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RESUMO 

  

 

O 2-O-metil-L-inositol, também conhecido como Quebrachitol (QCT), isolado da 

casca dos frutos (pericarpo) de Magonia glabrata St. Hill (Sapindaceae), popularmente 

conhecida como tingui-de-bola, foi avaliada em modelos de lesões gástricas induzidas por 

etanol e indometacina em camundongos. QCT (12,5; 25 e 50 mg/Kg, v.o.) reduziu 

significativamente (p < 0,05) as lesões gástricas induzidas por etanol absoluto (0,2 

mL/animal) em 69, 64 e 53 % respectivamente. QCT (12,5 e 25 mg/Kg, v.o.) também reduziu 

significativamente as lesões gástricas induzidas por indometacina (30 mg/Kg, v.o.). O 

mecanismo gastroprotetor do QCT foi analisado na sua dose de 25 mg/Kg, em modelo de 

lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos. Em animais pré-tratados com L-

NAME (20 mg/Kg, i.p.), um inibidor da óxido nítrico sintase, ou com glibenclamida (5 

mg/Kg, i.p.), droga bloqueadora de canais de potássio ATP-dependentes (KATP), o efeito 

gastroprotetor de QCT (25 mg/Kg, v.o.) foi inibido significativamente (p < 0,05), sugerindo o 

papel do óxido nítrico e demonstrando uma provável ativação dos canais de potássio no seu 

efeito gastroprotetor. De forma semelhante, o efeito gastroprotetor de QCT (25 mg/Kg, v.o.) 

foi revertido, de maneira significativa (p < 0,05), em camundongos pré-tratados com 

indometacina (10 mg/Kg, v.o.), um inibidor não seletivo da ciclooxigenase, demonstrando 

assim o papel das prostaglandinas endógenas. QCT (25 mg/Kg, v.o.) não foi revertido em 

camundongos pré-tratados com capsazepina (5 mg/Kg, i.p.), um antagonista dos receptores 

vanilóides TRPV1, não demonstrando a participação dos receptores TRPV1 no mecanismo de 

ação do QCT. A ação gastroprotetora do QCT (25 mg/Kg, v.o.) envolve, em parte, uma ação 

antioxidante uma vez que esta foi capaz de restabelecer, de forma parcial, mas significativa (p 

< 0,05), os níveis de grupos NP-SH gástricos, que são depletados pelo etanol. Contudo, QCT 

não alterou o volume e pH da secreção gástrica, quando avaliados no modelo da ligadura 

pilórica em ratos e, tão pouco, alterou o esvaziamento gástrico, quando avaliado no modelo do 

vermelho de fenol, em camundongos. Os dados obtidos sugerem que o QCT promove 

gastroproteção contra as lesões gástricas induzidas por etanol e indometacina em 

camundongos, por mecanismos que incluem o envolvimento de prostaglandinas endógenas, 

óxido nítrico e ou, dos canais de KATP, além de uma ação antioxidante.  

 
Palavras-chave: Sapindaceae. Inositol. Mucosa Gástrica. Ferimentos e Lesões. 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 

 
2-O-metil-L-inositol as well known as quebrachitol (QCT) isolated from Magonia glabrata 

St.Hill’s pericarp (Sapindaceae), spread by the popular alias “tingui-de-bola” was evaluated in 

ethanol and indometacin-induced gastric lesions models in mice. QCT (12,5, 25 and 50 

mg/Kg, v.o.) significantly (p < 0,05) reduced gastric lesions induced through administration 

of ethanol (0,2 mL/animal) in the order of 69, 64 and 53% respectively. QCT (12 and 

25mg/Kg, v.o.) also reduced indometacin-induced gastric injuries. The possible mechanism of 

gastroprotection was accessed through ethanol-induced gastric lesions model in mice and the 

dose of 25 mg/Kg of QCT was chosen. Pre-treatment of the animals with L-NAME (20 

mg/Kg, i.p.), nitric oxide sintase inhibitor, or glibenclamide (5 mg/Kg, i.p.), Potassium ATP-

dependent channel blocker (KATP), inhibits QCT’s gastroprotective effect which suggests a 

participation of NO and activation of KATP on QCT’s gastroprotection. On the same way, 

QCT’s gastroprotection was abolished when animals were pre-treated with indometacin (10 

mg/Kg, v.o.), a non-selective inhibitor of ciclooxigenase, which demonstrates the role of 

endogen prostaglandins. QCT’s effect was not abolished when animals were pre-treated with 

capsazepine (5 mg/Kg, i.p.) which indicates that vanilloid receptors TRPV1 are not involved 

on QCT’s benefic activities. QCT’s gastroprotective activity involves at least in part an 

antioxidant action, once this drug was capable to reestablish the NP-SH gastric levels which 

had been depleted after ethanol administration. Nevertheless, QCT did not altered gastric 

secretion pH when evaluated by pylorus ligature model in rats and also have not altered 

gastric emptying process in phenol red model in mice. The data shown suggest that QCT 

promotes gastroprotection against ethanol and indometacin-induced gastric lesion in mice and 

endogen prostaglandins, nitric oxide and or KATP channels may play a role besides an 

antioxidant activity.       

 
Keywords: Sapindaceae. Inositol. Gastric Mucosa. Wounds and Injuries  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
1.1 Produtos naturais 

 

As plantas e os extratos vegetais foram e continuam sendo de grande relevância na 

área farmacêutica, tendo em vista a utilização das substâncias ativas isoladas como protótipos 

para a obtenção de fármacos, para a obtenção de adjuvantes, ou ainda, de medicamentos 

elaborados exclusivamente à base de extratos vegetais: os medicamentos fitoterápicos, 

(SCHENKEL et al., 2001). 

 

Melhor conceituando o termo fitoterápico, segundo a ANVISA, é um medicamento 

obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo 

conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e 

constância de sua qualidade. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua 

composição, inclua substâncias ativas isoladas (BRASIL, 2004). 

 

No segmento industrial, é nítido o ressurgimento do interesse em produtos naturais 

como fonte de modelos para fármacos e como matéria-prima para desenvolvimento de 

fitoterápicos (SCHENKEL et al. 2001). Nos EUA, ocorreu uma expansão marcante desse 

mercado. Por exemplo, para produtos contendo kavakava, entre 1997 e 1998, foi registrada 

uma expansão de 461% e para o hipérico de 190% (BLUMENTHAL; GOLDBERG; 

BRINCKMANN, 2000). Dados recentes mostram aumentos na venda de valeriana (+70,5%) e 

chá-verde (+39,4%), entre 1999 e 2000 (BLUMENTHAL, 2001). Além disso, têm sido 

desenvolvidos estudos de farmacoeconomia com matérias-primas vegetais, mostrando seu 

impacto na melhora da economia de certos países, como a Alemanha (DE SMET et al., 2000).  

 

Segundo Newman, Cragg e Snader (2003), entre o período de 1981 a 2002, foram 

introduzidos, no mundo inteiro, 877 novos fármacos, sendo que 61% foram obtidos ou 

baseados em produtos naturais. Atualmente o mercado mundial de fitoterápicos gira em torno 

de aproximadamente 22 bilhões de dólares/ano. Dentro desta perspectiva, seria de se esperar 

que o Brasil fosse um país privilegiado, considerando sua extensa e diversificada flora 

(aproximadamente um terço da flora mundial). No entanto, nosso país não tem uma atuação 

destacada no mercado mundial de fitoterápicos, ficando inclusive atrás de países menos 
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desenvolvidos tecnologicamente (YUNES; PEDROSA; CECHINEL FILHO, 2001). Se não 

forem adotadas políticas de apoio à pesquisa, o Brasil corre o risco de, apesar de possuir a 

maior biodiversidade mundial, tornar-se importador de matérias-primas vegetais e reprodutor 

de formulações fitoterápicas, da mesma forma que vem ocorrendo com a produção de 

medicamentos sintéticos.  

 

Como produto final de uma série de sugestões apresentadas por diferentes segmentos 

da sociedade, foi estabelecida uma legislação para a área de fitoterápicos (BRASIL, 1995), 

que definiu claramente que fitoterápico é um medicamento com componentes ativos 

exclusivamente de origem vegetal, e que deve apresentar comprovação de eficácia, segurança 

e qualidade. Também determinou prazos para a realização de estudos de eficácia e toxicidade 

para os produtos já existentes no mercado, estabelecendo bases para uma maior aceitação 

desses produtos. Essa legislação exerceu um papel educativo importante e foi reformulada, 

mantendo suas características essenciais (BRASIL, 2000). Também importante foi o 

estabelecimento de uma divisão direcionada especificamente para fitoterápicos no Ministério 

da Saúde e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Sem um órgão 

executivo, o processo não seria completo, qualquer que fosse a legislação estabelecida, pois a 

legislação por si só não assegura os instrumentos para a melhoria da qualidade dos produtos 

no mercado. 

 

1.2 Magonia glabrata St. Hill (Tingui-de-bola) 

 

Figura 1 – Magonia glabrata St. Hill (Tingui-de-bola) 
Fonte:  foto cedida pela Profª Dra. Telma Lêda Gomes de Lemos 
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A família Sapindaceae compreende 140 gêneros e cerca de 2000 espécies distribuídas 

predominantemente nos trópicos e subtrópicos. O gênero Magonia apresenta duas espécies 

existentes no Brasil e Bolívia, a Magonia glabrata St Hill (Fig.1), conhecida popularmente 

como “tingui-de-bola”, é uma pequena árvore muito conhecida pelo homem do campo por 

suas características tóxicas. A infusão da casca das raízes é empregada para “tinguijar” os 

peixes nas lagoas e rios (BRAGA, 1976). 

 

O levantamento bibliográfico sobre a espécie M. glabrata relata a presença de cinco 

substâncias o 2-O-metil-L-inositol conhecido como Quebrachitol (QCT), uma cumarina, uma 

proantocianidina e uma mistura de dois esteróides, β-sitosterol e estigmasterol (ARAUJO, 

1994; LEMOS et al., 2006). 

 

A espécie M. glabrata, de onde foi isolado o 2-O-metil-L-inositol, foi coletada no 

Cerradão da Chapada do Araripe, riacho do Meio, município de Barbalha, estado do Ceará e 

identificada pelo Profº Dr. Afrânio Gomes Fernandes do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Sua excicata (n. 15.198) encontra-se arquivada no 

Herbário Prisco Bezerra da UFC. 

 

A análise cromatográfica do extrato etanólico dos frutos de M. glabrata promoveu o 

isolamento de três constituintes químicos fixos, o 2-O-metil-L-inositol (Figura 2), uma 

mistura dos esteróides β-sitosterol e estigmasterol e uma cumarina. 

 

 

 
 

 

 

Figura 2 – Representação estrutural do 2-O-metil-L-inostol ou Quebrachitol (QCT) PM:194; 
PF: 192-194ºC. 
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1.3 Inositóis 

 

Embora os inositóis tenham sido identificados há mais de 100 anos na urina de 

pacientes diabéticos, o papel desta substância na nutrição animal não foi estudado até 1951, 

quando se descobriu que eles têm ação lipotrópica (BEST et al., 1951) e hepatoprotetora 

(GARGINI, 1951). O papel nutricional foi descoberto mais tarde quando se descobriu que era 

essencial para o crescimento celular. O inositol é um poliálcool cíclico contendo um anel de 

seis átomos de carbono e seis grupos OH (cicloexanopoliol), sendo um importante 

constituinte celular, estando envolvido em diferentes processos bioquímicos. Em mamíferos o 

inositol existe principalmente sob a forma de derivados fosforilados, os quais participam da 

comunicação celular. Podem ser arranjados em nove estereoisômeros: scilo, mio, neo, epi, D e 

L quiro, cis, muco e allo. Dentre estes, o mio-inositol é o mais abundante na natureza, sendo 

produzido a partir da glicose (COHEN et al., 1986). A fonte do inositol da dieta vem de frutos 

e grãos de cereais, na forma de ácido fítico (mio-inositol hexafosfato). O inositol é absorvido 

no trato gastrintestinal e metabolizado em glicose, sendo a concentração no plasma humano 

em torno de 28 μM (5mg/L), com altas concentrações no músculo cardíaco, cérebro, e 

músculos esqueléticos. A urina contém baixas concentrações, mas aumenta em pacientes 

diabéticos devido provavelmente à competição entre o inositol e a glicose pela absorção no 

túbulo renal (MARCUS; COULSTON, 1996). 

 

O inositol é um intermediário chave no ciclo do fosfatidil-inositol. O controle da 

hidrólise do PI(4,5)P2 (fosfatidilinositol 4,5-difosfato) é agora reconhecido por ser um dos 

mecanismos fundamentais na comunicação intercelular. Um grande número de 

neurotransmissores e hormônios utilizam este mecanismo de transdução/amplificação para 

provocar as respostas celulares. O Ins(1,4,5)P3 (1D-mio-inositol 1,4,5-trifosfato), 

hidrossolúvel, liga-se a um receptor intracelular específico e mobiliza o Ca2+ presente no 

retículo endoplasmático de um grande número de sistemas celulares diferentes. Existe certo 

número de substâncias que podem bloquear estes receptores e o mais poderoso já identificado 

é a heparina (NISHIZUKA et al., 1988). O Ins(1,4,5)P3 é responsável pela regulagem de 

numerosos processos celulares, como a secreção, o metabolismo, a contração e a proliferação. 

O Ins-1,2-diacilglicerol (1D-mio-inositol 1,2-diacilglicerol) que fica na membrana plasmática 

e age ativando a proteína quinase C (PKC). Esta enzima estimula a fosforilação de numerosas 

proteínas intracelulares (NISHIZUKA et al., 1988; WOOTEN et al., 1984). 
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A sugestão de que o lítio pode tratar distúrbios maníacos via redução dos níveis de 

inositol levou a estudos mostrando que doses farmacológicas de inositol podem reverter os 

efeitos comportamentais do lítio em animais e os efeitos colaterais do lítio em humanos 

(SILVERSTONE; MCGRATH; KIM, 2005). Além disso, estudos demonstraram níveis 

reduzidos de inositol em pacientes deprimidos, comprovando a eficácia do inositol na 

depressão (BENJAMIN et al., 1995). 

 

Além das ações fisiológicas relacionados ao mio-inositol, outros compostos derivados 

do inositol, encontrados em plantas também demonstraram ações farmacológicas, o D-

chiroinositol é estruturalmente relacionado ao fosfatidil-inositol fosfato que participa das vias 

que sinalizam para a liberação de insulina e estimula o transporte de glicose (HOLMAN; 

KASUGA, 1997). O D-pinitol (1D-3-O-metil-chiroinositol), um 3 metóxi análogo do D-

chiroinositol e princípio ativo da tradicional planta anti-diabética Boungainvillea spectabilis, 

tem sido identificado como um participante ativo, sendo responsável por produzir a 

concentração de glicose em ratos diabéticos (HOLMAN; KASUGA, 1997) e possui ações 

antiinflamatórias (BATES; JONES; BAILEY, 2000). Além disso, o ácido fítico demonstrou 

potente atividade antioxidante (MURAOKA; MIURA, 2004) e ações contra alguns tipos de 

câncer como o pancreático (SOMASUNDER et al., 2005).  

 

Evidências clínicas e experimentais sugerem que o estresse oxidativo está envolvido 

em algumas patologias gastrintestinais, incluindo a úlcera gástrica. Frutas e legumes contêm 

constituintes químicos bioativos, os quais têm a capacidade de scavenging (“varrer”) radicais 

livres, reduzindo o estresse oxidativo e promovendo a gastroproteção (LIGUMSKY et al., 

1995; THOMPSON et al., 2006). Quebrachitol (2-O-metil-L-inositol) é um derivado natural 

cíclico (CLARK, 1936; LEMOS et al., 2006) e possui efeitos fisiológicos similares a outros 

inositóis. Apresenta também uma propriedade de estabilização de membrana e age como um 

crioprotetor (ORTHEN; POPP, 2000; HINCHA; HAGEMANN, 2004).  

 

Embora o QCT tenha uma estrutura semelhante à glicose e também possua um sabor 

adocicado, quando ingeridos por via oral, não leva a hipoglicemia, não aumenta a taxa de 

glicemia, e tampouco leva a deposição de glicogênio no fígado (McCANCE; LAWRENCE, 

1933). O papel de QCT atuando como scavenging de peroxinitrito (ONOO-) e seu efeito 

laxativo foram descritos na literatura (AUROSSEAU et al., 1964; KIM et al., 2004). QCT 

mostrou capacidade de scavenging de radicais livres em doseamento de DPPH (1,1-diphenyl-
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2-picrylhy-drazyl) (LEMOS et al., 2006) e citoproteção contra a morte celular induzida por 6-

OHDA em células mesencefálicas de ratos in vitro (NOBRE JUNIOR et al., 2006). 

 

 

1.4 Fisiologia gástrica 

 

Anatomicamente, o estômago divide-se em três porções: fundo, corpo e antro pilórico; 

sendo limitado por dois sistemas esfincterianos: o esfíncter esofagiano inferior, na parte 

superior ou proximal do estômago; e o esfíncter pilórico ou piloro, na parte inferior ou distal 

do estômago (HOGBEN et al., 1974).  

 

Funcionalmente, a mucosa gástrica pode ser dividida em duas regiões glandulares: a 

mucosa oxíntica e a mucosa antral. A mucosa oxíntica é mais extensa, ocupando o corpo e o 

fundo, e é o sítio da secreção de ácido clorídrico. A mucosa oxíntica é formada por glândulas 

oxínticas, que são constituídas por células parietais (ou oxínticas), células principal, células 

produtoras de somatostatina (células D) e células do tipo enterocromafins (ECL). No colo 

glandular, predominam as células produtoras de muco, que protegem a mucosa gástrica da 

ação corrosiva das secreções originadas pela glândula (LUCEY; YAMADA, 1989; 

CHUANG; CHEN; SOLL, 1991; SUNDLER; EKBLAD; HAKANSON, 1991).  

 

As glândulas da mucosa antral apresentam os mesmos tipos celulares que as glândulas 

oxínticas, exceto as células parietais (HOGBEN et al., 1974). 

  

A inervação do estômago compreende fibras extrínsecas e intrínsecas. A inervação 

intrínseca é constituída por dois plexos principais, o plexo mioentérico que inerva as camadas 

musculares e regula a função motora, e o plexo submucoso que inerva a mucosa e regula a 

absorção e as secreções gastrintestinais (SCHUBERT; SHAMBUREK, 1990). Neurônios de 

ambos os plexos recebem aferências do sistema nervoso central através de fibras do sistema 

nervoso parassimpático e simpático (inervação extrínseca) e de outros neurônios entéricos, 

incluindo neurônios sensoriais e interneurônios. Estes circuitos neuronais permitem regular as 

funções motoras e secretoras do tubo digestivo (COSTA, 1994).  

 

A inervação simpática do trato gastrintestinal é realizada principalmente por fibras 

pós-ganglionares que inervam diretamente os vasos sangüíneos e o músculo liso, inibindo a 
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motilidade e a atividade secretora do sistema gastrintestinal, porém estimula a contração da 

muscularis mucosae e de alguns esfíncteres (LONGHURST; STTEBINS; ORDWAY, 1984; 

LONGHURST et al., 1984). 

 

Em geral, as fibras do parassimpático terminam nos gânglios do plexo mioentérico. As 

fibras aferentes do vago inervam diretamente a célula parietal e realizam sinapses com as 

células ganglionares do sistema nervoso entérico (SNE), estimulando a atividade motora e 

secretora do intestino (LONGHURST; STTEBINS; ORDWAY, 1984; LONGHURST et al., 

1984). 

 

1.5 Úlcera péptica 
 
 

A úlcera é uma lesão profunda da mucosa, onde tanto os componentes do tecido 

epitelial e conectivo, incluindo miofibroblastos subepiteliais, células do músculo liso, vasos e 

nervos, podem ser destruídos (MILANI; CALABRÒ, 2001). Tanto as úlceras localizadas no 

estômago quanto as do duodeno são referidas como úlcera pépticas. Em geral, as úlceras 

ocorrem mais comumente no duodeno (5x), onde 90% estão localizadas a três cm da junção 

do piloro com a mucosa duodenal. No estômago as úlceras se localizam mais comumente no 

antro (60%) e na junção do antro com o corpo na pequena curvatura (25%) (ABITBOL, 

2005).  

 

Sua incidência é ligeiramente maior nos homens em relação às mulheres (1,3:1) e, 

apesar de ocorrerem em qualquer idade, a úlcera duodenal ocorre com mais freqüência na 

faixa de 30-55 anos, enquanto a úlcera gástrica na faixa de 50-70 anos (ABITBOL, 2005). 

 

 

1.5.1 Etiologia da úlcera péptica 
 

 
Segundo a revisão realizada por Szabo (1991), a lesão celular ou tecidual da mucosa 

gástrica pode ocorrer por causas adquiridas ou inatas. As cinco causas mais comuns de lesão 

celular ou tecidual ocorrem por: (1) hipóxia e isquemia (resultante da diminuição do fluxo 

sangüíneo ou do decréscimo da hemoglobina ou ainda da diminuição das enzimas 

antioxidantes dos tecidos); (2) por agentes químicos (como monoaminas, eicosanóides, 

endotelinas, drogas sintéticas, e principalmente substâncias químicas ingeridas 
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propositadamente como o etanol); (3) por agentes biológicos (como vírus, bactérias, fungos, 

parasitas, levando a reações imunológicas que geralmente são desenvolvidas para a defesa do 

organismo, entretanto produzem radicais livres tóxicos que contribuem para a injúria 

tecidual); (4) por fatores físicos (estresse, temperaturas extremas, força mecânica); e (5) por 

defeitos genéticos.  

 

As úlceras provavelmente resultam de diferentes mecanismos patogênicos e, 

independente de sua etiologia, esta é formada quando ocorre um desequilíbrio entre fatores 

agressores da mucosa, sejam eles endógenos (ácido clorídrico e pepsina) ou exógenos (etanol, 

antiinflamatórios esteroidais, fumo), e os fatores protetores da mucosa gástrica (muco, 

bicarbonato, prostaglandinas, fluxo sanguíneo, óxido nítrico) (GLAVIN; SZABO, 1992; 

WALLACE; NEIL-GRANGER, 1996). 

 

 
1.5.2 Fatores protetores da mucosa gástrica 

 

A mucosa gástrica possui uma barreira dinâmica, permitindo a passagem de certos 

íons e moléculas para o corpo e restringindo a entrada de outros. Esta proteção não é realizada 

apenas por uma barreira anatômica, mas por uma série de mecanismos de defesa consecutivos 

que mantém a integridade da mucosa (FLEMSTRÖM; ISENBERG, 2001).  

 

A defesa da mucosa gástrica pode ser dividida em fatores pré-epitelial, epitelial e sub-

epitelial. Esta divisão é arbitrária, pois as funções epiteliais como um todo funcionam em 

conjunto para prevenir as lesões (FLEMSTRÖM; ISENBERG, 2001). Assim, deve-se 

ressaltar que esta divisão é realizada apenas para fins didáticos. 

 

Proteção Pré-epitelial 

 

O epitélio gástrico é coberto por uma camada aderente e contínua de muco gelatinoso 

e visco-elástico, que promove uma barreira física entre o lúmen gástrico e a superfície das 

células apicais. Um gradiente de pH é formado, com um pH consideravelmente maior na 

superfície das células apicais que na solução contida no lúmem gástrico. Assim, a difusão de 

macromoléculas do lúmem para a superfície epitelial, incluindo as pepsinas, é prevenida ou 

restrita (FLEMSTRÖM et al., 1999).  
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O muco gástrico ocorre em três formas: a mucina solúvel presente no suco gástrico; o 

muco (aderente) insolúvel cobrindo as células da mucosa; e o muco presente nas células 

secretoras de muco, dispostas entre as células apicais (MOJZIS; HEGEDUSOVA; 

MIROSSAY, 2000). 

 

Estudos indicam que a estimulação da secreção ácida aumenta a habilidade da mucosa 

gástrica em resistir às lesões. As células parietais quando liberam o íon H+, simultaneamente 

transportam o íon bicarbonato pela membrana basolateral através da troca Cl-/HCO3-, que 

resulta numa maior disponibilidade de bicarbonato. Além disso, para cada íon H+ secretado 

pela célula parietal, uma molécula de CO2 é convertida em bicarbonato, provocando o que se 

conhece como maré alcalina após a secreção de ácido gástrico. O papel da maré alcalina em 

proteger a mucosa gástrica é fortemente sustentado por outros estudos que demonstram que a 

administração parenteral de bicarbonato in vivo, e a infusão de bicarbonato na mucosa 

gástrica in vitro protegem a mucosa contra lesões (KIVILUOTO et al., 1993; GOEL; 

BHATTACHARYA, 1991). 

 

Proteção Epitelial 

 

As células epiteliais gástricas têm propriedades intrínsecas de proteção tanto por sua 

disposição anatômica quanto por sua constituição bioquímica (SZABO, 1991).  

 

Aspectos Anatômicos da Gastroproteção Epitelial 

 

O mecanismo de proteção de órgãos complexos, assim como o estômago, é 

influenciado por sua composição e estruturas histológicas e anatômicas. Esta proteção pode 

ser ativada por ao menos dois mecanismos: preservando as células existentes ou repondo o 

tecido lesionado (SZABO, 1991). 

 

Hidrofobicidade da mucosa gástrica e junções intercelulares: As junções fechadas 

e outras barreiras intercelulares controlam a passagem de agentes lesivos do lúmem para a 

mucosa gástrica, para espaços intersticiais e submucosos. Agentes que conseguem atravessar 

estas junções ainda são restritos pela membrana celular das células gástricas, que são 
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compostas por elevada concentração de fosfolipídios, restringindo a difusão de moléculas 

hidrofílicas, como o íon H+ (SZABO, 1991; FLEMSTRÖM; ISENBERG, 2001). 

 

Divisão e migração celular: Quando as barreiras gástricas são destruídas e ocorre a 

morte celular, as células necróticas podem ser repostas pela migração das células epiteliais 

sobreviventes nas bordas da lesão ou pela divisão das células do colo glandular que migram 

até o lúmem e diferenciam-se em células epiteliais superficiais (SZABO, 1991; WALLACE; 

GRANGER, 1996).  

 

O fator de crescimento epidermal acelera a cicatrização das úlceras tanto por estimular 

a proliferação e a migração celular, modular o fluxo sanguíneo, assim como por inibir a 

secreção de ácido e pepsinas (ORSINI, 1993; KONTUREK et al., 1984). 

 

Recentemente foi demonstrado que a regulação da migração celular também pode ser 

estimulada pelo fator de crescimento do hepatócito, que também é sintetizado em células 

gástricas. Além disso, já foi observado o envolvimento da ciclooxigenase induzida (COX-2) 

na resposta proliferativa das células gástricas induzida por fator de crescimento, sugerindo 

mais um mecanismo de ação do efeito gastroprotetor das prostaglandinas (TAKAHASHI; 

OTA; HATA, 1996; TERANO et al., 2001). 

 
Aspectos Bioquímicos da Gastroproteção Epitelial 

 

Sistema Antioxidante: As espécies reativas do oxigênio (ERO) são geradas 

constantemente nas células durante alguns processos, como na cadeia transportadora de 

elétrons (na fosforilação mitocondrial), durante o metabolismo de xenobióticos e durante a 

resposta inflamatória. As ERO, como o ânion superóxido (O2-), o radical hidroxil (-OH) e o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) são moléculas altamente reativas que interagem 

indiscriminadamente com macromoléculas essenciais, como o DNA, as proteínas e lipídeos. 

Assim, defesas celulares antioxidantes são necessárias para manter a homeostase celular 

(CNUBBEN et al., 2001).  

 

O estresse oxidativo pode ser prevenido tanto por ação enzimática quanto por defesas 

antioxidantes químicas. As enzimas que promovem a primeira linha de defesa contra o O2- e o 
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H2O2 incluem a superóxido desmutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase 

(GPx) (CNUBBEN et al., 2001).  

 

A SOD remove o O2- do ambiente celular pela conversão em H2O2, que é 

metabolizado pela CAT em oxigênio e água (MICHIELS et al., 1994); ou ainda, o H2O2 pode 

ser reduzido pela GPx, utilizando a glutationa reduzida (GSH) como substrato (DICKINSON; 

FORMAN, 2002).  

 

A segunda linha de defesa antioxidante é realizada por alguns compostos de moléculas 

químicas pequenas, incluindo vitaminas, flavonóides da dieta, carotenóides, ácido úrico e o 

GSH (CNUBBEN et al., 2001). 

  

O GSH atua como um varredor de radicais livres e substâncias tóxicas ingeridas com a 

comida ou produzidas diretamente no trato gastrintestinal (SHIRIN et al., 2001). Sob 

condições de estresse oxidativo, o GSH reduz as espécies reativas do oxigênio, sendo liberado 

na forma oxidada (GSSG). O aumento de GSSG durante o estresse oxidativo geralmente é 

transitório, pois é reduzido rapidamente pela glutationa redutase (GR) (DICKINSON; 

FORMAN, 2002).  

 

A conjugação não-enzimática do GSH com compostos eletrofílicos ocorre apenas 

quando o eletrófilo é muito reativo. Desta forma, a conjugação é favorecida pela ação da 

enzima glutationa S-transferase (GST) (DICKINSON; FORMAN, 2002).  

 

A GST possui a habilidade de conjugar diversos substratos com o GSH devido a sua 

natureza relativamente não específica do sítio de ligação para o substrato hidrofóbico e pela 

existência de inúmeras isoformas dessa enzima. Esta enzima é capaz de detoxificar compostos 

endógenos lesivos, como xenobióticos eletrofílicos e/ou intermediários reativos formados 

durante sua biotransformação (CNUBBEN et al., 2001).  

 

Foi proposto por Winterbourn (1993) outro papel antioxidante do GSH, que depende 

da sua habilidade em reagir com o radical centralizado de carbono (R). Nesta hipótese, o GSH 

atuaria em conjunto com a SOD para prevenir o dano oxidativo. 
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A enzima NAD(P)H quinona oxidorredutase 1 (NQO1) também protegem as células 

contra o estresse oxidativo (MATÉS, 2000). A NQO1 é uma enzima antioxidante que catalisa 

a redução de dois elétrons de quinonas (endógenas e exógenas) formando hidroquinonas, sem 

que aja a produção de espécies reativas do oxigênio, auxiliando na proteção da membrana 

celular contra os danos oxidativos (ROSS et al., 2000). 

 

Óxido nítrico: O óxido nítrico (NO) é uma molécula sinalizadora gerada, através de 

uma série de etapas de transferência de elétrons, por uma família de enzimas conhecidas como 

NO sintases (NOS). Três genes independentes codificam a NOS neuronal (nNOS) (BREDT et 

al., 1991), a endotelial (eNOS) (SESSA et al., 1992) e a induzida (iNOS) (XIE et al., 1992), 

as quais possuem a capacidade de gerar o NO por mecanismos regulatórios complementares e 

distintos.  

 

O NO, por sua natureza lipofílica, difunde-se rapidamente, iniciando sinais 

intercelulares e intracelulares (PALMER; FERRIGE; MONCADA, 1987). A via melhor 

caracterizada da sinalização produzida pelo NO está relacionada com a ativação da guanilato 

ciclase solúvel (GCs), onde o NO liga-se no grupamento heme da enzima, estimulando a 

formação de GMPc, que por sua vez ativam proteínas quinases G (PKG), iniciando uma 

cascata de fosforilação para obter a função efetora (DENNINGER et al., 2001). 

 

Entretanto, em condições fisiopatológicas e provavelmente durante certas condições 

fisiológicas, a sinalização mediada por NO pode ser independente da ativação da GC. O NO, 

por exemplo, regula diretamente a função de canais iônicos, enzimas e várias proteínas 

(STAMLER; LAMAS; FANGER, 2001). Esta regulação parece ser, ao menos em parte, pela 

nitrosilação de grupamentos tióis do resíduo de cisteína presentes nas proteínas (JAFFREY et 

al., 2001).  

 

O óxido nítrico tem sido reconhecido como um mediador fundamental nos 

mecanismos de defesa gástrica. Em vários estudos, foram demonstrados que as lesões na 

mucosa gástrica induzidas por agentes químicos são reduzidas pela administração de NO e 

agravadas com a sua remoção (LOPEZ-BELMONTE; WHITTLE; MONCADA, 1993; 

ANDREWS; MALCONTENTI-WILSON; O'BRIEN, 1994; CALATAYUD, 1999). Este 

efeito pode estar ocorrendo devido ao aumento do fluxo sanguíneo da mucosa promovido 
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pelo NO (WALLACE; GRANGER, 1996) ou ainda por promover um aumento na liberação 

de muco gástrico (BROWN; HANSON; WHITTLE, 1992). 

 

Também foi demonstrado que a administração de L-NAME (inibidor da NOS) acentua 

as lesões gástricas induzidas por etanol e aumenta a atividade da H+,K+-ATPase, enquanto 

doadores de NO (nitroprussiato) reparam as lesões induzidas por etanol e inibem a atividade 

ATPásica em ratos (BULUT et al., 1999). 

 

Vários estudos trazem informações contraditórias a respeito do papel do NO no trato 

gastrintestinal. Takeuchi et al. (1993) demonstrou que o NO inibe a secreção duodenal de 

bicarbonato. Por outro lado, outros pesquisadores sugeriram que a secreção de bicarbonato é 

estimulada por NO (SABABI; NILSSON; HOLM, 1995; HOLM et al., 1998).  

 

Prostaglandinas: As prostaglandinas (PGs) são sintetizadas a partir do ácido 

araquidônico, através das enzimas ciclooxigenases (COX). Enquanto a isoforma COX-1 

(constitutiva) produz a maior parte de prostaglandinas (PGs) no estômago normal, a COX-2 

(induzida) atua como um fator importante na cicatrização das úlceras. Inicialmente acreditou-

se que a COX-2 contribuia para a cicatrização das úlceras unicamente através da produção de 

PGs. Entretanto, estudos recentes sugerem que a inibição da COX-2 aumenta o tempo de 

cicatrização das úlceras tanto por via dependente quanto independente de prostaglandinas 

(PERINI; MA; WALLACE, 2003). Segundo Wallace (2001), em pacientes com úlceras pré-

existentes, tem-se sugerido utilizar derivados de antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) 

que liberam NO ao invés de inibidores seletivos de COX-2, pois estes “NO-AINEs” não 

interferem na cicatrização das úlceras e, em alguns casos, pode acelerar sua cicatrização. 

  

As prostaglandinas, especialmente a PGE2, possuem efeitos citoprotetores na mucosa 

gástrica como conseqüência de vários mecanismos indiretos, como o aumento da produção de 

muco e bicarbonato que recobrem as células epiteliais, a inibição da motilidade gástrica, a 

inibição da secreção ácida gástrica, a manutenção do fluxo sanguíneo gástrico, a inibição da 

apoptose, a inibição da ativação de mastócitos, e a diminuição da aderência leucocitária ao 

endotélio vascular (ATAY, S.; TARNAWSKI, A. S.; DuBOIS, 2000). 

 
Proteção Sub-epitelial 
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Microcirculação gástrica: O fluxo sangüíneo protege a mucosa por assegurar a 

chegada de uma quantidade ótima de oxigênio, nutrientes e bicarbonato. Quando o ácido 

gástrico ou outro agente irritante invade o compartimento subepitelial, neurônios sensoriais 

aferentes são capazes de disparar um rápido aumento no fluxo sangüíneo da mucosa que 

permite o tamponamento do ácido e uma rápida remoção de substâncias tóxicas, limitando, 

desta forma, sua penetração em camadas mais profundas da mucosa (WALLACE; 

GRANGER, 1996). 

 

Tônus muscular: A modulação farmacológica do esvaziamento gástrico, da 

motilidade duodenal e da mistura ácido-base representa mecanismos de defesa gástrica. Os 

vasos sanguíneos gástricos atravessam a muscularis mucosae tanto perpendicularmente 

quanto obliquamente. Assim, a contração do músculo liso da parede gástrica comprime os 

pequenos vasos, favorecendo a lesão endotelial e o desenvolvimento de congestão e estase 

local por drogas como o etanol (SZABO; BYNUM, 1988; HOLZER et al., 1994). 

 

Estudos com o NO também foram realizados para avaliar sua participação na 

motilidade gastrointestinal e no fluxo sanguíneo gástrico. Enquanto o papel do NO na 

motilidade gastrointestinal é fortemente controlada pela nNOS, os efeitos nas funções 

vasculares ocorrem, em maior parte, através da eNOS (SHAH et al., 2004). 

 

Em estudos em humanos foi observado que inibidores da NOS aumentam a freqüência 

de contrações gástricas e aumenta o esvaziamento gástrico (TACK et al., 2002), assim como 

doadores de NO inibem o esvaziamento gástrico e promovem a acomodação da região 

proximal do estômago (KONTUREK; THOR; DOMSCHKE, 1995). 

  

A maior parte do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal entra pela vasculatura 

mesentérica e é regulado, em grande parte, pelas arteríolas. O papel do NO neste processo foi 

evidenciado por inibidores de NO, que reduziram o fluxo sanguíneo em artérias mesentéricas 

(SHAH et al., 2002; KUSAYAMA; YAMAZAKI; NAGAO, 1996).  

 

Resposta inflamatória aguda: Quando os níveis superficiais da defesa da mucosa 

falham ou são inundados por uma lesão luminal, o próximo nível de defesa da mucosa é a 

resposta inflamatória aguda. Resumidamente, os neutrófilos migram da circulação para o 
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local da lesão para facilitar o reparo e reduzir a entrada de microorganismos na circulação 

sistêmica (WALLACE, 2001). 
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1.6 Produtos naturais e atividade gastroprotetora 

 

Muitas plantas medicinais têm sido evidenciadas como úteis no tratamento de 

desordens gástricas. Como exemplo clássico temos: a entrecasca de Myracrodruon urundeuva 

Fr. All. (aroeira-do-sertão), que atua principalmente por inibir a produção de suco gástrico por 

bloquear receptores de histamina subtipo 2 (VIANA et al., 1995) e as inflorescências de 

Egletes viscosa Less., popularmente conhecida como macela-da-terra, que demonstrou efeito 

antiulcerogênico por inibir a produção de suco gástrico e reduzir o tempo de esvaziamento 

gástrico (RAO et al., 1995). 

 

Contudo, existe na flora mundial um grande número de espécies usadas na medicina 

popular, a exemplo da Momordica charantia (GURBUZ et al., 2000), Angélica archangelica, 

Carum carvi, Chelidonium majus, Iberis amara, Matricharia recutita, Melissa officinalis, 

Mentha piperita, Silybum marianum (KHAYYAL et al., 2001), Anthemis nobilis, Brassica 

oleracea, Maytenus aquifolium, Symphytum officinalis, Sorocea blomplandii, Zolernia 

ilicifolia (ALONSO, 1998) que são utilizadas no tratamento da úlcera gástrica por produzirem 

atividade antiulcerogênica dose-dependente associada a uma redução ácida e aumento da 

secreção de mucina, além de produzirem aumento na liberação de PGE2 e diminuição de 

leucotrienos (REPETTO; LLESUY, 2002). 

 

Os compostos obtidos de plantas com atividade antiulcerogênica apresentam estruturas 

químicas diversas e distintos mecanismos de ação. Dentre as principais classes de compostos 

relacionados a essa atividade têm-se os terpenos, óleo-resinas, xantonas, flavonóides, 

alcalóides, saponinas, taninos e polissacarídeos (RAO et al., 1997; PAIVA et al., 1998; 

SANTOS; RAO, 2001; BAGGIO et al., 2005; MORIKAWA et al., 2006). 

 

Substâncias com atividade antiulcerogênica, obtidas a partir de plantas, exercem seus 

efeitos estimulando os fatores de proteção da mucosa gástrica, aumentando a síntese de 

prostaglandina e/ou estimulando a secreção de muco e bicarbonato, ou ainda inibindo a 

secreção ácida (LEWIS; SHAW, 2001; BORRELL; IZZO, 2000; BEIL; BIRKHOLZ; 

SEWING, 1995). 

 

De acordo com Sheldon, Balick e Laird (1997) a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) afirma que 80% dos países em desenvolvimento fazem uso de plantas medicinais, as 
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quais se encontram incorporadas a um sistema de medicina tradicional. Assim, as plantas são 

fontes importantes de moléculas biologicamente ativas que podem ser utilizadas não apenas 

como modelo para a síntese e obtenção de novos fármacos, mas também como uma nova 

possibilidade de intervenção terapêutica (SCHENKEL et al., 1999; MCCHESNEY, 1996). 

 

Aproximadamente 25% dos fármacos empregados atualmente nos países 

industrializados são provenientes, direta ou indiretamente, de produtos naturais, 

especialmente de plantas superiores (YUNES; CECHINEL FILHO, 2001). 

 

Na pesquisa, envolvendo plantas com atividade antiulcerogênica, deve-se considerar 

como relevantes os seguintes dados: 

 

1- A úlcera péptica é uma patologia que apresenta uma elevada incidência em nosso país; 

2- É uma doença crônica que requer, portanto, uma intervenção endoscópico-terapêutica-

terapêutica, quase sempre reincidente, e que necessita em muitos casos de processo cirúrgico, 

acarretando transtornos financeiros para o indivíduo e também para o sistema de saúde; 3- 

Não existe no mercado farmacêutico nenhum produto com 100% de eficácia; os 

medicamentos existentes são de alto custo, efeitos limitados nas patologias crônicas, além de 

apresentarem efeitos colaterais e reações adversas; 

4- As plantas são fontes de constituintes terapêuticos potencialmente ativos, o que se constitui 

em grande estratégia para a descoberta de novos fármacos; 

5- A matéria-prima utilizada na produção dos produtos terapêuticos é importada, o que 

representa dependência para a indústria farmacêutica nacional. 

 

É nesse contexto que devem ser discutidos os produtos já referidos pela terapêutica e 

os que posteriormente possam vir a ser usados para o tratamento e cura da úlcera péptica 

(HIRUMA-LIMA, 2000). 

 

 

1.7 Justificativa do estudo 
 
 

As úlceras pépticas afetam um número considerável de pessoas no mundo. As lesões 

na mucosa gástrica ocorrem quando existe um desequilíbrio entre os fatores agressores (como 

a secreção ácida gástrica) e os fatores protetores da mucosa gástrica (como as sulfidrilas 
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endógenas, as prostaglandinas e o óxido nítrico) (GLAVIN; SZABO, 1992; WALLACE; 

GRANGER, 1996). As drogas disponíveis atualmente para o tratamento das úlceras pépticas 

desempenham seu efeito por reduzir fatores agressivos da mucosa gástrica (como os 

antiácidos e inibidores da secreção ácida gástrica) ou por estimular fatores defensivos (como o 

análogo de prostaglandina). As plantas podem fornecer compostos capazes tanto de reduzir 

fatores agressivos como aumentar a resistência da mucosa gástrica simultaneamente (em 

sinergismo), possibilitando o tratamento das ulcerações gástricas com maior eficácia 

(BORRELI; IZZO, 2000).  

 

Muitas são as ações fisiológicas relacionados aos inositóis, como por exemplo, a ação 

lipotrópica (BEST et al., 1951), hepatoprotetora (GARGINI, 1951), neuroprotetora 

(NOBBRE-JÚNIOR et al., 2006), antioxidante (LEMOS et al., 2006). O D-chiroinositol é 

estruturalmente relacionado ao fosfatidil-inositol fosfato que participa das vias que sinalizam 

para a liberação de insulina e estimula o transporte de glicose (HOLMAN; KASUGA, 1997). 

O D-pinitol (1D-3-O-metil-chiroinositol), um 3 metóxi análogo do D-chiroinositol e princípio 

ativo da tradicional planta anti-diabética Boungainvillea spectabilis, tem sido identificado 

como um participante ativo, sendo responsável por produzir a concentração de glicose em 

ratos diabéticos (HOLMAN; KASUGA, 1997) e possui ações antiinflamatórias (BATES; 

JONES; BAILEY, 2000). Sendo assim este trabalho investiga a ação gastroprotetora do 

quebrachitol em modelos de lesões gástricas em roedores, contribuindo desta maneira na 

identificação de constituintes químicos, isolados de plantas medicinais, com potencial 

gastroprotetor.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

• Avaliar o efeito antiulcerogênico gástrico de QCT em modelos experimentais de 

lesões gástricas em camundongos e verificar os possíveis mecanismos de ação. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Investigar o efeito antiulcerogênico gástrico de QCT em modelos de lesões gástricas 

induzidas por etanol e indometacina em camundongos. 

 

• Analisar a possível participação das prostaglandinas (PG’s), do óxido nítrico (NO), 

dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP ) e do receptor TRPV1 (Transient 

Receptor Potential Vanilloid 1)  no efeito gastroprotetor de QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos. 

 

• Avaliar uma possível ação antioxidante (níveis de NP-SH gástricos) no efeito 

gastroprotetor de QCT em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em 

camundongos.  

 

• Estudar a atividade anti-secretora ácida gástrica do QCT, utilizando o modelo da 

ligadura pilórica em ratos. 

 

• Verificar o efeito do QCT sobre a motilidade gástrica, utilizando o modelo de 

esvaziamento gástrico em camundongos.  

 
 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS 

 



                                                                    

 

45

3 MATERIAIS 

 

3.1 Material botânico 

 

A espécie M. glabrata, de onde foi isolado o 2-O-metil-L-inositol (QCT), foi coletada 

no Cerradão da Chapada do Araripe, riacho do Meio, município de Barbalha no estado do 

Ceará e identificada pelo Profº Dr. Afrânio Gomes Fernandes do Departamento de Biologia 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). A excicata (nº 15.198) encontra-se arquivada no 

Herbário Prisco Bezerra da UFC. 

 

3.2 Animais experimentais 

 

Camundongos albinos (Mus musculus) variedade Swiss Webster, adultos, machos, 

pesando entre 20 e 25 g, e ratos albino (Rattus norvegicus), variedade Wistar, adultos, 

machos, pesando entre 180-200 g provenientes do Biotério Setorial do Departamento de 

Fisiologia e Farmacologia e do Biotério Central da UFC, mantidos em caixas de 

polipropileno, à temperatura média de 24 ± 2°C em ciclos de claro-escuro de 12 em 12 horas, 

recebendo ração padrão (Purina Chow) e água à vontade. Os animais foram colocados em 

jejum de sólidos por 18 horas antes da realização dos experimentos e foram habituados, no 

laboratório, para o teste 2 horas antes da experimentação. Os protocolos experimentais 

seguiram os princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA).  
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3.3 Drogas e reagentes 

 

 

Drogas e Reagentes Origem

Ácido ditio bis-2-nitrobenzóico (DTNB) Sigma, U.S.A

Ácido etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) Proanalysi

Ácido tricloroacético (TCA) Sigma, U.S.A

Álcool etílico absoluto (96 %) Quimex, Brasil

Atropina Sigma, U.S.A

Capsaicina Calbiochem, U.S.A

Capsazepina Sigma, U.S.A

Cimetidina Hexal, Brasil

Cloreto de sódio Vetec, Brasil

Diazóxido Sigma, U.S.A

Fenolftaleína Sigma, U.S.A

Formaldeído P.A Sigma, U.S.A

Glibenclamida Sigma, U.S.A

Glutationa reduzida Sigma, U.S.A

Hidroximetil-aminometano-ácido clorídrico (Tris-HCl) Sigma, U.S.A

Indometacina (Indocid®) Predome, Brasil

L-Arginina Sigma, U.S.A

Misoprostol (Cytotec®)      Continental Pharma, Itália

N-acetilcisteína (Fluimucil®) Eurofarma, Brasil

NG-nitro-L-arginina-metilester (L-NAME) Sigma, U.S.A

Tween 80 Riedel, Alemanha

Vermelho de Fenol Sigma, U.S.A
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3.4 Aparelhos 

 

Aparelho Origem

Balança para animais (mod. MF-6) Filizola, Brasil

Balança analítica (mod. AX200) Shimadzu Corporation, Japão

Centrífuga, refrigerada, modelo CT 5500 DR Cientec, Brasil

Espectrofotômetro Bayer-RA 50

Freezer (-75ºC) Legacy Sistem, U.S.A

Pipetas automáticas  Jencons Scientific Inc., U.S.A

Seringas plásticas B-D Plastipak

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

48

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

 



                                                                    

 

49

4 MÉTODOS 

 

4.1 Isolamento do 2-O-metil-L-inositol (Quebrachitol) 

 

O 2-O-metil-L-inositol (Quebrachitol) foi isolado de acordo com método previamente 

descrito por Lemos et al. (2006) no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica pela 

Profª Dra. Telma Leda Gomes de Lemos e a doutoranda Luciana Lucas Machado. A análise 

cromatográfica do extrato etanólico dos frutos de M. glabrata promoveu a identificação de 

três frações: fração hexânica, fração acetato de etila e fração metanólica. A partir da 

purificação, precipitação e recristalização obteve-se o constituinte químico poliidroxilado 2-

O-metil-L-inositol a partir da fração metanólica. 

 

As cascas do fruto (pericarpo) de M. glabrata (2,5 Kg) foram secas, trituradas e feito o 

processo de extração por maceração a frio com álcool etílico. Após concentração parcial (sob 

vácuo) do extrato etanólico, separou-se uma alíquota (1/3 do volume obtido) e adicionou-se 

acetato de etila (AcOEt). Verificou-se a precipitação de um sólido branco que, após filtração e 

lavagem com acetona forneceu 1,8 g de 2-O-metil-L-inositol (rendimento de 7,2%) que foi 

identificado por dados espectroscópicos com bases nos dados de RMN 1H e 13C. 
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Figura 3 – Método de isolamento do 2-O-metil-L-inositol (QCT) 
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4.2 Atividade gastroprotetora 

  

 

4.2.1 Lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

  

 

Camundongos Swiss, machos, com peso em torno de 25-30 g, divididos em grupos 

(n=8), foram tratados com veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (12,5; 25 ou 50 

mg/Kg, v.o.) ou Misoprostol (50 μg/Kg, v.o.), um análogo de prostaglandina, 1 h antes da 

administração oral de etanol absoluto (0,2 mL/animal). Decorridos 30 min da administração 

do etanolabs, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados, abertos pela grande 

curvatura, lavados em solução salina 0,9 % e comprimidos entre dois vidros de relógio para 

uma melhor visualização. O percentual de área gástrica lesionada (porção glandular) 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).  

 

 

4.2.2 Lesões gástricas induzidas por indometacina em camundongos 

 

 

Camundongos Swiss, machos, 25-30 g, (n=8/grupo) foram tratados com veículo (0,9 

% salina, 10 mL/Kg, v.o.) ou QCT (12,5; 25, ou 50 mg/Kg, v.o.) 1 h antes da administração 

oral de indometacina (30 mg/Kg), preparada em 0,5 % de carboximetilcelulose. Após 6 h da 

administração da indometacina, os animais foram sacrificados, os estômagos foram 

removidos, instilados com formalina a 5 % por 15 min e, em seguida, abertos pela grande 

curvatura, lavados em salina 0,9 % (RAINSFORD, 1982) e a extensão das lesões foram 

registradas, atribuindo-se escores, de acordo com a escala de Szabo et al. (1985), evidenciada 

no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Determinação do índice de lesões gástricas induzidas por indometacina (SZABO 

et al., 1985). 

 

1. Perda de pregas da mucosa 1 ponto 

2. Descoloração da mucosa 1 ponto 

3. Edema 1 ponto 

4. Hemorragias 1 ponto 

5. Número de petéquias  

• até 10 2 pontos 

• mais de 10 3 pontos 

6. Intensidade da ulceração  

• úlceras ou erosão de até 1mm n x 2 pontos 

• úlceras ou erosão maiores que 1mm n x 3 pontos 

• úlceras perfuradas n x 4 pontos 
 

n = número de úlceras encontradas 

 

 

 

4.2.3 Papel do óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

 

Camundongos Swiss, machos, 25-30 g, divididos em grupos (n=8), foram tratados 

com veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.) ou QCT (25 mg/Kg, v.o.) 1 h antes, ou  L-

Arginina (600 mg/Kg, i.p.) ou NG-nitro-L-arginina-metilester (L-NAME) (20 mg/Kg, i.p.) 30 

min antes da administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). Para avaliar o papel do 

óxido nítrico no efeito antiulcerogênico do QCT, também foram realizadas combinações onde 

L-NAME (20 mg/Kg, i.p.) foi administrado 15 min antes do QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou da L-

Arginina (600 mg/Kg, i.p.). Decorridos 30 min da administração do etanolabs, os animais 

foram sacrificados, os estômagos retirados, abertos pela grande curvatura, lavados em solução 

salina 0,9 % e comprimidos entre dois vidros de relógio para uma melhor visualização. O 

percentual de área gástrica lesionada (porção glandular) foi determinado com o auxílio de um 
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programa de planimetria computadorizada (ImageJ). A área lesionada foi expressa em termos 

de percentagem em relação à área total do corpo gástrico.  

 

 

4.2.4 Papel dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP), no efeito gastroprotetor do QCT 

em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

 

Grupos de camundongos (n=8) Swiss, machos, com peso em torno de 25-30 g, foram 

tratados com veículo (0,9 % de salina, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o) 1 h antes ou 

diazóxido (3 mg/Kg, i.p.) 30 min antes da administração oral de etanol absoluto (0,2 

ml/animal). Para avaliar a possível participação dos canais de KATP no efeito gastroprotetor do 

QCT, foram realizadas combinações nas quais glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.) foi administrada 

30 min antes do tratamento com QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou diazóxido (3 mg/Kg, i.p.). Após 30 

min depois da administração do etanolabs, os animais foram sacrificados, os estômagos 

retirados, abertos pela grande curvatura, lavados em solução salina 0,9 % e comprimidos entre 

dois vidros de relógio para uma melhor visualização. O percentual de área gástrica lesionada 

(porção glandular) foi determinado com o auxílio de um programa de planimetria 

computadorizada (Image J) e a área lesionada foi expressa em termos de percentagem em 

relação à área total do corpo gástrico, como descrito anteriormente. 

 

 

4.2.5 Papel das prostaglandinas (PG’s) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos  

 

 

Para avaliar a possível participação das prostaglandinas no efeito gastroprotetor do 

QCT, camundongos (n=8) Swiss, machos, 25-30 g foram tratados com veículo (0,9 % salina, 

10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou misoprostol (50 μg/Kg, v.o.) 1 h antes da 

administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). Combinações também foram 

realizadas e, indometacina (10 mg/Kg, v.o.) foi administrada 2 h antes da administração do 

QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou do misoprostol (50 μg/Kg, v.o.). Após 30 min da administração do 

etanolabs, os animais foram sacrificados, os estômagos foram removidos, abertos pela grande 

curvatura e a análise do percentual de lesão gástrica procedeu-se como descrito anteriormente.  
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4.2.6 Papel dos receptores TRPV1 no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

 

Para avaliar a possível participação dos neurônios aferentes primários sensíveis à 

capsaicina no efeito gastroprotetor do QCT, camundongos Swiss, machos, com peso em torno 

de 25-30 g, foram divididos em grupos (n=8) e tratados com veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, 

v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou capsaicina (0,3 mg/Kg, v.o.) 1 h antes da administração oral 

de etanol absoluto (0,2 mL/animal). Também foram realizadas combinações nas quais 

capsazepina (5 mg/Kg, i.p.) foi administrada 30 min antes do tratamento com QCT (25 

mg/Kg, v.o.) ou capsaicina (0,3 mg/Kg, v.o.). Decorridos 30 min da administração do 

etanolabs, os animais foram sacrificados, os estômagos removidos e em seguida procedeu-se 

como descrito anteriormente no que concerne a análise do percentual de lesão gástrica. 

 

 

4.2.7 Papel dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) no efeito gastroprotetor do QCT 

em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

 

Para avaliar uma possível ação antioxidante no efeito gastroprotetor do QCT em 

modelo de úlcera gástrica induzida por etanol, grupos de camundongos Swiss (n=8), machos, 

foram tratados com veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou N-

acetilcisteína (750 mg/Kg, v.o.) 1 h antes da administração de etanol absoluto  (0,2 

mL/animal, v.o.). Um outro grupo, tratado apenas com solução salina 0,9 %, foi incluído no 

estudo. Após 30 min da administração do etanolabs, os animais foram sacrificados e tiveram 

seus estômagos retirados. A quantificação dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) foi 

realizada segundo o método de Sedlak e Lindsay (1968). A porção glandular de cada 

estômago foi removida, pesada e homogeneizada com EDTA 0,02 M gelado, para preparação 

do homogenato a 10 %. Em seguida, adicionou-se, a uma alíquota de 1 mL do homogenato, 

800 µL de água destilada e 200 µL de ácido tricloroacético (TCA 50 % em solução aquosa) e 

então as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 min. Um volume de 1 mL foi então 

retirado do sobrenadante e adicionou-se 2 mL de tampão Tris 0,4 M, pH 8,9 e 50 µL de 
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DTNB 0,01 M. A absorbância foi medida dentro de 5 min a 412 nm. A concentração de NP-

SH foi calculada através de uma curva padrão de glutationa reduzida (GSH) e os resultados 

expressos em µg de NP-SH/g de tecido. 

 

4.3 Avaliação da atividade anti-secretora gástrica 

 

4.3.1 Efeito do QCT sobre a secreção gástrica em modelo de ligação de piloro em ratos 

 

Ratos Wistar, machos, 150-180 g, divididos em grupos de seis animais cada, foram 

anestesiados com xilazina (10 mg/Kg, i.p.) e quetamina (60 mg/Kg, i.p.), e realizada a ligação 

do piloro (SHAY et al., 1945). Veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) 

ou cimetidina (100 mg/Kg, v.o.) foram administradas por via intraduodenal imediatamete 

após a ligação do piloro. Após 4 h da ligação do piloro, os animais foram sacrificados, a 

cárdia foi amarrada para evitar uma possível perda do material secretado, e o estômago 

retirado, lavado externamente com água destilada e secado em papel de filtro. O conteúdo 

gástrico foi coletado em tubo de ensaio e centrifugado a 1500 rpm por 30 minutos. O volume 

do sobrenadante foi mensurado em proveta e a acidez total gástrica foi determinada através de 

titulação com NaOH 0,1 N, utilizando fenolftaleína 2% como indicador ácido-base 

(REITMAN et al., 1970). 

 

4.4 Avaliação da atividade na motilidade gástrica 

 

 

4.4.1 Efeito do QCT no esvaziamento gástrico 

  

Camundongos Swiss, machos, 25-30 g, divididos em grupos de oito animais cada, 

foram tratados, com veículo (0,9 %, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/kg, v.o.) ou atropina (2 

mg/Kg, v.o.). Decorridos 1 h foi administrado o vermelho de fenol (0,5 mg/Kg, v.o.) a cada 

um dos grupos. Após 20 minutos da administração do vermelho de fenol os animais foram 

sacrificados. O piloro e a cárdia foram amarrados e removidos os estômagos. Os estômagos 

foram lavados externamente com água destilada, abertos ao longo da grande curvatura e 

coletados o conteúdo gástrico em béquer. A superfície interna do estômago foi lavada 

utilizando 7 mL de água destilada. O volume obtido foi centrifugado a 1500 rpm por 15 

minutos. Foi adicionado 1 mL de NaOH a 1 mL de sobrenadante. Logo após, levado ao 
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espectrofotômetro a 560 nm. Os resultados foram interpolados em curva padrão de vermelho 

de fenol para calcular a concentração do corante retido no estômago (GUPTA & BRANS, 

1978). 

 

4.5 Análise estatística 

 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Para 

comparação múltipla dos dados paramétricos, foi utilizada a análise de variância (ANOVA) 

seguida do teste de Student Newman-Keul. Para os dados não paramétricos, os resultados 

foram expressos como mediana (mínimo - máximo) e analisados pelos testes de Kruskall-

Wallis e Dunn. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. O 

programa computacional utilizado para as análises estatísticas foi o GraphPAD versão 4.0. 
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5 RESULTADOS 

 
 
5.1 Atividade gastroprotetora 
 
 
 
5.1.1 Efeito do QCT nas lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 
 
  
 

Os efeitos do QCT e Misoprostol sobre as lesões gástricas induzidas por etanol, em 

camundongos, estão demonstrados na Tabela 1 e Figura 4. 

 

Os animais que receberam apenas veículo mostraram, após a administração oral do 

etanol absoluto, extensa área de lesão da mucosa gástrica. QCT nas doses de 12,5; 25 e 50 

mg/Kg, v.o., reduziu de forma significativa (p<0,05) o percentual de área ulcerada para 6,98 ± 

2,72; 8,03 ± 2,51 e 10,53 ± 2,63 %, respectivamente, quando comparado ao grupo controle 

(22,30 ± 2,77 %), o que corresponde a um percentual de inibição de 69, 64 e 53 %, 

respectivamente. Misoprostol (50 μg/Kg, v.o.), um análogo das prostaglandinas do tipo E1 

(PGE1), reduziu significativamente (p<0,05) as lesões gástricas (8,86 ± 0,53 %), quando 

comparada ao grupo controle (22,30 ± 2,77 %), o que corresponde a uma redução de 61 %. 
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Tabela 1 - Efeito do QCT no modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em 
camundongos 
 

 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) da 

percentagem de área gástrica ulcerada. Veículo (0,9% salina), QCT e Misoprostol foram 

administrados, por via oral, 1 h antes da administração oral de etanol absoluto (0,2 

mL/animal). Os animais foram sacrificados 30 min após a administração do etanolabs. Foram 

utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs. Controle (veículo) (ANOVA e teste de Student 

Newman- Keul).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose (v.o.) Área lesionada por Etanol 
(%) 

Controle (veículo) 
 

- 22,30 ± 2,77 

QCT 12,5 mg/Kg 6,98 ± 2,72* 

 25 mg/Kg 8,03 ± 2,51* 

 
 

50 mg/Kg 10,53 ± 2,63* 

Misoprostol 50 µg/Kg 8,86 ± 0,53* 



                                                                    

 

60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Figura 4 - Efeito do QCT no modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em 

camundongos 

  

Os valores representam a média ± E.P.M. da percentagem de área gástrica ulcerada. 

Veículo (0,9% salina, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (12,5, 25, 50 mg/Kg, v.o.) e Misoprostol (50 

μg/Kg, v.o.) foram administrados 1 h antes da administração de etanol absoluto (0,2 

mL/animal, v.o.). Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs. veículo (ANOVA e 

Teste de Student Newman Keul). 
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Figura 5 - Aspectos macroscópicos de estômago de camundongos em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol 
Nota: (A) – Estômago aberto pela grande curvatura de um camundongo no qual foi administrado apenas veículo 
(0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.). (B) – Estômago aberto pela grande curvatura de um camundongo tratado com 
veículo 1 h antes da administração oral de etanol absoluto. (C) – Estômago aberto pela grande curvatura de um 
camundongo tratado com QCT (25 mg/Kg, i.p.) 1 h antes da administração oral de etanol absoluto. 
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5.1.2 Efeito da QCT nas lesões gástricas induzidas por indometacina em camundongos 
 
 
 

Os efeitos da QCT sobre as lesões gástricas induzidas por indometacina, em 

camundongos, estão demonstrados na Tabela 2 e Figura 6. 

 

Os animais que receberam apenas veículo mostraram, após a administração oral da 

indometacina (30 mg/Kg), elevado índice de lesão gástrica com base nos escores obtidos a 

partir da escala de Szabo et al. (1985). QCT na dose de 50 mg/Kg, v.o., onde a mediana 

relacionada aos escores obtidos foi 22,5 (5,0 a 26,0) não conseguiu reduzir de forma 

significativa (p>0,05) o índice de lesão gástrica em comparação com o grupo controle que, 

por sua vez,  apresentou mediana 23,0 (21,5 a 30,0). QCT nas doses de 12,5 e 25 mg/Kg, v.o., 

onde as medianas relacionadas aos escores obtidos foram 10,0 (2,0 a 20,0) e 8,5 (4,5 a 14,5), 

respectivamente, reduziu de maneira significativa (p<0,05) o índice de lesão gástrica em 

comparação com o grupo controle. 
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Tabela 2 - Efeito do Quebrachitol (QCT) no modelo de lesões gástricas induzidas por 
indometacina em camundongos 
 

Grupos Dose (v.o.) Área lesionada por 
Indometacina (escores) 

Controle (veículo) 
 

- 24,43 ± 1,81 

QCT 12,5 mg/Kg 11,00 ± 3,65* 

 25 mg/Kg 9,87 ± 2,39* 

 
 

50 mg/Kg 18,13 ± 4,15 

Misoprostol 50 µg/Kg 9,70 ± 0,85* 

 
Os valores estão expressos como mediana (mínimo – máximo) do índice de lesão 

gástrica relacionada aos escores obtidos com a escala proposta por Szabo et al. (1985). 

Veículo (0,9% salina) ou QCT foram administrados, por via oral, 1 h antes da administração 

oral de indometacina (30 mg/Kg). Os animais foram sacrificados 6 h após a administração da 

indometacina. Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs Controle (veículo) 

(Kruskall-Wallis e teste de Dunn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

64

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Efeito do QCT no modelo de lesões gástricas induzidas por indometacina em 

camundongos 

 

Os valores representam a mediana (mínimo – máximo) do índice de lesão gástrica 

relacionada aos escores obtidos com a escala proposta por Szabo et al. (1985). Veículo (0,9% 

salina, 10 mL/Kg, v.o.) ou QCT (12,5, 25 e 50 mg/Kg, v.o.) foram administrados 1 h  antes da 

administração de indometacina (30 mg/Kg, v.o.). Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 

0,01 vs Controle (veículo) (Kruskall-Wallis e teste de Dunn). 
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Figura 7 - Aspectos macroscópicos de estômago de camundongos em modelo de lesões 

gástricas induzidas por indometacina 
Nota: (A) – Estômago aberto pela grande curvatura de um camundongo no qual foi administrado apenas veículo 
(0,9 % salina, 10 mL/Kg, i.p.). (B) – Estômago aberto pela grande curvatura de um camundongo tratado com 
veículo 1 h antes da administração oral de Indometacina (30 mg/Kg). (C) – Estômago aberto pela grande 
curvatura de um camundongo tratado com QCT (25 mg/Kg, v.o.) 1 h antes da administração oral de 
indometacina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

66

5.1.3 Papel do óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 
 
 

Os animais que receberam apenas veículo mostraram, após a administração oral do 

etanol absoluto, extensa área de lesão da mucosa gástrica. QCT (25 mg/Kg, v.o.) reduziu de 

forma significativa (p<0,05) o percentual de lesão gástrica (9,41 ± 2,00 %) em comparação 

com o grupo controle (26,01 ± 1,58 %), o que corresponde a um percentual de inibição de 64 

%. O efeito gastroprotetor do QCT (25 mg/Kg, v.o.) foi bloqueado (28,71 ± 4,30 %) de forma 

significativa (p<0,05) na presença do L-NAME (20 mg/Kg, i.p.). L-Arginina (600 mg/Kg, 

i.p.), um aminoácido que funciona como substrato para a síntese de óxido nítrico, reduziu de 

forma significativa (p<0,05), cerca de 37 % do percentual de área gástrica ulcerada (16,50 ± 

1,82 %), quando comparado ao grupo controle (31,97 ± 1,40 %). L-NAME (20 mg/Kg, i.p.) 

reverteu (26,70 ± 2,24 %), significativamente (p<0,05), o efeito gastroprotetor da L-Arginina 

(600 mg/Kg, i.p.). Os resultados obtidos com a avaliação do papel do óxido nítrico (NO) no 

efeito gastroprotetor do QCT, nesse modelo, podem ser observados na Tabela 3 e Figura 8. 
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Tabela 3 - Papel do óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 
gástricas induzidas por etanol em camundongos  
 

Grupos Dose (mg/Kg; via) Área lesionada por 
Etanol (%) 

Controle (veículo) 
 

- 26,01 ± 1,58 

QCT 
 

25, v.o. 9,41 ± 2,00a 

L-NAME + QCT 
 

20, i.p. + 25, v.o. 28,71 ± 4,30b 

L-Arginina 
 

600, i.p. 16,50 ± 1,82a 

L-NAME + L-Arginina 20, i.p. + 600, i.p. 26,70 ± 2,24c 

 
 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) da 

percentagem de área gástrica ulcerada. Veículo (0,9% salina) ou QCT foram administrados, 

por via oral, 1 h antes e, L-NAME, ou L-Arginina, por via intraperitoneal, 30 min antes da 

administração oral de etanol absoluto (0,2 mL/animal). L-NAME foi administrado, por via 

intraperitoneal, 15 min antes da L-Arginina ou concomitante com a administração de QCT. 

Os animais foram sacrificados 30 min após a administração do etanolabs. Foram utilizados 8 

animais por grupo. a p < 0,05 vs. Controle (veículo); b p < 0,05 vs. QCT; c p < 0,05 vs. L-

Arginina (ANOVA e teste de Student Newman-Keul).  
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Figura 8 - Papel do óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de 

lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da percentagem de área gástrica ulcerada. 

Veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, i.p.) ou QCT (25 mg/Kg, v.o.) foram administrados 1 h 

antes e, L-NAME (20 mg/Kg, i.p.) ou L-Arginina (600 mg/Kg, i.p.), 30 min antes da 

administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). Nas combinações, L-NAME (20 

mg/Kg, i.p.) foi administrado concomitantemente do QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou L-Arginina 

(600 mg/Kg, i.p.). Foram utilizados 8 animais por grupo. a p < 0,05 vs. controle veículo; b p < 

0,05 vs. QCT; c p < 0,001 vs. L-Arginina (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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5.1.4 Papel dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP), no efeito gastroprotetor do QCT 

em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 
 

Os resultados obtidos com a avaliação do papel dos canais de potássio ATP-

dependentes (KATP) no efeito gastroprotetor do QCT, neste modelo, podem ser observados na 

Tabela 4 e Figura 9. 

 

QCT (25 mg/Kg, v.o.) reduziu de forma significativa (p<0,05), cerca de 59 % do 

percentual de lesão gástrica (10,25 ± 1,65 %) em comparação com o grupo controle (25,19 ± 

2,53 %). O efeito gastroprotetor do QCT (25 mg/Kg, v.o.) foi bloqueado (23,27 ± 4,56 %) de 

forma significativa (p<0,05) na presença de glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.), um bloqueador dos 

canais de potássio ATP-dependentes. Diazóxido (3 mg/Kg, i.p.), uma substância que promove 

a abertura de KATP, reduziu significativamente (p<0,05) o percentual de área gástrica ulcerada 

(15,57 ± 1,55 %), quando comparado ao grupo controle (25,19 ± 2,53 %), o que corresponde 

a um percentual de inibição de 38 %. Glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.) reverteu (23,18 ± 1,97 

%), de maneira estatisticamente significante (p<0,05), o efeito gastroprotetor do diazóxido (3 

mg/Kg, i.p.) que reduziu para 15,57 ± 1,55 a área ulcerada. 
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Tabela 4 - Papel dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP) no efeito gastoprotetor do 
QCT em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camondongos 
 

Grupos Dose (mg/Kg; via) Área lesionada por 
Etanol (%) 

Controle (veículo) 
 

- 25,19 ± 2,53 

QCT 
 

25, v.o. 10,25 ± 1,65a 

Glibenclamida + QCT 
 

5, i.p. + 25, v.o. 23,27 ± 4,56b 

Diazóxido 
 

3, i.p. 15,57 ± 1,55a 

Glibenclamida + 
Diazóxido 

5, i.p. + 3, i.p. 23,18 ± 1,97c 

 
 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) da 

percentagem de área gástrica ulcerada. Veículo (0,9% salina), QCT ou diazóxido foram 

administrados, por via oral, 1 h antes da administração oral de etanol absoluto (0,2 

mL/animal). Glibenclamida foi administrada, por via intraperitoneal, 15 min antes do QCT ou 

diazóxido. Os animais foram sacrificados 30 min após a administração do etanolabs. Foram 

utilizados 8 animais por grupo. a p < 0,05 vs. Controle (veículo); b p < 0,05 vs. QCT; c p < 0,05 

vs. Diazóxido (ANOVA e teste de Student Newman-Keul).  
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Figura 9 - Papel dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP), no efeito 

gastroprotetor do QCT em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em 

camundongos 

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da percentagem de área gástrica ulcerada. 

Veículo (0,9 %, 10 mL/Kg, i.p.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) foram administrados 1 h antes ou 

Diazóxido (3 mg/Kg, i.p.) 30 min antes da administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, 

v.o.). Glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.) foi administrada concomitante ao QCT (25 mg/Kg, v.o.) 

ou Diazóxido (3 mg/Kg, i.p.). Foram utilizados 8 animais por grupo. a p < 0,05 vs. Controle 

(veículo); b p < 0,05 vs. QCT; c p < 0,05 vs. Diazóxido (ANOVA e teste de Student Newman 

Keul). 
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5.1.5 Papel das prostaglandinas (PG’s) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 
 

Os animais do grupo controle, os quais receberam apenas veículo antes da 

administração oral do etanol absoluto, apresentaram extenso percentual de área gástrica 

ulcerada (28,62 ± 2,90 %). QCT (25 mg/Kg, v.o.) reduziu de forma significativa (p<0,05) o 

percentual de lesão gástrica (13,83 ± 2,44 %) em comparação com o grupo controle (28,62 ± 

2,90 %), o que corresponde a um percentual de inibição de 52 %. O efeito gastroprotetor do 

QCT (25 mg/Kg, v.o.) foi bloqueado (28,52 ± 2,91 %) de forma significativa (p<0,05) na 

presença de indometacina (10 mg/Kg, v.o.), um antiinflamatório não esteroidal (AINE) que 

atua inibindo as ações da enzima ciclooxigenase (COX). Misoprostol (50 µg/Kg, v.o.), um 

análogo das prostaglandinas do tipo E1 (PGE1), reduziu de maneira significativa (p<0,05) 

cerca de 54 % do percentual de lesão gástrica ulcerada (13,12 ± 5,10 %), quando comparado 

ao grupo controle (28,62 ± 2,90 %). Indometacina (10 mg/Kg, v.o.) reverteu (25,26 ± 1,90 

%), significativamente (p<0,05), o efeito gastroprotetor do misoprostol (50 µg/Kg, v.o.). Os 

resultados obtidos com o modelo que avalia do papel das PG’s no efeito gastroprotetor do 

QCT estão demonstrados na Tabela 5 e Figura 10. 
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Tabela 5 - Papel das prostaglandinas (PG’s) no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de 
lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 
 

Grupos Dose (mg/Kg; via) Área lesionada por 
Etanol (%) 

Controle (veículo) 
 

- 28,62 ± 2,90 

QCT 
 

25, v.o. 13,83 ± 2,44a 

Indometacina + QCT 
 

10, v.o. + 25, v.o. 28,52 ± 2,91b 

Misoprostol 
 

50 µg/Kg, v.o. 13,12 ± 5,10a 

Indometacina + 
Misoprostol 

10, v.o. + 50 µg/Kg, v.o. 25,26 ± 1,90c 

 
 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) da 

percentagem de área gástrica ulcerada. Veículo (0,9% salina), QCT e Misoprostol, foram 

administrados por via oral, 1 h antes da administração oral de etanol absoluto (0,2 

mL/animal). Indometacina foi administrada, por via oral, 2 h antes do QCT ou Misoprostol. 

Os animais foram sacrificados 30 min após a administração do etanolabs. Foram utilizados 8 

animais por grupo. a p < 0,05 vs. Controle (veículo); b p < 0,05 vs. QCT; c p < 0,05 vs. 

Misoprostol (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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Figura 10 - Papel das prostaglandinas (PG’s) no efeito gastroprotetor do QCT em 

modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da percentagem de área gástrica ulcerada. 

Veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou Misoprostol (MISO, 50 

µg/Kg, v.o.) foram administrados 1 h antes da administração de etanol absoluto (0,2 

mL/animal, v.o.). Indometacina (INDO, 10 mg/Kg, v.o.) foi administrada 2 h antes do QCT 

(25 mg/Kg, v.o.) ou Misoprostol (50 µg/Kg, v.o.). Foram utilizados 8 animais por grupo. a p < 

0,05 vs. Controle (veículo); b p < 0,05 vs. QCT; c p < 0,05 vs. Misoprostol (ANOVA e teste de 

Student Newman Keul). 
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5.1.6 Papel dos receptores TRPV1 no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesões 

gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 
 

Os resultados obtidos com a avaliação do papel dos neurônios aferentes primários 

sensíveis à capsaicina no efeito gastroprotetor do QCT, neste modelo, podem ser observados 

na Tabela 6 e Figura 11. 

 

QCT (25 mg/Kg, v.o.) reduziu de forma significativa (p<0,05) cerca de 58 % do 

percentual de lesão gástrica (12,46 ± 3,76 %) em comparação com o grupo controle (29,95 ± 

1,43 %). O efeito gastroprotetor da QCT (25 mg/Kg, v.o.) não foi revertido (13,70 ± 3,20 %) 

quando na presença de capsazepina (5 mg/Kg, i.p.), um bloqueador seletivo dos receptores 

TRPV1. Capsaicina (0,3 mg/Kg, v.o.), uma substância agonista dos receptores TRPV1 , 

reduziu de maneira significativa (p<0,05) o percentual de área gástrica ulcerada (8,55 ± 2,68 

%), quando comparado ao grupo controle (29,95 ± 1,43 %), o que corresponde a um 

percentual de inibição de 71 %. Capsazepina (5 mg/Kg, i.p.) reverteu (17,96 ± 1,84 %), 

significativamente (p<0,05), o efeito gastroprotetor da capsaicina (0,3 mg/Kg, v.o.). 
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Tabela 6 - Papel dos receptors TRPV1 no efeito gastroprotetor do Quebrachitol (QCT) em 
modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 
 

Grupos Dose (mg/Kg; via) Área lesionada por 
Etanol (%) 

Controle (veículo) 
 

- 29,95 ± 1,43 

QCT 
 

25, v.o. 12,46 ± 3,76a 

Capsazepina + QCT 
 

5, v.o. + 25, v.o. 13,70 ± 3,20b 

Capsaicina 
 

0,3, v.o. 8,55 ± 2,68a 

Capsazepina + Capsaicina 5, v.o. + 0,3, v.o.. 17,96 ± 1,84c 

 
 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) da 

percentagem de área gástrica ulcerada. Foram administrados veículo (0,9% salina), QCT, ou 

capsaicina, por via oral, 1 h antes da administração oral de etanol absoluto (0,2 mL/animal). 

Capsazepina foi administrada, por via intraperitoneal, 30 min antes do QCT ou capsaicina. Os 

animais foram sacrificados 30 min após a administração do etanolabs. Foram utilizados 8 

animais por grupo. a p < 0,05 vs Controle (veículo); b p < 0,05 vs QCT; c p < 0,05 vs 

Capsaicina (ANOVA e teste de Student Newman- Keul).  
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Figura 11 - Papel dos receptores TRPV1 no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de 

lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da percentagem de área gástrica ulcerada. 

Veículo (0,9 %, 10 mL/Kg, v.o.), QCT (25 mg/Kg, v.o.) ou capsaicina (CAPS, 0,3 mg/Kg, 

v.o.) foram administrados 1 h antes da administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). 

Capsazepina (CAPZ, 5 mg/Kg, i.p.) foi administrada 30 min antes do QCT (25 mg/Kg, v.o.) 

ou capsaicina (0,3 mg/Kg, v.o.). Foram utilizados 8 animais por grupo. a p < 0,05 vs. controle 

veículo; b p < 0,05 vs. QCT; c p < 0,001 vs. capsaicina (ANOVA e teste de Student Newman 

Keul). 
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5.1.7 Papel dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) no efeito gastroprotetor do QCT 

em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 
 

Os animais que receberam apenas veículo mostraram, após a administração oral do 

etanol absoluto, significativa redução (p<0,05) nos níveis de grupos sulfidrílicos não-

protéicos (NP-SH) (263,10 ± 9,92 µg/g de tecido) quando comparado ao grupo controle salina 

(443,90 ± 20,29 µg/g de tecido). QCT (25 mg/Kg, v.o.) foi capaz de restaurar, não 

completamente, mas de maneira significativa (p<0,05), os níveis de NP-SH (319,40 ± 17,14 

µg/g de tecido) em comparação com o grupo controle veículo. NAC (750 mg/Kg, v.o.) 

também conseguiu restabelecer (358,80 ± 15,74 µg/g de tecido), significativamente (p<0,05), 

cerca de 81 % dos níveis de NP-SH em comparação com o grupo controle veículo (Tabela 7 

e Figura 12).   
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Tabela 7 - Papel dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) no efeito gastroprotetor do 

QCT em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) para os 

níveis gástricos de grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH). Os níveis de NP-SH foram 

analisados 30 min após a administração oral de etanol absoluto (0,2 mL/animal). N-

acetilcisteína (NAC), veículo (salina) ou QCT, foram administrados por via oral, 1 h antes da 

administração oral do etanol absoluto. Os animais foram sacrificados 30 min após a 

administração do etanolabs. Foram utilizados 8 animais por grupo. a p < 0,05 vs. Controle 

normal (veículo); b p < 0,05 vs. controle (etanol) (ANOVA e teste de Student Newman Keul).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose ( mg/Kg; via) NP-SH (µg/g de tecido) 
 

Controle Normal (veículo) 
 

 
- 

 
443,90 ± 20,29 

 
Controle Etanol 

 

 
- 

 
263,10 ± 9,92 a 

 
QCT 

 

 
25, v.o. 

 
319,40 ± 17,14 a, b 

 
NAC 

 
750, v.o. 

 
358,80 ± 15,74 a 
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Figura 12 - Papel dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) no efeito 

gastroprotetor do QCT em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em 

camundongos 

 

Os valores representam a média ± E.P.M. para os níveis gástricos de grupos 

sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH). Os níveis NP-SH foram analisados 30 min após a 

administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). N-acetilcisteína (NAC, 750 mg/Kg, 

v.o.). Veículo (0,9 % salina, 10 mL/Kg, v.o.) ou QCT (25 mg/Kg, v.o.), foram administrados 

1 h antes da administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). Foram utilizados 8 

animais por grupo. a p < 0,05 vs. Controle (veículo); b p < 0,05 vs. Controle (etanol) (ANOVA 

e Teste de Student Newman Keul). 
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5.2 Efeito do QCT na atividade anti-secretora gástrica  

 

5.2.1 Efeito do QCT sobre o volume do suco gástrico, quando avaliado no modelo da ligadura 

pilórica em ratos 

 
 

O efeito do QCT, 25 mg/Kg administrado por via intraduodenal (i.d.), sobre a secreção 

ácida basal, coletada após 4 h de ligação pilórica em ratos, se encontra na Figura 13 e Tabela 

8. Nos animais controle (0,9 % salina, 10mL/Kg i.d.) a média do volume coletado foi de 4,94 

± 0,31 mL. QCT (25 mg/Kg i.d.), não foi capaz de alterar o volume do conteúdo gástrico 

(5,84 ± 0,63 mL), quando comparados ao controle. Contudo a Cimetidina, um agonista de 

receptores H-2, foi capaz de reduzir significativamente para 2,80 ± 0,23 mL (p < 0,05) o 

volume da secreção ácida gástrica tanto quando comparado ao controle.  
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Tabela 8 - Efeito do QCT sobre o volume do suco gástrico em ratos com piloro ligado 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) para a média 

do volume do conteúdo gástrico coletado. No grupo controle (0,9 % salina, 10mL/Kg i.d.) a 

média do volume coletado foi de 4,94 ± 0,31 mL. QCT (25 mg/Kg i.d.), não foi capaz de 

alterar o volume do conteúdo gástrico (5,84 ± 0,63 mL), quando comparados ao controle. 

Contudo a Cimetidina, um agonista de receptores H-2, foi capaz de reduzir significativamente 

para 2,80 ± 0,23 mL (p < 0,05) o volume da secreção ácida gástrica tanto quando comparado 

ao controle como ao grupo tratado com QCT. Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 

0,05 vs Controle (veículo); (ANOVA e teste de Student Newman- Keul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose ( mg/Kg; via) Volume do Suco Gástrico 
(mL/100g de peso) 

 
Controle (veículo) 

 

 
- 

 
4,94 ± 0,31 

 
QCT 

 

 
25, v.o. 

 
5,84 ± 0,63 

 
Cimetidina 

 
100, v.o. 

 
2,80 ± 0,23 * 
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Figura 13 - Efeito do QCT sobre o volume do suco gástrico, quando avaliado no modelo 

da ligadura pilórica em ratos 

 

Nos animais controle (0,9 % salina, 10mL/Kg i.d.) a média do volume coletado foi de 

4,94 ± 0,31 mL. QCT (25 mg/Kg i.d.), não foi capaz de alterar o volume do conteúdo gástrico 

(5,84 ± 0,63 mL), quando comparados ao controle. Contudo a Cimetidina, um agonista de 

receptores H-2, foi capaz de reduzir significativamente para 2,80 ± 0,23 mL (p < 0,05) o 

volume da secreção ácida gástrica tanto quando comparado ao controle como ao grupo tratado 

com QCT. Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs Controle (veículo) (ANOVA e 

teste de Student Newman- Keul). 
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5.2.2 Efeito do QCT sobre a acidez gástrica (µEq[H+]/h) do suco gástrico no modelo da 

ligadura pilórica em ratos 

 
 

O efeito do QCT, 25 mg/Kg administrado por via intraduodenal (i.d.), sobre a secreção 

ácida basal, coletada após 4 h de ligação pilórica em ratos, se encontra na Figura 14 e Tabela 

9. Nos animais controle (0,9 % salina, 10mL/Kg i.d.) a média de acidez do suco gástrico foi 

de 58,50 ± 11,08 µEq[H+]/h . QCT (25 mg/Kg i.d.), não foi capaz de alterar a acidez gástrica 

(45,00 ± 7,37 µEq[H+]/h), quando comparados ao controle. Contudo a Cimetidina, um 

agonista de receptores H-2, foi capaz de reduzir significativamente para 21,00 ± 6,02 

µEq[H+]/h (p < 0,05) o volume da secreção ácida gástrica tanto quando comparado ao 

controle.  
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Tabela 9 - Efeito do QCT sobre a acidez gástrica total em ratos com piloro ligado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) para a média 

da acidez gástrica total, expressa em µEq[H+]/h. Nos animais controle (0,9 % salina, 

10mL/Kg i.d.) a média de acidez do suco gástrico foi de 58,50 ± 11,08 µEq[H+]/h . QCT (25 

mg/Kg i.d.), não foi capaz de alterar a acidez gástrica (45,00 ± 7,37 µEq[H+]/h), quando 

comparados ao controle. Contudo a Cimetidina, um agonista de receptores H-2, foi capaz de 

reduzir significativamente para 21,00 ± 6,02 µEq[H+]/h (p < 0,05) o volume da secreção ácida 

gástrica tanto quando comparado ao controle como ao grupo tratado com QCT. Foram 

utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs. Controle (ANOVA e teste de Student Newman- 

Keul). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose ( mg/Kg; via) Acidez Gástrica Total 
(µEq[H+]/h) 

 
Controle (veículo) 

 

 
- 

 
58,50 ± 11,08 

 
QCT 

 

 
25, v.o. 

 
45,00 ± 7,37 

 
Cimetidina 

 
100, v.o. 

 
21,00 ± 6,02 * 
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Figura 14 - Efeito do QCT sobre Acidez Gástrica Total (µEq[H+]/h) do suco gástrico, 

quando avaliado no modelo da ligadura pilórica em ratos 

 

Nos animais controle (0,9 % salina, 10mL/Kg i.d.) a média de acidez do suco gástrico 

foi de 58,50 ± 11,08 µEq[H+]/h . QCT (25 mg/Kg i.d.), não foi capaz de alterar a acidez 

gástrica (45,00 ± 7,37 µEq[H+]/h), quando comparados ao controle. Contudo a Cimetidina, 

um agonista de receptores H-2, foi capaz de reduzir significativamente para 21,00 ± 6,02 

µEq[H+]/h (p < 0,05) o volume da secreção ácida gástrica tanto quando comparado ao 

controle como ao grupo tratado com QCT. Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs 

Controle (ANOVA e teste de Student Newman- Keul). 
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5.3 Efeito do QCT sobre o esvaziamento gástrico em camundongos 

 

 A Figura 15 e Tabela 10 mostram o efeito do QCT, 25 mg/Kg administrado por via 

oral e da atropina (2mg/Kg, v.o.), um anticolinérgico, sobre a retenção do volume gástrico em 

camundongos . O tratamento com QCT não alterou a retenção gástrica de forma significativa 

(5,87 ± 1,92 µg de vermelho de fenol) quando comparado ao grupo controle veículo (6,56 ± 

0,44 µg de vermelho de fenol). Já atropina aumentou significativamente (p < 0,05) a retenção 

gástrica (11,85 ± 0,87 µg de vermelho de fenol) quando comparado ao grupo Controle 

(veículo).  
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Tabela 10 - Efeito do QCT e da Atropina na retenção do volume gástrico em camundongos. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos animais controle (0,9 % salina, 10mL/Kg v.o.) a média foi de 6,56 ± 0,44 µg de 

vermelho de fenol/volume total no estômago. QCT (25 mg/Kg v.o.), não foi capaz de alterar a 

retenção gástrica de forma significativa (5,87 ± 1,92 µg de vermelho de fenol), quando 

comparados ao controle. Contudo a atropina, um anticolinérgico, foi capaz de aumentar 

significativamente (p < 0,05) para 11,85 ± 0,87 µg de vermelho de fenol o volume total no 

estômago tanto quando comparado ao controle como ao grupo tratado com QCT. Foram 

utilizados 8 animais por grupo. * p < 0,05 vs Controle (ANOVA e teste de Student Newman- 

Keul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose ( mg/Kg; via) 
µg de vermelho de 

fenol/volume total no 
estômago 

 
Controle (veículo) 

 

 
- 

 
6,56 ± 0,44 

 
QCT 

 
 

 
25, v.o. 

 
5,87 ± 1,92 

Atropina 2, v.o. 11,85 ± 0,87 * 
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Figura 15 - Efeito do QCT sobre o esvaziamento gástrico em camundongos 

 

Nos animais controle (0,9 % salina, 10mL/Kg v.o.) a média de 6,56 ± 0,44 µg de 

vermelho de fenol/volume total no estômago. QCT (25 mg/Kg v.o.), não foi capaz de alterar a 

retenção gástrica de forma significativa (5,87 ± 1,92 µg de vermelho de fenol), quando 

comparados ao controle. Contudo a atropina, um anticolinérgico, foi capaz de aumentar 

significativamente para 11,85 ± 0,87 µg de vermelho de fenol (p < 0,05) o volume total no 

estômago tanto quando comparado ao controle. Foram utilizados 8 animais por grupo. * p < 

0,05 vs. Controle (veículo) (ANOVA e teste de Student Newman-Keul). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Embora a fitoterapia já agregue um contingente apreciável de trabalhos realizados e 

publicados, constitui, ainda, um vasto campo para pesquisa. Nos últimos dez anos, o número 

de publicações científicas, nos países latino-americanos, aumentou muito (CALIXTO, 2005). 

O interesse pela fitomedicina cresceu e está crescendo, devido à busca de novas alternativas 

terapêuticas para o tratamento de diversas doenças cujos cuidados baseiam-se no uso de 

medicamentos que apresentam uma série de efeitos colaterais e muitas vezes aliviam 

parcialmente os sintomas sem tratar a doença (ALICE et al., 1995).  

 

Dessa forma, o potencial natural encontrado nos países latino-americanos, 

principalmente no Brasil, aliado à diversidade de compostos bioativos encontrados, 

especialmente nas plantas superiores, têm atraído a atenção da comunidade científica e das 

indústrias farmacêuticas que apostam na produção de fitoterápicos como um negócio 

lucrativo, uma vez que a utilização de plantas medicinais atinge um público cada vez maior 

(CALIXTO, 2005). 

 

O aumento do emprego dos produtos naturais traz consigo o uso indiscriminado de 

plantas sem qualquer conhecimento fitoquímico, farmacológico e toxicológico, o que é fato 

preocupante e também chama a atenção dos pesquisadores, uma vez que isto está acontecendo 

com a maioria das espécies vegetais consumidas pela população, em todo país (ALICE et al, 

1995). 

 

A mucosa gástrica é exposta continuamente a agentes potencialemnte prejudiciais, tais 

como, ácido, pepsina, ácidos biliares, condimentos, produtos bacterianos, e medicamentos. 

Estes agentes estão implicados na patogênese da úlcera gástrica e muitos produtos 

farmacêuticos empregados para o tratamento das úlceras não são completamente eficazes, 

além de produzir muitos efeitos adversos (TOMA et al., 2002).  

 

Os produtos derivados de plantas são uma das mais promissoras fontes de novos 

fármacos e têm mostrado resultados satisfatórios no tratamento das úlceras gástricas 

(ALKOFAHI et al., 1999; ZAYACHKIVSKA et al., 2004). Dentre estes compostos, 

encontram-se os açúcares (GHARZOULI et al., 2001). 

 



                                                                    

 

92

A família Sapindaceae compreende 140 gêneros e cerca de 2000 espécies distribuídas 

predominantemente nos trópicos e subtrópicos. O gênero Magonia apresenta duas espécies 

existentes no Brasil e Bolívia, a Magonia glabrata St Hill (Fig.1), conhecida popularmente 

como “tingui-de-bola”, é uma pequena árvore muito conhecida pelo homem do campo por 

suas características tóxicas. A infusão da casca das raízes é empregada para “tinguijar” os 

peixes nas lagoas e rios (BRAGA, 1976). 

 

 A partir da fração metanólica obtida do fracionamento do extrato etanólico da casca 

dos frutos (pericarpo) de M. glabrata St. Hill foi possível o isolamento do constituinte 

químico 2-O-metil-L-inositol, também conhecido como Quebrachitol (QCT), estudado neste 

trabalho na avaliação da atividade gastroprotetora. 

 

O inositol é um poliálcool cíclico contendo um anel de seis átomos de carbono e seis 

grupos OH (cicloexanopoliol), sendo um importante constituinte celular, estando envolvido 

em diferentes processos bioquímicos. Em mamíferos o inositol existe principalmente sob a 

forma de derivados fosforilados, os quais participam da comunicação celular. Podem ser 

arranjados em nove estereoisômeros: scilo, mio, neo, epi, D e L quiro, cis, muco e allo 

(ALMEIDA et al., 2003). 

 

Embora os inositóis tenham sido identificados há mais de 100 anos na urina de 

pacientes diabéticos, o papel desta substância na nutrição animal não foi estudado até 1951, 

quando se descobriu que eles têm ação lipotrópica (BEST et al., 1951) e hepatoprotetora 

(GARGINI, 1951). O papel nutricional foi descoberto mais tarde quando se descobriu que era 

essencial para o crescimento celular. O mio-inositol é o mais abundante na natureza, sendo 

produzido a partir da glicose (COHEN et al., 1986). A fonte do inositol da dieta vem de frutos 

e grãos de cereais, na forma de ácido fítico (mio-inositol hexafosfato). O inositol é absorvido 

no trato gastrintestinal e metabolizado em glicose, sendo a concentração no plasma humano 

em torno de 28 μM (5mg/L), com altas concentrações no músculo cardíaco, cérebro, e 

músculos esqueléticos. A urina contém baixas concentrações, mas aumenta em pacientes 

diabéticos devido provavelmente à competição entre o inositol e a glicose pela absorção no 

túbulo renal (MARCUS; COULSTON, 1996). 

 

O inositol é um intermediário chave no ciclo do fosfatidil-inositol. O controle da 

hidrólise do PI(4,5)P2 (fosfatidilinositol 4,5-difosfato) é agora reconhecido por ser um dos 
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mecanismos fundamentais na comunicação intercelular. Um grande número de 

neurotransmissores e hormônios utilizam este mecanismo de transdução/amplificação para 

provocar as respostas celulares. O Ins(1,4,5)P3 (1D-mio-inositol 1,4,5-trifosfato), 

hidrossolúvel, liga-se a um receptor intracelular específico e mobiliza o Ca2+ presente no 

retículo endoplasmático de um grande número de sistemas celulares diferentes. Existe certo 

número de substâncias que podem bloquear estes receptores e o mais poderoso já identificado 

é a heparina (NISHIZUKA et al., 1988). O Ins(1,4,5)P3 é responsável pela regulagem de 

numerosos processos celulares, como a secreção, o metabolismo, a contração e a proliferação. 

O Ins-1,2-diacilglicerol (1D-mio-inositol 1,2-diacilglicerol) que fica na membrana plasmática 

e age ativando a proteína quinase C (PKC). Esta enzima estimula a fosforilação de numerosas 

proteínas intracelulares (NISHIZUKA et al., 1988; WOOTEN et al., 1984). 

 

A sugestão de que o lítio pode tratar distúrbios maníacos via redução dos níveis de 

inositol levou a estudos mostrando que doses farmacológicas de inositol podem reverter os 

efeitos comportamentais do lítio em animais e os efeitos colaterais do lítio em humanos 

(SILVERSTONE; MCGRATH; KIM, 2005). Além disso, estudos demonstraram níveis 

reduzidos de inositol em pacientes deprimidos, comprovando a eficácia do inositol na 

depressão (BENJAMIN et al., 1995). 

 

Além das ações fisiológicas relacionados ao mio-inositol, outros compostos derivados 

do inositol, encontrados em plantas também demonstraram ações farmacológicas, o D-

chiroinositol é estruturalmente relacionado ao fosfatidil-inositol fosfato que participa das vias 

que sinalizam para a liberação de insulina e estimula o transporte de glicose (HOLMAN; 

KASUGA, 1997). O D-pinitol (1D-3-O-metil-chiroinositol), um 3 metóxi análogo do D-

chiroinositol e princípio ativo da tradicional planta anti-diabética Boungainvillea spectabilis, 

tem sido identificado como um participante ativo, sendo responsável por produzir a 

concentração de glicose em ratos diabéticos (HOLMAN; KASUGA, 1997) e possui ações 

antiinflamatórias (BATES; JONES; BAILEY, 2000). Além disso, o ácido fítico demonstrou 

potente atividade antioxidante (MURAOKA; MIURA, 2004) e ações contra alguns tipos de 

câncer como o pancreático (SOMASUNDER et al., 2005).  

 

Evidências clínicas e experimentais sugerem que o estresse oxidativo está envolvido 

em algumas patologias gastrintestinais, incluindo a úlcera gástrica. Frutas e legumes contêm 

constituintes químicos bioativos, os quais têm a capacidade de scavenging (“varrer”) radicais 
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livres, reduzindo o estresse oxidativo e promovendo a gastroproteção (LIGUMSKY et al., 

1995; THOMPSON et al., 2006). Quebrachitol (2-O-metil-L-inositol) é um derivado natural 

cíclico (CLARK, 1936; LEMOS et al., 2006) e possui efeitos fisiológicos similares a outros 

inositóis. Apresenta também uma propriedade de estabilização de membrana e age como um 

crioprotetor (ORTHEN; POPP, 2000; HINCHA; HAGEMANN, 2004).  

 

Embora o QCT tenha uma estrutura semelhante à glicose e também possua um sabor 

adocicado, quando ingeridos por via oral, não leva a hipoglicemia, não aumenta a taxa de 

glicemia, e tampouco leva a deposição de glicogênio no fígado (McCANCE; LAWRENCE, 

1933). O papel de QCT atuando como scavenging de peroxinitrito (ONOO-) e seu efeito 

laxativo, foram descritos na literatura (AUROSSEAU et al., 1964; KIM et al., 2004). QCT 

mostrou capacidade de scavenging de radicais livres em doseamento de DPPH (1,1-diphenyl-

2-picrylhy-drazyl) (LEMOS et al., 2006) e citoproteção contra a morte celular induzida por 6-

OHDA em células mesencefálicas de ratos in vitro (NOBRE JUNIOR et al., 2006). 

 

Sendo relatadas as ações farmacológicas atribuídas ao quebrachitol, assim como as 

atividades biológicas apresentadas por outros inositóis, como o mio-inositol, o trabalho 

objetivou estudar o efeito gastroprotetor do QCT, isolado de M. glabrata St. Hill, avaliando os 

possíveis mecanismos de ação envolvidos, através de modelos experimentais clássicos de 

úlcera gástrica induzida por etanol e indometacina em camundongos, além de avaliar o efeito 

do QCT na secreção gástrica e no esvaziamento gástrico. 

 

O álcool é a causa mais comum de ulceração gástrica entre os homens. É conhecido 

como uma substância necrosante que causa injúria na mucosa gástrica e, sua ingestão 

excessiva, pode resultar em gastrite, caracterizada por edema na mucosa, hemorragias 

subepteliais, esfoliação celular e infiltração de células inflamatórias (GUSLANDI, 1987). O 

etanol absoluto rapidamente promove a formação de lesões hemorrágicas na mucosa gástrica, 

sendo devido a uma reação inflamatória aguda que provoca como característica comum, um 

aumento na permeabilidade vascular (SZABO et al., 1985). 

 

No estômago o álcool interfere na secreção de ácido gástrico, um efeito possivelmente 

mediado pela histamina e gastrina. A barreira da mucosa é a principal proteção da mucosa 

gástrica contra o ácido gástrico e o etanol em altas concentrações aumenta a permeabilidade 

epitelial como conseqüência de mudanças no potencial celular, causando re-difusão de íons 
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H+ (DAVENPORT, 1967, 1969). Nesse órgão também causa depleção dos grupos 

sulfidrílicos, que são necessários para estabilização das membranas celulares, bem como na 

eliminação de radicais livres. Ainda no estômago, o etanol influencia a atividade da 

musculatura e reduz o fluxo sanguíneo gástrico, provocando estase, congestão capilar e 

aumento da permeabilidade vascular, aumentando os riscos de hemorragias, hiperemia, erosão 

e necrose tecidual com formação de estrias, associados às injúrias macroscópicas e 

histológicas na mucosa (MACMATH, 1990; BODE; BODE, 1997; SANTOS; RAO, 2001). A 

congestão capilar é quase sempre acompanhada de estase circulatória que não está associada 

somente com a constrição de vênulas na submucosa, mas também com a dilatação de 

arteríolas na submucosa (BOU-ABBOUD et al., 1988; OATES; HAKKINEN, 1988). 

 

Além dos danos causados aos microvasos, o etanol pode causar dano direto à célula da 

mucosa gástrica. Estes efeitos somados levam à liberação de mediadores inflamatórios e 

vasoconstritores de artérias na submucosa, podendo resultar em isquemia, liberação de 

endotelina e degranulação de mastócitos. Mediadores vasoativos como a histamina, agem na 

microvasculatura, desencadeando uma séria de eventos que podem causar danos no tecido 

submucoso (AL-HARBI et al., 1997; GONZALEZ et al., 2001; TAN et al., 2002; 

MATSUDA et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2004). Fisiopatologicamente, as lesões na mucosa 

provocadas pelo álcool podem ser mediadas ou moduladas, diretamente ou indiretamente, por 

várias moléculas celulares, tais como as ciclooxigenases (COX), lipoxigenases, diversas 

citocinas, citocromo P450 2E1, tromboxanos e radicais livres derivados do oxigênio 

(ROBERT et al., 1979; TARNAWSKI et al., 1988). Alguns produtos do metabolismo do 

ácido araquidônico têm sido implicados na patogênese da injúria gástrica causada por etanol 

(PESKAR et al., 1986; SAMONINA et al., 2004). Os produtos da via 5-Lipoxigenase 

parecem ter papel chave no desenvolvimento de úlcera induzida por agentes irritantes como o 

etanol (LANGE; PESKAR; PESKAR, 1985).  

 

O etanol também causa depleção de muco, possivelmente por mobilizar os 

mucopolissacarídeos da mucosa para o lúmem, reduzindo a capacidade secretória de muco do 

estômago, contribuindo assim, para a formação de úlceras (CHO et al., 1983; ISHIHARA et 

al., 1988). A liberação de muco em resposta a aplicação de agentes irritantes possui um papel 

importante no reparo do epitélio e no processo de restituição. Alguns autores demonstraram 

que o óxido nítrico e as prostaglandinas são capazes de aumentar a secreção de muco no 

estômago (ROWN; HANSON; WHITTLE, 1992). 
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No modelo de úlcera induzida por etanol em camundongos, a administração oral de 

QCT nas doses de 12,5, 25 ou 50 mg/Kg, preveniu o aparecimento de lesões na mucosa 

gástrica. As doses inibiram em 69, 64 e 53 %, respectivamente, o percentual de área gástrica 

ulcerada em comparação com o grupo controle veículo, assim como o Misoprostol (50 μg/Kg, 

v.o.), um análogo das prostaglandinas do tipo E1 (PGE1), que inibiu em cerca de 61 %.  

 

Sabe-se que a inibição de amabas as isoformas as ciclooxigenase (COX-1 e COX-2) 

induz a formação de úlcera gástrica (SULENYMAN et al., 2004). Indometacina é um inibidor 

não seletivo de COX, que age por múltiplos mecanismos, incluindo supressão de PS's e 

produção de leucotrienos, o que resulta no aumento da susceptibilidade à lesões da mucosa e 

ulcerações gastroduodenais (BATISTA et al., 2004). As PG's têm efeito gastroprotetor, cujo 

mecanismo envolve o aumento de muco e bicarbonato, além do aumento do fluxo sanguíneo 

da mucosa (KANATANI et al., 2004). Dessa forma, o modelo de úlcera induzida por 

indometacina é um protocolo bastante utilizado para estudo de substâncias isoladas com 

atividade antiulcerogênica. 

 

Com o objetivo de avaliar a capacidade da QCT em inibir os danos gástricos causados 

pelos AINES, realizamos um modelo clássico de indução da lesão gástrica por indometacina. 

QCT, nas doses de 12,5, 25 mg/Kg, v.o., foi capaz de prevenir o aparecimento de lesões 

gástricas em animais submetidos ao tratamento com este antiinflamatório não-esteroidal, na 

sua dose ulcerogênica. Já na dose de 50 mg/Kg, v.o., o QCT não conseguiu promover 

significativa inibição do processo ulcerogênico em comparação com o grupo controle veículo. 

Os resultados sugerem um possível envolvimento da estimulação ou preservação da liberação 

de PG’s, ou uma inibição de LTs no efeito citoprotetor/antiulcerogênico do QCT, nas doses 

de 12,5 e 25 mg/Kg, v.o. Vários compostos com potencial gerador de PG’s têm sido relatados 

como protetores de mucosa gástrica contra vários agentes ulcerogênicos (FRANZONE; 

CIRILLO; CRAVANZOLA, 1988; DAJANI; AGRAWAL, 1995).  

 

É bem conhecido que as PG’s têm efeito anti-secretório e gastroprotetor (ROBERT et 

al., 1979). O mecanismo pelo qual as PG’s protegem a mucosa não foi completamente 

esclarecido, mas o aumento da secreção de muco e bicarbonato é uma possível explicação 

(SMEDIFORDS; JOHANSSON, 1986; WILSON et al., 1986) assim como o aumento do 

fluxo sanguíneo na mucosa gástrica (COLTON et al., 1978). Dessa forma, os AINES atuam 
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aumentando a susceptibilidade da mucosa gástrica a lesões. As complicações causadas pelo 

consumo abusivo destas substâncias, resultam em maior parte, da inibição da isoenzima 

ciclooxigenase do tipo 1 (COX-1). A COX-1 é responsável por manter a integridade da 

mucosa e fluxo sanguíneo enquanto a ciclooxigenase do tipo 2 (COX-2) está envolvida no 

processo inflamatório (VANE; BOTTING, 1998). Pesquisas extensivas têm levado à síntese 

de inibidores altamente seletivos de COX-2 que, presumivelmente, possuem menos efeitos 

danosos sobre o trato gastrintestinal. Recentemente, a teoria de segurança dos inibidores 

seletivos de COX-2 tem sido mudada mostrando que a COX-2 está envolvida na fisiologia 

renal (ROSSAT et al., 1999), participa na defesa da mucosa gástrica (SCHMASSMANN et 

al., 1998; MARICIC et al., 1999), contribui para a síntese de prostaglandinas no estômago de 

rato (TEGEDER et al., 2000), e que, a COX-1, está envolvida no processo inflamatório 

(LANGEBACH et al., 1995). Tanaka et al. (2004) evidenciaram que os inibidores não-

seletivos de COX como a indometacina, o naproxen e o diclofenaco, inibem as 

prostaglandinas E2 (PGE2) e aumentam a motilidade gástrica causando sérias lesões 

gástricas, e sugerem que as propriedades ulcerogênicas dos AINES não acontecem unicamente 

por inibição da COX-1, mas requer a inibição de ambas as isoenzimas (COX-1 e COX-2) 

(TAKEUCHI et al., 2004). 

 

A ação protetora das PG’s na mucosa gástrica é mediada pelo aumento na produção de 

muco e secreção de bicarbonato, modulação da secreção do ácido gástrico, inibição da 

liberação de mediadores inflamatórios por mastócitos e na manutenção do fluxo sanguíneo 

durante a exposição a agentes irritantes (BATISTA et al., 2004). É conhecido que a 

prostaglandina E2 (PGE2) possui uma ação protetora contra a lesão gástrica provocada pelo 

etanol (GLAVIN et al., 1996) e que essa proteção decorre de um aumento de guanosina-3’,5’-

monofosfato cíclica (GMPc) intracelular, que é mediado via aumento da concentração de 

cálcio intracelular livre e pela produção de óxido nítrico (SAKAI et al., 1995).   

 

Para avaliarmos uma efetiva participação das prostaglandinas no efeito gastroprotetor 

do QCT, utilizamos o misoprostol, um análogo das prostaglandinas do tipo E1 (PGE1), bem 

como indometacina, um inibidor da síntese de PG’s.  

 

Os resultados obtidos mostram que o misoprostol (50 μg/Kg, v.o.) inibiu 

significativamente o aparecimento das lesões gástricas quando comparado com o controle 

veículo. Esse resultado reflete bem os dados obtidos na literatura, os quais demonstram que o 



                                                                    

 

98

aparecimento de úlceras induzidas por etanol é inibido pela liberação de prostaglandinas 

endógenas na superfície da mucosa gástrica (HOLLANDER et al., 1984). O misoprostol inibe 

a secreção de ácido gástrico, tanto no estado basal quanto em respostas a alimentos, 

histamina, pentagastrina e cafeína, através de uma ação direta sobre a célula parietal. Além 

disso, essa substância aumenta o fluxo sanguíneo da mucosa e a secreção de muco e 

bicarbonato (RANG et al., 2004). Tanto o efeito gastroprotetor promovido pelo QCT quanto 

pelo misoprostol, foram revertidos pelo pré-tratamento com indometacina (10 mg/Kg, v.o.), 

sugerindo que as PG’s possuam um papel importante no mecanismo de gastroproteção do 

QCT. Possivelmente, o QCT poderia estar modulando a secreção gástrica ou promovendo um 

aumento na liberação de PG’s e conseqüentemente, aumento no fluxo sanguíneo gástrico, na 

produção de muco e bicarbonato. 

 

A descoberta do óxido nítrico (NO) como um agente de sinalização celular foi um dos 

mais importantes acontecimentos na fisiologia humana dos anos 80-90. O NO é um gás de 

radical livre e não carregado que tem chamado a atenção pela sua participação na sinalização 

de inúmeros processos fisiológicos tais como: relaxamento do músculo liso e vasodilatação, 

neurotransmissão, agregação plaquetária, regulação dos mecanismos pró e anti-apoptóticos, 

controle da pressão arterial e fluxo sanguíneo regional (RADOMSKI; MONCADA, 1993; 

KIM et al., 2001). Além disso, a produção excessiva ou ação inadequada de NO pode estar 

envolvida em vários processos patológicos como doenças inflamatórias, câncer e doenças 

neurodegenerativas (RANG et al., 2004). 

 

Nas células do endotélio vascular, na presença do oxigênio molecular, as enzimas 

óxido nítrico sintases (NOS) catalisam a oxidação de cinco elétrons da L-Arginina, um 

aminoácido endógeno, produzindo o radical livre gasoso, NO e L-citrulina (MARLETTA, 

1993; BUTTLER; FLITNEY; WILLIANS, 1995; KUO; SCHROEDER, 1995). Atualmente, 

existem três isoformas conhecidas das NOS: uma forma induzível (iNOS ou NOS-II) e duas 

formas constitutivamente expressas, sendo denominadas de NOS endotelial (eNOS ou NOS-

III) e NOS neuronal (nNOS ou NOS-I) (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991; 

PFEILSCHIFTER et al., 2001). 

 

A iNOS é induzida principalmente por estímulos pró-inflamatórios e produz uma 

quantidade de NO aproximadamente 10.000 vezes maior do que as isoformas constitutivas. 

Sob condições fisiológicas as células produzem apenas pequenas quantidades de NO, e essa 
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produção depende das enzimas constitutivas (eNOS e nNOS), indicando que o NO atua 

diretamente no controle de diversas respostas celulares. A eNOS produz NO para manutenção 

da homeostase vascular normal,  é encontrada, além do endotélio, nos miócitos cardíacos, nas 

células mesangiais renais, nos osteoclastos, osteoblastos, plaquetas e possui uma atividade 

basal que é inibida por inibidores da NOS, como o NG-nitro-L-arginina-metilester (L-NAME) 

e NG-monometil-L-arginina (L-NMMA) (FLEMING; BUSSE, 1999; RANG et al., 2004). O 

NO produzido pela ação da nNOS possui função de neurotransmissão, mas também pode ser 

utilizado para a regulação do tônus muscular do trato gastrintestinal (TGI) e músculo 

esquelético (FORSTERMANN et al., 1994; EISERICH; PATEL; ODONNELL, 1998).  

 

No estômago o NO possui um importante papel na preservação e reparo de injúrias no 

TGI, participando no controle da produção de muco e secreção de bicarbonato, na regulação 

do fluxo sanguíneo capilar da parede gastrintestinal, além de atuar como agente citoprotetor, 

antiinflamatório e como complemento aos efeitos protetores das prostaglandinas no estômago 

(WALLACE; GRANGER, 1996; MUSCARA; WALLACE, 1999). Estudos mostram que a 

presença de NO em baixas concentrações está associada aos efeitos benéficos no TGI, 

enquanto o NO em altas concentrações pode induzir a formação de radicais derivados do 

nitrogênio, que são tóxicos para várias linhagens celulares (WALLACE; MILLER, 2000).  

 

Os resultados obtidos com a avaliação do papel do óxido nítrico no efeito 

gastroprotetor do QCT no modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos, 

mostram que, os animais que receberam L-NAME (20 mg/Kg, i.p.), apresentaram uma 

extensa área gástrica ulcerada, após a administração do etanol absoluto, semelhante ao grupo 

controle veículo. O QCT (25 mg/Kg, v.o.) conseguiu inibir o aparecimento das lesões 

gástricas em cerca de 64 %, e esse efeito gastroprotetor foi revertido com o pré-tratamento 

com L-NAME. De forma semelhante, observamos que a L-Arginina (600 mg/Kg, i.p.) 

reduziu o percentual de área gástrica ulcerada, em comparação com o grupo controle veículo, 

e esse efeito também foi revertido no pré-tratamento com L-NAME. Nahavandi et al. (1999) 

demonstraram que o L-NAME aumenta e a L-Arginina diminui a quantidade e intensidade da 

lesão provocada por álcool no estômago de ratos. Além disso, a L-Arginina acelera a 

cicatrização da úlcera gástrica estimulando fatores envolvidos na microcirculação e 

angiogênese (KONTUREK et al., 1993). Assim, nossos resultados sugerem uma possível 

participação do óxido nítrico no efeito gastroprotetor do QCT. O QCT poderia estar atuando 

de modo a facilitar um maior fornecimento de NO, talvez por induzir um aumento na 
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expressão das NOS constitutivas, ou até mesmo aumentar a eficiência de suas ações 

catalíticas. Além disso, o QCT poderia atuar também inibindo competitivamente uma ação 

efetiva do L-NAME sobre as NOS. Alguns autores mostraram que drogas que aumentam a 

liberação de NO constitutivo protegem a mucosa gástrica contra os AINES, além de aumentar 

a cicatrização da úlcera induzida por esses fármacos (CALATAYUD et al., 1999; ELLIOTT; 

MCKNIGHT; CIRINO, 1995). 

 

Como foi visto anteriormente, o óxido nítrico pode atuar complementando o efeito 

gastroprotetor promovido pelas prostaglandinas (SAKAI et al., 1995; WALLACE; 

GRANGER, 1996; MUSCARA; WALLACE, 1999). Sabe-se também que o NO é capaz de 

aumentar a permeabilidade vascular e a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias 

(RANG et al., 2004). Estudos mostram que existe uma modulação cooperativa na defesa da 

mucosa gastrintestinal promovida pelas PG’s e o NO (WALLACE, 1996). Hristovska et al. 

(2007) demonstraram que a PGE2 causava vasodilatação através da ativação de eNOS. Com 

relação ao nosso trabalho, os dados supracitados são de fundamental importância, pois 

poderíamos reforçar a hipótese de uma possível interação entre esses dois mediadores visto 

que conseguimos demonstrar suas participações no efeito gastroprotetor promovido pelo 

QCT. 

 

Os canais de potássio ATP-dependentes (KATP) pertencem a uma grande família de 

proteínas de membrana. Estes canais regulados por ligantes são definidos tendo por base a sua 

sensibilidade ao ATP intracelular, que inibe sua atividade. Foram descobertos inicialmente no 

coração (NOMA, 1983) e posteriormente em outros tecidos como o pâncreas (ASHCROFT et 

al., 1984), músculo esquelético (SPRUCE; STANDEN; STANFIELD, 1985), músculo liso 

(STANDEN et al., 1989), rim (HUNTER; GIEBSCH, 1988) e cérebro (ASHFORD et al., 

1988). O papel fisiológico dos canais de KATP tem sido mais bem caracterizado nas células β-

pancreáticas. Nestas células, o aumento na concentração de ATP e do metabolismo da glicose 

fecha os canais de KATP (COOK et al., 1988). No sistema vascular, esses canais estão 

implicados no relaxamento do músculo liso vascular, possuindo um papel importante no 

controle da pressão sanguínea (NELSON; QUAYLE, 1995). Essa vasodilatação pode ser 

bloqueada pela glibenclamida, uma sulfonilréia que causa bloqueio dos canais KATP (BEECH 

et al., 1993). Tem sido postulado que os canais de KATP estão envolvidos em uma variedade 

de funções fisiopatológicas do estômago tais como: regulação do fluxo sanguíneo, secreção 

de ácido gástrico e contratilidade do estômago (TOROUDI et al., 1999). 
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Alguns compostos como diazóxido, cromacalina, pinacidil e o nicorandil são 

substâncias que ativam e abrem os canais de potássio em diversos tecidos, causando 

hiperpolarização da membrana plasmática e redução da atividade elétrica (ASHCROFT; 

GRIBLLE, 2000; JAHANGIR; TERZIC; SHEN, 2001). Trabalhos recentes estudando os 

efeitos do diazóxido no estômago demonstraram que ele inibiu as lesões na mucosa gástrica 

induzidas por etanol, enquanto a glibenclamida, um agente hipoglicemiante oral que estimula 

a secreção de insulina por bloquear os canais de potássio ATP-dependentes, aumentou as 

lesões gástricas (TOROUDI et al., 1999). A diminuição do fluxo sanguíneo gástrico é uma 

das possibilidades pelas quais a glibenclamida poderia aumentar as lesões gástricas induzidas 

por etanol. Também foi mostrado que o efeito lesivo direto da indometacina na mucosa 

gástrica de rato pode ser agravado pelo uso da glibenclamida. Entretanto esse efeito pode ser 

inibido com o uso de cromacalina ou diazóxido (AKAR et al., 1999; GOMES et al., 2006). 

Peskar et al. (2002) demonstraram que a gastroproteção promovida pelas prostaglandinas é 

inibida não somente pela indometacina, mas também pela glibenclamida. Estes dados 

sugerem que o mecanismo de ação das prostaglandinas endógenas e exógenas envolve a 

ativação dos canais de KATP. Assim, todos esses trabalhos sugerem que a modulação, tanto da 

abertura como do fechamento dos canais de KATP, no estômago, pode ser um mecanismo de 

defesa da mucosa gástrica e agressões externas. 

 
 A capacidade da glibenclamida e do diazóxido de alterar a resposta de algumas drogas 

tem sido aceita como evidência para sugerir o envolvimento dos canais de KATP nos eventos 

biológicos que resultam em gastroproteção (STANDEN et al., 1989). No presente estudo, 

avaliamos o papel dos canais de KATP no efeito gastroprotetor do QCT no modelo de lesão 

gástrica induzida por etanol em camundongos. O QCT (25 mg/Kg, v.o.) conseguiu reduzir, de 

forma significativa, o percentual de área gástrica ulcerada em comparação com o grupo 

controle veículo. De forma semelhante, o diazóxido (3 mg/Kg, i.p.) também inibiu o 

aparecimento das lesões gástricas em comparação com o mesmo grupo controle veículo. O 

efeito gastroprotetor promovido por essas duas substâncias foi revertido na presença de 

glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.). Esses resultados sustentam a hipótese de uma possível 

participação dos canais de KATP no efeito gastroprotetor do QCT. Avaliando os resultados até 

o presente momento, podemos sugerir ainda que a participação das prostaglandinas e do óxido 

nítrico no efeito gastroprotetor do QCT, confirmada após a realização dos experimentos de 

lesão gástrica induzida por etanol, poderia estar acoplada a um sistema de abertura de canais 
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de potássio sensíveis ao ATP, com conseqüente relaxamento endotelial na vasculatura 

gástrica e aumento do fluxo sanguíneo na região afetada, impedindo assim a formação das 

úlceras. 

 

Uma das mais interessantes substâncias obtidas da pimenta vermelha (Pipper) é a 

capsaicina. Essa substância age sobre os neurônios sensoriais estimulando os receptores de 

membrana, predominantemente receptores vanilóides (TRPV1), liberando neuropeptídeos tais 

como substância P e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). Em pequenas 

doses, a capsaicina funciona como um potente gastroprotetor, estimulando a microcirculação 

gástrica, porém em altas doses, ela destrói seletivamente as terminações neuronais das fibras 

C resultando em uma inativação dos nervos sensoriais e perda dos reflexos nos quais estes 

nervos estão envolvidos (SZOLCSANYI; BAETHO, 2001; EVANGELHISTA, 2006). 

 

Evidências mostram que, no estômago, os nervos sensoriais aferentes sensíveis à 

capsaicina estão envolvidos no mecanismo de defesa local contra a formação de úlceras 

gástricas e que a administração oral de capsaicina exerce proteção contra lesões gástricas 

induzidas por etanol (PARK et al., 2000). 

 

Com base no exposto acima, decidimos investigar o papel das fibras aferentes 

sensíveis à capsaicina no efeito gastroprotetor do QCT em modelo de lesão gástrica induzida 

por etanol. Para tanto, utilizamos capsaicina em uma pequena dose oral (3 mg/Kg), e também 

a capsazepina, um antagonista específico dos receptores TRPV1.  

 

QCT não reduziu o percentual de área gástrica ulcerada em comparação com o grupo 

controle veículo, enquanto a capsaicina reduziu significativamente a porcentagem da área 

ulcerada em relação ao controle (veículo). O efeito gastroprotetor promovido por QCT não foi 

revertido na presença de capsazepina, enquanto o efeito da capsaicina foi abolido quando os 

animais eram pré-tratados com capsazepina. Esses resultados evidenciam a não participação 

das fibras sensoriais aferentes no mecanismo de ação do QCT. Acredita-se que o mecanismo 

pelo qual a capsaicina exerce sua gastroproteção, deve-se às prostaglandinas e ao aumento da 

microcirculação na mucosa gástrica via NO, aumento na secreção de muco e bicarbonato, 

efeitos estes, mediados pela ativação dos neurônios sensoriais aferentes no estômago (KATO 

et al., 2003). 
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Como já tínhamos evidenciado anteriormente uma possível participação das 

prostaglandinas, dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP) e do NO, no efeito 

gastroprotetor do QCT, podemos sugerir que esta poderia atuar promovendo gastroproteção 

de forma inespecífica através de um complexo sistema que envolveria a liberação de NO e 

PG’s, sendo que as PG’s poderiam atuar, tanto via canais de KATP como por ativação de eNOS 

e conseqüente liberação de NO, e este, por sua vez, poderia levar novamente à uma liberação 

de PG’s, principalmente PGE2, como também poderia atuar diretamente via canais de KATP. 

Todos esses efeitos somados levariam a um aumento no fluxo sanguíneo gástrico, na secreção 

de muco e bicarbonato e no poder de cicatrização das úlceras. Contudo, essas ações ainda 

precisam ser investigadas de forma mais detalhadas para que possamos evidenciar de maneira 

efetiva, possíveis mecanismos pelos quais o QCT atuaria levando a uma gastroproteção. 

 

Um ponto essencial para o nosso trabalho seria avaliar um possível efeito antioxidante 

promovido pelo QCT, pois como vimos anteriormente, a indução de lesão gástrica por etanol 

ocorre de maneira multifatorial e o estresse oxidativo com certeza se apresenta como um dos 

fatores mais importantes na fisiopatologia das úlceras gástricas induzidas por etanol. 

 

Estudos têm demonstrado que as lesões induzidas pelo etanol são oriundas de dano 

direto às células da mucosa gástrica, resultando no desenvolvimento de radicais livres e, 

consequentemente, lipoperoxidação. Compostos antioxidantes podem ser ativos, nesse 

modelo experimental, complexando-se com os radicais livres e, assim, produzir efeitos 

antiulcerogênicos (MATSUDA et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2004). De certa forma, isso 

explica o fato da NAC (750 mg/Kg, v.o.) ter conseguido reduzir o percentual de área gástrica 

ulcerada em comparação com o grupo controle veículo.  

 

Etanol, ainda, depleta os níveis de grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH), 

contidos nos tecidos estomacais, e a restauração destes parece ser importante na 

gastroproteção. Os radicais livres citotóxicos parecem ser detoxificados por ligação com 

glutationa (GSH), o maior componente endógeno do “pool” dos NP-SH (PARK et al., 2000; 

GONZALES et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2004).  

 

A glutationa (GSH) é um tripeptídeo composto de glutamato, glicina e cisteína. A 

atividade antioxidante do GSH é mediada por dois mecanismos: primeiro, o GSH pode 

diretamente remover radicais livres; segundo, ela pode funcionar como um substrato para a 
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glutationa peroxidase (GPX), eliminando peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos no citosol 

e mitocôndrias (REED; FARISS, 1984). Na década de 80, um grande número de 

pesquisadores relatou sobre a importância do GSH na defesa da mucosa gástrica. Essa tese foi 

inicialmente baseada na observação de que, tanto no homem como em animais, o GSH está 

presente em altas concentrações no estômago quando comparado com outros órgãos, 

sugerindo seu papel protetor como um composto antioxidante endógeno (MILLER et al., 

1985; MUZUI; DOTEUCHI, 1986). 

 

Normalmente, o GSH atua como um seqüestrador de radicais livres e de substâncias 

tóxicas presentes no TGI, produzidas durante a alimentação (SHIRIN et al., 2001). Sob 

condições de estresse oxidativo, como no tratamento com etanol, as espécies reativas de 

oxigênio são reduzidas pelo GSH com a concomitante formação de glutationa oxidada 

(GSSG). Além da sua ação como um antioxidante químico, o GSH também atua na primeira 

linha de defesa antioxidante como um cofator da glutationa peroxidase na redução de 

peróxidos que também resulta na formação de GSSG (CNUBBEN et al., 2001). 

 

Na tentativa de determinar uma possível ação antioxidante do QCT, avaliamos a 

participação dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) no efeito gastroprotetor desse 

açúcar em modelo de úlcera induzida por etanol. Os resultados mostram que o etanol 

promoveu depleção dos grupos sulfidrílicos não-protéicos na mucosa gástrica. A 

administração de NAC (750 mg/Kg, v.o.) foi efetiva em restabelecer os níveis de NP-SH no 

estômago. De forma semelhante, a administração de QCT (25 mg/Kg, v.o.) também foi capaz 

de restaurar, não completamente, mas de maneira significativa, os níveis de NP-SH na 

mucosa gástrica, reduzidos após a administração de etanol absoluto. Esses resultados sugerem 

que, possivelmente, o QCT seja capaz de promover gastroproteção através de um mecanismo 

que dependa também de uma ação antioxidante. Além disso, esses dados obtidos conseguem 

refletir estudos já estabelecidos na literatura os quais demonstram o papel antioxidante in 

vitro atribuído ao QCT (LEMOS et al., 2006). 

 

No estudo da secreção ácida, QCT e a cimetidina produziram efeitos diferentes. A 

cimetidina diminuiu ambos, o volume da secreção e acidez total no estômago, de acordo com 

observações em estudos prévios (OKABE et. al., 1977). Isto sugere que QCT (25 mg/Kg, 

v.o.) não interfere na secreção ácida gástrica. 
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Os agentes anticolinérgicos, incluindo a atropina, são conhecidos inibidores da 

motilidade gástrica, efeito que pode levar à demora na cicatrização de úlceras gástricas, via 

retardo do esvaziamento gástrico (DRAGSTEDT; WOODWARD, 1970). O esvaziamento 

gástrico é uma das funções motoras mais importantes do trato gastrintestinal (HEADING et 

al., 1992). Ele regula a velocidade de absorção de nutrientes e fármacos (McHUGH, 1983) 

por controlar as interrelações complexas de macanismos miogênicos neurais e hormonais 

(COOKE, 1975). No presente estudo, QCT (25 mg/Kg, v.o.) não foi capaz de alterar o tempo 

de esvaziamento gástrico em relação ao controle (veículo), enquanto a atropina (2 mg/Kg, 

v.o.) foi capaz de ratardar o tempo de esvaziamento gástrico quando comparado ao grupo 

controle. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 



                                                                    

 

107

7 CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos, no presente estudo, com o 2-O-metil-L-inositol (QCT), uma 

substância isolada de Magonia glabrata St. Hill nos permitiram delinear as seguintes 

conclusões: 

 

• QCT demonstrou atividade gastroprotetora em modelos de lesões gástricas 

induzidas por etanol e indometacina em camundongos.  

 

• No modelo de lesões gástricas induzidas por etanol, tanto o L-NAME, um inibidor 

não seletivo da NOS, como a glibenclamida, um antagonista de canais de potássio 

ATP dependentes (KATP), reverteram, de maneira significativa, a gastroproteção 

promovida pelo QCT, sugerindo uma possível participação do óxido nítrico e dos 

canais de KATP no seu efeito protetor. 

 

• As prostaglandinas (PG’s) também parecem possuir um papel importante no 

mecanismo de ação do QCT, visto que a indometacina, um inibidor não seletivo da 

ciclooxigenase, conseguiu inibir significativamente seu efeito gastroprotetor nas 

lesões gástricas induzidas por etanol. 

 

• Os receptores TRPV1 parece não estar relacionado ao mecanismo gastroprotetor 

do QCT, sendo que o efeito de QCT na mucosa gástrica não foi abolido quando 

administrados a camundongos pré-tratados com capsazepina, um antagonista dos 

receptores TRPV1; 

 

• O efeito gastroprotetor do QCT parece estar relacionado também com uma 

possível ação antioxidante porquanto essa substância foi capaz de restabelecer, de 

maneira significativa, os níveis gástricos de grupos sulfidrílicos não-protéicos 

(NP-SH) em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol. 

 

• QCT não alterou o volume e pH da secreção gástrica, quando avaliados no modelo 

da ligadura pilórica em ratos e, tão pouco, alterou o esvaziamento gástrico, quando 

avaliado no modelo do vermelho de fenol, em camundongos. 
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• Os resultados obtidos nesse estudo fornecem evidências de uma ação 

gastroprotetora do QCT, visto que atividades biológicas aqui demonstradas servem 

como requisitos importantes para qualificar essa molécula como uma ferramenta 

farmacológica, em potencial para uma futura aplicação no tratamento de 

gastropatias associadas ao uso abusivo de etanol ou AINES.  
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Abstract

The effect of Quebrachitol (2-O-methyl-L-inositol), a bioactive component from Magonia glabrata fruit extract was
investigated against gastric damage induced by absolute ethanol (96%, 0.2ml/animal) and indomethacin (30mg/kg,
p.o.), in mice. Quebrachitol at oral doses of 12.5, 25, and 50mg/kg markedly attenuated the gastric lesions induced by
ethanol to the extent of 69%, 64%, and 53% and against indomethacin by 55%, 59%, and 26%, respectively. While
pretreatment with TRPV1 antagonist capsazepine (5mg/kg, i.p.) failed to block effectively the gastroprotective
effect of quebrachitol (25mg/kg) against ethanol damage, the non-selective cyclooxygenase inhibitor indomethacin
(10mg/kg, p.o.), almost abolished it. Furthermore, quebrachitol effect was significantly reduced in mice pretreated
with L-NAME, or glibenclamide, the respective inhibitors of nitric oxide synthase and K+

ATP channel activation. Thus
we provide the first evidence that quebrachitol reduces the gastric damage induced by ethanol and indomethacin, at
least in part, by mechanisms that involve endogenous prostaglandins, nitric oxide release, and or the activation of
K+

ATP channels.
r 2007 Elsevier GmbH. All rights reserved.

Keywords: Quebrachitol; Gastroprotection; Ethanol; Prostaglandins; Nitric oxide; Potassium channels
Introduction

Both experimental and clinical evidence suggests that
oxidative stress is involved in many gastrointestinal
pathologies including gastric ulcer. Fruits and vegeta-
bles contain bioactive chemical constituents, which are
capable to scavenge free radicals, reduce oxidative stress
and offer gastroprotection (Ligumsky et al., 1995;
Thompson et al., 2006). Quebrachitol (2-O-methyl-L-
inositol, m.w. 194.2) (Fig. 1) is a plant derived cyclitol
e front matter r 2007 Elsevier GmbH. All rights reserved.
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(Clark, 1936; Lemos et al., 2006) and has similar
physiological effects as inositol. Inositol is required for
the proper formulation of cell membranes and in
mammals, it exists in phosphoinositides and in free
form and participates in transmembrane signaling
mechanism (Almeida et al., 2003). It has a membrane
stabilization property and acts as a cryoprotectant
(Orthen and Popp, 2000; Hincha and Hagemann,
2004). Although quebrachitol (QCT) closely resembles
glucose in structure and has a sweetening taste, when
taken orally it does not relieve hypoglycemia, raise the
blood sugar or lead to the deposition of glycogen in the
liver (McCance and Lawrence, 1933). Peroxynitrite
(ONOO) scavenging and laxative effects of QCT have
stroprotection against acute gastric lesions: Role of prostaglandins,
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Fig. 1. Quebrachitol (2-O-methyl-L-inositol).
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been described in literature (Aurousseau et al., 1964;
Kim et al., 2004). QCT also showed free radical
scavenging ability in DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhy-
drazyl) assay (Lemos et al., 2006) and cytoprotection
against cell death induced by 6-OHDA in rat
mesencephalic cell cultures in vitro (Nobre Junior
et al., 2006).

Human gastric mucosal cells express the mitochon-
drial and cytosolic isoforms of creatinine kinase and
adenylate kinase that participate in intracellular energy
transfer systems, and an altered functioning of these
systems and oxidative phosphorylation may account for
mucosal ulceration (Gruno et al., 2006). Since QCT
manifests membrane stabilization, free radical scaven-
ging and cytoprotective properties, the present study
was aimed to examine whether quebrachitol affords
gastroprotection against gastric damage induced by
ethanol and indomethacin in mice, and further to assess
the possible mechanism.

Materials and methods

Plant material and isolation of QCT (2-O-methyl-L-

inositol)

Magonia glabrata St. Hill (Sapindaceae) fruits were
collected in Irauçuba, Ceará, Brazil, in January 2003,
and identified by Dr. Afrânio G. Fernandes, botanist of
the Federal University of Ceara. A voucher specimen
(#15198) has been deposited at Herbarium Prisco
Bezerra. QCT (Fig. 1) was extracted and isolated from
the pericarp of M. glabrata dried fruits as per
procedures described earlier (Lemos et al., 2006), and
on dry weight basis, its yield was 7.2%. The chemical
identification was done based on spectral analysis,
determination of physical properties and by comparison
with literature data.

Drugs

Capsaicin, indomethacin, glibenclamide, diazoxide,
L-arginine, Nw-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME)
Please cite this article as: de Olinda, T.M., et al., Quebrachitol-induced ga
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were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO).
Absolute ethanol was obtained from Synth (Brazil) and
prostaglandin analog (misoprostol) from Continental
Pharma (Cytotecs, Italy). All solvents used were of
analytical grade.
Animals

Male Swiss mice (20–25 g) obtained from the
Central Animal House of this University were used.
Experimental groups consisted of 08 animals per group.
They were housed at 2472 1C under a 12-h light/12-h
dark cycle and had free access to standard pellet diet
(Purina chow) and tap water. The animals were deprived
of food for 15 h before experimentation, but had
free access to drinking water. The Institutional Ethics
Committee on the Care and Use of Animals for
experimentation approved the experimental protocols,
and all experiments were performed in accordance
with the guidelines of National Institute of Health,
Bethseda, USA.
Gastric damage induced by ethanol

Groups of mice (n ¼ 8) were treated with QCT (12.5,
25 and 50mg/kg, p.o.), misoprostol (50 mg/kg, p.o.), or
vehicle (0.9% saline in a volume of 10ml/kg). One hour
after treatment, each animal was given orally 0.2ml
of ethanol (96%) and they were sacrificed 30min
later (Robert, 1979). The stomachs were excised,
opened along the greater curvature, rinsed with saline
(0.9%) and the mucosal lesion area (mm2) was measured
by planimetry using a transparent grid (area: 1mm2)
placed on the glandular mucosal surface and was
expressed in percentage (%) in relation to total area
of corpus.
Gastric damage induced by indomethacin

Mice in groups (n ¼ 8) were treated with QCT (12.5,
25 and 50mg/kg, p.o.), misoprostol (50 mg/kg, p.o.) or
vehicle (0.9% saline in a volume of 10ml/kg). One hour
after treatment, each animal received an oral dose of
30mg/kg indomethacin and they were sacrificed 6 h later
(Rainsford, 1982). The stomachs were removed, im-
mersed in 5% formalin for 30min, and then opened
along the greater curvature to register the incidence and
extent of ulceration according to the following scale:
0 ¼ no petichal haemorrhages or erosions; 1 ¼ upto 5
petechial; 2 ¼ upto 5 petechial with erosions of depth
1mm; 3 ¼ upto 10 petichal; 4 ¼ upto 10 petechial with
erosions of depth above 1mm. The mean ulcer score for
each animal was calculated and compared between
groups.
stroprotection against acute gastric lesions: Role of prostaglandins,
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Effects of capsazepine and indomethacin

pretreatments on quebrachitol (QCT)

gastroprotection

Groups of mice (n ¼ 8) were pretreated with vehicle
(0.9% saline, 10ml/kg), QCT (25mg/kg, p.o.), capsaicin
(0.3mg/kg, p.o.), and misoprostol (50 mg/kg, p.o.),
alone, or in their combinations with capsazepene
(5mg/kg, i.p.), indomethacin (10mg/kg, p.o.) prior to
the oral administration of 0.2ml of ethanol (96%).
When given alone, QCT, capsaicin, and misoprostol
were administered 1 h before ethanol. Indomethacin and
capsazepene were administered 2 h and 30min, respec-
tively, prior to ethanol.

Role of nitric oxide on the gastroprotective effect of

quebrachitol (QCT)

Mice (n ¼ 8/per group) were pretreated with vehicle
(0.9% saline, 10ml/kg), QCT (25mg/kg, p.o.),
L-arginine (600mg/kg, i.p.) alone, or in their combina-
tions with L-NAME (20mg/kg, i.p.) prior to induc-
tion of gastric damage with ethanol (0.2ml of ethanol,
96%). While QCT was administered 1 h before,
L-NAME and L-arginine were given 30min prior to
ethanol.

Role of KATP� channels on the gastroprotective

effect of quebrachitol (QCT)

Groups of mice (n ¼ 8) were pretreated with vehicle
(0.9% saline, 10ml/kg), QCT (25mg/kg, p.o.), diazoxide
(3mg/kg, i.p.) alone, or in their combinations with
glibenclamide (5mg/kg, i.p.) prior to the oral adminis-
tration of 0.2ml of ethanol (96%). QCT was given 1 h
before, whereas diazoxide was administered 30min prior
to ethanol or glibenclamide. Glibenclamide was admi-
nistered 30min before QCT.

Statistical analysis

The results are presented as the mean7S.E.M. of 8
animals per group. Statistical analysis was carried out
Table 1. Effect of quebrachitol on gastric damage induced by abso

Treatment Dose (p.o.) Ethan

Control (vehicle) – 22.30

Quebrachitol 12.5mg/kg 6.98

25mg/kg 8.03

50mg/kg 10.53

Misoprostol 50 mg/kg 8.86

Data are presented as mean7S.E.M. of 8 animals in each group. Gastric d

(96%, 0.2ml/animal) or indomethacin (30mg/kg), 1 h after completion of pr
apo0.05 vs. control (ANOVA followed by Tukey or Kruskall–Wallis test

Please cite this article as: de Olinda, T.M., et al., Quebrachitol-induced ga
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using one way analysis of variance (ANOVA) followed
by Tukey or Kruskall–Wallis post hoc test for
multiple comparisons. P-values less than 0.05
(po0.05) were considered as indicative of statistical
significance.
Results

Effect of quebrachitol (QCT) on gastric damage

induced by ethanol and indometacin

The effects of orally administered QCT on gastric
damage induced by absolute ethanol and indomethacin
are shown in Table 1. Orally administered absolute
ethanol (0.2ml/animal) and indomethacin (30mg/kg)
induced severe gastric mucosal damage. QCT at the
tested doses of 12.5, 25 and 50mg/kg exhibited a dose-
unrelated protective effect against ethanol-induced
gastric lesions and compared to vehicle group, the
extent of inhibitions for the respective doses employed
were 69%, 64% and 53%. Against indomethacin
ulceration, the protection was significant only at lower
doses (12.5 and 25mg/kg) of QCT, with 55% and 59%
decrease of gastric lesion scores, respectively. Misopros-
tol, the positive control included for the study also
offered significant protection.

Effects of capsazepine and indomethacin

pretreatments on quebrachitol (QCT)

gastroprotection

In mice pretreated with vanilloid antagonist capsazepine,
the gastroprotective effect of QCT (25mg/kg) on ethanol-
induced injury persisted unlike that of capsaicin (0.3mg/kg,
p.o.), which was completely prevented (Fig. 2A). On the
other hand, indomethacin (10mg/kg, p.o.) pretreatment
almost completely abolished the protective effect of
QCT as well as that of 100mg/kg misoprostol (Fig. 2B).
These data indicate that the gastroprotective effect of
QCT is mediated by endogenous prostaglandins and
not through activation of capsaicin-sensitive primary
afferents.
lute ethanol and indomethacin in mice

ol lesion area (mm2) Indomethacin lesion score

72.77 24.4371.81

72.72a 11.0073.65a

72.51a 9.8772.39a

72.63a 18.1374.15

70.53a 9.7070.85a

amage was induced by oral administration of either absolute ethanol

etreatment with vehicle or quebrachitol.

).
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Fig. 2. Role of capsaicin-sensitive sensory afferents (A) and

prostaglandins (B) in the gastroprotective effect of quebrachi-

tol (QCT) against ethanol-induced gastric damage in mice. In

(A) mice were pretreated with vehicle (control), QCT alone

(25mg/kg, p.o.), capsazepene (3mg/kg, i.p)+QCT, capsaicin

alone (0.3mg/kg, p.o.) or capsazepene+capsaicin. In (B) mice

were pretreated with vehicle (control), QCT alone (25mg/kg,

p.o.), indometacin (INDO, 10mg/kg, p.o.)+QCT, misopros-

tol alone (50 mg/kg, p.o.) or indometacin (INDO)+misopros-

tol. Data are presented as mean7S.E.M. from 8 animals.
apo0.05 vs. control (vehicle); bpo0.05 vs. QCT; cpo0.05 vs.

capsaicin alone; dpo0.05 vs. misoprostol alone (ANOVA

followed by Tukey’s test).
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Fig. 3. Involvement of nitric oxide in the gastroprotective

effect of quebrachitol (QCT) against ethanol-induced gastric

damage in mice. Data are presented as mean7S.E.M. from 8

animals. apo0.05 vs. control (vehicle); bpo0.05 vs. QTC;
cpo0.05 vs. L-arginine alone (ANOVA followed by Tukey’s

test).
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Effects of L-arginine and L-NAME on quebrachitol

(QCT) gastroprotection

Fig. 3 represents the results obtained with L-NAME
pretreatment on the gastroprotective effect of QCT.
L-NAME (20mg/kg, i.p.) significantly blocked the gastro-
Please cite this article as: de Olinda, T.M., et al., Quebrachitol-induced ga

nitric oxide and K+
ATP.... Phytomedicine (2007), doi:10.1016/j.phymed.2007
protection produced by QCT and L-arginine (600mg/kg,
i.p.), suggesting the likely participation of nitric oxide.

Effects of glibenclamide and diazoxide on

quebrachitol (QCT) gastroprotection

Pretreatment with K+
ATP channel blocker, glibencla-

mide (5mg/kg, i.p.), also significantly reduced the
gastroprotection produced by QCT and diazoxide
(3mg/kg, i.p.) (Fig. 4), indicating a role for K+

ATP

channels in gastroprotection.

Discussion

In the recent past several reports documented the
gastroprotective activity of phytochemical constituents
that include flavonoids, oleo-resins, terpenes, xanthones,
saponins, alkaloids, and tannins (Rao et al., 1997; Paiva
et al., 1998; Santos and Rao, 2001; Baggio et al., 2005;
Morikawa et al., 2006). This study describes for the first
time that QCT, a sugar like molecule has the gastro-
protective function. QCT significantly prevented gastric
damage induced by both ethanol and indomethacin at
smaller doses (12.5 and 25mg/kg, p.o.). This finding is
consistent with the studies of Gharzouli et al. (2001)
that report the protective effect of mannitol, glucose–
fructose–sucrose–maltose mixture and natural honey
against ethanol-induced gastric damage in rats. QCT is
non-toxic and acute oral administration to mice up to
5 g/kg did not manifest signs of toxicity or significant
changes in body weights of animals, in acute toxicity
studies (data not shown). In our previous work, QCT
stroprotection against acute gastric lesions: Role of prostaglandins,
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Fig. 4. Role of K+
ATP channels in the gastroprotective effect of

quebrachitol (QCT) against ethanol-induced gastric damage in

mice. Data are reported as mean7S.E.M. from 8 animals.
apo0.05 vs. control (vehicle); bpo0.05 vs. QCT; cpo0.05 vs.

diaxozide alone (ANOVA followed by Tukey’s test).
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demonstrated an antioxidant activity in DPPH assay
and a cytoprotective function in rat fetal mesencephalic
cell cultures exposed to a high concentration of
neurotoxin, 6-OHDA (Nobre Junior et al., 2006) and
in the current study, it offered cytoprotection against
gastric mucosal damage induced by ethanol and
indomethacin.

Cytoprotection in the stomach, consisting in the mucus
secretion, mucous circulation intensification and bicar-
bonate secretion to the gastric lumen, is highly dependent
on the products of arachidonic acid pathway and
peroxidative–antioxidative balance. It has been firmly
established that oxidative stress and impaired prosta-
glandin synthesis contribute to gastric mucosal damage in
experimental models of gastric lesions induced by both
ethanol and indomethacin (Chattopadhyay et al., 2006).
Prostaglandins perform a number of important functions
in the gastrointestinal tract, particularly with respect to
resistance of the mucosa to injury. It has been proposed
that after oral administration of nonsteroidal antiinflam-
matory drugs (NSAIDs), reduced levels of gastric
mucosal adenosine triphosphate (ATP) in response to
mitochondrial damage constitute the earliest event on
topical mucosal erosions. Cells have defective mitochon-
drial function, which may be due to altered antioxidant
defences and possibly altered free radical formation.
Besides the scavenging action on free radicals (Lemos
et al., 2006), being a sugar derivative, QCT might
possibly improve the mitochondrial energy metabolism
preventing the decreases in high-energy phosphate stores
(ATP) caused by gastrotoxicants, ethanol and indo-
Please cite this article as: de Olinda, T.M., et al., Quebrachitol-induced ga
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methacin. In this context previous works have shown that
acute treatment with ethanol or indomethacin can cause
vascular ischemic injury and further a cellular energy
deficit in gastric mucosa (Martin et al., 1982).

Nitric oxide (NO) also appears to be a key mediator
of gastrointestinal mucosal defence. NO, produced via
activity of NO-synthase (NOS), appears to be one of
the major factors, involved in the regulation of the
gastric blood flow (GBF) and gastric microcirculation
(Wallace, 2006). NO releasing drugs protect against
ethanol-induced gastric lesions, and conversely, inhibi-
tion of NO synthesis increases the susceptibility of the
stomach to ethanol injury (Kawano and Tsuji, 2000).
Some plant-derived substances have been shown
to attenuate ethanol- and stress-induced gastric lesions
via activation of prostaglandin, nitric oxide and
sensory nerve pathways and improve microcirculation
(Zayachkivska et al., 2004; Brzozowski et al., 2005). In
the present study, L-arginine (600mg/kg)- and QCT
(25mg/kg)-induced gastroprotection was reversed by
L-NAME, a non-selective NOS inhibitor, suggesting
that the gastroprotective effect of QCT is mediated, in
part, by NO. It has been suggested that capsaicin-
sensitive afferent neurons play a role in gastroprotection
via with or without interaction with TRPV1 (transient
receptor potential vanillod-1) involving endogenous
prostaglandins (Takeuchi et al., 2003; Fukushima,
et al., 2006). In order to verify the role of prostaglandins
and TRPV1 in the gastroprotection afforded by QCT,
mice were pretreated with indomethacin, a non-selective
cyclooxygenase inhibitor and capsazepene an antagonist
of TRPV1. The results reveal that the gastroprotection
by QCT against ethanol-induced mucosal injury is
resistant to capsazepene but is vulnerable to indometha-
cin, suggesting a role for endogenous prostaglandins
and not the capsaicin-sensitive afferent neuron in
gastroprotection. More recent studies point out a role
for endogenous glucocorticoid hormones (released as a
consequence of stress reaction) in gastroprotection. This
hormonally mediated gastroprotection appears to per-
sist even after chemical ablation of primary afferent
neurons by a neurotoxic dose of capsaicin (Filaretova,
2006). Nevertheless, our experimental results strongly
indicate the role of endogenous prostaglandins in QCT
promoted gastroprotection. It has been shown that
prostaglandins mediated gastroprotection involve, at
least in part, by opening K+

ATP channels (Peskar et al.,
2002). In the present study, glibenclamide, a blocker of
K+

ATP channels significantly antagonized the protective
effect of QCT and diazoxide. Since the protection
afforded by QCT is additionally indomethacin-sensitive,
we may consider that endogenous prostaglandins act as
activators of K+

ATP channels.
In conclusion, the results of this study indicate a

cytoprotective role of quebrachitol affording gastropro-
tection against gastric damage induced by ethanol and
stroprotection against acute gastric lesions: Role of prostaglandins,
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indomethacin, which is possibly mediated, in part, by
endogenous prostaglandins, nitric oxide release and
K+

ATP channel opening and suggest that it might serve
as a lead compound for future development of
novel therapies that combat NSAIDs-associated
gastropathy.
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