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RESUMO 

 

PROTEINAS ISOLADAS DO LÁTEX DE Himatanthus drasticus (Mart.) PLUMEL 

(APOCYNACEAE) PROTEGEM A MUCOSA GÁSTRICA DE CAMUNDONGOS 

CONTRA LESÕES INDUZIDAS POR ETANOL: ENVOLVIMENTO DA VIA 

NO/GMPc/KATP E DA GLUTATIONA. 

 

HdLP, uma fração protéica isolada do látex de Himatanthus drasticus, popularmente conhecida 

como Janaguba, foi avaliada no modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos. 

HdLP (0,5 , 5,0 e 50,0 mg/Kg) foi administrada i.v. 30 min. antes do etanol absoluto (0,2 

mL/animal, v.o.) e seu efeito gastroprotetor foi observado somente com a dose de 5,0 mg/Kg, 

que reduziu em 83% e de forma significativa (p<0,05) as lesões gástricas induzidas pelo 

etanol, além de reduzir também de forma significativa os escores de lesão histopatológicos. O 

mecanismo gastroprotetor da HdLP foi investigado na dose de 5,0 mg/Kg. Em animais pré-

tratados com L-NAME (20 mg/Kg, s.c.), um inibidor inespecífico da NOS, com 

glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.), droga bloqueadora de canais de potássio dependentes de ATP,  

ou com ODQ (10 mg/Kg, i.p.), um inibidor seletivo da guanilato ciclase, o efeito 

gastroprotetor da HdLP foi inibido e as áreas lesionadas nestes grupos aumentaram 

significativamente (p<0,05)  em 63%, 290% e  249%, respectivamente, em relação ao grupo 

pré-tratado somente com a fração.  HdLP induziu também aumento de NO na mucosa gástrica 

com lesões por etanol. Por outro lado, o pré-tratamento dos animais com indometacina (10 

mg/Kg, v.o), inibidor inespecífico da COX ou com capsazepina (5 mg/Kg, i.p.), droga 

antagonista dos receptores TRPV1,  não inibiu a proteção gástrica da HdLP no modelo 

estudado. Em acréscimo, o pré-tratamento com HdLP restabeleceu de forma significativa 

(p<0,05) os níveis gástricos de NP-SH (glutationa) os quais foram depletados pelo etanol. 

Deste modo, o conjunto de resultados demonstra uma função gastroprotetora para HdLP,  

através de diferentes mecanismos com  envolvimento do NO, GMPc, ativação dos canais de 

KATP  e ação antioxidante. 

 

Palavras-chave: Himatanthus drasticus, proteínas de látex, gastroproteção 
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ABSTRACT 

 

PROTEINS ISOLATED FROM Himatanthus drasticus (Mart.) PLUMEL 

(APOCYNACEAE) LATEX PROTECT RAT GASTRIC MUCOSA AGAINST 

ETHANOL-INDUCED LESIONS: INVOLVEMENT OF THE NO/cGMP/KATP 

PATHWAY AND GLUTATHIONE.   

 

The HdLP, a protein fraction isolated from the Himatanthus drasticus latex, known by the 

common name of Janaguba, was evaluated in the ethanol-induced gastric lesion model in rats.  

The HdLP (0.5, 5.0 and 50.0 mg/Kg) was administered IV 30 minutes before absolute ethanol 

(0.2 mL/animal, oral dose) and its gastroprotective effect was observed only at the  5.0 mg/Kg 

dose, which significantly (p<0.05) reduced the gastric lesions induced by ethanol by 83%, 

besides also significantly reducing the histopathological lesion scores. The gastroprotective 

mechanism of the HdLP was investigated at the 5.0 mg/Kg dose.  The HdLP gastroprotective 

effect was inhibited in animals pretreated with L-NAME (20 mg/Kg, s.c.), a nonspecific NOS 

inhibitor, with glibenclamide (5 mg/Kg, IP), an ATP-sensitive potassium channel (KATP) 

blocking drug, or with ODQ (10 mg/Kg, IP), a guanylate cyclase selective inhibitor, and the 

lesion areas in these groups increased significantly (p<0.05) by 63%, 290% and 249%, 

respectively, compared with the group pretreated only with the fraction.  The HdLP also 

induced an increase of NO in the gastric mucosa lesioned by ethanol.  On the other hand, 

pretreating the animals with indomethacin (10 mg/Kg, oral dose), a nonspecific COX 

inhibitor, or with capsazepine (5 mg/Kg, IP), a TRPV1 receptor antagonist drug, did not 

inhibit the HdLP gastric protection in the experimental model.  In addition, the pretreatment 

with HdLP significantly (p<0.05) re-established the NP-SH (glutathione) gastric levels which 

had been depleted by the ethanol.  Therefore, the results show, through different mechanisms, 

that the HdLP exert a gastroprotective function, with the involvement of NO, cGMP, 

activation of the KATP channels and antioxidant action.     

 

Keywords: Himatanthus drasticus, laticifer proteins, gastroprotection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 FISIOLOGIA GÁSTRICA 

 

O trato gastrointestinal (TGI) é constituído pelo tubo digestivo e suas glândulas 

secretoras anexas, sendo responsável pela digestão e absorção dos nutrientes encontrados no 

bolo alimentar, funcionando, ao mesmo tempo, como barreira seletiva de proteção entre o 

meio externo e o interno (SANIOTO, 1991). O tubo digestivo é, em essência, um longo tubo 

muscular, com revestimento interno que secreta sucos digestivos e absorve nutrientes 

(GUYTON, 1988).  

O estômago de vertebrados executa uma variedade de funções, incluindo servir como 

reservatórios para os alimentos, expor o alimento ingerido ao ácido e à pepsina e proporcionar 

uma barreira que impede a entrada de microorganismos no intestino (CHEN et al, 2006). Esse 

órgão do TGI é responsável pela digestão parcial dos alimentos e secreção de enzimas e 

hormônios. Sua função principal é transformar o bolo alimentar em uma massa viscosa 

(quimo) por meio da atividade muscular e química. A digestão química se deve à continuação 

da digestão de carboidratos iniciada na boca, adição de um fluido ácido (HCl) ao alimento 

ingerido, digestão parcial de proteínas (ações da pepsina) e digestão parcial de triglicerídeos 

(lipases gástrica e lingual) (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008).  

O estômago é dividido em quatro regiões anatômicas principais: a cárdia, o fundo, o 

corpo e o antro (Figura 1) (KUMMAR et al, 2010), sendo limitado por dois sistemas de 

esfíncteres: o esfíncter esofagiano inferior, na parte superior ou proximal do estômago; e o 

esfíncter pilórico, na parte inferior ou distal do estômago (HOGBEN et al, 1974). As regiões 

do fundo e corpo possuem estrutura microscópica idêntica e, portanto, apenas três regiões são 

consideradas histologicamente (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008).  

As paredes gástricas são constituídas de quatro camadas dispostas em superposição na 

seguinte ordem, de fora para dentro: serosa, muscular (longitudinal, circular e oblíqua), 

submucosa e mucosa (Figura 2) (KONTUREK, 1990). A mucosa gástrica é uma das mais 

importantes do organismo, por suas funções, estrutura e processos patológicos que nela se 

desenvolvem (MELO et al, 1993). 
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FIGURA 1 – Regiões anatômicas do estômago. 

 

 

 

FIGURA 2 – Histologia da parede gástrica. 

 

A mucosa consiste em uma camada de células epiteliais, uma lâmina própria e uma 

muscular da mucosa. As células epiteliais são especializadas em executar as funções absortiva 

e secretora. O epitélio sofre invaginações em direção à lâmina própria, formando as fossetas 

gástricas. Nessas fossetas desemboca a secreção de glândulas tubulares ramificadas 

características de cada região do estômago (da cárdia, fúndicas e pilóricas).  Todas as células 

do epitélio que recobrem a superfície do estômago secretam bicarbonato (HCO3
-
) e um muco 
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alcalino, composto por água, glicoproteínas e lipídios. A lâmina própria consiste 

principalmente em tecido conjuntivo, e inclui vasos sanguíneos e linfáticos. A muscular da 

mucosa consiste em células musculares lisas. A contração dessa camada altera o formato e 

área de superfície da camada de células epiteliais (COSTANZO, 2004; JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2008).  

A mucosa gástrica é constituída por uma série de depressões e glândulas (WOLFE e 

SOLL, 1988). Nas depressões estão as células epiteliais superficiais secretoras de muco, 

enquanto que a porção glandular contém as células mucosas cervicais, parietais, pépticas ou 

principais e algumas endócrinas (DOCKRAY et al, 1996; KUTCHAI,1996).  As glândulas 

estão presentes ao longo de todo o tubo digestivo, secretando substâncias químicas que são 

misturadas aos alimentos para digeri-los. Essas secreções, de acordo com sua natureza, são de 

dois tipos: mucosa, que protege as paredes do tubo digestivo pela secreção de muco, e serosa, 

composta de enzimas e substâncias afins que decompõem as grandes moléculas do alimento 

em substâncias mais simples (GUYTON, 1988). As glândulas possuem três regiões distintas: 

istmo, colo e base (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008).  

Todas as células epiteliais da mucosa são originadas de um tipo celular progenitor 

comum (células-tronco) no istmo e nas regiões cervicais da glândula. Algumas dessas células 

migram para cima e tornam-se células epiteliais superficiais secretoras de muco, enquanto 

outras migram para baixo, diferenciando-se em células parietais, células pépticas ou células 

endócrinas. (KARAM, 1996; TIELEMANS et al, 1990) 

Funcionalmente, a mucosa gástrica pode ser dividida em três regiões glandulares, 

constituídas de vários tipos celulares. A porção glandular da cárdia está localizada logo 

abaixo do esfíncter esofagiano inferior e contém primariamente células glandulares secretoras 

de muco (JAIN et al, 2007). Na porção glandular oxíntica (corpo do estômago), os principais 

tipos celulares glandulares diferenciados são células parietais (ou oxínticas) secretoras de 

HCl, células zimogênicas (ou pépticas) secretoras de pepsinogênio e células superficiais 

epiteliais e muco cervicais secretoras de muco (glicoproteína). O corpo do estômago também 

contém células endócrinas que regulam a secreção ácida através de mecanismos parácrinos, o 

mais importante sendo liberação de histamina por células enterocromafin-símiles (ECL) e 

liberação de somatostatina por células D. Na porção glandular pilórica, na parte antral do 

estômago, células parietais e ECL estão ausentes, mas há um tipo celular adicional endócrino 

– a célula G (Figura 3) (COSTANZO, 2004; JAIN et al, 2007; SOLCIA  et al, 2000). Os 

produtos secretórios podem agir localmente (efeitos parácrinos ou autócrinos) ou em alvos 

distantes após serem entregues na circulação (efeitos hormonais) (DOCKRAY et al, 1996). 
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FIGURA 3 – Morfologia das glândulas oxíntica e pilórica. 

 

Abaixo da camada mucosa está a submucosa, que consiste em colágeno, elastina, 

glândulas e vasos sanguíneos do aparelho gastrointestinal. A motildade desse sistema é 

fornecida pelas duas camadas de músculo liso, circular e longitudinal, que estão interpostas 

entre a mucosa e a serosa. O plexo submucoso (plexo de Meissner) se situa entre a submucosa 

e o músculo circular. O plexo mioentérico se situa entre os músculos circular e longitudinal 

(COSTANZO, 2004; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2008). 

O sistema gastrointestinal é regulado, em parte, pelo sistema nervoso autônomo, que 

tem um componente extrínseco e um componente intrínseco. O componente extrínseco é a 

inervação simpática e parassimpática do sistema. A inervação parassimpática do estômago é 

fornecida pelo nervo vago. O componente intrínseco é chamado sistema nervoso entérico. 

Esse sistema se comunica extensamente com os sistemas nervosos parassimpático e simpático 

e é dividido em dois plexos neurais distintos: (1) plexo mioentérico, localizado entre as capas 

musculares circular e longitudinal, e (2) o plexo submucoso, localizado na submucosa 

(COSTANZO, 2004; GUYTON, 1988). Os neurônios intrínsecos contêm acetilcolina (Ach) e 

diferentes peptídeos, tais como o peptídeo liberador de gastrina (GRP – do inglês gastrin-

releasing peptide) e peptídeo intestinal vasoativo (VIP). Eles inervam as células G, D, ECL e 

parietais. As fibras eferentes vagais são pré-ganglionares e não inervam diretamente as células 

endócrinas e exócrinas do estômago. Os alvos desses neurônios pré-ganglionares vagais são 
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os neurônios intrínsecos que estão localizados nas células ganglionares mioentéricas 

(COSTANZO, 2004; EKBLAD et al, 2000).  

 

1.1.1 Fisiologia da secreção de ácido gástrico 

 

O suco gástrico é uma mistura das secreções das células epiteliais superficiais 

gástricas e das glândulas gástricas e compreende HCl, pepsinas, fator intrínseco (FI), muco, 

HCO3
-
, água e sais (BERNE et al., 2004). As principais substâncias digestivas secretadas 

pelas glândulas gástricas são o HCl e o pepsinogênio. O HCl ativa o pepsinogênio para formar 

a pepsina, que é a enzima que inicia a digestão das proteínas (GUYTON, 1988). Além da 

digestão de proteínas, o HCl desempenha importante papel na absorção de ferro e na 

destruição de microorganismos ingeridos (HAKANSON et al, 1979; MARTINSEN et al, 

2005) 

O ácido é secretado por células parietais de mamíferos em resposta a uma variedade de 

influências centrais e periféricas. A ligação de ligantes a receptores na superfície da célula 

parietal gera alterações em segundos mensageiros, que determinam a localização e atividade 

da bomba de prótons gástrica, a H
+
/K

+
-ATPase (DIBONA et al, 1979; ITO e SCHOFIELD, 

1974). A regulação central envolve estruturas da medula espinhal e cortical, alterando o 

efluxo parassimpático para o plexo mioentérico da parede gástrica (TACHÉ, 1987), enquanto 

que a regulação periférica é definida como via neural, endócrina ou parácrina presente no 

estômago ou trato intestinal (DEBAS e LLOYD, 1994). 

A produção de ácido gástrico é controlada por glândulas gástricas (DATE et al, 1999). 

Três substâncias estimulam a secreção de ácido pelas células parietais das glândulas: Ach (um 

neurócrino), histamina (um parácrino) e gastrina (um hormônio). Cada substância se liga a um 

receptor diferente na célula parietal e tem um mecanismo celular diferente de ação 

(COSTANZO, 2004). A somatostatina exerce efeito parácrino inibitório na secreção ácida 

gástrica (Figura 4) (SANDVIK e WALDUM, 1991). A estimulação da secreção ácida 

tipicamente envolve uma elevação inicial de cálcio intracelular e/ou monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPc) seguido de ativação de proteína cinases dependentes de AMPc que 

desencadeiam a translocação e inserção da enzima H
+
/K

+
-ATPase para a membrana 

plasmática apical das células parietais (YAO E FORTE, 2003). 
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FIGURA 4 – Fisiologia da secreção de ácido gástrico. 

 

 

Acetilcolina 

 

A acetilcolina (Ach) é um neurícrino liberado dos neurônios pós-glanglionares 

entéricos, conhecido por estimular a secreção ácida (AIHARA et al, 2003; YAO E FORTE, 

2003). O alto grau de distensão do estômago ativa os neurônios colinérgicos (SCHUBERT 

e MAKHLOUF, 1992).  

A estimulação vagal da secreção ácida dentro do estômago tem pelo menos quatro 

componentes: a) ação direta mediada pelo receptor de Ach na célula parietal; b) ação indireta 

através da liberação colinérgica de histamina a partir de células ECL; c) remoção da inibição 

tônica por somatostatina devido à supressão colinérgica da liberação de somatostatina a partir 

de células D fúndicas; d) ação indireta através da liberação de gastrina a partir de células G 

antrais via GRP (DEBAS e CARVAJAL, 1994). 

Tem sido sugerido que receptores muscarínicos M1 são expressos por células pépticas 

e células mucosas superficiais, receptoresmuscarínicos M2 e M4 ocorrem em células D, M3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schubert%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schubert%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Makhlouf%20GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Debas%20HT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carvajal%20SH%22%5BAuthor%5D
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em células parietais e células G, e M5 em fibras nervosas entéricas pós-ganglionares 

(AIHARA et al, 2003).  

Ligantes colinérgicos estimulam a célula parietal diretamente por ativação de um 

receptor M3 na superfície dessa célula (PFEIFFER et al, 1990; CUI e WALDUM, 2007). Os 

segundos mensageiros para a acetilcolina são inositol trifosfato/cálcio (IP3/Ca
2+

) 

(COSTANZO, 2004). Quando a Ach liga-se ao seu receptor, a fosfolipase C (PLC) ativada 

eleva o Ca
2+ 

citosólico, o que resulta em ativação da H
+
/K

+
-ATPase na célula parietal, e 

secreção de íon hisrogênio (H
+
)

 
(WILKES et al, 1991). 

A estimulação vagal libera gastrina por ativação de neurônios GRP e por supressão da 

liberação de somatostatina a partir de células D, eliminando então a ação inibitória desse 

peptídeo (DUVAL et al, 1981). 

 

Gastrina 

 

A gastrina é um hormônio liberado das células G do antro gástrico. A região pilórica 

possui muitas células G, intercaladas com células mucosas. Estímulo parassimpático, 

presença de aminoácidos e aminas no lúmen e distensão da parede do estômago estimulam 

diretamente a atividade das células G, que liberam gastrina (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2008).  

Em concentrações fisiológicas, gastrina estimula as células parietais diretamente, e 

indiretamente por aumento da secreção de histamina (SCHUBERT e MAKHLOUF, 1992). A 

gastrina alcança as células parietais e as células enterocromafin-símiles (ECL) via circulação 

sistêmica. (HAKANSON et al, 1994). Igualmente à Ach, a gastrina estimula a secreção de H
+
 

por meio de um sistema de segundo mensageiro IP3/Ca
2+

 (COSTANZO, 2004). A ligação da 

gastrina ao receptor leva à liberação de Ca
2+

 de estoques citoplasmáticos e ao influxo de Ca
2+

 

extracelular através da membrana plasmática, o que ativa a exocitose de vesículas de 

histamina (PRINZ et al, 1999). 

O eixo gastrina-células ECL desempenha um papel crítico na regulação da secreção 

ácida pelas células parietais (CUI e WALDUM, 2007). A estimulação da secreção ácida por 

gastrina é mediada principalmente pela liberação de histamina pelas células ECL (SANDVIK 

e WALDUM, 1991; WALDUM et al, 1996). A gastrina é também um importante regulador 

do número de células ECL (DOCKRAY, 1999). Os receptores CCK-B são os responsáveis 

pelos efeitos tróficos da gastrina (CHEN et al, 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schubert%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Makhlouf%20GM%22%5BAuthor%5D
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Sob reflexos vagais locais (estímulo parassimpático), o neurócrino liberado das 

terminações nervosas vagais sobre as células G é o neurônio GRP (COSTANZO, 2004). 

Ocorre, então, liberação de gastrina pelas células G. A gastrina estimula o receptor 

colecistocinina B (CCK-B) na célula ECL, iniciando uma cascata de sinalização do cálcio. A 

histamina liberada inicia a sequência de eventos mediada pelo receptor de histamina H2 (H2R) 

na célula parietal, o que resulta na ativação da H
+
/K

+
-ATPase. Essa enzima é a via comum 

final da secreção ácida (SACHS et al, 1994). 

Além dos estímulos positivos, a liberação de gastrina é inibida pelo baixo pH dos 

conteúdos gástricos (COSTANZO, 2004) e pelo baixo grau de distensão do estômago 

(SCHUBERT e MAKHLOUF, 1992).  

 

Histamina 

 

A histamina é uma amina biológica encontrada em muitos tecidos (KATZUNG, 

2005). Na mucosa gástrica, ocorre principalmente em células enterocromafin-símiles (ECL) e 

mastócitos (HAKANSON et al, 1986) e é produzida por descarboxilação da L-histidina. Nas 

células ECL gástricas, a histamina é estocada em altas concentrações (HERSEY e SACHS, 

1995). As células ECL são células endócrinas da mucosa gástrica e estão localizadas 

principalmente na parte basal da mucosa oxíntica sem contato com o lúmen gástrico. Elas são 

ricas em histidina descarboxilase (HDC, que converte histidina em histamina) e estão 

ativamente produzindo e liberando histamina (CHEN et al, 2006; KAHLSON e 

ROSENGREN, 1971).  

É geralmente aceito que a ativação de células ECL é a via fisiológica mais importante 

na regulação da secreção gástrica ácida (CUI e WALDUM, 2007) e que células ECL 

desempenham um papel crucial na regulação periférica da secreção de HCl (PRINZ et al, 

1999). A gastrina é o principal estímulo para a secreção ácida e liberação de histamina 

(PRINZ et al, 1999). A histamina, agindo de maneira parácrina, liga-se ao H2R na célula 

parietal, resultando em ativação da adenilil-ciclase, que aumenta a concentração intracelular 

de AMPc contido nas células parietais. O AMPc ativa proteína cinases, que estimula a 

secreção de ácido pela H
+
/K

+
 ATPase (HANSON e HATT, 1989; KATZUNG, 2005; YAO e 

FORTE, 2003). Além da elevação do AMPc, a histamina parece aumentar o Ca
2+

 intracelular 

nas células parietais (HANSON e HATT, 1989). 

O peptídeo ativador de adenilato ciclase pituitária (PACAP) e o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP) são poderosos estimulantes das células ECL, enquanto a somatostatina e o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schubert%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Makhlouf%20GM%22%5BAuthor%5D
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neuropeptídeo galanina agem como inibidores (LINDSTRÖM et al, 1997). Alpem disso, a 

estimulação do receptor H3 de histamina inibe a liberação de histamina (CORUZZI et al, 

2001). Aparentemente, há uma regulação por feedback negativo da liberação de histamina 

pela própria histamina (PRINZ et al, 1993; PRINZ et al, 1994). 

 

Somatostatina 

 

A somatostatina é um peptídeo gastrointestinal parácrino liberado das células D 

(COSTANZO, 2004) e é o principal inibidor da secreção ácida (SCHUBERT et al, 1987). As 

células D contendo somatostatina estão localizadas no fundo e no antro do estômago (SACHS 

et al, 1994). A somatostatina é secretada pelas células D quando o pH luminal cai abaixo de 

3,5 e é liberada dessas células em resposta a uma variedade de agentes neurohormonais, como 

noradrenalina, VIP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) e colecistocinina 

(CCK) (DOCKRAY, 1999).  

A somatostatina age no receptor SST2 das células parietais, células G e células ECL 

(ALLEN et al, 2002). A somatostatina antral age nas células G antrais, enquanto que a 

somatostatina oxíntica afeta as células ECL e células parietais. A somatostatina, portanto, 

inibe a secreção ácida via ações em diferentes células (CUI e WALDUM, 2007). Esta ação 

ocorre por mecanismo parácrino (DOCKRAY, 1999) Nas células parietais, a somatostatina 

exece uma inibição tônica da secreção ácida através de receptores acoplados à proteína G que 

suprimem a atividade da adenilil ciclase (DEBAS e CARVAJAL, 1994).  

A liberação de somatostatina pelas células D é inibida por Ach. A diminuição de 

somatostatina no fluido intersticial que circunda as células parietais resulta em “desinibição” 

dessas células, que então tornam-se mais sensíveis à estimulação por histamina, Ach e 

gastrina (DEBAS e CARVAJAL, 1994). 

 

Bomba H
+
/K

+
-ATPase 

 

A bomba de prótons H
+
/K

+
-ATPase é uma proteína integral de membrana (SACHS et 

al, 1994) que está localizada em membranas tubulovesiculares intracelulares em células não 

estimuladas. Essas tubulovesículas fundem-se com a membrana apical para formar 

canalículos secretórios quando a célula parietal é ativada (SACHS e BERGLINDH, 1981). A 

relocação da H
+
/K

+
-ATPase para a membrana plasmática apical é mediada por um complexo 

de proteínas do tipo SNARE e suas proteínas reguladoras (YAO e FORTE 2003). A ativação 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Debas%20HT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carvajal%20SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Debas%20HT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carvajal%20SH%22%5BAuthor%5D
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da H
+
/K

+
-ATPase é o alvo comum de todas as vias estimulatórias para a secreção ácida pela 

mucosa gástrica, e a relocação que ocorre com essa enzima é essencial para que essa secreção 

ocorra (SACHS et al, 1994).  Com a cessação do estímulo, a bomba de prótons é recuperada 

em tubulovesículas (DOCKRAY, 1999). 

O íon H
+
 origina-se da dissociação do ácido carbônico (H2CO3) produzido pela ação 

da enzima anidrase carbônica, uma enzima abundante nas células parietais. Uma vez 

produzido, o H2CO3 dissocia-se no citoplasma, formando H
+
 e HCO3

-
. A célula ativada 

também secreta cloreto de potássio (KCl) no canalículo, que se dissocia em K
+
 e Cl

-
; o K

+
 é 

trocado por H
+
 pela ação da bomba H

+
/K

+
-ATPase, enquanto o Cl

-
 forma HCl (JUNQUEIRA 

e CARNEIRO, 2008). Na membrana basolateral, há um trocador Cl
-
-HCO3

-
, que serve para 

fornecer Cl
-
 para expulsão através da membrana apical da célula parietal e para remover a 

alcalinidade intracelular gerada pela passagem de H
+
 através do canalículo secretório 

(MUALLEM et al, 1988).  

 

1.1.2 Mecanismos de proteção da mucosa gástrica 

 

O epitélio mucoso e suas glândulas representam superfícies vitais do corpo que estão 

topologicamente em contato direto e comunicam-se com o meio ambiente (HOFFMANN, 

2008). A mucosa do trato gastrointestinal (TGI) superior humano pode se expôr a agentes 

nocivos, incluindo altas concentrações de etanol e medicamentos como a aspirina e outros 

antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs). É extraordinário que a camada mucosa não 

desenvolva mais frequentemente erosões, úlceras e hemorragias. O estômago é 

particularmente exposto ao dano, pois sua mucosa não é exposta somente a agentes 

potencialmente nocivos ingeridos, mas também secreta ácido clorídrico (HCl) em 

concentrações de até 145mM (em humanos) e enzimas proteolíticas (pepsinogênios) 

(FLEMSTRÖM e ISENBERG, 2001), que são capazes de digerir o tecido (LAINE et al, 

2008). Refluxo de conteúdos duodenais alcalinos contendo bile e enzimas pancreáticas são 

outros importantes fatores prejudiciais de origem endógena (ABDEL-SALAM et al, 2001). 

Segundo DONG e KAUNITZ (2006), muitos estudos têm relacionado o estresse oxidativo a 

diversas injúrias ao TGI superior. 

 A integridade da mucosa gástrica é mantida devido a um balanço entre os chamados 

fatores agressivos e um certo número de mecanismos de defesa coletivamente conhecidos 

como barreira ou defesa da mucosa gástrica (ABDEL-SALAM et al, 2001).  O termo 

“defesa da mucosa” refere-se a fatores que permitem que a mucosa suporte a frequente 
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exposição a substâncias com uma vasta gama de pH, osmolaridade e temperatura, para não 

mencionar agentes com propriedades detergentes e produtos bacterianos capazes de causar 

reações inflamatórias sistêmicas e locais (WALLACE e GRANGER, 1996). A defesa da 

mucosa gastroduodenal pode ser dividida em fatores pré-epiteliais, epiteliais e subepiteliais 

que funcionam em conjunto uns com os outros para prevenir o dano à mucosa 

(FLEMSTRÖM e ISENBERG, 2001).  

 

1.1.2.1 Fatores pré-epiteliais 

 

O primeiro nível de defesa da mucosa gástrica consiste de fatores secretados para o 

lúmen tais como bicarbonato (HCO3
-
), muco, imunoglobulinas e outras substâncias 

antibacterianas e fosfolipídios de superfície ativa (WALLACE e GRANGER, 1996).  

 

Barreira Muco-Bicarbonato-Fosfolipídio 

 

O muco gastroduodenal é separado em duas fases: muco aderente (na superfície da 

mucosa) e muco luminal. O muco aderente é parte da barreira mucosa protetora contra o ácido 

e pepsina do suco gástrico. O muco luminal, que é móvel, provavelmente não protege 

significativamente contra o suco gástrico, mas funciona como um lubrificante, protegendo a 

camada de muco aderente e mucosa subjacente de danos mecânicos (SELLERS et al, 1986). 

As propriedades viscosas e de formação de gel do muco são derivadas de 

glicoproteínas mucinas, água e pequenas quantidades de lipídios, ácidos nucleicos e proteínas, 

incluindo imunoglobulinas (FLEMSTRÖM e ISENBERG, 2001).  

O epitélio gastroduodenal é coberto por uma camada de muco aderente dentro da qual 

é secretado HCO3
-
 por células epiteliais superficiais (HOGAN et al, 1994). O muco contém 

fosfolipídios com propriedades fortemente hidrofóbicas cobrindo a superfície luminal 

(LAINE et al, 2008). Esses fosfolipídios nas membranas celulares apicais evitam que agentes 

solúveis em água no lúmen gástrico alcancem e danifiquem o epitélio (FORSSELL, 1988). A 

barreira muco-bicarbonato-fosfolipídio constitui a primeira linha de defesa da mucosa 

(LAINE et al, 2008).  

O muco fornece uma barreira para a neutralização de ácido pelo HCO3
-
 secretado a 

partir do epitélio subjacente (GARNER et al, 1984). Além disso, a contínua e aderente 

camada de muco viscoelástico fornece uma barreira física em que a difusão de 

macromoléculas, incluindo pepsina, do lúmen para a superfície epitelial é prevenida ou 
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restrita, evitando a proteólise de células epiteliais subjacentes. Por outro lado, o transporte de 

ácido e pepsina das criptas para o lúmen gástrico é desimpedido pela camada de muco 

(ALLEN et al, 1988; FLEMSTRÖM e ISENBERG, 2001). Além da barreira física e 

capacidade de neutralização ácida, o muco apresenta propriedades antioxidantes fornecidas 

pelas glicoproteínas que o compõem (CROSS et al, 1984; GRISHAM et al, 1987; HIRAISHI 

et al, 1993). 

A secreção de muco e HCO3
- 
está sob controle neural, endócrino e parácrino (ALLEN 

et al, 1993). Sua produção é estimulada por numerosos fatores, tais como a presença de um 

pH luminal baixo, estimulação vagal, hormônios como gastrina, secretina, colecistocinina, 

peptídeos como VIP e CGRP, prostaglandinas do tipo E2 (PGE2), óxido nítrico (NO) e 

diversos fatores de crescimento (HOGAN et al, 1994; SHUJAA et al, 2009; TANI et al, 

2002). Já a inibição da secreção de HCO3
-
 é feita por estímulos simpáticos agindo em 

receptores α2 adrenérgicos (FLEMSTRÖM e ISENBERG, 2001; LAINE et al, 2008). 

Evidências sugerem que sob condições fisiológicas normais, a barreira muco-

bicarbonato é suficiente para a proteção da mucosa gástrica contra ácido e pepsina (ALLEN e 

FLEMSTRÖM, 2005). 

 

1.1.2.2 Fatores epiteliais 

 

O segundo nível de defesa é o epitélio, que é notavelmente resistente ao dano induzido 

pelo ácido e forma uma barreira relativamente impermeável para difusão passiva. O epitélio é 

capaz de sofrer reparo extremamente rápido se a sua continuidade for interrompida 

(WALLACE e GRANGER, 1996).  

 

Aspectos anatômicos 

 

A proteção epitelial compreende primeiramente os aspectos anatômicos, uma vez que 

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

disposição anatômica quanto por sua constituição bioquímica. As junções fechadas e outras 

barreiras intercelulares controlam a passagem de agentes lesivos do lúmem para a mucosa 

gástrica, para espaços intersticiais e submucosos. (LAINE et al., 2008) 

 Tem sido proposto que a propriedade hidrofóbica da superfície do epitélio no 

estômago pode ser relevante para a proteção da mucosa (TURNBERG, 1985). 
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Sistema antioxidante 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são produzidas constantemente durante 

alguns processos, como na fosforilação mitocondrial da cadeia transportadora de elétrons, 

durante o metabolismo de xenobióticos e durante a resposta inflamatória. EROs são 

moléculas altamente reativas, que interagem indiscriminadamente com macromoléculas 

essenciais tais como DNA, proteínas e lipídios, levando a perturbações de processos 

fisiológicos (CNUBBEN et al, 2001).  

O TGI tem a capacidade de produzir grandes quantidades de EROs pelas enzimas 

oxidases de mucosa como a xantina oxidase, mieloperoxidase (MPO) e NADPH oxidase, 

encontrada em leucócitos residentes (macrófagos, neutrófilos e eosinófilos) da lâmina própria 

(DONG e KAUNITZ, 2006).  

O estresse oxidativo pode ser evitado através da ação de defesas químicas 

antioxidantes. As enzimas que fornecem a primeira linha de defesa contra superóxido e 

peróxido de hidrogênio incluem a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa 

peroxidase (GPx). Pequenas moléculas como vitaminas, flavonoides da dieta, carotenoides, 

ácido úrico e glutationa fornecem uma segunda linha de defesa antioxidante (CNUBBEN et 

al, 2001).  

A SOD catalisa a dismutação do ânion superóxido para um radical menos nocivo, o 

peróxido de hidrogênio (H2O2), que é então degradado pela CAT ou GPx. CAT é uma enzima 

que acelera a degradação de H2O2 em água e oxigênio. A segunda via de metabolismo do 

H2O2 depende da ação da GPx em cooperação com a glutationa redutase. A redução da H2O2 

em água pela GPx é acompanhada da conversão da glutationa na forma reduzida (GSH) para a 

forma oxidada (GSSG) (KWIECIEN et al,  2002).  

A GSH é um antioxidante hidrossolúvel reconhecido como o mais importante 

componente endógeno do pool dos grupos sulfidrílicos não-proteicos (NP-SH) do nosso 

organismo (PARK et al, 2000; GONZALES et al, 2001; OLIVEIRA et al, 2004). Exibe uma 

ampla gama de funções celulares essenciais, incluindo o transporte de aminoácidos, catálise 

enzimática e proteção contra efeitos potencialmente deletérios das espécies endógenas de 

radicais livres. Essa última propriedade de GSH é mediada através de dois mecanismos. O 

primeiro é pelo sequestro de radicais livres diretamente pela GSH. O segundo é pela ação de 

GSH como um substrato para a GPx, podendo através dessa ação desintoxicar tanto H2O2 

quanto vários hidroperóxidos (SMITH et al, 1996).  
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Antioxidantes intracelulares, tais como GSH, são críticos para a proteção celular nos 

tecidos gástricos. Compostos sulfidrila e GSH têm um papel proeminente em desempenhar o 

reparo tecidual quando EROs estão envolvidas (SZABO, 1991).  

 

Renovação e restituição celular 

 

Há dois diferentes mecanismos de regeneração e reparo do epitélio mucoso 

conhecidos, que também abrangem diferentes escalas de tempo. Primeiro, o rápido reparo das 

lesões superficiais via migração celular – um processo chamado restituição – começa dentro 

de minutos e pode ser uma ocorrência comum na manutenção da integridade da mucosa. O 

processo de restituição ocorre por migração de células realizada a partir de fendas gástricas ou 

criptas duodenais. Segundo, contínua regeneração via diferenciação e proliferação de células 

progenitoras é responsável por auto-renovação dentro de dias ou meses (ALLEN et al, 1993; 

HOFFMANN, 2008; TURNBERG, 1985).  

A contínua renovação celular e proliferação de células progenitoras contribuem para 

um revestimento epitelial intacto (FORSSELL, 1988; LAINE et al, 2008).  

Uma variedade de fatores de crescimento parece desempenhar um papel crítico na 

estimulação da formação de tecido de granulação (a “base” para o reparo), formação de novos 

vasos sanguíneos e proliferação de células epiteliais (WALLACE, 2001). 

 

1.1.2.3 Fatores subepiteliais 

 

O terceiro nível de defesa é a microcirculação da mucosa, em conjunto com nervos 

sensoriais aferentes dentro da mucosa e submucosa (WALLACE e GRANGER, 1996). 

 

Microcirculação 

 

Subjacente à superfície epitelial do estômago está uma densa rede de capilares 

(WALLACE e GRANGER, 1996). O fluxo sanguíneo desempenha um importante papel na 

proteção e cura da mucosa gástrica. O fluxo sanguíneo abastece a mucosa com nutrientes, 

oxigênio e HCO3
-
, e remove, dilui e neutraliza íons H

+
, dióxido de carbono (CO2) e agentes 

tóxicos difundidos para as células mucosas superficiais a partir do lúmen gástrico 

(WALLACE, 2001; WALLACE e GRANGER, 1996; WARZECHA et al, 2011), além de 

participar da regulação da produção de muco e secreção de HCO3
-
. Esses eventos contribuem 
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substancialmente para a manutenção fisiológica da integridade da mucosa (KAWANO e 

TSUJI, 2000). Quando o epitélio é danificado, a microcirculação também desempenha um 

papel crítico na criação de um microambiente sobre a lesão que contribui para o reparo 

(WALLACE e GRANGER, 1996). Além disso, a manutenção de fluxo sanguíneo em níveis 

adequados é necessária para que o processo de restituição da mucosa aconteça (SILEN et al, 

1987). 

Células endoteliais produzem potentes vasodilatadores, tais como óxido nítrico (NO) e 

prostaciclina (PGI) endógenos (FERNANDES et al, 2010). Juntamente com neuropeptídeos 

sensoriais, essas substâncias podem ter um papel fundamental na manutenção da integridade 

da mucosa gástrica, melhorando sua microcirculação (SHUJAA et al, 2009). A 

microcirculação da mucosa é significativamente regulada pelo sistema nervoso (WALLACE e 

CHIN, 1997). 

A isquemia da mucosa tem apresentado contribuição para a ulceração gástrica em 

diversas condições clínicas e experimentais, enquanto a hiperemia protege contra o dano à 

mucosa (WARZECHA et al, 2011).  

 

 Aferência nervosa sensitiva 

 

Muitos neurônios aferentes com fibras C e alguns com fibras Aδ são exclusivamente 

sensíveis à ação excitotóxica da capsaicina, o ingrediente picante da pimenta vermelha, pois 

eles expressam receptores vaniloides do tipo 1 (TRPV1) que são especificamente ativados 

pela capsaicina (HOLZER, e PABST, 1999). TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) 

é um canal catiônico não-seletivo e pertence à família dos receptores de potencial transitório 

(WARZECHA et al, 2011).  

Sendo uma excitotoxina, a capsaicina estimula e, em longo prazo, desfuncionaliza 

aferentes nociceptivos, incluindo aqueles que inervam o trato digestivo, produzindo um 

nocaute químico de neurônios que participam da manutenção da integridade da mucosa 

gástrica (HOLZER, e PABST, 1999).  

Nervos sensoriais primários sensíveis à capsaicina servem para a condução de 

informações de dor ao sistema nervoso central, mas também são capazes de liberar 

neuromediadores a partir das terminações periféricas ativadas. Baixas doses de capsaicina 

estimulam os nervos sensoriais primários a abrir os canais catiônicos não-seletivos envolvidos 

nos receptores TRPV1, resultando em liberação local de neurotransmissores tais como o 

CGRP e a substância P (WARZECHA et al, 2011).  
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A mucosa gástrica é densamente inervada por nevos sensíveis à capsaicina 

(WARZECHA et al, 2011). Nervos sensoriais aferentes, que têm suas terminações logo 

abaixo do epitélio, podem detectar a entrada de ácido (e possivelmente outras toxinas) na 

mucosa. Isto resulta em ativação desses nervos. Além da transmissão de impulsos de volta 

para o sistema nervoso central, esses nervos afetam diretamente o tônus de arteríolas 

submucosas. É o tônus desses vasos que primariamente regula o fluxo sanguíneo da mucosa.  

A liberação de CGRP de neurônios sensoriais aferentes resulta na geração de NO, 

presumivelmente por células endoteliais que revestem as arteríolas submucosas (WALLACE 

e GRANGER, 1996), com um consequente aumento do fluxo sanguíneo, o que torna o 

estômago menos suscetível a danos (EVANGELISTA, 2006). Além disso, CGRP liberado de 

nervos sensoriais TRPV1 estimula a liberação de somatostatina pelas células D e, assim, inibe 

a secreção de histamina e gastrina, resultando em inibição da produção de ácido gástrico 

(KOMASAKA et al, 2002). 

 

1.1.2.4 Outros fatores de proteção da mucosa gástrica 

 

 Prostaglandinas (PGs) e óxido nítrico (NO) influenciam praticamente todos os 

componentes de defesa da mucosa gástrica: eles inibem a secreção ácida, estimulam a 

secreção de HCO3
-
, elevam o fluxo sanguíneo na mucosa e aceleram a cicatrização de úlceras. 

Ambos os mediadores também exibem efeitos inibitórios sobre a ativação de mastócitos e 

aderência de leucócitos ao endotélio vascular. A supressão da síntese de PGs ou NO torna a 

mucosa mais suscetível a danos, e a supessão simultânea de ambos leva a um aumento 

sinérgico da suscetibilidade a lesões (WALLACE e GRANGER, 1996). 

 

 Prostaglandinas 

 

 Prostaglandinas, particularmente PGE2 e PGI2 (prostaciclina do tipo I2), 

desempenham um papel muito importante na modulação da defesa e reparo gastrointestinais 

(WALLACE e GRANGER, 1996; WALLACE e MA, 2001). Entre os mais importantes 

efeitos das PGs com relação à defesa da mucosa, estão a estimulação de muco e secreção de 

HCO3
- 
e a manutenção do fluxo sanguíneo da mucosa (WALLACE e DEVCHAND, 2005). 

 PGs fazem parte de um grupo de compostos coletivamente conhecidos como 

“eicosanoides”. Eicosanoides são produtos do metabolismo de ácidos poliinsaturados, 

particularmente ácido aracdônico liberado de fosfolipídios de membrana por ação da 
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fosfolipase A2 em resposta a uma variedade de fatores físicos, químicos e neurohormonais. As 

duas principais vias do metabolismo do ácido aracdônico são a via da ciclooxigenase (COX), 

que leva à formação de prostanoides, e a via da lipoxigenase, que leva à formação de 

leucotrienos e derivados hidroxilados (KONTUREK e PAWLIK, 1986; WILSON, 1991). 

 Três isoenzimas de COX, COX-1, COX-2, e recentemente COX-3, têm sido descritas 

como catalisadoras da conversão de ácido aracdônico em prostaglandina endoperóxido H2 

(PGH2), a reação chave na biossíntese de prostaglandinas. COX-1 é constitutivamente 

expressa na maioria dos tecidos e desempenha funções fisiológicas. Em contraste, os níveis de 

COX-2 são geralmente baixos ou indetectáveis em condições normais, mas aumentam 

rapidamente sob a influência de estímulos pró-inflamatórios ou mitogênicos. Recentemente, 

contudo, foi mostrado que em ratos normais, nem a inibição seletiva de COX-1 nem de  

COX-2 lesiona a mucosa gástrica. As lesões gástricas somente se desenvolvem quando ambas 

as isoenzimas são simultaneamente inibidas, implicando num papel para COX-2 na defesa da 

mucosa gástrica (EHRLICH et al, 2004). 

 O efeito biológico das PGs é mediado por receptores de membranas específicos, 

denominados receptores EP (EP1, EP2, EP3 e EP4), que são acoplados a proteínas G de 

membrana, ligadas a diferentes vias de transdução de sinal intracelular (SUGIMOTO et al, 

2000).  

 As principais PGs produzidas pela mucosa gástrica de humanos e de roedores são a 

PGE2 e PGI2, com quantidades menores de PGF2 e PGD2 também sendo detectáveis. 

Prostaglandinas das séries E e I são potentes vasodilatadores, produzindo esse efeito no 

estômago através de receptores EP2/EP4 e IP, respectivamente. Como tal, elas podem 

aumentar o fluxo sanguíneo na mucosa, e isso aumenta a resistência da mucosa gástrica a 

danos. Além disso, os efeitos vasodilatadores das prostaglandinas facilitam a restituição 

epitelial por contribuir para a criação de um microambiente de pH relativamente elevado 

dentro da capa mucoide que se forma sobre sítios de dano epitelial (WALLACE, 2008). 

 A célula parietal é um dos vários alvos potenciais para PGs no estômago. Um outro 

alvo pode ser a célula ECL, que desempenha importante papel no controle da célula parietal. 

PGs podem inibir a secreção de histamina pelas células ECL (LINDSTRÖM e HÅKANSON, 

1998). COHEN et al (1987) cita que há numerosas evidências sugerindo que as PGs 

endógenas modulam a secreção ácida por bloqueio do aumento de AMPc estimulado por 

histamina dentro da célula parietal e que essa ação é provavelmente controlada pelo pH 

intraluminal. 
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 Além da estimulação das células epiteliais para secreção de muco e HCO3
-
, as PGs 

podem ainda aumentar a eficácia da camada de fosfolipídios de superfície ativa na superfície 

da mucosa, reduzir a permeabilidade do epitélio para a difusão de ácido para este local 

(WALLACE, 2008) e suprimir a geração de EROs por neutrófilos (WALLACE e MA, 2001). 

 PGs também inibem a liberaçao de mediadores inflamatórios pró-ulcerogênicos como 

histamina, fator de necrose tumoral α (TNF-α) e interleucina-1 (IL-1) por mastócitos e inibem 

a aderência de leucócitos ao endotélio vascular (HOGABOAM et al, 1993; WALLACE, 

2008). Tais efeitos podem contribuir para os efeitos protetores das PGs no TGI 

(HOGABOAM et al, 1993). 

 Tem sido mostrado que a gastroproteção mediada por PGs envolve, pelo menos em 

parte, a abertura dos canais de potássio dependentes de ATP (KATP) (PESKAR et al, 2002).  

 É bem estabelecido que a supressão da síntese de PGs no estômago, através da 

inibição de COX, é um componente básico para o mecanismo da ulceração do TGI superior 

associada com o uso de antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) (WALLACE e MA, 2001).  

 

 Óxido Nítrico 

 

 O Óxido nitrico (NO) está envolvido na modulação da integridade gástrica e na 

regulação de ácido e secreção alcalina, secreção de muco e fluxo sanguíneo da mucosa 

gástrica (CHANDRANATH et al, 2002). Ele medeia tanto a função normal dos tecidos 

quanto a lesão tecidual. Este é certamente o caso doTGI, onde NO é mediador importante da 

defesa e reparo da mucosa, mas também desempenha um papel como um contribuinte para 

lesão tecidual em uma série de doenças digestivas (MUSCARÁ e WALLACE, 1999).  

 NO é sintetizado a partir da L-arginina por NO sintase constitutiva (NOSc) dependente 

de cálcio, ou por NO sintase induzível (NOSi) independente de cálcio (NISHIDA et al, 1997). 

O NO é constitutivamente produzido por duas enzimas distintas: uma normalmente presente 

no endotélio vascular (NOSe) e outra encontrada em neurônios do cérebro e do sistema 

nervoso entérico (NOSn) (KUBES e MCCAFFERTY, 2000).  

 Tem sido amplamente aceito que no sistema digestivo, NO produzido por NOSc é 

citroprotetor, enquanto NO em excessivas quantidades produzido por NOSi é citotóxico, 

embora haja relatos sugerindo que NO produzido por NOSi tem ações protetoras na mucosa 

gastrointestinal (NISHIDA et al, 1997). 

 O efeito protetor do NO é atribuído à sua capacidade de reduzir a degranulação e 

liberação de mediadores dos mastócitos, reduzir as citocinas liberadas pelos macrófagos, 
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aumentar a secreção de muco no epitélio gástrico, reduzir a aderência e secreção de 

neutrófilos, produzir vasodilatação, acelerar o mecanismo de reparo das lesões, regular o 

fluxo sanguíneo da mucosa gástrica e diminuir a secreção de ácido gástrico (WALLACE e 

MILLER, 2000; MARTINEZ-CUESTA et al, 1992; BROWN et al, 1993). O efeito citotóxico 

produzido pelo NO ocorre através da reação com o superóxido, produzindo peroxinitrito. Esse 

potente agente oxidante pode iniciar a peroxidação lipídica e, desse modo, produzir danos na 

membrana celular (CROW e BECKMAN, 1995; BECKMAN et al, 1990).  

 A atividade das NOSc dura por um curto período de tempo, geralmente em termos de 

segundos ou minutos. Já a NOSi, uma vez ativada, produz NO durante longos períodos de 

tempos, de horas a dias. As NOSc estão totalmente sob controle do produto final NO, com um 

feedback negativo na sua atividade enzimática. Por outro lado, o NO influencia menos na 

atividade de NOSi e isto levaria a uma produção persistente de NO no tecido. Assim, a 

citotoxicidade geralmente se correlaciona com o NO produto de NOSi, mas não com o NO 

produto das NOSc (CHO, 2001). 

 O NO interage com o grupo heme da enzima guanilato ciclase, facilitando a geração 

de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) que, por sua vez, medeia muitas ações biológicas 

do NO (WALLACE e MILLER, 2000), como o relaxamento do músculo liso vascular 

(BECKMAN et al, 1990) e a estimulação da secreção de muco pelas células epiteliais 

(BROWN et al, 1993; CHO, 2001). 

 A regulação do fluxo sanguíneo e da microcirculação gástricos parece ter como um 

dos principais fatores envolvidos o NO (WALLACE, 2006). A liberação de pepdídeo 

relacionadoao gene da calcitonina (CGRP) a partir de nervos aferentes sensoriais leva à 

liberação de NO pelo endotélio vascular, o que, por sua vez, causa dilatação das arteríolas da 

submucosa (WALLACE e MA, 2001).  

 O NO também é produzido dentro das células epiteliais, em resposta à ativação de 

receptores colinérgicos, desencadeando a liberação de muco a partir dessas células (PRICE et 

al, 1994 ; WALLACE e MILLER, 2000).  

 

 Canais de Potássio ATP-dependentes 

 

Os canais de potássio sensíveis ao ATP (canais de KATP) representam a maior e mais 

diversificada família de canais iônicos do corpo. Foi descoberto originalmente no coração 

(TERZIC et al, 1995) e encontradas mais tarde em muitos outros tecidos.  
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Os canais de KATP participam de diversos processos fisiológicos como liberação de 

neurotransmissores (LISS  et al, 1999), controle da secreção de insulina e glucagon 

(ASHCROFT et al, 1984), citoproteção na isquemia cardíaca e cerebral, reatividade vascular 

e manutenção do tônus do músculo liso (DAUT  et al, 1994).  

No sistema vascular, esses canais estão envolvidos no relaxamento do músculo liso 

vascular, tendo um papel importante no controle da pressão sanguínea (NELSON e 

QUAYLE, 1995). 

Apesar de não ter sua ação completamente elucidada no estômago, os canais de KATP 

parecem estar envolvidos com a contratilidade do estômago, a regulação do fluxo sangüíneo e 

com a secreção de ácido gástrico (TOROUDI et al, 1999). 

Peskar e colaboradores (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 PGs endógenas e exógenas envolve a 

ativação dos canais de KATP. 

Foi sugerido também que a os canais de KATP possuem um papel na produção de 

radicais livres derivados do oxigênio induzido pelos neutrófilos em tecidos lesados (PIEPER e 

GROSS, 1992). 

Várias substâncias agem sobre esses canais, como a glibenclamida, um agente 

hipoglicemiante oral que estimula a secreção de insulina por bloquear os canais de KATP, 

diminuindo, assim, a vasodilatação produzida (BEECH et al, 1993). Alguns compostos como 

diazóxido, cromacalina, pinacidil e o nicorandil são substâncias que ativam e abrem os canais 

de KATP em diversos tecidos, causando hiperpolarização da membrana plasmática e redução 

da atividade elétrica (ASHCROFT e GRIBLLE, 2000; JAHANGIR et al, 2001). 

 

1.2 ÚLCERAS GÁSTRICAS 

 

Úlcera é uma lesão profunda na mucosa, com destruição de componentes dos tecidos 

epitelial e conjuntivo, incluindo miofibroblastos subepiteliais, células musculares lisas, vasos 

e nervos (MILANI e CALABRO, 2001). As úlceras pépticas são lesões no TGI que 

geralmente ocorrem no estômago e no duodeno e são resultantes da ação agressiva da pepsina 

e do ácido gástrico sobre a mucosa (RAMAKRISHNAN e SALINAS, 2007).  

 Essa doença afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é considerada uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade. Somente nos Estados Unidos, 

aproximadamente quinhentos mil indivíduos desenvolvem úlceras pépticas a cada ano 
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(RAMAKRISHNAN e SALINAS, 2007). Por isso, as úlceras pépticas representam um 

problema social e clínico de importância econômica global (SÁNCHEZ-MENDOZA et al, 

2011).  

Nos países ocidentais, úlceras duodenais são mais comuns, enquanto nos países 

orientais, as úlceras gástricas predominam. Essas diferenças são atribuídas a fatores como 

dieta e constituição genética (JAIN et al, 2007).  

Ácido e pepsina desempenham um importante papel no desenvolvimento de úlceras 

pépticas. No entanto, há inúmeros dados que sugerem que fatores relacionados com a 

resistência da mucosa ao ácido podem ser igualmente importantes. Em úlceras gástricas 

superiores, a secreção ácida é normal ou diminuída, indicando que a diminuição da resistência 

da mucosa pode ser responsável pelo desenvolvimento do dano (SHUJAA et al, 2009). 

Portanto, é geralmente aceito que úlceras pépticas são causadas por um rompimento no 

equilíbrio de fatores agressivos, tais como secreção excessiva de ácido e pepsina e infecção 

por Helicobacter pylori, e fatores protetores, como produção de muco, bicarbonato (HCO3
-
) e 

PGs, fluxo sanguíneo e rápido reparo das células mucosas (JAIN et al, 2007; WARZECHA et 

al, 2011).  

As úlceras gástricas se formam principalmente devido à barreira mucosa estar 

defeituosa, o que permite ao ácido e à pepsina digerirem uma parte da mucosa (COSTANZO, 

2004). 

H. pylori e AINEs desempenham um importante papel na indução da úlcera 

(BRUNTON, 2001). Outros fatores que contribuem para a úlcera incluem hábitos alimentares, 

idade, abuso de álcool e estresse (STEWART e ACKROYD, 2008).  

 Apesar da diminuição na freqüência de úlceras pépticas causadas por H. pylori, essas 

doenças permanecem como um importante problema clínico, em parte porque úlceras 

associadas a AINEs têm aumentado em frequência (SHIOTANI e GRAHAM, 2002).  

 As espécies reativas de oxigênio (EROs) geradas a partir do metabolismo do ácido 

aracdônico, plaquetas, macrófagos e células musculares lisas estão envolvidas em muitas 

patologias gastrointestinais, incluindo úlceras gástricas. (LIGUMSKY et al, 1995; REPETTO 

e LLESUY, 2002). 

 

AINEs 

 

Particularmente, antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) inibem a produção de 

prostaglandinas (PGs) por inibição da enzima ciclooxigenase (COX) (JAIN et al, 2007). Isto 
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resulta em diminuição da inflamação, mas também produz efeitos adversos no trato 

gastrointestinal, rins e plaquetas (BJORKMAN, 1998). 

 Acredita-se que os AINEs sejam o grupo de medicamentos mais consumido no mundo 

inteiro. Mais de 70 milhões de prescrições são feitas nos Estados Unidos a cada ano. Em 

adição às suas propriedades antiinflamatórias, os AINEs são analgésicos altamente eficazes e 

são cada vez mais utilizados nesse contexto (HAWKINS e HANKS, 2000).  

 O uso de AINEs está associado a uma incidência de eventos adversos gastrointestinais 

de 2 a 4% (WALLACE, 2006). A prevalência de ulcerações pépticas em usuários crônicos de 

AINEs é de 20 a 30%, com úlceras gástricas seis vezes mais comuns que úlceras duodenais. O 

risco de hospitalização por sérias complicações no trato gastrointestinal (TGI) superior a 

partir do uso de AINEs é de 1 a 2% por ano (HAWKINS e HANKS, 2000). 

 Esse dano é primariamente o resultado de níveis teciduais diminuídos de PGs, mas 

também pode ser devido a ações diretas dos AINEs na mucosa (ações irritantes tópicas, que 

rompem a barreira epitelial), bem como uma mudança no metabolismo do ácido aracdônico, 

que em vez de sintetizar PGs protetoras, aumenta a síntese de leucotrienos prejudiciais 

(WHITTLE, 2003; WILSON, 1991). 

 O principal mecanismo do dano induzido por AINEs resulta do distúrbio na síntese de 

PGs, por inibição da COX constitutiva, a COX-1. No estômago, as PGs têm um papel 

protetor, mantendo o fluxo sanguíneo, estimulando a secreção de muco e HCO3
-
 e regulando a 

restituição e reparo celular da mucosa. A perda de proteção por inibição das PGs torna o 

estômago vulnerável ao dano pelo ácido gástrico. Os neutrófilos também parecem ter um 

papel central no desenvolvimento da lesão gastroduodenal induzida por AINEs. A produção 

diminuída de PGs parece aumentar a expressão de moléculas de adesão para neutrófilos. Isso 

resulta em obstrução capilar com consequente reduzido fluxo sanguíneo na mucosa, e danos 

ocasionados por radicais livres provenientes de neutrófilos ativados (HAWKINS e HANKS, 

2000). 

 O dano à mucosa gastroduodenal provocado por AINEs não aumenta a suscetibilidade 

à infecção por H. pylori (GRAHAM et al, 1991; LOEB et al, 1992). 

 Inibidores da bomba de prótons (IBPs) e misoprostol têm sido indicados para reduzir a 

incidência de sérias complicações gastrointestinais durante o uso de AINEs (LAINE et al, 

2008; WALLACE, 2005). Já os inibidores seletivos da COX-2, que inibem a biossíntese de 

prostanoides nos sítios inflamatórios, mas não de prostanoides endógenos protetores formados 

pela COX-1, têm estado muito distantes de ser uma abordagem de sucesso terapêutico na 
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redução do dano gastrointestinal (WHITTLE, 2003), apresentando ainda efeitos adversos 

cardíacos importantes (GUEDES et al, 2008).  

 A literatura pode, e deve, guiar-nos para uma prescrição de AINEs mais segura. 

Fatores conhecidos por aumentar o risco de toxicidade gastroduodeal incluem histórico prévio 

de úlcera péptica, idade avançada, elevadas doses e coadministração com aspirina, 

anticoagulantes ou corticosteroides. Pacientes com um desses fatores de risco, com exceção 

da idade sozinha, devem receber profilaxia gastroprotetora com IBPs ou misoprostol 

(HAWKINS e HANKS, 2000). 

 Novas gerações de AINES, modificados por adição de uma porção doadora de NO, 

poderiam reduzir a toxicidade, permitindo, simultaneamente, a inibição não seletiva da COX 

(HAWKINS e HANKS, 2000).  

 

 Helicobacter pylori 

 

 Helicobacter pylori é um bacilo gram-negativo que coloniza o muco na superfície 

luminal do epitélio gástrico. A infecção por H. pylori causa gastrite inflamatória e é uma 

provável contribuinte para a úlcera péptica, linfoma gástrico e adenocarcinoma. Cerca de 40% 

dos pacientes acima de 40 anos de idade e com úlcera péptica são infectados com H. pylori 

(BRUNTON, 2001).  

 Embora o ácido atue como uma defesa primária contra a colonização bacteriana no 

estômago, o H. pylori não só é capaz de sobreviver em um meio acido como também de 

alterar a secreção ácida (WALLACE e GRANGER, 1996). O H. pylori pode aumentar a 

secreção ácida em pessoas que desenvolvem úlceras duodenais, diminuir essa secreção 

através da atrofia gástrica naqueles que desenvolvem úlceras gástricas ou câncer, e manter a 

secreção ácida inalterada naqueles que não desenvolvem essas doenças (CALAM, BARON, 

2001). 

 A contribuição do H. pylori para a úlcera péptica parece ser mediada via rompimento 

das junções firmes. Rompidas as junções firmes, a difusão de ácido para a mucosa aumenta. O 

citoplasma das células, então, acidifica-se e a célula morre. Além do ácido, outras moléculas 

provavelmente difundem-se também, como a urease bacteriana. Isto, por sua vez, cria uma 

resposta imune (SACHS et al, 1994), com intensa infiltração de leucócitos na mucosa 

gástrica. A ativação de neutrófilos fornece uma importante fonte de EROs que causam dano 

tecidual, principalmente na ausência de antioxidantes (KOUNTOURAS et al, 2001), podendo 

gerar um estresse oxidativo na mucosa gástrica.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wallace%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Granger%20DN%22%5BAuthor%5D
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 A erradicação de H. pylori tem se mostrado como um procedimento padrão, reduzindo 

drasticamente a recorrência de úlceras gástricas e duodenais (JAIN et al, 2007). 

 Algumas pessoas com infecção por H. pylori não desenvolvem úlceras gástricas ou 

duodenais. Ainda não se sabe o motivo, mas é provável que distintas cepas de H. pylori 

possam diferir na sua capacidade de induzir o dano às junções firmes. Talvez outros fatores 

possam predispor ao dano às junções firmes por H. pylori (SACHS et al, 1994). 

 

1.2.1 Abordagens terapêuticas na úlcera péptica 

 

 O desequilíbrio entre os fatores de defesa da mucosa e fatores agressores (ácido e 

pepsina) está envolvido na formação da úlcera péptica. O tratamento racional dessa doença 

visa restaurar esse equilíbrio (JAIN et al, 2007). Atualmente, tem sido considerado que 

diferentes agentes antiulcerogênicos devem ser usados para úlceras gástricas e duodenais 

devido às diferenças patofisiológicas entre esses dois tipos de úlcera. Como a secreção de 

ácido é geralmente maior em pacientes com úlceras duodenais, agentes que inibem a secreção 

ácida mostram efeitos importantes em úlceras duodenais. Ao contrário, uma vez que a 

secreção ácida é geralmente normal ou abaixo do normal em pacientes com úlcera gástrica, 

espera-se que agentes que aumentam os fatores de defesa da mucosa mostrem efeitos 

desejáveis contra úlceras gástricas (MORIMOTO et al, 1991). 

 Existem, portanto, basicamente dois conjuntos de mecanismos de ação para as drogas 

antiulcerogênicas. O primeiro deles refere-se aos mecanismos que controlam o processo de 

secreção ácida gástrica. O segundo refere-se aos mecanismos que aumentam a resistência das 

células da mucosa gástrica contra fatores agressivos e/ou que limitam o acesso destes agentes 

às células da mucosa (ALLEN et al, 1993).  

 A terapia antissecretória para a úlcera péptica procura reduzir a secreção do ácido com 

antagonistas dos receptores H2, inibidores da bomba de prótons (IBPs), antagonistas 

muscarínicos e/ou neutralização do ácido secretado, com antiácidos (RANG, DALE, 

RITTER, 1997). Embora sejam atualmente raramente utilizados, alguns procedimentos 

cirúrgicos, como a vagotomia, ainda são indicados para alguns casos da patologia. 

(SOUZABRITO, 1997).  

 Terapia antimicrobiana dupla ou tripla, em combinação com drogas antissecretórias, 

está sendo usada com sucesso, reduzindo a recorrência de úlceras, para o tratamento de 

úlceras pépticas associadas à H. pylori. Compostos de bismuto também têm sido incluídos no 

regime, provavelmente devido às suas ações citoprotetoras. Contudo, limitações terapêuticas 
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dessa terapia tripla incluem o complexo regime e náuseas, diarreias e tonturas (BRUNTON, 

2001; SACHS et al, 1994). Além disso, a erradicação massiva de H. pylori é impraticável 

devido ao custo e ao perigo de gerar resistência microbiana (CALAM, BARON, 2001).  

 

 Antiácidos 

 

 Antiácidos neutralizam o ácido clorídrico (HCl), formando água e dióxido de carbono 

(CO2). Hidróxidos de alumínio e magnésio são os constituintes mais comuns das preparações 

antiácidas. Bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio são também utilizados, assim como 

outros carbonatos, silicatos e fosfatos. Efeitos adversos comuns incluem alcalose, náuseas, 

distensão abdominal, flatulências, diarreia e constipação (BRUNTON, 2001). Além disso, por 

alterar o pH gástrico e urinário, os antiácidos têm a capacidade de interagir com uma 

variedade de fármacos através de interações farmacocinéticas. Alguns podem também quelar 

outras drogas presentes no TGI, formando complexos insolúveis que passam pelo trato 

digestivo sem serem absorvidos. Por esses motivos, atualmente os antiácidos são utilizados 

somente para o alivio rápido dos sintomas da úlcera péptica (YUAN et al., 2006; BRUNTON 

et al., 2006).  

 

 Antagonistas muscarínicos 

 

 A secreção de ácido, muco e pepsinogênio na mucosa gástrica é estimulada via 

receptores muscarínicos M3 presentes nas células parietais e responsáveis pela regulação do 

cálcio intracelular. O bloqueio desse subtipo de receptor pode fornecer uma efetiva terapia 

antissecretória. Porém, o bloqueio muscarínico gera efeitos adversos parassimpáticos que 

incluem boca seca, visão turva e constipação. Esses efeitos, juntamente com a inibição 

incompleta da secreção ácida gástrica, limitam a sua utilidade clínica (JAIN et al, 2007).   

 

 Antagonistas histamínicos 

 

 Desde a sua introdução, em meados da década de 1970, até o início da década de 

1990, os antagonistas dos receptores H2 de histamina foram os fármacos mais prescritos no 

mundo inteiro. Com o reconhecimento do papel desempenhado por H. pylori e o advento dos 

IBPs, o uso dos bloqueadores H2 declinou acentuadamente (KATZUNG, 2005). 
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 Os antagonistas dos receptores H2 inibem a interação de histamina com os receptores 

H2 das células parietais, reduzindo assim o volume e a concentração de íons H
+
 do suco 

gástrico. Eles são seletivos e têm poucos ou nenhum efeito sobre os receptores H1. Esses 

fármacos são capazes de reduzir ou anular a secreção ácida devido à estimulação vagal, 

gastrinérgica e histaminérgica. Eles inibem a secreção ácida basal e noturna. Esse efeito 

contribui para a sua eficácia clínica (HIRSCHOWITZ et al, 1995; (JAIN et al, 2007). 

 Os antagonistas dos receptores H2 exercem seus efeitos mais rapidamente que os IBPs 

(FUKUSHIMA et al, 2003). Geralmente, são drogas extremamente seguras. Os efeitos 

adversos incluem náuseas, tonturas, erupções cutâneas, sonolência, confusão, impotência, 

ginecomastia, efeitos hematológicos e função alterada do sistema imune. Raramente podem 

causar depressão da medula óssea, hepatite e anafilaxia (JAIN et al, 2007).  

 

 Inibidores da bomba de prótons  

 

 A bomba de prótons (H
+
/K

+
-ATPase) é o mediador final da secreção de ácido gástrico 

pelas células parietais (JAIN et al, 2007). Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) 

disponíveis para uso clínico (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol e esomeprazol) 

são compostos benzimidazólicos substituídos (KATZUNG, 2005) e se mantêm concentrados 

em canalículos secretores da célula parietal, onde são ativados para formar sulfonamidas. As 

sulfonamidas reagem covalentemente com a H
+
/K

+
-ATPase, formando ligações dissulfeto. 

Isto inibe a hidrólise de ATP e o transporte de H
+
, resultando em uma regulação efetiva e de 

longa duração da secreção ácida (HIRSCHOWITZ et al, 1995). A secreção ácida é, portanto, 

bloqueada na fase final da produção de ácido gástrico, independentemente do tipo de 

estimulação. Por isso, a inibição da bomba de prótons como um meio de controlar o pH 

gástrico tem atraído uma atenção considerável nos últimos anos com a descoberta dos 

benzimidazólicos (JAIN et al, 2007). Hoje em dia, estão entre os medicamentos mais 

vendidos no mundo inteiro, em virtude de sua notável eficácia e segurança (KATZUNG, 

2005). 

 Os IBPs são superiores aos antagonistas H2 na promoção da cura e prevenção da 

recorrência de úlceras gástricas e duodenais (JAIN et al, 2007).  Contudo, apresentam alguns 

efeitos adversos, como náuseas, diarreia, tontura, hipergastrinemia e infecções entéricas 

(JAIN et al, 2007). Estudos observacionais têm demonstrado associação entre o uso de IBPs 

por longo tempo e fraturas ósseas (YANG et al, 2006; TARGOWNIK et al, 2008). Esse risco 

aumentado parece ser devido à acloridria, levando à má-absorção e deficiências de cálcio e 
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vitamina B12 e subsequente perda óssea (YANG e METZ, 2010). Existem estudos associando 

os IBPs com um aumento de duas vezes no risco de colite por Clostridium difficile e mais de 

três vezes no aumento do risco de outras infecções entéricas (EOM et al, 2011). Os IBP 

também podem estar associados com um risco aumentado de pneumonia ambulatorial, nefrite 

intersticial aguda (YANG e METZ, 2010) e hipermagnesemia (FDA, 2011), embora essas 

associações estejam sujeitas a controversias.  

 

1.2.2 Indução de lesão gástrica por etanol 

 

 Lesões gástricas produzidas por etanol podem ser produzidas seguramente e 

simplesmente pela administração intragástrica de quantidades variáveis de etanol 

concentrado. Dependendo da quantidade de etanol dado, entre 10% e 40% do estômago 

glandular de ratos e camundongos torna-se coberto de erosões hemorrágicas e úlceras quando 

examinados 1 a 2 horas após a administração do etanol. A maioria dos danos gástricos 

observados após administração do etanol ocorre dentro de 1 a 3 minutos (SZABO, 1987). 

 As consequências da citotoxicidade do etanol na mucosa gástrica são manifestadas por 

alterações microcirculatórias, elevação na produção de citocinas pró-inflamatórias, aumento 

da apoptose celular epitelial, diminuição na produção de PGs e distúrbios na via de 

sinalização do NO (SLOMIANY e SLOMIANY, 2008).  

 O modelo de úlcera induzida por etanol provoca as lesões por solubilização do muco 

protetor e desta forma a mucosa fica indefesa à ação hidrolítica e proteolítica do HCl e da 

pepsina, respectivamente (OATES e HAKKINEN, 1988). O etanol também lesa o órgão 

diretamente do lúmen através da barreira mucosa gástrica e então exerce sua ação diretamente 

na camada mucosa (CHO, OGLE, 1992). O etanol concentrado entra em contato com a 

superfície da mucosa, o que resulta em liberação de mediadores vasoativos que desencadeiam 

a venoconstrição (OATES, HAKKINEN, 1988). A circulação gástrica regionalmente 

perturbada parece ser o mais pronunciado aspecto de danos induzidos pelo etanol absoluto 

(KAWANO e TSUJI, 2000; MATSUDA e YOSHIKAWA, 1999). O NO endógeno modula a 

lesão gástrica induzida pelo etanol através da regulação da microcirculação gástrica da 

mucosa (MASUDA et al, 1995). 

 O contato com o álcool leva ainda à alteração da rede vascular local, por rompimento 

dos vasos sanguíneos que irrigam a mucosa gástrica (OATES E HAKKINEN, 1988). A lesão 

vascular é um fator patogenético precoce no desenvolvimento de erosões hemorrágicas 
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gástricas induzidas por etanol (SZABO et al, 1981; SZABO et al, 1985), favorecendo 

hemorragia e necrose da mucosa (MINCIS et al, 1995). 

 O etanol está envolvido também na formação de radicais livres. Ele aumenta a 

produção de ânions superóxido e radicais hidroxila e a peroxidação lipídica na mucosa 

gástrica. O processo de peroxidação lipídica é mediado pela interação de radicais hidroxila 

com a membrana celular, posteriormente produzindo radicais livres derivados de lipídios tais 

como dienos conjugados e hidroperóxidos lipídicos (REPETTO e LLESUY, 2002). O 

tratamento de animais com etanol diminui o nível de superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT) e glutationa raduzida (GSH). Baixos níveis desses compostos podem resultar em 

acúmulo de radicais livres altamente reativos (CHO et al, 2001; SARAVANAN et al, 2003) 

que levam ao estresse oxidativo (REPETTO et al, 2003). 

 A liberação de radicais superóxido neste tipo de lesão pode estar relacionada à 

produção de acetaldeído, formado pela ação da álcool desidrogenase sobre o etanol. O 

acetaldeído serve como substrato para a xantina oxidase (enzima chave no metabolismo das 

purinas), a qual produz radicais livres (HIRAISHI et al, 1999; KOCH et al, 2004; 

STEINBECK et aL, 1993). A infiltração de células inflamatórias, como neutrófilos e 

macrófagos, também pode se configurar como fonte de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

(LA CASA et al, 2000).  

 

1.3. PROTEÍNAS DO LÁTEX VEGETAL 

 

 As plantas são organismos sésseis que não podem se esconder ou escapar quando 

atacadas e que, não diferente de qualquer outro organismo multicelular, são continuamente 

confrontadas com potenciais patógenos e predadores. Além disso, as plantas não apresentam o 

sistema de imunidade recombinante adaptativa, nem o repertório de linfócitos B e T 

apresentados pelos animais (MENEZES e JARED, 2002; DE WIT, 2007). Em contrapartida, 

elas apresentam um grande número de estratégias de defesa que são utilizadas quando são 

atacadas por patógenos, herbívoros ou quando são submetidas a condições ambientais 

adversas (KOGAN, 1986). 

Látex é um termo geralmente usado para descrever um líquido com aspecto leitoso 

que é exsudado de plantas que sofreram algum dano mecânico. É uma emulsão complexa 

constituída de proteínas, aminoácidos, carboidratos, lipídeos, vitaminas, alcalóides, 

carbonatos, resinas e gomas, taninos, terpenos (MORCELLE, CAFFINI e PRIOLO, 2004) e, 

também de componentes celulares em solução ou em suspensão, dentre eles núcleos, 
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mitocôndrias, ribossomos e ácidos nucléicos (LYNN e CLEVETTE-RADFORD, 1986). O 

látex possui uma grande diversidade de proteínas, sendo especialmente rico em enzimas com 

atividades proteolíticas (LYNN e CLEVETTE-RADFORD, 1987b). 

O látex é secretado por estruturas especializadas, que são compostas por uma única 

célula ou um enfileirado de células, chamadas de laticíferos. Devido ao armazenamento sob 

altas pressões, os laticíferos, ao sofrerem qualquer tipo de injúria, jorram todo o seu conteúdo 

citoplasmático (BERNAYS e CHAPMAN, 1994), que apresenta ação tanto “cicatrizante” 

quanto de defesa para o vegetal (KEKWICK, 2001). 

A capacidade para formar látex é encontrada em plantas crescidas em diversos habitats 

e diferentes características morfológicas como ervas, arbustos e árvores (METCALFE, 1967). 

O látex ocorre no reino vegetal em mais de 12000 espécies pertencentes a 900 gêneros. 

Dessas plantas laticíferas, aproximadamente 1000 espécies contêm borracha. A borracha 

natural comercial é derivada de apenas uma planta cultivada: a seringueira, H. brasiliensis. A 

maioria das plantas produtoras de látex pertence às famílias Euphorbiaceae (LYNN e 

CLEVETTE-RADFORD, 1987b) e Apocynaceae (BROCKBANK e LYNN, 1979), embora 

outras famílias como Moraceae, Compositae, Anarcadiaceae e Sapotaceae também produzam 

esta substância (DELTA, 1982).   

A planta laticífera mais conhecida em todo o mundo é a seringueira (H. brasiliensis). 

A borracha, matéria-prima extraída da seringueira, é oriunda de seu fluido laticífero e 

revolucionou a indústria no século XIX. A partir desta foi gerado uma considerável gama de 

produtos industrializados, dos quais se destacam o pneu para automotivos e as luvas 

descartáveis utilizadas por profissionais da área de saúde e outros (SUSSMAN  et al, 2002). 

Além dessa importância, existem relatos de inúmeras atividades biológicas associadas ao 

látex de diferentes grupos taxonômicos. Porém, os laticíferos não servem apenas como um 

repositório para produtos naturais, nele também estão presentes proteínas únicas e próprias 

(HAGEL et al, 2008). 

Constituindo o arsenal bioquímico disponível para as plantas, os peptídeos e as 

proteínas estão entre os compostos que formam a linha de frente na defesa vegetal. Suas 

propriedades químicas lhes conferem uma gama de atividades biológicas, que podem 

interferir na penetração, infecção, colonização ou mesmo na reprodução de determinados 

patógenos, bem como inviabilizar a predação e herbivoria. (VAN LOON et al, 2006). Entre as 

proteínas de defesa, estão as com atividade enzimática, que incluem as quitinases (CHANG et 

al, 1995), glucanases (KREBS e GRUMET, 1993), proteinases (PINEDO et al,  1993) e 

proteínas inativadoras de ribossomos (RIPs) (RAMOS et al, 1998; JACH et al, 1995). 
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Também podem ser encontradas proteínas não enzimáticas como inibidores de proteases. As 

lectinas, proteínas que se ligam a carboidratos, e os inibidores de α-amilase também são bem 

caracterizados (LAJOLO et al, 1991, ROUGE et al, 1997). 

Possivelmente, a justificativa mais aceita da presença de látex é seu envolvimento na 

defesa da planta (RUDALL, 1987). Esse papel de defesa tem sido defendido através de 

estudos, principalmente do látex de Hevea brasiliensis, em que foram encontradas várias 

proteínas relacionadas com a defesa da planta ou que em testes de atividade biológica tenha 

demonstrado toxicidade contra patógenos como a heveína (LYNN e CLEVETTE-

RADFORD, 1986b), as quitinases e as proteínas que se ligam à quitina (JEKEL et. al,1991). 

Dentre a grande variedade de proteínas já identificadas no látex de plantas, encontram-

se beta-1,3-glucanases (CHEYE e CHEUNG, 1995), lisozimas, proteínas inativadoras de 

ribossomos (RIPs) (GIORDANI e LAFON, 1993), lectinas, quitinases (JEKEL  et al., 1991), 

amilases (LYNN e CLEVETTE-RADFORD, 1987a), inibidores de proteinases (ARCHER, 

1983; SRITANYARAT  et al., 2006), oxidases (AGRAWAL e KONNO, 2009) dentre outros.  

Até ano de 2008, mais de 110 plantas produtoras de látex distribuídas em diferentes famílias 

eram conhecidas por apresentar atividade proteolítica. Estas são pertencentes à classe das 

proteinases cisteínicas, serínicas e aspárticas (DOMSALLA e MELZIG, 2008). 

 

1.3.1.Potencial Farmacológico de Proteínas Provenientes do Látex Vegetal 

 

 Muitos são os relatos sobre diferentes efeitos biológicos produzidos por plantas 

laticíferas. Quer sejam relatos de origem popular ou divulgados como resultados da pesquisa 

científica, tais descrições mostram que praticamente todas as partes da planta são capazes de 

promover atividades importantes sobre sistemas animais ou microorganismos, desde as folhas 

e raízes até o próprio látex. Embora alguns resultados sejam atribuídos a compostos orgânicos 

do metabolismo secundário produzidos por estas plantas, até pouco tempo não havia 

descrições sobre as suas proteínas constituintes e em especial, as proteínas do látex. 

ALBUQUERQUE et al (2009) demonstraram atividades antiinflamatórias de uma fração 

proteica do látex de Cryptostegia grandiflora e vários estudos com as frações proteicas do 

látex de Calotropis procera têm sido realizados. 

  

 As proteínas do látex de Calotropis procera, planta da mesma família a que pertence a 

Himatanthus drasticus, foram as primeiras a serem estudadas pelo nosso grupo de pesquisa e 

demonstram grande portencial farmacológico em diferentes modelos experimentais.  Essas 
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proteínas inibiram a adesão e o rolamento de leucócitos em modelo de peritonite murino 

(RAMOS et al, 2009), inibiram os efeitos letais provocados pela infecção bacteriana sistêmica 

induzida por Salmonella enterica sorotipo Typhimurium em camundongos (OLIVEIRA, 

2009; LIMA-FILHO  et al., 2010), apresentaram atividades homeostáticas sobre a coagulação 

em animais sépticos (RAMOS et al, 2012), efeitos contra a hiperalgesia inflamatória em ratos 

monoartríticos (KUMAR et al, 2011), ações anticolvulsivantes (LIMA et al, 2012), 

antitumorais e citotóxicas (OLIVEIRA et al, 2010; SOARES DE OLIVEIRA et al, 2007) e 

ações antinociceptivas (SOARES et al, 2005) e antiinflamatórias (ALENCAR et al, 2004; 

ALENCAR et al, 2006) em diferentes modelos animais. 

 RAMOS e colaboradores (2009) submeteram a fração proteica do látex de C. procera 

ao fracionamento em coluna de CM-Sepharose em pH 5,0 e os picos obtidos (PI, PII e PIII) 

foram testados em modelos animais. Os três picos apresentaram atividade antiinflamatória, 

mas somente PI induziu intensa produção de óxido nítrico (NO), uma molécula envolvida no 

processo de migração celular na resposta inflamatória, que em alta quantidade no soro inibe a 

diapedese. Neste estudo, considerável avanço foi realizado quanto à identificação de 

moléculas envolvidas em eventos farmacológicos promovidos pelo látex e quanto à 

observação de que diferentes proteínas do látex desempenham suas atividades através de 

mecanismos distintos. 

  

1.4 Himatanthus drasticus (Mart.) PLUMEL (APOCYNACEAE) 

 

 A família Apocynaceae compreende aproximadamente 200 gêneros, presentes em 

duas subfamílias (Apocynoideae e Plumerioideae), e 2000 espécies, distribuídas 

predominantemente pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta. São plantas de hábito 

variado, ervas, subarbustos, árvores e trepadeiras (JOLY, 2002). Apresentam látex branco e 

abundante, em alguns casos visíveis apenas nos ramos terminais e, neste caso, com coloração 

diferenciada vermelho-sangue ou acastanhada (RIBEIRO et al, 1999). 

 Os constituintes químicos da família incluem glicosídeos cardioativos e 

cianogenéticos, saponinas, taninos, cumarinas, ácidos fenólicos, ciclitóis e triterpenóides 

(EVANS, 2002). 

 As espécies do gênero Himatanthus apresentam sua distribuição restrita à região 

neotropical, ocorrendo desde o Panamá até o sudeste do Brasil, tendo como limite sul o 

trópico de Capricórnio. A maioria das espécies do gênero ocorre na região amazônica 

(SPINA, 2004). 
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 Himatanthus drasticus é uma Apocynaceae da subfamília Plumeriodeae, que pode 

atingir até 7 metros de altura, com densa folhagem nas extremidades dos ramos. Cresce em 

vegetação de transição entre Cerrado e Caatinga e floresce e frutifica praticamente o ano todo. 

H. drasticus é distribuída geograficamente desde o Sudeste do Brasil até a Guiana Francesa, 

Suriname e Guiana. No Brasil, ocorre nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Roraima 

(MODESTO, 1997; PLUMEL, 1991; SPINA, 2004).  

 Além de designada popularmente como janaguba no Ceará, é conhecida como tiborna, 

jasmim-manga e raivosa em Minas Gerais e Bahia, pau-de-leite no Piauí, joanaguba no Rio 

Grande do Norte e sucuúba na Amazônia (PLUMEL, 1991). No Ceará, essa espécie ocorre 

com maior freqüência na Chapada do Araripe, extremo sul do estado, onde é explorada pela 

população daquela localidade, cotidianamente e sem controle (AMARO et al, 2006a). O látex 

da janaguba é usado por comunidades brasileiras locais para fins medicinais, principalmente 

para o tratamento de câncer, processos inflamatórios e úlceras (MODESTO, 1997).  

 

FIGURA 5 – Himatanthus drasticus 
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1.4.1 Potencial farmacológico das espécies do gênero Himatanthus 

 

 Algumas espécies do gênero Himatanthus têm sido estudadas quanto ao seu potencial 

farmacológico, como Himatanthus sucuuba, Himatanthus lancifolius, Himatanthus 

articulatus e Himatanthus drasticus. 

 Castillo et al (2007) demonstraram a atividade antileishmanial do irinoide plumericina 

isolado do extrato etanólico da casca de H. sucuuba. Essa atividade também foi demonstrada 

por Soares e colaboradores (2010) com o látex da planta. Em outro estudo, o látex de H. 

sucuuba também apresentou atividades antiinflamatórias e analgésicas (MIRANDA et al, 

2000). 

 Os alcaloides obtidos da casca de H. lancifolius apresentaram um amplo espectro 

antimicrobiano in vitro contra microorganismos gram-positivos e gram-negativos (SOUZA et 

al, 2004). Os alcaloides indólicos de H. lancifolius também foram capazes de alterar a 

resposta do músculo liso vascular e não-vascular (RATTMANN et al, 2005) e apresentaram 

propriedades gastroprotetoras através de vários mecanismos (BAGGIO et al, 2005). Um outro 

trabalho mostrou que uma fração rica em uleína extraída da casca de H. lancifolius reduziu 

experimentalmente a migração de leucócitos e sua adesão a integrinas (NARDIN et al, 2008). 

 Diferentes extratos de H. articulatus apresentaram atividades antifúngicas e 

antibacterianas. O látex dessa planta, por exemplo, foi efetivo contra Candida albicans 

(SEQUEIRA et al, 2009). 

 Sousa et al (2010) demonstraram a atividade antitumoral do extrato metanólico das 

folhas de H. drasticus após administração oral. Esse extrato foi seguro em termos de 

toxicidade aguda em modelos animais. O látex de H. drasticus também tem apresentado 

atividade antitumural no modelo experimental Carcinoma de Ehrlich (SOUSA, 2009) e nos 

modelos Sarcoma 180 e Carcinoma 256 de Walker, em que foram usadas as proteínas 

laticíferas de H. drasticus (MOUSINHO et al, 2011). 

 Além dos efeitos antitumorais de H. drasticus, o acetato de lupeol isolado do látex 

dessa planta apresentou propriedades antinociceptivas e antiinflamatórias em diferentes 

modelos experimentais (LUCETTI et al, 2010). Já Leite e colaboradores (2009) 

demonstraram o efeito gastroprotetor do látex bruto de H. drasticus proveniente da Chapada 

do Araripe (Ceará, Brasil) no modelo de lesão gástrica induzida por etanol. Colares et al 

(2008) fizeram uma análise fitoquímica do extrato etanólico da casca de H. drasticus, que 

permitiu a identificação e isolamento do triterpeno cinamato de lupeol. No mesmo estudo, o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Souza%20WM%22%5BAuthor%5D
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extrato etanólico de H. drasticus apresentou efeitos antinociceptivos e antitumorais, que os 

autores sugerem estar relacionados à presença de lupeol.  

  

1.5. Produtos naturais na proteção gástrica 

 

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

 Estudos com látex de plantas vêm sendo desenvolvidos a fim de investigar seu efeito 

na úlcera gástrica. Um trabalho publicado por BHARTI et al (2010), mostrou que frações do 

látex de Calotropis procera reduzem o dano na mucosa gástrica induzido por etanol, ligadura 

do piloro e aspirina. TOMA e colaboradores (2005) demonstraram o efeito antissecretório e 

gastroprotetor de extratos obtidos do látex de Mammea americana em modelos de lesão 

gástrica induzida por etanol acidificado, estresse, indometacina e ligadura do piloro. Em outro 

estudo, o látex do mamão verde reduziu a secreção gástrica induzida por metacolina em ratos, 

o que aconteceu somente por via oral, mas não por via intraperitoneal, sugerindo que o efeito 

desse látex ocorre por ação local e direta sobre a mucosa gástrica (CHO e HAN, 1984). 

 As espécies do gênero Himatanthus também vêm demonstrando atividades 

antiulcerogênicas. Os alcaloides indólicos de H. lancifolius apresentaram propriedades 

gastroprotetoras através de vários mecanismos, como o aumento dos níveis de GSH na 

mucosa gástrica (BAGGIO et al, 2005), e o látex de H. drasticus apresentou efeito 

gastroprotetor no modelo de lesão gástrica induzida por etanol (LEITE et al, 2009). 
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 A úlcera gástrica afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é considerada uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade. Somente nos Estados Unidos, 

aproximadamente quinhentos mil indivíduos desenvolvem úlceras pépticas a cada ano 

(RAMAKRISHNAN e SALINAS, 2007). Por isso, as úlceras pépticas representam um 

problema social e clínico de importância econômica global (SÁNCHEZ-MENDOZA et al, 

2011).  

Apesar da diminuição na freqüência de úlceras pépticas causadas por H. pylori, essas 

doenças permanecem como um importante problema clínico, em parte porque úlceras 

associadas a AINEs têm aumentado em frequência (SHIOTANI e GRAHAM, 2002). 

Mesmo que muitas drogas sintéticas estejam disponíveis na prática clínica, os 

pesquisadores ainda buscam compostos antiulcerogênicos a partir de recursos naturais. 

(BUCCIARELLI et al, 2010). 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 e IZZO, 2000).   

A relação entre gastroproteção e produtos de origem natural é muito difundida e os 

produtos derivados da natureza têm sido objeto de estudo na busca incessante de uma 

substância com efeito terapêutico gastroprotetor e menores custos. Diversos estudos têm 

demonstrado os efeitos gastroprotetores de várias plantas medicinais e substâncias isoladas 

delas (RODRIGUES et al, 2012; DA ROCHA LAPA et al, 2007; DE OLINDA et al, 2007; 

LIMA et al, 1996).  

 As espécies do gênero Himatanthus são muito utilizadas popularmente no tratamento 

de úlceras gástricas. Essas espécies têm apresentado relevantes atividades gastroprotetoras em 

estudos experimentais (BAGGIO et al, 2005; LEITE et al, 2009). Além das propriedes 

intrínsecas às espécies do gênero Himatanthus, muitos estudos têm demonstrado que as 

frações proteicas do látex de espécies vegetais, como a Calotropis procera, detêm importante 

poder farmacológico, apresentando diferentes atividades (ALENCAR et al, 2004; KUMAR et 

al, 2011; LIMA et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2010; RAMOS et al, 2012), inclusive na 

gastroproteção (BHARTI et al, 2010; TOMA et al, 2005; CHO e HAN, 1984). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a atividade gastroprotetora da fração proteica do látex de Himatanthus 

drasticus (HdLP) e possíveis mecanismos de ação farmacológica desta no modelo de úlcera 

gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar a dependência do efeito farmacológico da HdLP  em relação a dose 

administrada endovenosamente aos animais: curva dose-resposta 

 

 Estudar as alterações histopatológicas na mucosa gástrica após a lesão produzida pelo 

etanol e o efeito da HdLP na proteção da mucosa 

 

 Avaliar a participação das prostaglandinas no efeito gastroprotetor da HdLP através do 

pré-tratamento dos animais com inibidor inespecíficos da síntese destes eicosanoides 

 

 Estudar a participação dos receptores TRPV1 no efeito gastroprotetor da HdLP  via 

antagonismo farmacológico com capsazepina 

 

 Avaliar a participação do óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor da HdLP através 

do pré-tratamento dos animais com inibidor inespecíficos da síntese deste mediador 

(L-NAME) e da sua quantificação indireta na mucosa gástrica 

 

 Investigar a participação dos canais de potássio ATP-dependentes no efeito 

gastroprotetor da HdLP pré-tratando os animais com um bloqueador deste canais 

(glibenclamida) 

 

 Avaliar a participação do GMPc no efeito gastroprotetor da HdLP através da inibição 

farmacológica da guanilato ciclase 
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 Investigar se a HdLP promove efeito anti oxidante na mucosa gástrica através da 

quantificação da atividade da glutationa reduzida 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Obtenção do látex e isolamento da fração protéica de Himatanthus drasticus (HdLP) 

 

A fração proteica utilizada nesse trabalho foi isolada do látex da planta Himatanthus 

drasticus (Mart.) Plumel (Apocynaceae). Esta espécie vegetal foi identificada pelo Prof. Dr. 

Edson de Paula Nunes, taxonomista do Herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), onde o exemplar de exsicata N.40408 foi depositado. 

A coleta do látex de Himatanthus drasticus foi reakizada no bairro Edson Queiroz, na 

cidade de Fortaleza – Ceará, através de incisões no ápice caulinar de plantas saudáveis em 

tubos do tipo Falcon sobre água destilada (1:2 v/v). Em seguida, os tubos foram levemente 

agitados e mantidos à temperatura ambiente até o seu processamento no laboratório. 

O processamento do látex foi realizado no Laboratório de Bioquímica e Biologia de 

Proteínas Vegetais da Universidade Federal do Ceará, sob a supervisão do Prof. Dr. Márcio 

Viana Ramos e confrome descrito anteriormente (MATOS, 2010). Para tanto, as amostras 

foram submetidas à centrifugação (8.000 x g, 25 min., 10ºC). Este procedimento permitiu a 

precipitação da fração insolúvel rica em dímeros de isopreno (borracha), a qual foi 

denominada “Hdp” (Himatanthus drasticus precipitate). Tal fração foi posteriormente 

descartada. O sobrenadante obtido foi exaustivamente dialisado contra água destilada por 72h, 

a 25ºC, sob suave agitação. Após a primeira hora de diálise (volume 1:1) a fração não retida 

pela membrana de diálise (8kDa) foi coletada e denominada “Água da diálise”. Esta fração é 

constituída por metabólitos hidrofílicos e de pequeno tamanho molecular (Mr < 8kDa). A 

fração retida no interior da membrana de diálise foi novamente centrifugada, nas condições 

anteriormente descritas; o sobrenadante foi recuperado e liofilizado. Esta fração, rica em 

proteínas solúveis e ausente de borracha, foi denominada “HdLP” (Himatanthus drasticus 

latex proteins). 

 
4.2 Aparelhos e instrumentos laboratoriais 
 

Os aparelhos e instrumentos laboratoriais utilizados nos procedimentos experimentais estão 

listados a seguir: 
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Aparelho ou instrumento Procedência 

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

Balança analítica (mod. AX-200) Shimadzu, Japão 

Câmera fotográfica Sony, China 

Centrífuga refrigerada (modelo Marathon 

26KMR) 

Fisher Scientific, EUA 

Eppendorfs Global Trade Technology 

Homogeneizador de tecidos Ultra Stirrer 

Leitora de microplacas ASYS, Áustria 

Ponteiras para pipetas automáticas Global Trade Technology 

Pipetas automáticas monocanal Digipet 

Pipetas automáticas multicanal Digipet 

Seringas plásticas B-D Plastipak 

 

4.3 Drogas e reagentes 

 

As drogas e reagentes utilizados nos procedimentos experimentais estão listados abaixo:  

 

Droga ou reagente Procedência 

Ácido tricloroacético Sigma, EUA 

Capsaicina Sigma, EUA 

Capsazepina Sigma, EUA 

Diazóxido Sigma, EUA 

DTNB Sigma, EUA 

EDTA VETEC, Brasil 

Etanol absoluto Merck, Alemanha 

Glibenclamida Sigma, EUA 

Indometacina Sigma, EUA 

L-Arginina Sigma, EUA 

L- NAME Sigma, EUA 

Metanol Dinâmica Química Contemporânea, Brasil 

Misoprostol Biolab Searle, Brasil 

N-acetilcisteína EMS, Brasil 
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Droga ou reagente Procedência 

NADPH Sigma, EUA 

Nitrato redutase Sigma, EUA 

ODQ Sigma, EUA 

Solução salina 0,9% Química Farmacêutica Gaspar Viana, 

Brasil 

Tris-HCl Merck, Alemanha 

 

4.4 Preparo das drogas 

 

Imediatamente antes da administração, as drogas foram dissolvidas e diluídas. HdLP 

foi dissolvida e diluída em solução salina 0,9%. As substâncias L-arginina, L-NAME e 

Misoprostol foram dissolvidos e diluídos em água destilada. Diazóxido, Glibenclamida e 

ODQ foram dissolvidos em DMSO 5%. Capsaicina, Capsazepina e Indometacina foram 

dissolvidos em etanol puro, metanol e carboximetilcelulose, respectivamente, e diluídos em 

água destilada. 

 

4.5 Animais experimentais 

 

Foram utilizados camundongos albinos (Mus musculus), variedade Swiss Webster, 

adultos, fêmeas, pesando entre 20 e 30 g, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e mantidos no Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da UFC. Todos os animais foram mantidos em caixas de polipropileno sob 

condições adequadas de luz e temperatura, recebendo água e ração ad libitum. Os animais 

foram privados de alimento por 16 horas antes da realização dos experimentos, mas com livre 

acesso à água. Os grupos experimentais foram formados com 6 a 8 animais por grupo. 

Os procedimentos experimentais adotados foram aprovados pela Comissão de Ética 

em Pesquisa Animal da Universidade Federal do Ceará através do protocolo número 43/2011. 

 

4.6 Modelo Experimental 

 

Foi utilizado o modelo de lesão gástrica induzida por etanol previamente descrito 

por Robert et al (1979). 
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  A lesão gástrica foi induzida nos camundongos pela administração de etanol absoluto 

(etanolabs) (0,2mL/animal, v.o.). Decorridos 60 minutos, os animais foram sacrificados por 

deslocamento cervical e seus estômagos retirados, abertos ao longo da curvatura maior, 

lavados com solução salina 0,9% e comprimidos entre duas placas de Petri. Imagens foram 

captadas com câmera digital para posterior análise, com o auxílio de um programa de 

planimetria computadorizada (ImageJ®), do percentual de área glandular lesionada. Os 

resultados foram expressos como percentagem de área lesionada em relação à área total do 

corpo gástrico (Figuras 6 e 7).  

 

 

FIGURA 6 – Modelo experimental utilizado na avaliação do efeito gastroprotetor de HdLP. 
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FIGURA 7 – Aspecto macroscópico de estômagos em modelo de lesões gástricas induzidas 

por etanol. (A) – Estômago aberto pela grande curvatura de um camundongo no qual foi 

administrado somente veículo (salina 0,9%, v.o.). (B) Estômago aberto pela grande curvatura 

de um camundongo tratado com veículo 1 hora antes da administração de etanol (0,2ml, v.o.). 

 

4.7 Abordagens Experimentais 

 

4.7.1 Efeito da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus na Lesão Gástrica 

Induzida por Etanol: Curva Dose-Resposta 

 

Os camundongos foram divididos em 4 grupos: o primeiro grupo recebeu somente 

veículo (solução salina 0,9%, i.v.), enquanto os outros 3 grupos receberam a solução de HdLP 

em diferentes doses (0,5, 5 e 50mg/Kg, i.v.). Decorridos 30 minutos, a lesão gástrica por 

etanol (0,2mL/animal, v.o.) foi induzida, os estômagos retirados e o percentual de lesão 

gástrica medido conforme descrito anteriormente no item 4.6. 

 

4.7.2 Avaliação Histopatológica 

 

Após indução da lesão gástrica por etanol conforme descrito no item 4.6., os 

estômagos foram processados para a avaliação histopatológica. Para isso, foram fixados em 

formol a 10%, 24 horas após foram imersos em álcool a 70% e, posteriormente, parafinizados. 

Foram realizados, então, cortes histológicos de 5 µm de espessura, os quais foram 

processados para coloração pelo método hematoxilina-eosina (HE) para exame em 
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microscopia óptica (aumento de 100x). A análise histopatológica foi realizada de acordo com 

os critérios de LAINE & WEINSTEIN (1988), que atribui escores aos parâmetros edema (0-

4), hemorragia (0-4), perda de células epiteliais (0-3) e infiltrado inflamatório (0-3). 

 

4.7.3 Investigação de Mecanismos envolvidos no Efeito Protetor da fração protéica do 

látex de Himatanthus drasticus na Lesão Gástrica Induzida por Etanol 

 

4.7.3.1. Avaliação do Papel das Prostaglandinas 

 

Os animais foram tratados com veículo (solução salina 0,9%, i.v.) ou HdLP (5mg/Kg, 

i.v.) 30 minutos antes ou misoprostol (análogo de prostaglandina E1) (50µg/Kg, v.o.) 60 

minutos antes da administração do etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). A participação das 

prostaglandinas foi avaliada através da administração de indometacina (inibidor inespecífico 

das ciclooxigenases) (10mg/Kg, v.o.) 60 minutos antes de misoprostol (50µg/Kg, v.o.) ou 

HdLP (5mg/Kg, i.v.). Após 60 minutos da administração do misoprostol ou 30 minutos da 

administração de HdLP, os animais receberam etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). Decorridos 60 

minutos da administração do etanol, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados e o 

percentual de lesão gástrica medido conforme descrito anteriormente no item 4.6.  

 

4.7.3.2 Avaliação do Envolvimento dos Receptores TRPV1 

 

.A participação dos neurônios aferentes primários sensíveis à capsaicina foi avaliada 

através do envolvimento dos receptores TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1). 

Os animais foram tratados com veículo (solução salina 0,9%, i.v.) ou HdLP (5mg/Kg, 

i.v.) 30 minutos antes ou capsaicina (agonista de TRPV1) (0,3mg/Kg, v.o.) 60 minutos antes 

da administração do etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). Para avaliação do papel de TRPV1 no 

efeito gastroprotetor de HdLP, foi administrada capsazepina (antagonista de TRPV1) 

(5mg/Kg, i.p.) 30 minutos antes de capsaicina (0,3mg/Kg, v.o.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Após 

60 minutos da administração da capsaicina ou 30 minutos da administração de HdLP, os 

animais receberam etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). Decorridos 60 minutos da administração do 

etanol, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados e o percentual de lesão gástrica 

medido conforme descrito anteriormente no item 4.6.  
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4.7.3.3 Avaliação do Papel do Óxido Nítrico 

 

 Modulação Farmacológica com L-NAME 

 

Os animais foram tratados com veículo (solução salina 0,9%, i.v.), HdLP (5mg/Kg, 

i.v.) ou L-arginina (substrato para formação de óxido nítrico) (600mg/Kg i.p.) 30 minutos 

antes da administração do etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). A participação do óxido nítrico foi 

avaliada através da administração de L-NAME (N
G
-nitro-L-arginina-metilester, um inibidor 

inespecífico de Óxido Nítrico Sintase - NOS) (20mg/Kg s.c.) 15 minutos antes de L-arginina 

(600mg/Kg i.p.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Após 30 minutos da administração de L-arginina ou 

HdLP, os animais receberam etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). Decorridos 60 minutos da 

administração do etanol, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados e o percentual 

de lesão gástrica medido conforme descrito anteriormente no item 4.6.  

 

  Determinação dos Níveis de Nitrito na Mucosa Gástrica  

 

A determinação de NO2
- 
e NO3

-
 baseia-se na reação do NO2

-
 com uma amina primária 

aromática em meio ácido para formar um sal de diazônio, que por sua vez reage com um 

composto aromático formando um azo-composto (reação de Griess), que absorve na região do 

visível do espectro eletromagnético (ELLIOT e PORTER, 1971). O íon NO3
- 
é determinado, 

geralmente, como íon NO2
-
, após redução pela enzima nitrato redutase.  

Veículo (solução salina 0,9%, i.v.), HdLP (5mg/Kg, i.v.) ou L-arginina (substrato para 

formação de óxido nítrico) (600mg/Kg i.p.) foram administrados 30 minutos antes da indução 

das lesões gástricas por etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). Os animais foram então sacrificados 

por deslocamento cervical 60 minutos após indução das lesões gástricas por etanol. Os 

estômagos de todos os animais foram retirados e processados para determinação dos níveis de 

NO2
-
 das amostras.  

No método descrito por CHEN et al (2000), a porção glandular dos estômagos foi 

homogeneizada a 10% com solução gelada de KCl 1,15%. O nitrato das amostras foi 

convertido em NO2
- 

através da incubação em placas (“overnight”, 37°C) de 40 µL do 

homogenato com 40µL de uma solução contendo nitrato redutase, fosfato de potássio 

monobásico (KH2PO4), nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida (NADPH) e 

água destilada. Após incubação, foram colocados 80µL da solução de Griess (sufanilamida 

2%, ácido fosfórico 5%, NEED e água destilada) em cada poço e feita leitura em leitora de 
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microplacas a 540nm. A concentração de nitrito foi calculada através de uma curva padrão 

utilizando-se nitrito de sódio (NaNO2) e os resultados expressos em µM de NO3
-
/NO2

-
 

 

4.7.3.4 Avaliação do Papel da guanosina monofosfato cíclico (GMPc) 

 

Para avaliar o papel do GMPc (guanosina 3’,5’-monofosfato cíclico) intracelular no 

efeito protetor de HdLP, ODQ (inibidor da enzima guanilato ciclase solúlvel) (10mg/Kg i.p.) 

foi administrado 30 minutos antes de HdLP (5mg/Kg, i.v.). Após 30 minutos da 

administração de ODQ ou HdLP, etanolabs (0,2mL/animal, v.o.) foi administrado para indução 

da lesão gástrica.  

Para os grupos controles, foi administrada somente solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP 

(5mg/Kg, i.v.) 30 minutos antes da indução da lesão gástrica com etanol. 

Decorridos 60 minutos da administração do etanol, os animais foram sacrificados, 

Decorridos 60 minutos da administração do etanol, os animais foram sacrificados, os 

estômagos retirados e o percentual de lesão gástrica medido conforme descrito anteriormente 

no item 4.6.  

 

4.7.3.5 Avaliação do Papel de Canais de Potássio ATP-dependentes 

 

Os animais foram tratados com veículo (solução salina 0,9%, i.v.), HdLP (5mg/Kg, 

i.v.) ou diazóxido (ativador dos canais de potássio sensíveis ao ATP) (3mg/Kg i.p.) 30 

minutos antes da administração do etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). A participação dos canais 

de potássio sensíveis ao ATP foi avaliada através da administração de glibenclamida 

(bloqueador seletivo dos canais de potássio ATP-dependentes) (5mg/Kg i.p.) 30 minutos 

antes de diazóxido (3mg/Kg i.p.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Após 30 minutos da administração 

de diazóxido ou HdLP, os animais receberam etanolabs (0,2mL/animal, v.o.). Decorridos 60 

minutos da administração do etanol, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados e o 

percentual de lesão gástrica medido conforme descrito anteriormente no item 4.6. 

 

4.7.3.6 Investigação do Envolvimento de Defesa Antioxidante  

 

 No intuito de avaliar uma possível ação antioxidante no efeito gastroprotetor de HdLP 

no modelo de lesão gástrica induzida por etanol, foram determinados os níveis de grupos 

sulfidrílicos não-proteicos (NP-SH) na mucosa gástrica dos camundongos. Para isso, veículo 
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(solução salina 0,9%, i.v.), HdLP (5mg/Kg, i.v.) ou N-acetilcisteína (NAC, um aminoácido 

essencial na formação da glutationa reduzida) (750mg/Kg, v.o.) foram administrados 30 

minutos, ou 60 minutos para NAC, antes da indução das lesões gástricas por etanolabs. Um 

outro grupo controle recebeu somente solução salina 0,9% e não foi submetido à indução das 

lesões gástricas. Este grupo foi sacrificado por deslocamento cervical 60 minutos após 

administração da solução salina e os demais grupos 60 minutos após indução das lesões 

gástricas por etanol. Os estômagos de todos os animais foram retirados e processados segundo 

o método de SEDLAK e LINDSAY (1968) para quantificação de NP-SH. A porção glandular 

dos estômagos foi homogeneizada a 10% com solução gelada de EDTA 0,02M. 320µL de 

água destilada e 80µL de ácido tricloroacético (50%) foram adicionados à 400µL do 

homogenato para posterior centrifugação a 4000 rpm durante 15 minutos. Em seguida, 400µL 

-HCl (0,4 M, pH 8,9) e 20 

µL de ácido 5,5’-ditio-bis(2-nitrobenzoico) (DTNB, 0,01 M). O material foi agitado durante 3 

minutos e a absorbância foi imediatamente medida a 412 nm. A concentração de NP-SH foi 

calculada através de uma curva padrão de glutationa reduzida (GSH) os resultados expressos 

em µg de NP-SH/g de tecido. 

 

4.8 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada empregando-se o teste de análise de variância 

(ANOVA), seguido de teste de Newman-Keuls quando houve diferença significativa entre os 

grupos. Os resultados foram expressos como Média ± Erro Padrão da Média (E.P.M.). As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus reduz o percentual de lesão 

gástrica induzida por etanol  

 

A Tabela 1 e a Figura 8 apresentam o efeito de HdLP nas doses de 0,5, 5 e 50mg/Kg 

i.v. no modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. O grupo controle, que 

recebeu somente veículo, apresentou intenso dano à mucosa gástrica após tratamento oral com 

etanolabs. O percentual da área lesionada em relação à área total do corpo gástrico foi de 18,64 

± 0,98%. O tratamento prévio com HdLP foi eficiente em diminuir as lesões gástricas 

induzidas pelo etanol somente quando a fração foi administrada na dose de 5mg/Kg. O 

tratamento dos animais com esta dose reduziu em 83% e de forma significativa (p<0,05) em 

relação ao grupo controle, o percentual de lesão gástrica para 3,18 ± 0,27% . Por outro lado, 

os percentuais de lesões gástrica de 26,54 ± 2,16% e 16,27 ± 5,97% apresentados pelas doses 

de 0,5 e 50mg/Kg, respectivamente, não foram significativamente diferentes do percentual de 

lesão da mucosa gástrica observado no grupo controle. 
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Figura 8: Efeito da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus na Lesão Gástrica 

Induzida por Etanol: Curva Dose-Resposta. Grupos de pelo menos 6 animais receberam 

solução salina 0,9% (veículo) ou HdLP (0,5, 5 ou 50mg/Kg i.v.). Após 30 minutos, os animais 

foram tratados com etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Os resultados estão expressos como 

média ± E.P.M do percentual de área ulcerada. (a) p<0,05 vs veículo (Anova seguido pelo 

teste de Newman-Keuls). 
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Tabela 1: Efeito da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus na Lesão Gástrica 

Induzida por Etanol: Curva Dose-Resposta.  

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

Área gástrica ulcerada 

(%) 

Veículo - 18,64±0,98 

HdLP 0,5, i.v. 26,54±2,16 

 5, i.v. 3,18± 0,27
a
 

 50, i.v. 16,27±5,97 

 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP (0,5, 5 

ou 50mg/Kg i.v.). Após 30 minutos, os animais foram tratados com etanol absoluto 

(0,2mL/animal, v.o.). HdLP na dose de 5mg/Kg inibiu a lesão gástrica induzida por 

etanol. Os valores estão expressos como média ± E.P.M do percentual de área ulcerada. 

(a) p<0,05 vs veículo (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

5.2 Fração proteica do látex de Himatanthus drasticus reduz os escores histopatológicos 

de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos 

 

A Tabela 2 e a Figura 9 apresentam os resultados obtidos com a avaliação 

histopatológica dos estômagos de camundongos após lesão por etanol. Foram avaliados os 

parâmetros de edema, hemorragia, perda de células epiteliais e infiltrado inflamatório, 

graduados de acordo com escores, cujos valores são representados pela mediana e a variação 

dos escores (mínino-máximo). 

O grupo controle recebeu somente solução salina 0,9% e os estômagos dos animais 

desse grupo não apresentaram mudanças nas estruturas analisadas (mediana 0, variação 0-0 

para todos os parâmetros). Já os animais que receberam etanol apresentaram estômagos com 

extensa área lesionada, com edema (mediana 3, variação 3-4), hemorragia (mediana 4, 

variação 4-4) e perda de células epiteliais (mediana 3, variação 2-3), significativamente 

diferentes dos animais do grupo controle (p<0,05), mas com pouco infiltrado inflamatório 

(mediana 1, variação 0-1). 

O tratamento prévio com N-acetilcisteína (NAC) 750mg/Kg v.o. ou com HdLP 

5mg/Kg i.v. foi capaz de atenuar as alterações histopatológicas provocadas pela administração 

de etanol, apresentando, respectivamente, medianas e variações de 0 (0-0) e 0 (0-1) para 

edema, 0 (0-0) e 0,5 (0-1) para hemorragia, 1 (1-1) e 1 (1-1) para perda de células epiteliais e 
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0 (0-1) e 0 (0-1) para infiltrado de células inflamatórias. Os parâmetros edema, hemorragia e 

perda de células epiteliais foram significativamente diferentes (p<0,05), tanto para NAC 

quanto para HdLP, em comparação com o grupo que recebeu somente etanol. 

  

 

Figura 9: Análise microscópica da porção glandular do estômago no modelo de lesão 

gástrica induzida por etanol. Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 

0,9% (i.v.) ou HdLP (5mg/Kg i.v.) 30 minutos antes ou N-acetilcisteína (NAC, 750mg/Kg, 

v.o.) 60 minutos antes da administração de etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). O grupo 

controle recebeu apenas solução salina 0,9% (i.v.). Fotomicrografias da porção glandular do 

estômago dos animais foram obtidas. Os animais do grupo controle (A) não apresentaram 

alterações estruturais da mucosa gástrica, enquanto os animais que receberam somente o 

veículo e etanol (B) apresentaram extensa área lesionada. Animais tratados com NAC (C) e 

HdLP (D) apresentaram poucas alterações nas estruturas analisadas. 
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Tabela 2: Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus reduz os escores 

histopatológicos de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos 

Escores 

Grupos Edema 

(0-4 escores) 

Hemorragia 

(0-4 escores) 

Perda de Células 

Epiteliais 

(0-3 escores) 

Células 

Inflamatórias 

(0-3 escores) 

Controle 0 0 0 0 

Veículo 3 (3-4)
a
 4 (4-4)

a
 3 (2-3)

a
 1 (0-1) 

NAC 0
b
 0

b
 1 (1-1)

b
 0 (0-1) 

HdLP 0 (0-1)
b
 0,5 (0-1)

b
 1 (1-1)

b
 0 (0-1) 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP (5mg/Kg i.v.) 

30 minutos antes ou N-acetilcisteína (NAC, 750mg/Kg, v.o.) 60 minutos antes da 

administração de etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). O grupo controle recebeu apenas 

solução salina 0,9% (i.v.). Os valores representam a mediana (mínimo-máximo) dos escores 

de lesão gástrica do estômago mensurados de acordo com os critérios de Laine & Weinstein 

(1988). (a) p<0,05 vs controle; (b) p<0,05 vs veículo (Kruskall-Wallis e teste de Dunn). 

 

5.3 Pré-tratamento com indometacina não inibe a proteção gástrica da fração protéica 

do látex de Himatanthus drasticus no modelo de lesão gástrica induzida por etanol  

 

A Tabela 3 e a Figura 10 apresentam os resultados obtidos com a avaliação do papel 

das prostaglandinas no efeito gastroprotetor de HdLP no modelo de lesão gástrica induzida 

por etanol em camundongos. O grupo controle, que recebeu somente veículo, apresentou 

intenso dano à mucosa gástrica após tratamento oral com etanolabs. O percentual da área 

lesionada em relação à área total do corpo gástrico foi de 21,84 ± 2,92%. A administração 

prévia de misoprostol 50µg/Kg, v.o. ou de HdLP 5mg/Kg i.v. protegeu a mucosa gástrica, 

reduzindo significativamente (p<0,05) a área lesionada produzida pelo etanol. Essa inibição 

foi de 64% para o misoprostol (7,96 ± 1,65%) e de 76% para a HdLP (5,19 ± 1,06%). O pré-

tratamento oral dos animais com indometacina 10mg/Kg reverteu a gastroproteção promovida 

pela administração de misoprostol, aumentando significativamente (p<0,05) a área lesionada 

em 486% (46,62 ± 3,09%). Entretanto, a administração de indometacina não reverteu a 

proteção à mucosa gástrica concedida pelo tratamento com HdLP (4,34 ± 1,11%). 
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Figura 10: Pré-tratamento com indometacina não inibe a proteção gástrica da fração 

protéica do látex de Himatanthus drasticus no modelo de Lesão Gástrica Induzida por 

Etanol. Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% i.v (veiculo) ou 

HdLP (5mg/Kg i.v.) 30 minutos antes ou misoprostol (50µg/Kg, v.o.) 60 minutos antes do 

etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Indometacina (10mg/Kg, v.o.) foi administrada 60 

minutos antes de misoprostol (50µg/Kg, v.o.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os resultados estão 

expressos como média ± E.P.M do percentual de área ulcerada. (a) p<0,05 vs veículo; (b) 

p<0,05 vs misoprostol (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 
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Tabela 3: Pré-tratamento com indometacina não inibe a proteção gástrica da fração 

protéica do látex de Himatanthus drasticus no modelo de Lesão Gástrica Induzida por 

Etanol 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

Área gástrica ulcerada 

(%) 

Veículo - 21,84±2,92 

Misoprostol 

HdLP 

0,05, v.o. 

5, i.v. 

7,96±1,65
a
 

5,19±1,06
a
 

Indometacina + Misoprostol 10, v.o. + 0,05, v.o. 46,62±3,09
b
 

Indometacina + HdLP 10, v.o. + 5, i.v. 4,34±1,11 

 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP 

(5mg/Kg i.v.) 30 minutos antes ou misoprostol (50µg/Kg, v.o.) 60 minutos antes do 

etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Indometacina (10mg/Kg, v.o.) foi administrada 60 

minutos antes de misoprostol (50µg/Kg, v.o.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os valores estão 

expressos como média ± E.P.M do percentual de área ulcerada. (a) p<0,05 vs veículo; 

(b) p<0,05 vs misoprostol (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

5.4 Pré-tratamento com antagonista dos receptores TRPV1 (capsazepina) não 

inibe a proteção gástrica da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus no 

modelo de Lesão Gástrica Induzida por Etanol 

 

A Tabela 4 e a Figura 11 apresentam os resultados obtidos com a avaliação do papel 

dos receptores TRPV1 no efeito gastroprotetor de HdLP no modelo de lesão gástrica induzida 

por etanol em camundongos. O grupo controle, que recebeu somente veículo, apresentou 

intenso dano à mucosa gástrica após tratamento oral com etanolabs. O percentual da área 

lesionada em relação à área total do corpo gástrico foi de 20,56 ± 3,51%. A administração 

prévia de capsaicina 0,3mg/Kg, v.o. ou de HdLP 5mg/Kg i.v. protegeu a mucosa gástrica, 

reduzindo significativamente (p<0,05) a área lesionada produzida pelo etanol. Essa inibição 

foi de 94% para capsaicina (1,20 ± 0,58%) e de 76% para a HdLP (4,84 ± 1,31%). O pré-

tratamento dos animais com capsazepina 5mg/Kg i.p. reverteu a gastroproteção promovida 

pela administração de capsaicina, aumentando significativamente (p<0,05) a área lesionada 

em 2057% (25,88 ± 1,89%). A administração de capsazepina, porém, não reverteu a proteção 

à mucosa gástrica concedida pelo tratamento com HdLP (3,87 ± 1,31%). 
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Figura 11: Pré-tratamento com antagonista dos receptores TRPV1 (capsazepina) não 

inibe a proteção gástrica da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus no modelo 

de Lesão Gástrica Induzida por Etanol. Grupos de pelo menos 6 animais receberam 

solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP (5mg/Kg i.v.) 30 minutos antes ou capsaicina (0,3mg/Kg, 

v.o.) 60 minutos antes do etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Capsazepina (5mg/Kg, i.p.) 

foi administrada 30 minutos antes de capsaicina (0,3mg/Kg, v.o.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os 

resultados estão expressos como média ± E.P.M. (a) p<0,05 vs veículo; (b) p<0,05 vs 

capsaicina (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 
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Tabela 4: Pré-tratamento com antagonista dos receptores TRPV1 (capsazepina) não 

inibe a proteção gástrica da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus no modelo 

de Lesão Gástrica Induzida por Etanol 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

Área gástrica ulcerada 

(%) 

Veículo - 20,56±3,51 

Capsaicina 

HdLP 

0,3, v.o. 

5, i.v. 

1,20±0,58
a
 

4,84±1,31
a
 

Capsazepina + Capsaicina 5, i.p. + 0,3 v.o. 25,88±1,89
b
 

Capsazepina + HdLP 5, i.p. + 5, i.v. 3,87±1,31 

 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP 

(5mg/Kg i.v.) 30 minutos antes ou capsaicina (0,3mg/Kg, v.o.) 60 minutos antes do 

etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Capsazepina (5mg/Kg, i.p.) foi administrada 30 

minutos antes de capsaicina (0,3mg/Kg, v.o.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os valores estão 

expressos como média ± E.P.M do percentual da área ulcerada. (a) p<0,05 vs veículo; 

(b) p<0,05 vs capsaicina (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

5.5 Pré-tratamento com inibidor inespecífico da oxido nítrico sintase (L-NAME) 

bloqueia a proteção gástrica da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus 

no modelo de Lesão Gástrica Induzida por Etanol 

 

A Tabela 5 e a Figura 12 apresentam os resultados obtidos com a avaliação do papel 

do óxido nítrico no efeito gastroprotetor de HdLP no modelo de lesão gástrica induzida por 

etanol em camundongos. O grupo controle, que recebeu somente veículo, apresentou intenso 

dano à mucosa gástrica após tratamento oral com etanolabs. O percentual da área lesionada em 

relação à área total do corpo gástrico foi de 17,67 ± 1,81%. A administração prévia de L-

arginina 600mg/Kg, i.p. ou de HdLP 5mg/Kg i.v. protegeu a mucosa gástrica, reduzindo 

significativamente (p<0,05) a área lesionada produzida pelo etanol. Essa inibição foi de 93% 

para L-arginina (1,20 ± 0,58%) e de 62% para a HdLP (6,79 ± 1,87%). O pré-tratamento dos 

animais com L-NAME 20mg/Kg s.c. reverteu a gastroproteção promovida pela administração 

de L-arginina ou de HdLP, aumentando significativamente (p<0,05) a área lesionada em 

1953% (24,64 ± 2,33%) e 637% (50,07 ± 2,30%), respectivamente.  



76 

 

 

%
 Á

re
a

 U
lc

e
r
a

d
a

0

20

40

60

a

a

Etanolabs

L-NAME 20mg/Kg

L-arginina HdLP L-arginina HdLP

600 5 600 5
mg/Kg

Veículo

b

c

 

Figura 12: Pré-tratamento com inibidor inespecífico da oxido nítrico sintase (L-NAME) 

bloqueia a proteção gástrica da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus no 

modelo de Lesão Gástrica Induzida por Etanol. Grupos de pelo menos 6 animais 

receberam solução salina 0,9% (i.v.), HdLP (5mg/Kg i.v.) ou L-arginina (600mg/Kg i.p.) 30 

minutos antes do etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). L-NAME (20mg/Kg s.c.) foi 

administrada 15 minutos antes de L-arginina (600mg/Kg i.p.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os 

resultados estão expressos como média ± E.P.M. (a) p<0,05 vs veículo; (b) p<0,05 vs L-

arginina; (c) p<0,05 vs HdLP (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 
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Tabela 5: Pré-tratamento com inibidor inespecífico da oxido nítrico sintase (L-NAME) 

bloqueia a proteção gástrica da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus no 

modelo de Lesão Gástrica Induzida por Etanol 

 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

Área gástrica ulcerada 

(%) 

Veículo - 17,67±1,81 

L-arginina 600, i.p. 1,20±0,58
a
 

HdLP 5, i.v. 6,79±1,87
a
 

L-NAME + L-arginina 

L-NAME + HdLP 

20, s.c. + 600, i.p. 

20, s.c. + 5, i.v. 

24,64±2,33
b
 

50,07±2,30
c
 

 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.), HdLP (5mg/Kg 

i.v.) ou L-arginina (600mg/Kg i.p.) 30 minutos antes do etanol absoluto (0,2mL/animal, 

v.o.). L-NAME (20mg/Kg s.c.) foi administrada 15 minutos antes de L-arginina 

(600mg/Kg i.p.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os valores estão expressos como média ± 

E.P.M. (a) p<0,05 vs veículo; (b) p<0,05 vs L-arginina; (c) p<0,05 vs HdLP (Anova 

seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

5.6 Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus induz aumento dos níveis de 

nitrato/nitrito na mucosa gástrica com lesões por etanol 

 

A Tabela 6 e a Figura 13 apresentam os resultados obtidos com a determinação dos níveis de 

nitrito na mucosa gástrica de camundongos após lesão por etanol. O grupo controle recebeu 

somente veículo e teve os níveis de nitrito determinados na mucosa gástrica dos camundongos 

após tratamento oral com etanolabs (17,68±0,48 µM de NO
-
2). O tratamento prévio com L-

arginina 600mg/Kg i.p. ou com HdLP 5mg/Kg i.v. aumentou significativamente (p<0,05) o 

conteúdo gástrico de nitrito em relação ao grupo controle.  Esse aumento foi de 20% (21,13 ± 

1,49 µM de NO2
-
) para L-arginina e de 17% (20,74 ± 0,57 µM de NO2

-
) para HdLP. 
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Figura 13: Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus induz aumento dos níveis 

de nitrato/nitrito na mucosa gástrica com lesões por etanol. Grupos de pelo menos 6 

animais receberam solução salina 0,9% (i.v.), HdLP (5mg/Kg i.v.) ou L-arginina (600mg/Kg 

i.p.). Após 30 minutos, os animais foram tratados com etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). 

Os resultados estão expressos como média ± E.P.M. da concentração de nitrito. (a) p<0,05 vs 

veículo (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

Tabela 6: Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus induz aumento dos níveis 

de nitrato/nitrito na mucosa gástrica com lesões por etanol 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

[NO3
-
/NO2

-
] (µM) 

Veículo - 17,68±0,48 

L-arginina 600, i.p. 21,13±1,49
a
 

HdLP 5, i.v. 20,74±0,57
a
 

 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.), HdLP (5mg/Kg 

i.v.) ou L-arginina (600mg/Kg i.p.). Após 30 minutos, os animais foram tratados com 

etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Os valores estão expressos como média ± E.P.M. 
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da concentração de nitrito. (a) p<0,05 vs veículo (Anova seguido pelo teste de Newman-

Keuls). 

 

5.7 Inibidor seletivo da guanilato ciclase (ODQ) bloqueia o efeito protetor da fração 

protéica do látex de Himatanthus drasticus na lesão gástrica induzida por etanol 

 

A Tabela 7 e a Figura 14 apresentam os resultados obtidos com a avaliação do papel do 

GMPc no efeito gastroprotetor de HdLP no modelo de lesão gástrica induzida por etanol em 

camundongos. O grupo controle, que recebeu somente veículo, apresentou intenso dano à 

mucosa gástrica após tratamento oral com etanolabs. O percentual da área lesionada em relação 

à área total do corpo gástrico foi de 34,78 ± 6,69%. O tratamento prévio com HdLP 5mg/Kg 

i.v. protegeu a mucosa gástrica, reduzindo significativamente (p<0,05) a área lesionada 

produzida pelo etanol. Essa inibição foi de 77% (8,00 ± 1,49%). A administração prévia de 

ODQ 10mg/Kg i.p. reverteu a gastroproteção concedida por HdLP, aumentando 

significativamente (p<0,05) a área lesionada em 249% (27,91 ± 6,91%). 
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Figura 14: Inibidor seletivo da guanilato ciclase (ODQ) bloqueia o efeito protetor da 

fração protéica do látex de Himatanthus drasticus na lesão gástrica induzida por etanol. 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP (5mg/Kg, 

i.v.). Após 30 minutos, os animais foram tratados com etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). 

ODQ (10mg/Kg i.p.) foi administrado 30 minutos antes de HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os 
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resultados estão expressos como média ± E.P.M. (a) p<0,05 vs veículo; (b) p<0,05 vs HdLP 

(Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

Tabela 7: Inibidor seletivo da guanilato ciclase (ODQ) bloqueia o efeito protetor da 

fração protéica do látex de Himatanthus drasticus na lesão gástrica induzida por etanol 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

Área gástrica ulcerada 

(%) 

Veículo - 34,78±6,69 

HdLP 5, i.v. 8,00±1,49
a
 

ODQ + HdLP 10, i.p. + 5, i.v. 27,91±6,91
b
 

 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP 

(5mg/Kg, i.v.). Após 30 minutos, os animais foram tratados com etanol absoluto 

(0,2mL/animal, v.o.). ODQ (10mg/Kg i.p.) foi administrado 30 minutos antes de HdLP 

(5mg/Kg, i.v.). Os valores estão expressos como média ± E.P.M. (a) p<0,05 vs veículo; 

(b) p<0,05 vs HdLP (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

5.8 Pré-tratamento com bloqueador de canais de K
+
 sensíveis ao ATP (glibenclamida) 

inibe o efeito protetor da fração protéica do látex de Himatanthus drasticus na lesão 

gástrica induzida por etanol 

 

A Tabela 8 e a Figura 15 apresentam os resultados obtidos com a avaliação do papel 

dos canais de potássio dependentes de ATP no efeito gastroprotetor de HdLP no modelo de 

lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. O grupo controle, que recebeu somente 

veículo, apresentou intenso dano à mucosa gástrica após tratamento oral com etanolabs. O 

percentual da área lesionada em relação à área total do corpo gástrico foi de 23,62 ± 1,97%. A 

administração prévia de diazóxido 3mg/Kg i.p. ou de HdLP 5mg/Kg i.v. protegeu a mucosa 

gástrica, reduzindo significativamente (p<0,05) a área lesionada produzida pelo etanol. Essa 

inibição foi de 85% para diazóxido (3,50 ± 1,24%) e de 60% para HdLP (9,36 ± 1,48%). O 

pré-tratamento dos animais com glibenclamida 5mg/Kg i.p. reverteu a gastroproteção 

promovida pela administração de diazóxido ou de HdLP, aumentando significativamente 

(p<0,05) a área lesionada em 494% (20,79 ± 2,05%) e 290% (36,46 ± 1,95%), 

respectivamente. 
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Figura 15: Pré-tratamento com bloqueador de canais de K
+
 sensíveis ao ATP 

(glibenclamida) inibe o efeito protetor da fração protéica do látex de 

Himatanthus drasticus na lesão gástrica induzida por etanol. Grupos de pelo menos 6 

animais receberam solução salina 0,9% (i.v.), HdLP (5mg/Kg i.v.) ou diazóxido (3mg/Kg i.p.) 

30 minutos antes do etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). Glibenclamida (5mg/Kg i.p.) foi 

administrada 30 minutos antes de diazóxido (3mg/Kg i.p.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os 

resultados estão expressos como média ± E.P.M. (a) p<0,05 vs veículo; (b) p<0,05 vs 

diazóxido; (c) p<0,05 vs HdLP (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 
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Tabela 8: Pré-tratamento com bloqueador de canais de K
+
 sensíveis ao ATP 

(glibenclamida) inibe o efeito protetor da fração protéica do látex de 

Himatanthus drasticus na lesão gástrica induzida por etanol 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

Área gástrica ulcerada 

(%) 

Veículo 

Diazóxido 

- 

3, i.p. 

23,62±1,97 

3,50±1,24
a
 

HdLP 5, i.v. 9,36±1,48
a
 

Glibenclamida + Diazóxido 5, i.p. + 3, i.p. 20,79±2,05
b
 

Glibenclamida + HdLP 5, i.p. + 5, i.v. 36,46±1,95
c
 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.), HdLP (5mg/Kg 

i.v.) ou diazóxido (3mg/Kg i.p.) 30 minutos antes do etanol absoluto (0,2mL/animal, 

v.o.). Glibenclamida (5mg/Kg i.p.) foi administrada 30 minutos antes de diazóxido 

(3mg/Kg i.p.) ou HdLP (5mg/Kg, i.v.). Os valores estão expressos como média ± E.P.M. 

(a) p<0,05 vs veículo; (b) p<0,05 vs diazóxido; (c) p<0,05 vs HdLP (Anova seguido pelo 

teste de Newman-Keuls).  

 

5.9 Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus induz aumento dos níveis de 

grupos sulfidrílicos não-proteicos (glutationa reduzida) na mucosa gástrica com lesões 

por etanol 

 

 A Tabela 9 e a Figura 16 apresentam os resultados obtidos com a determinação dos 

níveis de grupos sulfidrílicos não-proteicos (NP-SH) na mucosa gástrica de camundongos 

após lesão por etanol. O grupo controle recebeu somente solução salina 0,9% e teve os níveis 

de NP-SH determinados (388,40 ± 81,1µg de NP-SH/g tecido). Os animais que receberam 

etanol apresentaram significativa redução (p<0,05) na concentração de NP-SH gástricos 

(168,8 ± 8,3µg de NP-SH/g tecido) em relação ao grupo controle que recebeu apenas solução 

salina. O tratamento prévio com N-acetilcisteína 750mg/Kg v.o. ou com HdLP 5mg/Kg i.v. 

foi capaz de atenuar significativamente (p<0,05) a depleção no conteúdo gástrico de NP-SH 

provocada pela administração de etanol, resultando em um aumento desses níveis em 305% 

(684,4 ± 42,2µg de NP-SH/g tecido) para N-acetilcisteína e 205% (345,4 ± 69,1µg de NP-

SH/g tecido) para HdLP. 
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Figura 16: Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus induz aumento dos níveis 

de grupos sulfidrílicos não-proteicos (glutationa reduzida) na mucosa gástrica com 

lesões por etanol. Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou 

HdLP (5mg/Kg i.v.) 30 minutos antes ou N-acetilcisteína (NAC, 750mg/Kg, v.o.) 60 minutos 

antes da administração de etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). O grupo controle recebeu 

apenas solução salina 0,9% (i.v.). Os resultados estão expressos como média ± E.P.M. da 

concentração de NP-SH nos homogenatos de estômago. (a) p<0,05 vs controle; (b) p<0,05 vs 

veículo (Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 
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Tabela 9: Fração protéica do látex de Himatanthus drasticus induz aumento dos níveis 

de grupos sulfidrílicos não-proteicos (glutationa reduzida) na mucosa gástrica com 

lesões por etanol 

Grupos Dose  

(mg/Kg, via) 

NP-SH  

(µg/g tecido) 

Controle - 388,4±81,1 

Veículo - 168,8±8,3
a
 

N-acetilcisteína (NAC) 750, v.o. 684,4±42,2
b
 

HdLP 5, i.v. 345,4±69,1
b
 

Grupos de pelo menos 6 animais receberam solução salina 0,9% (i.v.) ou HdLP (5mg/Kg i.v.) 

30 minutos antes ou N-acetilcisteína (NAC, 750mg/Kg, v.o.) 60 minutos antes da 

administração de etanol absoluto (0,2mL/animal, v.o.). O grupo controle recebeu apenas 

solução salina 0,9% (i.v.). Os valores estão expressos como média ± E.P.M. da concentração 

de NP-SH nos homogenatos de estômago. (a) p<0,05 vs controle; (b) p<0,05 vs veículo 

(Anova seguido pelo teste de Newman-Keuls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 



86 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 A úlcera péptica representa um problema social e clínico de importância econômica 

global (SÁNCHEZ-MENDOZA et al, 2011). Ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo e 

é considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade (RAMAKRISHNAN e 

SALINAS, 2007).  

 É geralmente aceito que úlceras pépticas são causadas por um rompimento no 

equilíbrio de fatores agressivos, tais como secreção excessiva de ácido e pepsina e infecção 

por Helicobacter pylori, e fatores protetores, como produção de muco, bicarbonato e 

prostaglandinas, fluxo sanguíneo e rápido reparo das células mucosas (JAIN et al, 2007; 

WARZECHA et al, 2011). As úlceras gástricas se formam principalmente devido à barreira 

mucosa estar defeituosa, o que permite ao ácido e à pepsina digerirem uma parte da mucosa 

(COSTANZO, 2004). 

 Vários produtos naturais têm sido usados para o tratamento de distúrbios 

gastrintestinais. A primeira droga sistematicamente efetiva contra úlceras gástricas, a 

carbenoxolona, foi descoberta como resultado de estudos de Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), 

comumente usada pelos indígenas no tratamento de úlceras gástricas, bronquite, inflamação e 

espasmos (AKTAR e MUNIR, 1989). 

 A relação entre gastroproteção e produtos de origem natural é muito difundida. 

(TAKASE et al, 1994). Tais produtos derivados da natureza têm sido objeto de estudo na 

busca incessante de uma substância com efeito terapêutico gastroprotetor e menores custos. 

Recentes estudos têm demonstrado os efeitos gastroprotetores de várias plantas medicinais e 

substâncias isoladas delas (BRZOZOWSKI et al, 2005; DA ROCHA LAPA et al, 2007).  

Essas substâncias exercem seus efeitos estimulando os fatores de proteção da mucosa gástrica 

(BORRELI e IZZO, 2000). 

O Brasil possui uma enorme biodiversidade, detendo aproximadamente um terço da 

flora mundial. Este fato, aliado à escassez de estudos farmacológicos para a maioria das 

espécies vegetais, demonstra o enorme potencial do estudo de plantas para a descoberta de 

novas moléculas terapeuticamente úteis (YUNES et al, 2001). 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. 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 
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a obtenção de fármacos, para a obtenção de adjuvantes, ou ainda, para a elaboração de 

medicamentos fitoterápicos. (SCHENKEL et al, 2001). 

 O gênero Himatanthus tem apresentado diversas propriedades farmacológicas, como 

antileishimanial (CASTILLO et al, 2007; SOARES et al, 2010), antiinflamatória e 

antinociceptiva (LUCETTI et al, 2010; MIRANDA et al, 2000), antimicrobiana (SOUZA et 

al, 2004) e antitumoral (MOUSINHO et al, 2011; SOUSA, 2009; SOUSA et al, 2010). Além 

dessas atividades, a atividade gastroprotetora também tem sido demonstrada (BAGGIO et al, 

2005; LEITE et al, 2009). 

 Proteínas laticíferas apresentam grande potencial farmacológico. As proteínas do látex 

de Calotropis procera vêm sendo bastante estudadas pelo nosso grupo de pesquisa, 

apresentando relevantes atividades farmacológicas, como propriedades antiinflamatórias em 

diferentes modelos experimentais (ALENCAR  et al, 2004; ALENCAR  et al, 2006). 

 Tendo em vista a problemática mundial das úlceras gástricas e as ações 

farmacológicas atribuídas às espécies do gênero Himathantus, o trabalho objetivou estudar o 

efeito gastroprotetor das proteínas laticíferas de Himatanthus drasticus (HdLP) e avaliar os 

possíveis mecanismos de ação envolvidos, através do modelo experimental de úlcera gástrica 

induzida por etanol. 

 O modelo de lesão gástrica induzida por etanol é um dos principais modelos de lesão 

gástrica utilizados em pesquisa. Nesse modelo, o etanol provoca as lesões por solubilização 

do muco protetor e desta forma a mucosa fica indefesa à ação hidrolítica e proteolítica do 

ácido clorídrico e da pepsina, respectivamente (OATES e HAKKINEN, 1988). 

 É bem documentado na literatura que a administração de uma dose alta de etanol em 

roedores causa severas lesões na mucosa gástrica, envolvendo extensas hemorragias e 

destruição de tecido (LACY, 1988). O resultado é a formação em poucos minutos de lesões 

que se apresentam na forma de necrose, congestão, erosão e hemorragias na mucosa gástrica 

(SZABO et al, 1985; AL-HARBI et al., 1997; ALQASOUMI et al., 2009). 

 No presente estudo, a administração de etanol provocou intenso dano à mucosa 

gástrica dos camundongos. Esse dano foi prevenido com o pré-tratamento com HdLP na dose 

de 5mg/Kg intraperitoneal, mas não nas doses de 0,5mg/Kg e 50 mg/Kg. Como HdLP é 

composto por um pool de proteínas, o efeito gastroprotetor ocorreu somente na dose 

intermediária provavelmente porque essa foi a dose que apresentou uma maior proporção de 

agentes protetores (face aos agentes agressores) que atuaram de maneira sinérgica protegendo 

a mucosa gástrica. Corroborando com a análise macroscópica da lesão gástrica, a análise 

hsitopatológica também demonstrou intenso dano à mucosa provocado pelo etanol e 
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diminuição nos escores de lesão nos estômagos de animais tratados com HdLP na dose de 

5mg/Kg. 

 Essa proteção promovida por HdLP pode significar inibição da secreção ácida 

gástrica, o que em parte já seria suficiente para reduzir o número de lesões induzidas pelo 

etanol (MIZUI e DOUTEUCHI, 1981), ou aumento na liberação de substâncias protetoras da 

mucosa. Essa última ação parece ser mais provável já que as úlceras induzidas por etanol são 

inibidas por agentes que estimulam a produção dos fatores defensivos da mucosa 

(MORIMOTO et al, 1991). 

 Baseados nos resultados obtidos, que demonstram o efeito gastroprotetor de HdLP 

frente às lesões gástricas induzidas por etanol, decidimos investigar os possíveis mecanismos 

envolvidos nessa atividade. A dose utilizada foi a dose de 5mg/Kg, que apresentou efeito 

gastroprotetor significativo. Dentre os vários fatores envolvidos na manutenção da integridade 

da mucosa gástrica e proteção contra injúria provocado pelo etanol, dedicamos nossa atenção 

à contribuição das fibras aferentes sensíveis à capsaicina, das prostaglandinas (PGs), dos 

grupos sulfidrílicos não-proteicos (NP-SH) e da via NO/GMPc/KATP na atividade 

gastroprotetora de HdLP. 

 Prostaglandinas, particularmente PGE2 e PGI2 (prostaciclina), desempenham um 

papel muito importante na modulação da defesa e reparo gastrointestinais (WALLACE e 

GRANGER, 1996; WALLACE e MA, 2001). Entre os mais importantes efeitos das PGs com 

relação à defesa da mucosa, estão a estimulação de muco e secreção de bicarbonato (HCO3
-
) e 

a manutenção do fluxo sanguíneo da mucosa (WALLACE e DEVCHAND, 2005). A 

supressão da síntese de PGs por antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs), tais como a 

indometacina, resulta em aumentada suscetibilidade a danos na mucosa gástrica (ATAY et al, 

2000). A indometacina tem sido comumente utilizada como substância produtora de dano 

gástrico em protocolos experimentais tanto para o estudo de mecanismos fisiopatológicos 

como para testes de drogas com potencial antiulcerogênico (MOURA ROCHA et al, 2009). 

Lesões gástricas induzidas por etanol são dose-dependentes e podem ser impedidas pela ação 

de PGs endógenas, que inibem a motilidade gástrica e aumentam a secreção de muco 

(ARAKI et al, 2000). 

 Nesse estudo, avaliamos o papel das PGs no efeito gastroprotetor de HdLP. 

Observamos que o efeito protetor de HdLP é resistente à ação lesiva da indometacina, o que 

não aconteceu com o misoprostol, um análogo de PG. Esse resultado sugere que o efeito de 

HdLP sobre a mucosa gástrica é independente de PGs. O fato de o efeito gastroprotetor de 

HdLP não ter envolvimento de PGs não reduz a importância dessa fração proteica na 
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gastroproteção, visto que  o efeito gastroprotetor de HdLP foi bastante pronunciado, apesar da 

inibição de um importante mecanismo de proteção da mucosa. Além disso, apesar de reduzir 

as lesões gástricas e ser útil na prática clínica, o misoprostol tem seu uso limitado devido aos 

graves efeitos adversos que apresenta. 

 Nervos sensoriais primários sensíveis à capsaicina servem para a condução de 

informações de dor ao sistema nervoso central, mas também são capazes de liberar 

neuromediadores a partir das terminações periféricas ativadas. Baixas doses de capsaicina 

estimulam os nervos sensoriais primários a abrir os canais catiônicos não-seletivos envolvidos 

nos receptores vaniloides do tipo 1 (TRPV1), resultando em liberação local de 

neurotransmissores tais como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) 

(WARZECHA et al, 2011). A liberação de CGRP de neurônios sensoriais aferentes resulta 

na geração de óxido nítrico (NO), presumivelmente por células endoteliais que revestem as 

arteríolas submucosas (WALLACE e GRANGER, 1996), com um consequente aumento do 

fluxo sanguíneo, o que torna o estômago menos suscetível a danos (EVANGELISTA, 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). 

 A fim de investigar o efeito das fibras aferentes sensíveis à capsaicina, os 

camundongos foram pré-tratados com capsazepina, um antagonista dos receptores TRPV1. 

Nossos resultados mostraram que o pré-tratamento com capsazepina não reverteu o efeito 

gastroprotetor de HdLP, mas reverteu a proteção proporcionada por capsaicina. Esses dados 

indicam que provavelmente não há participação das fibras sensoriais aferentes no efeito 

protetor de HdLP. 

 O NO está envolvido na modulação da integridade gástrica e na regulação de ácido e 

secreção alcalina, secreção de muco e fluxo sanguíneo da mucosa gástrica 

(CHANDRANATH et al, 2002). Ele é sintetizado a partir da L-arginina por NOS (óxido 

nítrico sintetase) constitutiva (NOSc) dependente de cálcio, ou por NOS induzível (NOSi) 

independente de cálcio (NISHIDA et al, 1997).  

 Estudos indicam que o NO está envolvido na preservação da mucosa em modelos 

experimentais de úlcera gástrica por promover vasodilatação, redução da peroxidação lipídica 

e também por uma ação antiinflamatória nos tecidos (CHO, 2001; KWIECIÉN  et al, 2002; 

ANCHA  et al, 2003). 
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 No presente estudo, o efeito gastroprotetor de HdLP, à semelhança de L-arginina, foi 

antagonizado pela admnistração prévia de L-NAME, um inibidor inespecífico de NOS. Esses 

resultados evidenciam a participação do NO na proteção da mucosa gástrica por HdLP. 

 A fim de complementar o estudo da participação do NO no efeito gastroprotetor de 

HdLP, foram feitas dosagens das quantidades de nitrito/nitrato nos estômagos dos 

camundongos. 

 Quando o NO reage com a hemoglobina, a ligação ao grupo de ferro facilita a rápida 

degradação de NO. Como é muito difícil mensurar os níveis de NO em fluidos biológicos, 

geralmente se mede as quantidades de nitrito (NO2
-
) e nitrato (NO3

-
), os compostos resultantes 

da sua inativação (WALLACE e MILLER, 2000). A determinação de NO2
- 
e NO3

-
 baseia-se 

na reação do NO2
-
 com uma amina primária aromática em meio ácido para formar um sal de 

diazônio, que por sua vez reage com um composto aromático formando um azo-composto 

(reação de Griess), que absorve na região do visível do espectro eletromagnético (ELLIOT e 

PORTER, 1971). O íon NO3
- 
é determinado, geralmente, como íon NO2

-
, após redução pela 

enzima nitrato redutase. 

 A determinação dos níveis de NO2
-
na mucosa gástrica dos camundongos evidenciou 

um aumento desses níveis após o pré-tratamento com HdLP em relação aos camundongos que 

receberam apenas etanol. Esses resultados corroboram com os resultados anteriores, 

indicando a participação do NO no efeito gastroprotetor de HdLP. 

 O GMPc (guanosina monofosfato cíclico) é um nucleotídeo sintetizado no interior da 

célula pela ação de uma enzima conhecida como guanilato ciclase. Essa enzima é ativada por 

NO, formando GMPc a partir do ATP (BEAVO, 1995; POLSON e STRADA, 1996). A 

produção do GMPc é o principal mecanismo pelo qual o NO produz muitos dos seus efeitos 

fisiológicos. Há evidências de que o NO e o GMPc podem atuar sobre diversos alvos como as 

proteínas quinases GMPc-dependentes, as fosfodiesterases reguladas por GMPc e diferentes 

tipos de canais de potássio (BOLOTINA et al, 1994; HAN et al, 2002; LEVY e 

STRASSMAN, 2004). O mecanismo do NO na vasodilatação ocorre por estimular a adenilil 

ciclase, que aumenta a concentração de GMPc intracelular, que por sua vez ativa canais 

iônicos e proteína quinases dependentes de GMPc, que atuam diminuindo a concentração 

intracelular de Ca
2+

, provocando assim relaxamento do músculo liso e seguinte vasodilatação 

(DENNINGER et al., 2001).  

No intuito de demonstrar que a dependência do NO no efeito gastroprotetor de HdLP é 

devido ao efeito vasoldilatador do NO, investigamos a participação do GMPc na proteção da 

mucosa gástrica por HdLP. Para isso, foi administrado ODQ, um inibidor da guanilato 



91 

 

ciclase, aos camundongos. O ODQ conseguiu inibir a gastroproteção promovida por HdLP, 

sugerindo o envolvimento do GMPc no efeito de HdLP. 

 Recentemente, foi demonstrado que a ativação de canais de potássio sensíveis ao ATP 

(KATP) está envolvida na defesa da mucosa gástrica. Mecanismos importantes na fisiologia 

gástrica têm sido relacionados aos canais de KATP como a regulação do fluxo sanguíneo, 

secreção de ácido gástrico e contratilidade da musculatura gástrica (PESKAR et al, 2002). 

Recentes estudos têm sugerido a participação dos canais de KATP nos modelos de lesão 

gástrica induzida por etanol (MEDEIROS et al, 2008). 

Rahgozar  et al. (2001) mostraram que a ativação dos KATP pelo diazóxido, um 

ativador dos canais de KATP, inibiu lesões gástricas provocadas por etanol, enquanto a 

glibenclamida, um bloqueador seletivo dos canais KATP, aumentou essas lesões. 

Os canais de KATP podem ser ativados por proteína quinases dependentes de GMPc. O 

aumento da concentração de GMPc provocado por NO ativa proteína quinases dependentes de 

GMP que, por sua vez, ativam canais de KATP (WALDRON e COLE, 1999). Quando ativados 

os canais de KATP hiperpolarizam a célula, o que leva ao fechamento dos canais de cálcio 

voltagem dependentes (CCVP), que bloqueiam a entrada de cálcio na célula levando assim à 

vasodilatação (STANDEN e QUAYLE, 1998). 

A fim de investigar se a vasodilatação ativada pela via NO\GMPc  tem a participação 

dos canais de KATP, investigamos o papel desses canais no efeito de HdLP. Nossos dados 

mostraram que glibenclamida inibiu a gastroproteção promovida por HdLP e diazóxido. Esses 

resultados sugerem que a ação gastroprotetora de HdLP envolve os canais de KATP. Como a 

proteção proporcionada por HdLP é sensível ao L-NAME, é possível que o NO esteja atuando 

como ativador dos canais de KATP. 

 O TGI tem a capacidade de produzir grandes quantidades de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) pelas enzimas oxidases de mucosa como a xantina oxidase, mieloperoxidase 

(MPO) e NADPH oxidase, encontrada em leucócitos residentes (macrófagos, neutrófilos e 

eosinófilos) da lâmina própria (DONG e KAUNITZ, 2006). A glutationa reduzida (GSH) é 

um antioxidante hidrossolúvel reconhecido como o mais importante componente endógeno do 

pool dos grupos sulfidrílicos não-proteicos (NP-SH) do nosso organismo (PARK et al, 2000; 

GONZALES et al, 2001; OLIVEIRA et al, 2004). Antioxidantes intracelulares, tais como 

glutationa, são críticos para a proteção celular nos tecidos gástricos. Compostos sulfidrila e 

glutationa têm um papel proeminente em desempenhar o reparo tecidual quando EROs estão 

envolvidas (SZABO, 1991). 
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 A mucosa gástrica contém concentrações elevadas de GSH, um dos maiores 

componentes endógenos de substâncias sulfidrila não protéicas, as quais são 

significativamente reduzidas pelo etanol (SZABO et al, 1981). 

 Na tentativa de investigar uma possível ação antioxidante gástrica de HdLP, 

determinamos os níveis de NP-SH no estômago de camundongos submetidos à lesão gástrica 

por etanol. Observamos que os animais tratados com HdLP, assim como os tratados com N-

acetilcisteína, um aminoácido essencial na formação de GSH, conseguiram reverter a 

depleção dos níveis de NP-SH provocada por etanol. 

 Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) são os agentes mais utilizados atualmente 

para o tratamento de úlceras. Porém, além dos elevados custos do tratamento com IBPs, esses 

fármacos vêm apresentando efeitos adversos relevantes. Alguns efeitos adversos dos IBPs 

incluem náuseas, diarreia, tontura, hipergastrinemia e infecções entéricas (JAIN et al, 2007). 

Estudos observacionais têm demonstrado associação entre o uso de IBPs por longo tempo e 

fraturas ósseas (YANG et al, 2006; TARGOWNIK et al, 2008). Esse risco aumentado parece 

ser devido à acloridria, levando à má-absorção e deficiências de cálcio e vitamina B12 e 

subsequente perda óssea (YANG e METZ, 2010). Existem estudos associando os IBPs com 

um aumento de duas vezes no risco de colite por Clostridium difficile e mais de três vezes no 

aumento do risco de outras infecções entéricas (EOM et al, 2011). Os IBPs também podem 

estar associados com um risco aumentado de pneumonia ambulatorial, nefrite intersticial 

aguda (YANG e METZ, 2010) e hipermagnesemia (FDA, 2011), embora essas associações 

estejam sujeitas a controversias. Todos esses efeitos limitam o uso de IBPs e geram a 

necessidade de buscar novas alternativas terapêuticas para a úlcera gástrica. Daí a importância 

dos nossos achados sobre o efeito gastroprotetor de H. drasticus. 

Deste modo, o conjunto de resultados produzido a partir deste estudo demonstra uma 

função gastro-protetora para as proteínas do látex de H. drasticus no modelo estudado, com 

provável envolvimento de diferentes mecanismos, credenciando estas proteínas como 

moléculas com potencial antiulcerogênico. Entretanto, estudo complementares precisam ser 

realizados no sentido de comprovar este efeito e avanços também em outros possíveis 

mecanismos envolvidos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 Com base nos resultados obtidos e no que foi discutido, podemos concluir que: 

 

 

 HdLP na dose de 0,5mg/Kg protegeu a mucosa gástrica contra lesões induzidas por 

etanol; 

 

 O mecanismo envolvido na gastroproteção de HdLP independe de produção de 

prostaglandinas e ativação de receptores TRPV1; 

 

 O mecanismo envolvido na gastroproteção de HdLP é dependente da via 

NO/GMPc/KATP. 

 

 HdLP protege a mucosa gástrica através de ações antioxidantes, com recuperação dos 

níveis de GSH após lesão gástrica induzida por etanol.   

 

 Esses dados oferecem subsídio para um potencial efeito antiulcerogênico da fração 

protéica de HdLP. 
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