquitetura das 

Grupo 

Experimental 

(N=6) 

Lesão 

hemorrágica 

(Escore 0-4) 

Edema 

(Escore 0-

4) 

Perda de 

arquitetura 

das células 

(Escore 0-3) 

Infiltrado de 

células 

inflamatórias 

(0-3) 

Total 

(Escores 14) 

CMC 0 0 0 0 0 

Naproxeno 0(0-1)  2(1-2) a 3(3-3) a 2,5(2-3) a 10,5(7-10,5)a 

CP (1mg/kg) 0(0-0) 1(0-2) 1,5(0-3) 1(0-1)b 3,5(0-4)B 

CP (3mg/kg) 0(0-1) 1(0-1) 0,5(0-2)b 0(0-0) b 1,5(0-4)B 

CP (10mg/kg) 0(0-0) 1(0-1) 0,5(0-2) b 0,5(0-2)b 2(0-5)B 

CP (30mg/kg) 0(0-0) 1(0-1) 1(0-2)b 1(0-1)b 3(0-4)B 
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células e infiltrado de células inflamatórias. Os painéis C, D e E com CP reduziram edema, perda de arquitetura 

das células e infiltrado de células inflamatórias. 

Fonte: autoria própria. 

 

5.5 Determinação das concentrações de glutationa (GSH) na mucosa gástrica de 

camundongos pré-tratados com CP no curso da lesão gástrica induzida por NPX 

 

A determinação dos grupos sulfidrilicos não protéicos na mucosa gástrica de 

camundongos por μg/g mostrou que a administração de NPX 300 mg/kg (55,47±2,67) diminuiu 

de forma significativa as concentrações gástricas de glutationa reduzida quando comparado 

com o grupo CMC 0,5% (108,4±7,73) (figura 12). O pré-tratamento, por gavagem, com 

Cecropia pachystachya 1 mg/kg (49,44±1,42), Cecropia pachystachya 10 mg/kg (40,89±8,81) 

e Cecropia pachystachyana dose 30 mg/kg (38,97±11,76) não evitou a depleção das 

concentrações de glutationa provocada por NPX na mucosa gástrica, porém Cecropia 

pachystachya 3 mg/kg (87,68±3,45) conseguiu evitar a depleção das concentrações de 

glutationa de forma significativa quando comparado ao grupo NPX. 

 

Figura 12- Efeito da Cecropia pachystachya sobre concentrações de glutationa 

presentes na mucosa gástrica de camundongos submetidos a úlcera gástrica induzida por NPX.

 

Segmentos estomacais foram coletados para mensurar concentrações de GSH. Observa-se que o naproxeno 

diminuiu concentrações de glutationa no estômago quando comparado ao grupo CMC 0,5%. A administração de 

Cecropia pachystachya (3 mg/kg) nesses animais evitou a depleção das concentrações de GSH no estômago. Os 

valores foram apresentados como média+ EPM das concentrações de GSH expressos em μg/g de tecido. Para 

análise estatística foi utilizado o teste one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni, onde #p<0,05 vs grupo 

CMC 0,5% e *p<0,05 vs grupo NPX. 
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5.6 Determinação das concentrações de malodialdéido (MDA) na mucosa gástrica de 

camundongos pré- tratados com CP no curso da lesão gástrica induzida por NPX 

 

Na figura 13, pode-se observar por nMol/mg que a administração de NPX 300 mg/kg 

(3489±206,6) provocou um aumento das concentrações de MDA na mucosa gástrica quando 

comparado ao grupo veículo CMC 0,5% (2233± 270,6), indicando que houve peroxidação de 

lipídios por espécies reativas de oxigênio (EROs) produzidas por NPX. Entretanto, quando os 

animais foram pré-tratados com Cecropia pachystachya 1 mg/kg (1892± 76,84), Cecropia 

pachystachya 3 (1860± 93,10) e Cecropia pachystachya 10 mg/kg (1927± 85,27), observou-se 

uma redução significativa das concentrações gástricas de MDA quando comparado ao grupo, 

que recebeu somente NPX. Porém, Cecropia pachystachya 30 mg/kg (2723± 520,8) não 

conseguiu evitar o aumento da lipoperoxidação lipídica quando comparado ao grupo NPX. 

 

 

Figura 13 – Efeito da Cecropia pachystachya sobre as concentrações de malondialdeído 

presentes na mucosa gástrica de camundongos tratados com NPX. 

 
Segmentos estomacais foram coletados para mensurar concentrações de MDA. Observa-se que naproxeno 

aumentou concentrações de MDA no estômago quando comparado ao grupo CMC 0,5%. Cecropia pachystachya 

reduz concentrações de MDA no estômago. Os valores foram apresentados como média ± EPM das concentrações 

de MDA expressos em nMol/mg de tecido. Para análise estatística foi utilizado o teste one-way ANOVA seguido 

do teste Bonferroni, onde #p<0,05 vs grupo CMC 0,5% e *p<0,05 vs grupo NPX. 
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5.7 Determinação das concentrações de mieloperoxidase (MPO) na mucosa gástrica de 

camundongos pré- tratados com CP no curso da lesão gástrica induzida por NPX. 
 

A avaliação da infiltração neutrofílica foi mensurada por MPO/mg a partir da atividade 

da MPO. As amostras estomacais foram submetidas a ensaio para determinação da atividade de 

MPO. Os animais submetidos à úlcera gástrica induzida por naproxeno apresentaram aumento 

(p<0,05) na infiltração de neutrófilos no estômago (3,68±0,68) em relação ao grupo CMC 0,5% 

(0,50±0,07). Os animais pré-tratados com Cecropia pachystachya 1 mg/kg (0,50±0,10), 

Cecropia pachystachya 3 (0,15± 0,06), Cecropia pachystachya 10 mg/kg (0,08± 0,08) e 

Cecropia pachystachya 30 mg/kg (0,40± 0,06) apresentaram diferença estatística na atividade 

de MPO no tecido do estômago em comparação ao grupo NPX (Figura 14). 

 

Figura 14- Efeito da Cecropia pachystachya sobre concentrações de mieloperoxidase presentes 

na mucosa gástrica de camundongos tratados com NPX. 

 

 
Segmentos do estômago foram coletados para mensurar concentrações de atividade de mieloperoxidase. Observa-

se que naproxeno aumentou a atividade de MPO quando comparado ao grupo CMC 0,5%. Cecropia pachystachya 

reduziu a infiltração neutrofílica no estômago. Os valores foram apresentados como média+ EPM concentrações 

de MPO expressos em u/mg de tecido. Para análise estatística foi utilizado o teste one-way ANOVA seguido do 

teste de Bonferroni, onde #p<0,05 vs grupo CMC 0,5% e *p<0,05 vs grupo NPX. 

 
 

5.8 Efeito da CP nas concentrações teciduais de nitrito/nitrato no estômago de 

camundongos submetidos à úlcera gástrica induzida por NPX. 
 

Os animais submetidos à úlcera gástrica induzida por NPX (0,17±0,09) apresentaram 

diminuição das concentrações por μmol/mg de nitrito/nitrato no estômago (p<0,05) em relação 

ao grupo CMC 0,5% (0,29±0,04). O pré-tratamento com Cecropia pachystachya 3 mg/kg 
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(0,27±0,03) reverteu de forma significativa o efeito do naproxeno nas concentrações de 

nitrito/nitrato (Figura 15). 

 

Figura 15–Cecropia pachystachya aumenta concentrações de NO3/NO2 no estômago de 

camundongos submetidos à ulcera gástrica induzida por NPX. 
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Segmentos do estômago foram coletados para mensurar concentrações de NO3/NO2. Observa-se que o naproxeno 

reduz os níveis de nitrito e nitrato no estômago quando comparado ao grupo CMC 0,5%. A Cecropia pachystachya 

3,0 mg/kg aumentou concentrações de nitrito/nitrato no estômago de animais submetidos à úlcera gástrica induzida 

por naproxeno. Os valores foram apresentados como média+ EPM concentrações de nitrito/nitrato expressos em 

μmol/ mg de tecido. Para análise estatística foi utilizado o teste one-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni, 

onde #p<0,05 vs grupo CMC 0,5% e * p<0,05 vs grupo NPX. 

 

 

5.9 Efeito da CP nas concentrações teciduais de TNF-α no estômago de camundongos 

submetidos à úlcera gástrica induzida por NPX. 

 

As amostras estomacais foram submetidas a ensaio para determinação das 

concentrações das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6 por pg/ml. Os animais submetidos 

à úlcera gástrica induzida por NPX apresentaram aumento (p<0,05) das concentrações da 

citocina TNF- α no estômago (158,7 ±16,95) em relação ao grupo veículo (78,14±8,39). 

Quando se comparou o grupo NPX com o grupo dos animais com úlcera gástrica induzida por 

NPX e pré-tratados com Cecropia pachystachya 3 mg/kg (92,61±2,34), foi observado diferença 

estatística nas concentrações desta citocina (Figura 16). 

As amostras estomacais foram submetidas a um ensaio para determinação da 

concentração da citocina pró-inflamatória IL-6. Os animais submetidos à úlcera gástrica 

induzida por naproxeno apresentaram aumento (p<0,05) nas concentrações dessa citocina no 

estômago (145,0 ±19,10) em relação ao grupo veículo (83,95±4,06). Quando se comparou o 
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grupo naproxeno com o grupo dos animais com úlcera gástrica induzida por NPX pré-tratados 

com Cecropia pachystachya 3 mg/kg (98,49±0,15), observou-se diferença estatística nas 

concentrações desta citocina. 

 

Figura 16- Cecropia pachystachya diminui as concentrações teciduas de TNF-α e IL-6 no 

estomâgo de camundongos submetidos à úlcera gástrica induzida por NPX. 

 

Segmentos estomacais foram coletados para mensurar concentrações de TNF-α e IL-6. Observa-se que naproxeno 

aumentou as concetrações no estômago quando comparado ao grupo veículo. Cecropia pachystachya nesses 

animais reduz concentrações de TNF-α no estômago. Os valores foram apresentados como média ± EPM 

concetrações de TNF-α e IL-6 expressos em pg/mL de tecido. Para analise estatística foi utilizado o teste one-way 

ANOVA seguido do teste Bonferroni, onde #p<0,05 vs grupo CMC 0,5% e *p<0,05 vs grupo NPX. 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho demonstram que o extrato etanólico das folhas da 

Cecropia pachystachya reduziu a lesão gástrica induzida por naproxeno em modelo 

experimental em camundongo. O extrato reduziu o edema, o infiltrado inflamatório e a 

alteração de arquitetura da mucosa gástrica. Este é o primeiro trabalho que mostra a 

gastroproteção deste produto natural. 

Adicionalmente, o extrato de CP diminuiu o estresse oxidativo induzido pelo 

naproxeno, evitando a depleção das concentrações de GSH (dose de 3 mg/kg) e revertendo o 

efeito do NPX sobre o aumento do MDA. 

A depleção das concentrações de glutationa (GSH) é uma característica que desencadeia 

a morte celular apoptótica e ocorre por uma grande variedade de estímulos (Ghosh et al., 2011). 

Os sistemas enzimáticos antioxidantes, como o GPXs, são regulados em resposta ao 

estresse oxidativo. Existem dois tipos de GPXs, que são GPX1 e GPX2 (também denominadas 

GPX-GI para GPX gastrintestinal) têm especificidade de substrato muito semelhante. Estas 

diminuem a produção de H2O2 e dos hidroperóxidos de ácidos gordos. GPX1 e GPX-GI 

contribuem com quase todas as atividades intracelulares para a redução de H2O2 na região do 

trato gastrintestinal (ROSENSTIEL e SCHREIBER, 2008). 

Os metabólitos reativos de nitrogênio (RNM) têm ganhado um papel importante nas 

reações redox celulares, atuando de forma fundamental na inflamação. Seus derivados incluem 

óxido nítrico (NO) e peroxinitrito. O NO é uma molécula extremamente lipossolúvel com uma 

vida útil consideravelmente longa, capaz de difundir vários diâmetros celulares do seu local de 

síntese. Ainda há muito debate se a produção de NO é realmente prejudicial aos tecidos 

inflamados, de modo que se tem demonstrado que o NO protege as células epiteliais contra a 

toxicidade mediada por H2O2 (KRUIDENIER e VERSPAGET, 2002).  

Os flavonóides são uma grande classe de plantas em que ocorrem naturalmente 

metabolitos secundários e mais de 400 compostos já foram identificados (HAMDAN et al., 

2014). Estudos têm relatado que os flavanoides e outros polifenõis são capazes de atuar como 

antioxidantes por possuírem capacidade de limpar os radicais livres (ARAGÃO et al., 2010). 

A GSH desempenha papel como um antioxidante endógeno no sistema metabólico e 

desempenha papel importante na manuntenção da integridade da mucosa gástrica. Pacientes 

com úlcera péptica ou com gastrite apresentam concetrações diminuídas da enzima GSH, o que 

foi comprovado em vários modelos experimentais (KULINSKIĬ et al., 2008). 
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O malondialdeido (MDA) é considerado um indicador de estresse oxidativo que se 

encontra em concentraçõess aumentadas em condições ulcerativas e inflamatórias no trato 

gastrintestinal, aumentando assim a peroxidação lipídica, o que provoca efeitos biológicos em 

proteínas, no DNA, em lipoprotéinas e no colágeno (DEL RIO et al., 2005). 

A administração de AINEs foi relatada como causadora da supressão da defesa 

antioxidante e consequentemente do aumento da peroxidação lipídica em tecido gástrico, 

resultando em dano gástrico (ZAGHLOOL et al., 2015). No presente estudo, o modelo 

experimental de úlcera gástrica induzida por naproxeno promoveu o aumento dos níveis de 

MDA, isto foi observado neste estudo e em outros (CARVALHO et al., 2015; SANTANA et 

al., 2015) como indicativo do aumento de estresse oxidativo. 

O MDA é responsável pela peroxidação lipídica. O aumento das suas concentrações 

perturba a integridade, a fluidez e a permeabilidade das biomembranas, além de modificar 

lipoproteínas pró-inflamatórias, o que gera produtos potencialmente tóxicos. Portanto, os 

produtos de peroxidação lipídica demonstraram possuir propriedades mutagênicas e 

propriedades cancerígenas (PIECHOTA-POLANCZYK e FICHNA, 2014). 

Um alvo importante para as reações de radicais livres é a presença de ligações não 

saturadas em fosfolipídios de membrana. A consequência desta reação é a peroxidação lipídica, 

que pode resultar na perda de fluidez da membrana, alinhamento do receptor e, potencialmente, 

lise celular. Os danos induzidos por radicais livres resultam na inativação e desnaturação 

reticular, o que, juntamente com a interação com ácidos nucleicos, pode induzir danos ao DNA 

e resultar em mutações (KARP e KOCH, 2006). 

Os níveis de peroxidação lipídica aumentam quando os sistemas de defesa antioxidantes 

não conseguem remover os precursores de OH, em particular H2O2. Uma vez iniciada, a 

peroxidação lipídica é combatida com maior sucesso por antioxidantes lipossolúveis tais como 

α-tocoferol (vitamina E), embora também tenha sido demonstrado que o NO pode atuar como 

um antioxidante de quebra de cadeia contra a peroxidação lipídica (KRUIDENIER e 

VERSPAGET, 2002). 

Sabe-se que muitos flavonóides são agentes antioxidantes que exibem propriedades 

citoprotetoras e anti-secretoras em diferentes modelos experimentais de úlcera gástrica. Os 

flavanóides podem estimular o sistema de defesa da mucosa por meio da estimulação da 

secreção de muco e da diminuição das espécies reativas de oxigênio, pois estes estão 

potencialmente implicados na úlcera gástrica (ABDELWAHAB et al., 2011).  

Estruturalmente, os compostos fenólicos representam uma grande variedade que possui 

um ou mais anéis aromáticos ligados a pelo menos um grupo hidroxila e/ou outros substituintes, 
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a atividade biológica é diretamente ligada à vasta diversidade estrutural dos compostos 

(RIBEIRO et al, 2017). 

No presente estudo, flavonoides e outros compostos, por exemplo, Schaftosídeo, um 

glicosídeo C flavonoíde com atividade biológica antioxidante, antiinflamatórios e 

antiplaquetária (WANG et al., 2012), foram identificados presentes na Cecropia pachystachya. 

Outros estudos sobre plantas medicianais mostram que a quercetina deoxihexosideo é um 

componente fenólico que possui atividade biológica antioxidante, antimicrobiana e 

antidiarreica (YAO et al., 2011; GAWLIK-DZIKI et al., 2014) por possuir esses compostos e 

outros. O efeito pode ser por um constituinte majoritário ou pela sinergia desses componentes. 

A cinchonaina possui atividades biológicas promissoras, como efeito antioxidante e 

antibacteriano, já o ácido clorogênico possui maior capacidade de hidroxilação, seguindo do 

ácido gálico e o ácido caféico, esses ácidos nos sistemas biológicos possuem capacidade de 

interagir em ambientes lipofílicos e hidrofílicos, possuindo, portanto, uma importante 

capacidade biológica que inclui minimizar o processo oxidativo (RIBEIRO et al., 2017). 

Portanto, o extrato testado demonstra atividade antioxidativa no estômago, o que pode 

explicar pelo menos parcialmente seu efeito protetor. Este dado está de acordo com (GAZAL 

et al., 2014) que demonstrou atividade antioxidativa do extrato etanólico Cecropia 

pachystachya no modelo de estresse crônico em camundongos por meio dos testes como 

TBARS, CAT, atividade de GPX e SOD. 

O estresse oxidativo é um desequilíbrio na produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e nas defesas antioxidantes, o que resulta em prejuízos para o organismo, tais como 

modificações de DNA, proteínas e lipídios, ocorrendo ativação da transcrição de diversos 

fatores, o que resulta no aumento das citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias 

(FEDOROVA et al., 2014).    

O aumento das EROs tem sido proposto como um dos principais mecanismos 

envolvidos na fisiopatologia das doenças intestinais inflamatórias. Estudos demonstraram que 

a inflamação intestinal crônica está associada à superprodução tanto de oxigênio reativo como 

de espécies reativas de nitrogênio (EROs e RNS), o que leva aos estresses oxidativo e 

nitrosativo. Sob condições fisiológicas, sua geração é controlada pelo sistema antioxidante, que 

consiste em enzimas como superóxido dismutase (SOD), catalase e glutationa peroxidases 

(GPXs) e seus substratos antioxidantes (como glutationa e α-tocoferol). Gerados em níveis 

anormalmente altos, EROs têm efeitos destrutivos que podem afetar lipídios, proteínas e ácidos 

nucleicos, causando produtos de fragmentação e de metabolismo reticulado que podem levar à 
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formação de peróxidos lipídicos, à disfunção enzimática e à ruptura de cadeias de DNA. 

(BALMUS et al., 2016). 

O estresse oxidativo é um fator subjacente importante na UP. As EROs podem causar 

danos intracelulares, além de que estudos têm comprovado que as úlceras estão associadas com 

peroxidação lipídica e com danos oxidativos, que implicam em danos à mucosa. Porém, o 

equilíbrio adequado das enzimas antioxidantes pode minimizar o efeito prejudicial das ROS 

(BONAMIN et al., 2014). 

A produção de EROs em consonância com uma diminuição da capacidade antioxidante 

produz danos aos componentes celulares primordiais, como proteínas, lipídios e ácidos 

nucléicos, o que resulta na formação de compostos tóxicos, acarretando na morte celular devido 

a sua reatividade (AMARAL et al., 2013). 

EROs produzem os radicais superóxido ânion e hidroxila, que são agora considerados 

os principais fatores causadores de lesões nas mucosas por meio de estresse oxidativo. A 

peroxidação lipídica (LPO) é um importante indicador de radicais hidroxilas no dano oxidativo 

induzido na membrana e é conhecida por desempenhar um papel crítico na patogénese. Os 

tecidos contêm várias enzimas antioxidantes endógenas como a superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), e glutationa peroxidase (GPX), que evitam o aumento das EROs, portanto, 

prevenindo o aumento de LPO e danos nos tecidos. No entanto, em condições patológicas como 

a ulceração gástrica, EROs podem ser produzidas em excesso e o equilíbrio delicado entre 

EROs e antioxidantes endógenos ou enzimas antioxidantes podem sofrer um desequilíbrio 

(BHATTACHARYA et al., 2006) 

Durante o estresse oxidativo gástrico, o desequilíbrio de fatores agressivos e defensivos 

no estômago desempenham um papel crucial na hemorragia gástrica e na formação de úlceras. 

Os fatores agressivos incluem ácido gástrico e geração de radicais, enquanto os fatores 

defensivos envolvem glutationa (GSH) e biossíntese de muco (HUNG, 2000; 2004). O 

agravamento de fatores agressivos e / ou atenuação de substâncias defensivas pode resultar em 

alto risco de hemorragia gástrica e formação de úlceras (HUNG, 2004). 

Portanto, o controle da formação das EROs e da secreção de ácido gástrico se mostra 

essencial para o tratamento desta patologia (BOLIGON et al., 2014). Os extratos vegetais com 

efeitos antioxidantes foram preconizados como uma abordagem para o tratamento da 

inflamação (PACHECO et al., 2014).  

Extratos de plantas podem ser uma fonte terapêutica valiosa no tratamento das úlceras 

gástricas desde que seus componentes isolados ou em combinação possuam atividade anti-

secretora, citoprotetora e antioxidante, que são as três principais funções de um agente 
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gastroprotetor, desempenhando um papel fundamental na proteção da mucosa gástrica 

(ZAKARIA et al., 2016). 

O exame histológico do tecido confirma que a lesão induzida por naproxeno foi limitada 

à camada mucosa, e que não penetra a mucosa muscular. A mucosa gástrica do grupo com 

úlcera gástrica induzida por naproxeno apresenta-se com danos na mucosa gástrica, dados que 

se confirmam tanto na macroscopia como na microscópia (CARVALHO et al., 2015).  

Neste trabalho, foi também demonstrado que o extrato etanólico da CP reduziu a 

atividade de MPO no tecido do estômago dos animais tratados com NPX indicando uma 

redução de infiltração neutrofilica, já evidenciado na microscopia. Esse dado está consistente 

com relato de (Aragão et al., 2013), que demonstrou redução no edema de orelha induzido pelo 

óleo de cróton e diminuição da dor, avaliado pela dimimuição do tempo de lamber  do 

camundongo. 

A mieloperoxidase (MPO) existe em leucócitos polimorfonucleares (PNL) que 

produzem quantidade excessiva de superóxido (O2
-) e radicais hidroxila (OH •), que, na forma 

livre, são tóxicos para a mucosa gástrica. Estudos demonstram que a úlcera gástrica induzida 

por AINEs em ratos aumenta a produção das concentrações da atividade de MPO, o que pode 

está associado ao aumento da infiltração neutrofílica em tecidos danificados, utilizado assim 

como um marcador para a inflamação e infiltração de neutrófilos (SILVA et al., 2013; 

SANTANA et al., 2015). 

O dano da mucosa gástrica está relacionado ao aumento da infiltração neutrofilica nos 

tecidos ulcerados. Estes neutrófilos inibem a cura da úlcera, assim como a peroxidação lipídica 

age por meio da liberação de fatores citotóxicos, como superóxido e peróxido de hidrogênio. A 

atividade dos extratos na redução da infiltração neutrofilica por AINES pode se destacar como 

um mecanismo de recuperação (ATEUFACK et al., 2015). 

Os neutrófilos infiltrados e ativados representam uma fonte de espécies reativas de 

oxigênio, espécies de nitrogênio e citocinas pró-inflamatórias (DEĞER et al., 2006). MPO é 

uma enzima abundantemente expressa em neutrófilos, macrófagos e monócitos. Sua atividade 

aumentada tem sido um marcador de influxo de neutrófilos nos tecidos, considerado assim 

como biomarcador específico de inflamação aguda. O aumento da infiltração de neutrófilos 

contribui significativamente para lesão tecidual e disfunção mucosa. (LEE et al., 2015; YANG 

et al., 2016).  

Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram que o grupo naproxeno produziu um 

aumento na atividade da mieloperoxidase, este resultado corrobora com outros estudos (ZHOU 

et al., 2009; SANTANA et al., 2015). 
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MPO é uma proteína heme secretada por fagócitos, especialmente neutrófilos. 

Demonstrou-se em biopsias de colón inflamados aumento na atividade de MPO e geração de 

óxido nítrico (NO), além de aumento das concentraçoes de MDA. Assim, concentrações de 

MPO são elevadas nos tecidos malignos, o que sugere que os oxidantes derivados de MPO 

desempenham um papel no cólon (MOURA et al., 2015). 

 Nesta mesma linha, verificou-se que a CP reverteu o aumento das concentrações de 

TNF-α e IL-6 no tecido gástrico no modelo de úlcera gástrica pelo NPX. 

O fator de necrose tumoral (TNF- α) é conhecido por ser altamente expresso na mucosa 

gástrica e é apontado como uma das principais citocinas envolvidas na sua patogênese. A 

ativação transcricional do gene TNF- α depende do fator de transcrição do fator nuclear kappa 

B (NF-kB). Assim, estudos têm sugerido que a inibição da ativação de NF-kB, 

consequentemente reduz concentrações de produção de TNF- α, o que produz um efeito anti-

inflamatório (MUELLER et al., 2013). 

O TNF-α é um mediador pró-inflamatório cujo aumento pode ser causado por AINES. 

Sua inibição pode ser eficaz na cura da inflamação, em que desempenha papel fundamental 

como fator de transcrição para citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e moléculas de adesão 

(ALI et al., 2014). 

O TNF- α é principalmente produzido em células imunocompetentes, incluindo 

macrófagos e linfócitos, e tem função moduladora sobre as decisões do destino celular, o fluxo 

paracelular, o início e a propagação da inflamação. Além disso, o TNF- α atua na perda de 

células caliciformes produtoras de mucina no caso da úlcera péptica, tem ação na diminuição 

da espessura da camada da mucosa colônica e exposição de mucosa aos antígenos luminais, 

com mais inflamação da mucosa do cólon. Conforme concentrações de TNF- α e IL-1β 

encontram-se menores, a gravidade da doença mostra-se reduzida (YANG et al., 2016). 

A ativação de neutrófilos está associada ao aumento de uma resposta inflamatória na 

mucosa gástrica, o que gera uma maior expressão do fator nuclear Kappa B (NF-Kβ) que 

controla a produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo o TNF-α. Esses eventos 

intensificam a cascata inflamatória e levam à liberação de outros mediadores inflamatórios e ao 

aumento do recrutamento de macrófagos e neutrófilos, exacerbando assim o dano a mucosa 

gástrica (ARAB et al., 2015). 

As citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α, interleucina-1β e a interleucina 8 são 

liberadas pelos macrófagos peritoneais residentes e pelos mastócitos (Figueredo et al., 2011). 

Um conjunto de fatores foram apontados como estando envolvidos na patogênese das lesões 

gástricas. Embora estes fatores não estejam bem elucidados, o acúmulo de neutrófilos gástricos, 
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produção de cintocinas pró-inflamatórias, aumento da produção de radicais livres, redução do 

fluxo sanguíneo mucoso e aumento da secreção ácida foram relatados assim como envolvidos 

na patogênese (OHBA et al., 2006). 

A IL-6 é uma citocina multifuncional produzida por células imunes e não imunes 

incluindo monócitos, linfócitos, macrófagos e células epiteliais e endoteliais. Assim, funciona 

como um mediador inflamatório e regulador endócrino, além de desempenhar um papel 

importante no mecanismo de defesa do hospedeiro como um mensageiro entre o sistema inato 

e adaptativo, estimulando a produção de IFN-γ em células T e promover a secreção de 

imunoglobulina e ativa células B (SUGIMOTO et al., 2010).  

IL-6 é secretada em especial nos tecidos com danos, possuindo um papel na luta contra 

a infecção e desempenhando um papel patogênico em doenças do estômago, sendo importante 

na úlcera péptica (ABDOLLAHI et al., 2011). 

O TNF-α está correlacionado com a progressão da úlcera péptica, pois é uma citocina 

tópica com funções pleitropicas e ativação de citocinas pró-inflamatórias como IL1-β e IL-6, 

pesquisas mostraram uma alta concentração de IL-6 em soros de camundongos com doenças 

inflamatórias, incluindo inflamação grave da mucosa gástrica (JIANG et al., 2015). Além disso, 

segundo estudos o AINEs causam um aumento das concentrações de TNF-α, o que provoca 

uma contribuição para o dano gástrico agudo (DAVIES et al., 1997). 

Esse dado reforça a atividade anti-inflamatória do extrato da CP e explica a 

gastroproteção e a redução do tamanho da úlcera. 

Apesar de causar inflamação, o NPX reduz concentrações de nitrito/nitrato no tecido. 

Esse dado está de acordo com (HEEBA et al., 2009), que demonstrou que o grupo tratado com 

AINEs reduzia significativamente concentrações de óxido nítrico na mucosa gástrica quando 

comparado ao grupo sem úlcera gástrica. 

 Por outro lado, o extrato da CP aumentou concentrações de nitrito/nitrato, o que sugere 

o aumento de óxido nítrico no tecido. O óxido nítrico tem efeito protetor na mucosa gástrica já 

que induz vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo necessário para a retirada de fatores 

lesivos a mucosa como radicais livres. 

É importante também considerar que o extrato da CP não foi citotóxico para células 

epiteliais do extrato digestivo. 

Os polifenóis são reconhecidos como tendo efeitos benéficos à saúde. O ácido 

clorogênico é considerado um polifenol que em particular possui forte ação antioxidante, é 

conhecido por prevenir doenças, devido suas propriedades antioxidantes (KAMIYAMA et al., 

2015; LIANG et al., 2016). O polifenol ácido clorogênico faz parte de uma família de ésteres 
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formado entre os ácidos trans-cinâmicos específicos e ácido quínico, além disso, pode passar 

pela barreira hematoencefálica como um metabólito ou na sua forma pura para agir diretamente 

no sistema nervoso central, possui efeito cardioprotetor, antividade antitumoral (HEITMAN e 

INGRAM, 2017), e além disso, possui vários efeitos biológicos incluindo antiobesidade, 

antiapoptose, atividade antitumoral e anti-osteoporose (ZHOU et al., 2016).  

 No entanto, o extrato não foi fracionado e, portanto, estudos adicionais são necessários 

para mostrar qual a substância química foi responsável pelo efeito da CP. 

Baseado nos resultados aqui apresentados, conclui-se que o extrato etanólico da CP 

possui efeito antiulcerogênico ligado a uma ação antioxidante, antiinflamatória e capacidade de 

aumentar as concentrações de óxido nítrico no tecido gástrico. 
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7.0 CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados obtidos nesse trabalho, pode-se concluir que o extrato etanólico 

Cecropia pachystachya por possuir compostos biologicamente ativos como: flavonoides, 

triterpenos, diterpenos, derivado cafeoilquínico e ácidos graxos, tem um efeito antiinflamatório 

e antioxidante no modelo experimental de úlcera gástrica induzida por naproxeno. 
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