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RESUMO 
 
As doenças inflamatórias intestinas (DIIs) como a colite ulcerosa e a doença de Crohn são 
caracterizadas por uma inflamação crônica no intestino. Atualmente, existem várias estratégias 
terapêuticas para tratar as DIIs. Porém, a maioria dos tratamentos de escolha estão associados 
a efeitos adversos graves, o que justifica a busca por novos tratamentos adjuvantes. Nesse 
sentido, destaca-se o interesse por plantas ricas em compostos fenólicos com propriedades 
imunomoduladoras e antioxidantes, como é o caso da Kalanchoe laciniata e da Bryophyllum 
pinnatum, pertencentes à família Crassulaceae. Estas plantas são usadas popularmente no Brasil 
para o tratamento de desordens gastrointestinais, da inflamação em geral, dentre outras. Dessa 
forma, foi avaliado se os extratos (hidroetanólico a 50%) das folhas da K. laciniata (HEKL) e 
da B. pinnatum (HEBP) demonstram sinais de citotoxicidade (células RAW 264.7) e toxicidade 
aguda (14 dias) e subcrônica (28 dias) e se apresentam efeito anti-inflamatório intestinal em 
dois modelos de colite: indução por ácido 2,4-dinitrobenzeno sulfônico (DNBS) em ratos 
(protocolo preventivo) e por dextrano sulfato de sódio (DSS) em camundongos (protocolo 
curativo). Inicialmente, os extratos passaram pela etapa de investigação fitoquímica quanto a 
avaliação do teor de fenois e de flavonoides totais. Em relação ao conteúdo dos fenois totais, o 
HEKL e HEBP demonstraram, respectivamente, teores de 75,1±6,32 e 96,7±7,34 mg (ácido 
gálico/g do extrato) e de flavonoides totais iguais a 37,4±4,82 e 64,3±4,16 mg (quercetina/g do 
extrato). Foram desenvolvidos métodos analíticos por cromatografia líquida ultrarrápida para 
avaliar os constituintes majoritários das duas espécies. Entretanto, somente o método para o 
HEBP foi validado de acordo com a legislação nacional vigente sendo que seus flavonoides 
majoritários quercetina 3-O-α-L- arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo, canferol 3-O-
α-L-arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo e quercetina-3-O- ramnopiranosídeo 
apresentaram, respectivamente, teores de 35,56±0,09, 4,66±0,08 e 4,56±0,03 mg por g de 
extrato. Os HEKL e HEBP não evidenciaram sinais de citotoxicidade e nos ensaios 
toxicológicos, os extratos testados não alteraram de forma significativa (p < 0,05) os parâmetros 
avaliados (comportamental, locomotor, hematológico, bioquímico, entre outros) e não 
causaram morte nos animais (dose letal mediana estimada maior que 2000 mg/kg). Em relação 
ao efeito anti-colítico nos modelos de DNBS e DSS, foi observado que os extratos apresentam 
efeitos quimiopreventivos e anti-inflamatórios por meio da redução no escore do índice de 
atividade da doença (p < 0,05) e nos danos macroscópicos e microscópicos. Os extratos 
promoveram a regulação negativa (p < 0,05) do receptor do tipo Toll e da expressão do gene 
do fator nuclear kappa B p65, causando a uma supressão (p < 0,05) dos mediadores pró-
inflamatórios (fator de necrose tumoral alfa e interleucinas (IL) 1β, IL-6, IL-17) e oxidativos 
(óxido nítrico), quimiocinas (proteína quimioatraente de monócitos-1 e proteína inflamatória 
de macrófagos-2), moléculas de adesão intercelular do tipo 1. Essa propriedade 
imunomoduladora e antioxidante foi proposta como um dos possíveis mecanismos de ação dos 
extratos. A melhora na inflamação intestinal também foi associada a uma diminuição no 
estresse oxidativo e infiltração de leucócitos exercida pelos extratos. Além disso, o HEKL e 
HEBP contribuíram com a manutenção da integridade da barreira epitelial intestinal ao restaurar 
a expressão das proteínas (p < 0,05) associadas à proteção da mucosa (mucina (MUC) 2 e MUC-
3, ocludina, zonula oclusão do tipo 1, fator trifólio, villin). Com base na constatação que os 
extratos não apresentaram efeitos tóxicos nas doses avaliadas, bem como nos efeitos benéficos 
nos modelos DNBS e DSS, pode se inferir que o HEKL e o HEBP são seguros e que possuem 
efeito anti-inflamatório frente aos modelos aplicados possivelmente pelas propriedades 
antioxidante e imunomoduladora dos seus flavonoides. Estes achados tornam os extratos bons 
candidatos para avaliação da eficácia e segurança clínica de uma terapia adjuvante para as DIIs.  
 
Palavras-chave: Crassulaceae; Flavonoides; Toxicidade aguda; Toxicidade Subcrônica; ácido 
2,4-dinitrobenzeno sulfônico; Dextrano sulfato de sódio; Imunomodulação.  
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ABSTRACT 
 
Inflammatory bowel disease (IBD) such as ulcerative colitis and Crohn’s disease are 
characterized by chronic inflammation in the intestine. Currently, there are several therapeutic 
strategies to treating IBD. However, some treatments of choice are associated with serious 
adverse effects, which justifies the search for new adjuvant treatments. In this sense, the interest 
in plants rich in phenolic compounds with immunomodulatory and antioxidant properties stands 
out, such as Kalanchoe laciniata and Bryophyllum pinnatum, belonging to the Crassulaceae 
family. These plants are popularly used in Brazil to treat gastritis, ulcer, inflammation in 
general, among others. Thus, our hypothesis was evaluate if K. laciniata (HEKL) and B. 
pinnatum (HEBP) hydroethanolic leaf extracts 50 %  demonstrate signs of cytotoxicity (RAW 
264.7 cells) and acute (14 days) and subchronic (28 days) toxicity in vivo models and intestinal 
anti-inflammatory effect in two colitis models: induction by 2.4-dinitrobenzene sulfonic acid 
(DNBS) in rats (preventive protocol) and by dextran sulfate sodium (DSS) in mice (curative 
protocol). Initially, the total content of phenols and flavonoids in the extracts was performed. 
HEKL and HEBP demonstrated, respectively, contents of 75.1±6.32 and 96.7±7.34 mg (gallic 
acid/g of the extract) and total flavonoids equal to 37,4±4.82 and 64.3±4.16 mg (quercetin/g of 
the extract). Ultra-fast liquid chromatography methods to evaluate the major constituents of the 
two extracts was developed and validated. However, only the method for HEBP has been 
validated according to the Brazilian legislation and its major flavonoids quercetin 3-O-α-L-
arabinopyranosyl-(1→2)-α-L-rhamnopyranoside, kaempferol 3-O-α-L-arabinopyranosyl-
(1→2)-α-L-rhamnopyranoside and quercetin-3-O-rhamnopyranoside had, respectively, 
contents of 35.56±0.09, 4.66±0.08 and 4.56±0.03 mg per g of extract. The HEKL and HEBP 
did not show signs of cytotoxicity and in the toxicological assay, the tested extracts did not 
significantly alter (p <0.05) the control parameters (behavioral, locomotor, hematological, 
biochemical, among others) and did not cause death in the animals (median lethal dose 
estimated above 2000 mg/kg). Regarding the anti-colitic effect in the DNBS and DSS models, 
it was observed that the extracts have chemopreventive and anti-inflammatory effects by 
reducing the disease activity index score (p < 0.05) and macroscopic and microscopic. The 
extracts promoted negative regulation (p < 0.05) of the Toll-type receptor and the expression 
of the nuclear factor kappa B p65 gene, causing a suppression (p < 0.05) of the pro-
inflammatory mediators (necrosis factor tumoral alpha and interleukins (IL) 1β, IL-6, IL-17) 
and oxidants (nitric oxide), chemokines (monocyte chemoattractant protein-1 and macrophage 
inflammatory protein-2), type I intercellular adhesion molecules. This immunomodulatory and 
antioxidant properties were proposed as one of the mechanisms of action of the extracts. The 
improvement in intestinal inflammation was also associated with a decrease in oxidative stress 
and leukocyte infiltration exerted by the extracts. In addition, HEKL and HEBP contributed to 
maintaining the integrity of the intestinal epithelial barrier by restoring the expression of 
proteins (p < 0.05) associated with mucosal protection (mucin (MUC) 2 and MUC-3, occludin, 
zonula occludens type 1, trefoil factor, villin). Based on the finding that the extracts did not 
present toxic effects in the tested doses, and the beneficial effects in the DNBS and DSS models, 
it can be inferred that HEKL and HEBP are safe and that they have an anti-inflammatory effect 
compared to the models applied that can be hypothesized by antioxidant and 
immunomodulatory properties of its flavonoids. These findings make the extracts as a 
promising candidate for assessing the efficacy and clinical safety of adjuvant therapy for IBD. 
 
Keywords: Crassulaceae; Flavonoids; Acute toxicity; Subchronic Toxicity; 2,4-dinitrobenzene 
sulfonic acid; Dextran sulfate sodium; Immunomodulation.  
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As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) são desordens idiopáticas do trato 

gastrointestinal (TGI) caracterizadas pela inflamação crônica e recidivante, principalmente, nas 

regiões do intestino delgado e grosso (ASSIS et al., 2016; KHAN et al., 2020). O processo 

inflamatório promove mudanças estruturais na mucosa do trato intestinal devido a uma 

alteração na matriz extracelular e nas membranas das mucosas (GÁLVEZ et al., 2010). As DIIs 

são compostas por duas grandes condições patológicas: a doença de Crohn (DC) e a colite 

ulcerosa (CU), sendo elas diferenciadas pela extensão do processo inflamatório no TGI e por 

suas características macroscópicas e histológicas (ANTONI et al., 2014).  

Embora a patogênese das DIIs permaneça desconhecida, investigações mostram que tais 

desordens intestinais estão relacionadas a uma combinação de fatores, dentre eles, a 

predisposição genética, causas ambientais, infecções microbianas e desregulação imunológica 

(LO et al., 2020). Esses fatores promovem a liberação de diferentes mediadores pró-

inflamatórios, incluindo o fator nuclear kappa B p65 (NF-κB p65, kappa B p65 nuclear factor) 

as espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio (ERN), eicosanoides, quimiocinas e 

citocinas (fator de necrose tumoral alfa - TNF-α, do inglês tumor necrosis fator α) e 

interleucinas (IL)-1β, IL6, IL-17, prostaglandinas, óxido nítrico (NO, nitric oxide) e uma 

intensa infiltração de leucócitos na mucosa intestinal, que desencadeiam a destruição das 

células epiteliais intestinais (IEC, intestinal epithelial cells) e, subsequentemente, apoptose 

hiperproliferativa e resposta inflamatória no intestino (ALGIERI et al., 2014; ELMASHAD et 

al., 2016; NIKKHAH-BODAGHI et al., 2019; TALAEI et al., 2013).  

Anualmente, tem se observado em todo o mundo um grande aumento na incidência de 

das DIIs. Suas manifestações clínicas (rectorragia, diarreia com muco, sangue ou purulenta e 

dor abdominal) podem surgir antes ou depois do diagnóstico, estando associadas ao prejuízo na 

qualidade de vida dos pacientes (GUERRA et al., 2015; SALARITABAR et al., 2017). As 

principais classes de fármacos para o tratamento das DIIs são: os anti-inflamatórios não-

esteroidais (derivados do ácido aminossalicílico), esteroides (corticoides), imunossupressores e 

a terapia biológica (infliximabe e golimumabe). Entretanto, os fármacos de escolhas, como os 

aminossalicilatos e corticoides, podem estar ligadas a falhas e efeitos colaterais, limitando o seu 

uso. Isso tem incentivado muitos pesquisadores a procurar novos estratégias terapêuticas para 

as DIIs que unam boa eficácia e segurança (YANG et al., 2016; ZHANG et al., 2016).  

O uso de plantas ricas em polifenóis tem sido associado a reduções no risco de doenças 

crônicas graves, dentre elas as DC e a CU (CARDONA et al., 2013; CARRERA-QUINTANAR 

et al., 2018). Kalanchoe laciniata (L.) DC e a Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken são duas 

espécies ricas em polifenóis e comumente encontradas na biodiversidade brasileira, em especial 
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na região Nordeste. Ambas as espécies (família Crassulaceae) são conhecidas como “saião” e 

“coirama” em todo o Brasil e são amplamente utilizadas popularmente no tratamento de 

doenças nas quais estão envolvidos os processos inflamatórios e/ou estresse oxidativo 

(FERNANDES et al., 2021; THE PLANT LIST, 2013a, 2013b). 

K. laciniata (sinônimo Kalanchoe brasiliensis (Cambess.)) é uma espécie vegetal nativa 

do Brasil. O suco das folhas da K. laciniata, quando administrado por via oral (v.o.), possui 

ação antidiarreica e a planta inteira, preparada na forma de chá, reduz o desconforto cardíaco e 

a dor gástrica (IQBAL et al., 2016; THE PLANT LIST, 2013a). Outros estudos demonstram 

que o extrato aquoso e/ou hidroetanólico das folhas da K. laciniata possuem propriedades 

imunomoduladora, anti-inflamatória e gastroprotetora (DE ARAÚJO et al., 2018; DE PAIVA 

et al., 2008; IBRAHIM et al., 2002; MOURÃO et al., 1999). Essa espécie é rica em compostos 

fenólicos, especialmente os flavonoides (derivados glicosilados da patuletina e da quercetina), 

que são responsáveis por algumas dessas atividades biológicas (COSTA et al., 1994; DE 

PAIVA et al., 2008; FERNANDES et al., 2016; IBRAHIM et al., 2002). 

B. pinnatum (sinônimo Kalanchoe pinnata (Lamk) Pers.) é amplamente utilizada no 

mundo, principalmente no tratamento de problemas inflamatórios, gastrite e úlcera 

(FERNANDES et al., 2019; THE PLANT LIST, 2013b). B. pinnatum é rica em compostos 

fenólicos, especialmente flavonoides glicosilados derivados de quercetina e canferol, que são 

responsáveis por algumas dessas atividades biológicas como: antimicrobiana, antiviral, 

imunomoduladora, antioxidante, anti-inflamatória, dentre outras (CHIBLI et al., 2014; CRUZ 

et al., 2012; DE ARAÚJO et al., 2019; FERNANDES et al., 2016; MABEKU et al., 2017; 

MORAES et al., 1994; MUZITANO et al., 2006a; OJEWOLE, 2005; SOBREIRA et al., 2017). 

O seu principal composto químico natural relatado na literatura é a quercetina 3-O-α-L-

arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo (SOBREIRA et al., 2017). Merece destacar que 

a B. pinnatum está presente na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do Sistema 

Único de Saúde (RENISUS), publicada pelo Ministro da Saúde em 2009, o que ressalta ainda 

mais a importância da realização de estudos farmacológicos dessa espécie para contribuir com 

o desenvolvimento de fitoterápicos do país (BRASIL, 2009).  

Portanto, o presente trabalho teve como proposta realizar um estudo fitoquímico e 

avaliar a segurança (citotoxicidade, toxicidade aguda e subcrônica) dos extratos hidroetanólicos 

a 50% das folhas da K. laciniata (HEKL) e da B. pinnatum (HEBP), bem como a sua atividade 

anticolítica v.o. em modelos in vivo de inflamação intestinal em ratos, induzido por ácido 2,4-

dinitrobenzeno sulfônico (DNBS) e em camundongos, com dextrano sulfato de sódio (DSS). 
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2.1 Objetivo geral 
 

O principal objetivo do estudo foi investigar a composição fitoquímica, a citotoxicidade 

e a toxicidade in vivo e efeito anti-inflamatório intestinal em modelos (DNBS e DSS) animais 

(ratos e camundongos) dos extratos hidroetanólicos das folhas de Bryophyllum pinnatum e 

Kalanchoe laciniata. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar o teor dos compostos fenólicos e flavonoides totais nos Bryophyllum 

pinnatum e Kalanchoe laciniata; 

 Caracterizar o perfil cromatográfico dos extratos, assim como desenvolver e validar uma 

metodologia analítica por cromatografia líquida ultrarrápida acoplada a detector por arranjo de 

diodos (UFLC-DAD, ultra-fast liquid chromatography coupled with diode-array detector) para 

quantificar os compostos majoritários dos extratos nos extratos de Bryophyllum pinnatum e 

Kalanchoe laciniata; 

 Verificar a citotoxicidade, a atividade proliferativa celular in vitro e a capacidade dos 

extratos em inibir a produção de NO in vitro estimuladas por lipopolissacarídeo (LPS), em 

células de macrófagos murinos da linhagem RAW 264.7; 

 Avaliar a toxicidade aguda (14 dias) e subcrônica (doses repetidas por 28 dias) nos 

extratos de Bryophyllum pinnatum e Kalanchoe laciniata; 

 Examinar o efeito quimiopreventivo dos extratos de Bryophyllum pinnatum e 

Kalanchoe laciniata no modelo de inflamação intestinal induzido por DNBS em ratos; 

 Avaliar o efeito anti-inflamatório intestinal dos extratos de Bryophyllum pinnatum e 

Kalanchoe laciniata no modelo de inflamação intestinal induzido por DSS em camundongos. 

 

 

Diante dos objetivos expostos, a tese foi organizada em 3 capítulos, conforme a Figura 

1. O Capítulo 1 apresenta a fundamentação teórica. Os Capítulo 2 e Capítulo 3 expõem os 

resultados obtidos do estudo fitoquímico, da citotoxicidade e da toxicidade (aguda e subcrônica) 

e da atividade anti-inflamatória intestinal das espécies Bryophyllum pinnatum e Kalanchoe 

laciniata, respectivamente. Os achados apresentados são referentes aos experimentos realizados 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e aos obtidos durante estágio doutoral 

(2017) desempenhado na Universidad de Granada (UGR), Espanha, em colaboração com Prof. 
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Dr. Julio Juan Gálvez Peralta. O Dr. Julio Gálvez é um pesquisador renomado mundialmente 

na área de farmacologia experimental em doenças inflamatórias intestinais e seu currículo de 

investigador está disponível em: 

<http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/investigadores/ficha/20713>. 

 

Figura 1: Estrutura organizacional do trabalho de tese. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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3. CAPÍTULO I- Fundamentação Teórica 
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3.1 Plantas medicinais 
 

A natureza oferece uma gama de moléculas e representa uma fonte quase inesgotável 

para a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de novos fármacos e para a busca de quimiotipos e 

farmacóforos eficazes para tratar diferentes doenças. Desde as mais remotas civilizações, os 

produtos naturais de origem vegetal e animal têm sido a espinha dorsal do sistema tradicional 

de cura em todo o mundo e também são parte integrante da história e da cultura mundial 

(VEERESHAM, 2012; YUAN et al., 2016).  

A medicina tradicional ou popular compreende os valores culturais, crenças, práticas e 

os conhecimentos sem evidências e/ou embasamentos científicos aplicados para tratar, 

diagnosticar e prevenir doenças dentro de uma sociedade (MOREIRA et al., 2014). O uso de 

plantas para fins medicinais é uma das práticas mais antiga e comuns em várias regiões do 

planeta e no Brasil, uma vez que a utilização de plantas medicinais é bastante difundida. Isso 

se deve à diversidade cultural do país advinda da sua colonização e descendência europeia, 

asiática e africana e dos saberes tradicionais indígenas (HALBERSTEIN, 2005; PIO et al., 

2019).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde － OMS, atualmente, cerca de 80% 

da população mundial utiliza os princípios da medicina tradicional na atenção primária à saúde 

e a maioria dessas práticas inclui o uso de extratos vegetais ou dos seus dos componentes ativos 

(CARMONA; SOARES PEREIRA, 2013; PIO et al., 2019). Os metabólitos ou especializado 

dos produtos naturais é responsável pela biossíntese de produtos responsáveis pela defesa, 

comunicação, reprodução, ou seja, funções importantes para a interação das plantas com o meio 

ambiente. O metabolismo vegetal secundário é extremamente influenciado por fatores externos, 

tais quais mudanças de temperatura, dos níveis de luz e exposição aos raios ultravioleta (UV), 

do conteúdo de água e pela deficiência de nutrientes minerais. Ainda como característica do 

metabolismo secundário é uma distribuição restrita entre as espécies, que permitiu a evolução 

da quimiotaxonomia (ALMEIDA, 2017; ISAH, 2019).  

As vias do metabolismo secundário são ativadas durante algumas fases de crescimento 

e desenvolvimento das plantas ou em um momento de estresse (físico ou químico) externo ou 

interno. Contudo, não existe uma rota metabólica geral para todos os compostos de origem 

vegetal. De forma resumida, a origem dos produtos naturais das plantas tem como ponto de 

partida o metabolismo da glicose via dois intermediários principais: o ácido chiquímico e o 

acetato (Figura 2). O primeiro é precursor de taninos hidrolisáveis, cumarinas, alcaloides 

derivados dos aminoácidos aromáticos e fenilpropanoides, ao passo que os derivados do acetato 
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são os aminoácidos alifáticos, compostos fenólicos, terpenoides, esteroides, ácidos graxos e 

triglicerídeos (SIMÕES et al., 2017).  

 

Figura 2: Representação esquemática do ciclo biossintético dos metabólitos secundários. 

 
Fonte: Adaptado de Simões et al. (2017). 

 
Os flavonoides (esqueleto básico formado por dois anéis aromáticos ligados a uma ponte 

de três átomos de carbono (C6C3C6)) são resultados das rotas sintéticas do acetato e ácido 

chiquímico. A primeira origina um dos anéis aromáticos da estrutura básica dos flavonoides 

(anel A). O ácido chiquímico resulta na fenilalanina, que é o precursor do ácido cinâmico que, 

por sua vez, origina o ácido cumárico que é responsável por um dos anéis aromáticos (anel B) 

e pela ponte de três carbonos. Os taninos condensados são formados pela ligação de unidades 

de flavonoides e as antraquinonas podem ser formadas pela via do acetato e ácido chiquímico, 

onde o segundo reage com o ácido α-cetoglutárico produzindo o ácido O-succinilbenzoico. O 

ácido melavônico proveniente do acetato reage com o O-succinilbenzoico dando origem a 

antraquinona (SIMÕES et al., 2017). 

Os compostos bioativos secundários, geralmente, possuem uma estrutura complexa, 

baixo peso molecular e destacam-se na área da farmacologia devido a uma variedade de efeitos 

biológicos. As propriedades farmacológicas dos produtos naturais e as suas aplicações 

terapêuticas têm sido atribuída ao padrão de seus grupos funcionais presentes em sua estrutura 

química (OLIVEIRA et al., 2014; VALLI; RUSSO; BOLZANI, 2018). Os metabólitos 

secundários das espécies vegetais possuem a capacidade de modular ou inibir as interações de 

diferentes proteínas. Como resultado, essas moléculas são moduladores eficazes de processos 
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celulares como a resposta imunológica, transdução de sinal, mitose e apoptose dentre outras 

ações biológicas (CSEKE et al., 2006; FUMAGALI et al., 2008). 

Apesar do uso crescente de drogas sintéticas, a maioria dos fármacos presentes no 

mercado foram derivados de recursos naturais de origem vegetal (CALIXTO, 2019; 

HALBERSTEIN, 2005; NEWMAN; CRAGG, 2020). Estima-se que os produtos à base de 

plantas medicinais movimentam por volta de 30 bilhões de dólares no mercado farmacêutico 

atual e cerca de 25% dos medicamentos prescritos mundialmente são de origem vegetal 

(BRITO, 2013; NIRMAL et al., 2014).  

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP - United Nations 

Environment Programme) o Brasil está no topo dos 18 países com maior biodiversidade no 

mundo. O país possui entre 15 e 20% da diversidade biológica mundial, com mais de 4.000 

espécies de plantas. Com isso, o Brasil apresenta um enorme potencial para impulsionar o 

crescimento econômico global, especialmente na área da indústria farmacêutica (UNEP, 2019). 

Nesse sentido, é interessante explorar as implicações terapêuticas e comerciais provenientes de 

fontes naturais do Brasil por meio da associação entre o conhecimento técnico-científico e o 

produtivo (indústria). Isso pode ocorrer por meio do estabelecimento de um fluxo de 

informações entre as Instituições de Ensino Superior e as Empresas Farmacêuticas, o que 

permite a capacitação acadêmica na área de P&D de medicamentos junto ao desenvolvimento 

e disponibilização de novas tecnologias para a sociedade geradas a partir de recursos da 

biodiversidade nacional (Figura 3) (ANDRADE, 2016; HASENCLEVER et al., 2017).  

 
Figura 3: Representação do processo do desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.2 Fitoterápicos 

 

A Fitoterapia refere-se a uma prática terapêutica milenar que inclui o aproveitamento da 

flora e é caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas. 

Desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978, que a OMS tem expressado a sua posição a respeito 

da necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais na área da saúde (ROSA; 

CÂMARA; BÉRIA, 2011).  

Com a Portaria Nº 212, de 11 de setembro de 1981, o Ministério da Saúde (MS) do 

Brasil começou a adotar as plantas medicinais como prioridade e em 1982 algumas foram 

incluídas na lista da Central de Medicamentos (CEME), por intermédio do Programa de 

Pesquisa de Plantas Medicinais (PPPM). Esse programa objetivava o desenvolvimento de 

terapias alternativas e complementares, com embasamento científico, por meio do 

estabelecimento de medicamentos originados a partir do conhecimento e uso popular de 

preparações à base de plantas medicinais. Porém, somente na década de 2000, com a criação da 

ANVISA, que a legislação brasileira começou a avançar de maneira significativa na área dos 

fitoterápicos (BRASIL, 2016a, 2018).  

Em 2006, foi publicada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), a qual tem como objetivo reconhecer a grande diversidade de formas de uso das 

plantas medicinais e promover as práticas comprovadamente eficazes, desde o uso caseiro e 

comunitário, passando pela área de manipulação farmacêutica até o uso e fabricação de 

medicamentos industrializados. Além disso, visa ampliar as opções terapêuticas oferecidas aos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva da integralidade da atenção à saúde, 

por meio do acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia com 

garantia da segurança, eficácia e qualidade (BRASIL, 2006). 

No intuito de apoiar e colaborar com a implementação de programas federais, estaduais 

e municipais de fitoterapia no Brasil, no ano de 2009, foi publicada a Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), a qual, listava 71 espécies de especial 

interesse do SUS para uso medicinal (LEÃO, 2015). Buscando regulamentar sobre a 

comercialização de drogas vegetais e medicamentos fitoterápicos (MF), a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), publicou em 2010 as Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 

Nº 10 e RDC Nº 14, as quais, respectivamente, dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos e sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Medicamentos (CARVALHO et 

al., 2012). No ano de 2011, foram lançadas a 5a edição da Farmacopeia Brasileira e a 1a edição 

do Formulário Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, as quais estabelecem as principais 
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formulações farmacêuticas fitoterápicas e os requisitos mínimos de qualidade de plantas 

medicinais (52 e 54, respectivamente) na forma de droga vegetal, tintura, gel, pomada, creme, 

xarope e sabonete (BRASIL, 2011). 

Com a publicação da RDC Nº 26, de 13 de maio de 2014, da Instrução Normativa (IN) 

Nº 2, de 13 de maio de 2014 e da IN Nº 4, de 18 de junho de 2014, o Brasil se tornou um dos 

países com as legislações sobre fitoterapia mais modernas no mundo (BRASIL, 2014a, 2014b, 

2014c). As referidas resoluções e IN definem as categorias de MF e produto tradicional 

fitoterápico (PTF), além de listar os MF e PTF de registro simplificado e estabelecem os 

requisitos mínimos e orientações para o registro e renovação de registro (BRASIL, 2014a, 

2014b, 2014c). 

No Brasil, poucas empresas são detentoras dos registros de MF e PTF, concentrando-se 

especialmente no sul e sudeste. Apesar da concentração maior do número de registros em um 

número menor de empresas, desde 2009, tem se observado uma evolução no registro de 

produtos fitoterápicos indicando que houve uma consolidação das empresas nesse setor 

(HASENCLEVER et al., 2017). Um fitoterápico, seja ele MF ou PTF, deve ter como insumo 

farmacêutico ativo vegetal (IFAV) uma droga vegetal ou um derivado vegetal. A droga vegetal 

é preparada a partir da planta medicinal ou de suas partes que contenham as substâncias 

responsáveis pela ação terapêutica. Essa pode ser comercializada sem o processamento 

farmacotécnico (na forma íntegra, rasurada, triturada), sendo considerada um chá medicinal, 

que é obtido por infusão, decocção ou maceração (Figura 4) (BRASIL, 2016b). Bem como 

poderá ser veiculada em outras formas farmacêuticas (cápsulas, solução, comprimidos), ou seja, 

sob a forma de um produto acabado (Figura 4). 

 

Figura 4: Esquematização dos principais conceitos dos produtos fitoterápicos. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2016b). 
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O derivado vegetal corresponde ao extrato da planta medicinal fresca ou da droga 

vegetal, que contenha as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, sendo comercializado 

como produto acabado (Figura 4). Os MF e os PTF são obtidos empregando-se exclusivamente 

matérias-primas ativas vegetais, ou seja, não se considera MF ou PTF aquele que inclua na sua 

composição substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas. Ambos possuem finalidade 

profilática, curativa ou paliativa e podem ser simples, quando os ativos são provenientes de 

uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando os ativos são oriundos de mais de 

uma planta (BRASIL, 2016b, 2020). 

Uma das principais diferenças entre os PTF e os MF está na forma como a sua segurança 

e eficácia terapêutica são determinadas. Os PTF pode ser preparado da droga ou do derivado 

vegetal e a sua toxicidade e efetividade são baseadas em dados de uso seguro e efetivo 

publicados na literatura técnico-científica. Ademias, os PTF não podem ser direcionados a 

doenças ou desordens consideradas graves, não devem conter matérias-primas em concentração 

de risco tóxico conhecido e nem ser administrados pelas vias injetável e oftálmica. Já os MF 

são obtidos empregando-se exclusivamente derivados de droga vegetal (extrato, tintura, óleo, 

cera, suco e outros) e sua segurança e eficácia devem ser baseadas em evidências clínicas e o 

produto final ser caracterizados pela constância de sua qualidade (BRASIL, 2006, 2014a).  

Existe uma certa dificuldade na aceitação dos fitoterápicos pela comunidade médica e 

até mesmo pela indústria farmacêutica devido a preocupações com padronização e controle de 

qualidade dos MF e PTF e pelas dificuldades na identificação das substâncias ativas e de seus 

complexos mecanismos de ação farmacológicos (CARMONA; SOARES PEREIRA, 2013). A 

qualidade é a garantia da identidade do medicamento e de que este produzirá o efeito 

pretendido. Neste sentido, é de total relevância a elaboração de um relatório de controle da 

qualidade, o qual fornece informações quanto às características das matérias-primas e do 

produto acabado. Além do mais, compreende as exigências mínimas de ensaios que devem ser 

realizados em cada etapa do processo de produção. Para estes ensaios, podem ser utilizados 

como referência compêndios oficiais, como a Farmacopeia Brasileira ou qualquer uma das 

farmacopeias reconhecidas pela ANVISA (BRASIL, 2010a). 

Uma das exigências do controle de qualidade é a determinação do perfil cromatográfico 

e do teor do marcador em todo as etapas da produção do fitoterápico (droga vegetal, derivado 

vegetal e produto acabado). Perfil cromatográfico ou fingerprint é o padrão cromatográfico de 

constituintes característicos, obtido em condições definidas, que possibilite a identificação da 

espécie vegetal em estudo e de sua diferenciação frente a outra espécie e o marcador é a 

substância ou classe de substâncias utilizada como referência no controle da qualidade da 
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matéria-prima vegetal e do fitoterápico, preferencialmente tendo correlação com o efeito 

terapêutico (BRASIL, 2014). 

Quando não for possível utilizar as referências oficiais ou a empresa buscar desenvolver 

o próprio método analítico, deve ser apresentada a descrição detalhada de todas as metodologias 

utilizadas no controle de qualidade, com métodos analíticos validados de acordo com a RDC 

Nº 166, de 24 de julho de 2017 (BRASIL, 2017) que está alinhada com a diretriz Q2 (R1) do 

Conselho Internacional sobre Harmonização de Requisitos Técnicos em Produtos 

Farmacêuticos para Uso Humano (ICH, International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) (IHC, 2005). O 

processo de validação de metodologias analíticas tem como objetivo demonstrar a qualidade 

dos fitoterápicos, confirmando que determinado método é válido e aquedado para as análises 

pretendidas (CARVALHO et al., 2012). 

Além da comprovação da qualidade do produto acabado e do cumprimento dos 

requisitos mínimos estabelecidos pelas BPF, é de fundamental importância que também seja 

comprovada a segurança e eficácia dos MF (CARVALHO et al., 2012). Umas das alternativas 

existentes sugeridas pelas normas brasileiras é a realização de ensaios toxicológicos e 

farmacológicos não-clínicos e clínicos conforme estabelecidos pelo Guia para a Condução de 

Estudos Não Clínicos de Toxicologia e Segurança Farmacológica Necessários ao 

Desenvolvimento de Medicamentos (BRASIL, 2013) e pela RDC Nº 26, de 13 de maio de 2014 

(BRASIL, 2014a). 

A norma brasileira de ensaios toxicológicos não clínicos está em comum acordo com os 

guias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, Organisation 

for Economic Co-operation and Development): OECD 423 (toxicidade oral aguda), OECD 407 

e 408 (toxicidade oral com dose repetida em roedores por 28 dias e 90 dias, respectivamente), 

OECD 409 (toxicidade oral em dose repetida em não roedores), OECD 419 e 424 

(neurotoxicidade), OECD 452 e 453 (toxicidade crônica e carcinogenicidade), dentre outros 

(GOMES, 2011).  

Muitos países, incluindo o Brasil, estão investindo milhões em P&D de produtos à base 

de plantas medicinais e fitoterápicos para o tratamento de diferentes desordens e patologias, 

como por exemplo na terapia dos distúrbios funcionais e inflamatórios do sistema digestivo. 

Considerando a incidência, a relevância e o impacto social de patologias que envolvem o TGI, 

muitas pesquisas têm abrangido a aplicação de preparações medicinais à base de plantas em 

doenças crônicas ou remitentes do TGI, como na DII (BRIERLEY; KELBER, 2011; KELBER; 

BAUER; KUBELKA, 2017). 
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3.3 Doenças Inflamatórias Intestinais 

 

O TGI é responsável pela digestão dos alimentos, absorção de nutrientes e eliminação 

de resíduos e um processo inflamatório nessa região prejudica a capacidade dos órgãos 

gastrointestinais de funcionarem adequadamente. A DII é uma condição inflamatória não 

infecciosa e complexa do TGI, caracterizada por inflamação intestinal crônica e de recidiva 

espontânea. Nessa condição observa-se uma produção anormal de citocinas, elevação da 

expressão de moléculas de adesão e da permeabilidade epitelial e, por conseguinte, aumento do 

infiltrado celular, levando a formação de edema, dano na mucosa e apoptose celular (GUAN, 

2019; HEGAZY; MOSAED; HASSAN, 2015; RAMOS; PAPADAKIS, 2019).  

Na prática médica o termo DII compreende duas condições clínicas principais: a DC e 

retocolite ulcerativa inespecífica ou apenas CU. O aparecimento dos sintomas depende da 

gravidade e do local da inflamação. A maioria dos sintomas são comuns entre pacientes com 

CU e DC que incluem perda de peso, dor abdominal e cólicas, febre, diarreia com ou sem a 

presença de sangue e/ou muco nas fezes e até mesmo sinais clínicos de obstrução intestinal. 

Além disso, ambas estão frequentemente associadas a manifestações extraintestinais (MEI) 

onde os órgãos mais afetados são a pele, articulações, olhos e o fígado, e, por essa razão, as 

DIIs também podem ser consideradas como uma doença sistêmica (CARUSO et al., 2014; 

MCDOWELL; FAROOQ; HASEEB, 2020). 

A maioria das MEI das DII, como artrite, eritema nodoso, uveíte e lesões periodontais 

e hepáticas, apresentam correlação entre episódios e exacerbação dos sintomas, a atividade 

(inflamação) intestinal e a resposta aos tratamentos da doença. Os sintomas e as MEI da CU e 

DC podem surgir antes, simultaneamente e após o diagnóstico da DII, e também estão 

associados a uma piora da qualidade de vida dos pacientes (HENDRICKSON; GOKHALE; 

CHO, 2002; MCDOWELL; FAROOQ; HASEEB, 2020). 

Apesar de muitos dos sintomas serem comuns a DC e CU, estas as doenças podem ser 

diferenciadas em termos de sintomatologia. Os pacientes com DC frequentemente relatam 

sintomas gastrointestinais como dor abdominal, diarreia e sangramento retal, bem como 

sintomas sistêmicos de perda de peso, febre e fadiga e podem desenvolver estenoses com 

obstrução intestinal. A sintomatologia da CU geralmente inclui diarreia sanguinolenta, dor 

abdominal e eliminação de pus e/ou muco durante as evacuações. Outra forma de diferenciá-

las é em relação da distribuição das doenças no TGI e em suas características macroscópicas e 

histológicas (Tabela 1) na área que ocorre a inflamação (CARUSO et al., 2014; DERKACZ; 

OLCZYK; KOMOSINSKA-VASSEV, 2018; RUBIN; SHAKER; LEVIN, 2012). 
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Tabela 1: Principais diferenças entre CU e DC. 

PRINCIPAIS 
DIFERENÇAS 

SAUDÁVEL 
COLITE 

ULCERATIVA 
DOENÇA DE 

CRHON 

Localização - 
Inflamação limitada à 

camada mucosa do 
cólon. 

A inflamação pode 
ocorrer em qualquer 

lugar ao longo do TGI 
(da boca ao ânus). 

Inflamação - 
Inflamação contínua 

do cólon. 
Inflamação assimétrica, 

em manchas. 

Aparência 

Parede do colón é 
grossa, comumente 
lisa e sem danos, 

hiperemia ou 
ulceração 

A parede do cólon é 
mais espessada e 

mostra inflamação 
contínua. 

A parede do cólon pode 
ser espessada e ter uma 

aparência de 
paralelepípedo. 

Profundidade 
da inflamação 

- 
A inflamação afeta 
apenas a camada 

mucosa 

As úlceras ao longo do 
TGI são profundas e 
podem se estender a 
todas as camadas da 

parede intestinal. 

Sangramento - 
Sangramento do reto 
durante evacuações. 

Não é comum. 

Imagem 
Histológica 

   

Imagem de 
Endoscopia 

   
Fonte: Vezza (2017). 

 

A CU envolve principalmente o intestino grosso (colón) e se estende proximalmente de 

forma contígua ao reto. Sendo assim, a doença varia de proctite (inflamação na mucosa do reto) 

a pancolite (inflamação do hemicólon esquerdo ou de todo o cólon). O seu curso pode ser 

assintomático após surto inicial com aumento de sua intensidade com o tempo, sintomas 

crônicos ou reincidivantes. O dano macroscópico do cólon na CU dependerá da extensão da 

doença, bem como com o grau de atividade. A inflamação/doença ativa torna a mucosa 

vermelha, friável e granular, além da presença de ulcerações focais atingindo a mucosa ou até 

mesmo de úlceras extensas e profundas nos casos mais graves. O cólon pode ser mais curto que 
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o normal com a parede ligeiramente mais espessa devido ao intenso infiltrado inflamatório 

(FORBES et al., 2017; HORTON; CORL; FISHMAN, 2000). 

As características histológicas da CU são as de uma colite idiopática (falta de 

características histológicas únicas) e crônica. A distorção arquitetônica do revestimento da 

mucosa do cólon é uma marca registrada da CU. Diferentemente da mucosa do cólon normal, 

a qual contém criptas retas e tubulares que se estendem até a mucosa muscular, compactadas e 

paralelas entre si com apenas uma pequena quantidade de lâmina própria (tecido conjuntivo das 

membranas mucosas), na CU normalmente observa-se criptas atróficas que não se estendem 

para a camada muscular da mucosa (GEBOES, 2003; GRAMLICH; PETRAS, 2007; POLITIS 

et al., 2017). 

As alterações inflamatórias na CU são tipicamente não transmural, limitadas à mucosa 

e submucosa e envolvem, de forma difusa, a superfície colônica. Um infiltrado inflamatório de 

linfócitos e plasmócito (linfoplasmocitário) na lâmina própria do cólon é tipicamente 

constatado na CU. O infiltrado de neutrófilos no epitélio da cripta (doença ativa) pode ser 

bastante variável na CU. A presença de raros neutrófilos infiltrando as células epiteliais das 

criptas caracteriza a doença com atividade leve. A atividade moderada resulta no acúmulo de 

neutrófilos dentro do lúmen das criptas, resultando em abscessos de cripta. Já a atividade severa 

geralmente se refere à destruição completa da mucosa com úlceras resultantes e inflamação 

ativa. Em todas as referidas formas de atividade, as células epiteliais apresentam depleção de 

mucina (MUC) e alterações regenerativas que podem ser bastante marcantes e aumentam a 

possibilidade de displasia (MORENO, 2014; PAINE, 2014; PARKOS, 2016).  

Ao contrário da CU, na DC o processo inflamatório pode envolver qualquer parte do 

TGI, porém, essa pode ser limitada ao cólon e a localização mais frequente é na região ileocecal. 

A DC também representa um processo inflamatório idiopático crônico e nem sempre é possível 

distinguir entre DC e CU. Mas as características macroscópicas e microscópicas da DC, que 

frequentemente evoluem durante o curso da doença, permitem sua distinção da CU. Úlceras 

pequenas e focais (aftosas) representam a anormalidade mais precoce na DC e estrias, fístulas 

e abscessos no local da inflamação são umas de suas características marcantes. A doença em 

sua forma mais extensa e grave resulta na formação de úlceras longitudinais e transversais, com 

a aparência macroscópica clássica de "paralelepípedo" (FORBES et al., 2017; GÁLVEZ; 

COMALADA; XAUS, 2010; GRAMLICH; PETRAS, 2007; JAMES, 2014).  

A inflamação transmural (profunda), segmentar e tipicamente granulomatosa também 

representa uma das características marcante da DC, quando avaliada histologicamente. Assim, 

na ocorrência de uma inflamação transmural a superfície serosa fica desforme e o tecido adiposo 
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seroso pode envolver-se ao redor da superfície externa da parede intestinal, sendo referido como 

"envoltório de gordura". Na análise microscópica, a superfície da mucosa tipicamente mostra 

zonas alternadas de inflamação misturadas com tecido normal, ou seja, observa-se um processo 

inflamatório mais focal onde um único campo microscópico pode mostrar neutrófilos 

infiltrando criptas individuais, enquanto as criptas adjacentes são completamente normais 

(GRAMLICH; PETRAS, 2007; JAMES, 2014; PAINE, 2014; VILLANACCI, 2013). 

Com base nessas características sintomatológicas e fisiopatológicas supracitadas, por 

tender a ser progressiva e apresentar formas clínicas de alta gravidade as DIIs representam um 

sério problema de saúde, promovendo repercussões negativas importantes na qualidade de vida 

de seus portadores. Além disto, requerem intervenções médicas e/ou cirúrgicas prolongadas 

acarretando em alterações nos âmbitos social, psicológico e profissional dos indivíduos com 

DII, que geralmente são pessoas jovens (de dez a quarenta anos) (BERNSTEIN et al., 2016; 

OLIVEIRA; EMERICK; SOARES, 2010; WHO, 2005). 

A etiologia das DIIs ainda permanece incerta, apesar dos esforços científicos nas últimas 

décadas. Atualmente, relata-se que a CU e DC são condições resultantes da influência de 

diferentes fatores como ambientais, microbianos, genéticos e imunológicos. Porém, é 

amplamente aceito que nenhum desses componentes pode, por si só, desenvolver ou manter a 

inflamação intestinal, mas sim que sua combinação é responsável pelo processo inflamatório 

descontrolado e anormal no lúmen intestinal ou em outra região do TGI em indivíduos 

predispostos. Dessa forma, diversas teorias foram propostas para explicar a patogênese da DII, 

variando de mecanismos infecciosos a psicossomáticos, sociais, metabólicos, genéticos, 

autoimunes e imunomediados (ANANTHAKRISHNAN, 2015; ARAÚJO, 2016; CARUSO et 

al., 2014; LO et al., 2020; LODDO; ROMANO, 2015).  

 

3.3.1 Etiopatogenese da DII 
 

3.3.1.1 Fatores ambientais e microbianos 
 

Investigações recentes têm relatado que fatores ambientais como tabagismo, alimentação, 

fármacos (anticoncepcionais orais, antibióticos, anti-inflamatórios), infecções, circunstâncias 

socioeconômicas, higiene, fatores perinatais, dentre outros, são componentes essenciais na 

patogênese da DII e um dos principais responsáveis pelo aumento crescente de sua incidência em 

todo o mundo. Estes fatores podem afetar o desenvolvimento do sistema imunológico, 

provocando uma resposta imune exacerbada e alteram a microbiota intestinal (ALGIERI, 2015; 
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CABRÉ; DOMÈNECH, 2012; MOLODECKY; KAPLAN, 2010; SANAGAPALLI et al., 

2018). 

A microbiota intestinal é o maior reservatório de bactérias no corpo, com mais de 1.000 

espécies diferentes. As bactérias comensais (Enterococcaceae, Streptococcaceae, 

Lactobacillaceae, Clostridiaceae e Bifidobacteriaceae) presentes no intestino influenciam na 

saúde do hospedeiro, incluindo o seu desenvolvimento fisiológico, do metabolismo e da 

resposta imunológica, ou seja, auxiliam na homeostase e na defesa dos hospedeiros (ALGIERI, 

2015; ARRIETA et al., 2014). Experimentos realizados com animais axênicos (germe-free) 

mostraram que esses animais são mais suscetíveis a infecções e a formação do processo 

inflamatório, apresentando uma redução da vascularização e da atividade das enzimas 

digestivas, aumento da produção de citocinas pró inflamatórias e dos níveis séricos de 

imunoglobulinas. Dessa forma, alguns estudos discutem que as mudanças significativas na 

microbiota intestinal podem promover o surgimento da inflamação intestinal (ARRIETA et al., 

2014; BECKER; NEURATH; WIRTZ, 2015; BELKAID; HAND, 2014; CANNY; 

MCCORMICK, 2008).  

 

3.3.1.2 Fatores genéticos 
 

Devido à percepção da ocorrência familiar de DII, sugeriu-se que esta condição poderia 

ter uma base genética. Nos últimos anos, muitos marcadores genéticos de susceptibilidade para 

DC ou CU foram investigados e, atualmente, mais de 160 lócus genéticos foram associados 

com sua susceptibilidade. Aproximadamente 30% desses lócus genéticos relacionados com as 

DIIs são compartilhados entre as duas condições, indicando que essas doenças partilham de 

vias genéticas comuns (LODDO; ROMANO, 2015; PARK; JEEN, 2019; RUBIN; SHAKER; 

LEVIN, 2012; VEZZA, 2017).  

Alguns dos genes associados a DC e CU são: domínio de oligomerização vinculado ao 

nucleotídeo 2 (NOD2, nucleotide-binding oligomerization domain containing 2), proteína 9 

contendo um domínio de recrutamento associado a caspase (CARD9, caspase recruitment 

domain family member 9), genes envolvidos na regulação da imunidade inata (intelectina-1 

(ITLN1), IL-23R, transdutor de sinal e ativador da transcrição 3 (STAT3, signal transducer 

and activator of transcription 3) e TNF-α), genes associados à produção alterada de adipocinas 

(proteína relacionada à autofagia 16 do tipo 1 - ATG16L1, do inglês autophagy related 16 like 

1) e nas funções epiteliais (genes de MUC), dentre outros (ARAÚJO, 2016; PARK; JEEN, 

2019; VEZZA, 2017).  
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As análises dos genes implicados na DII mostram que vários desses códigos genéticos 

são cruciais para a homeostase intestinal, incluindo função de barreira, restituição epitelial, 

defesa microbiana, respostas inatas e adaptativas, geração de ERO, autofagia, estresse retículo 

endoplasmático e nas vias metabólicas associadas a homeostase celular (LODDO; ROMANO, 

2015; MOREIRA; ZAMBONI, 2012; PARK; JEEN, 2019).  

 

3.3.1.3 Fatores envolvendo a resposta imunológica e a barreira intestinal 

 

Os fatores ambientais, biológicos, genéticos, entre outros podem desencadear uma 

desregulação da homeostase intestinal na qual envolve uma ação coordenada entre células 

epiteliais e células da resposta imune inata e adaptativa. O sistema imunológico intestinal é a 

principal chave para a patogênese da DII e a ruptura da homeostase intestinal pode levar a sua 

ativação na mucosa do intestino, resultando na inflamação (CARDONEANU et al., 2018; 

MCDOWELL; FAROOQ; HASEEB, 2020; RUBIN; SHAKER; LEVIN, 2012). 

O sistema imune inato é composto por barreiras físicas ou químicas que tem como 

objetivo impedir a entrada de vírus, bactérias, parasitas e outras partículas estranhas no corpo 

(antígenos) e/ou limitar sua capacidade de se expandir por ele. Uma resposta imune apropriada 

e protetora requer um alto grau de coordenação e comunicação entre várias células de defesa 

denominadas de glóbulos brancos ou leucócitos. As principais células do sistema imunológico 

(Figura 5) são os macrófagos, os neutrófilos, os mastócitos, os eosinófilos, os basófilos, os 

linfócitos T e B as células natural killers (NK) e as células dendríticas (ARMSTRONG; 

KLICKSTEIN, 2016; BARTEMES; KITA, 2018).  

Os leucócitos (macrófagos, neutrófilos, linfócitos, células dendríticas) e os mediadores 

inflamatórios (NF-κB p65, TNF-α, IL-1β, IL-6,), ciclooxigenases (COX), dentre outros) 

interagem entre si por ativação de sinalizadores para induzir a resposta inflamatória intestinal, 

que tipicamente ocorre em quatro fases. Na primeira fase, a vascular, ocorre vasodilatação a 

qual produz uma elevação do fluxo sanguíneo para o local de lesão que fica ruborizado e quente. 

Os mediadores inflamatórios também causam a contração das células endoteliais vasculares, 

levando a um aumento da permeabilidade capilar e à formação de exsudato e consequentemente 

edema e dor, devido à pressão aumentada do tecido (CRUVINEL et al., 2010; JANTAN; 

AHMAD; BUKHARI, 2015; LIU et al., 2017; MALAGUARNERA, 2019). 
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Figura 5: Produção de células do sistema imunológico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Na segunda fase, as células imunes circulantes migram dos vasos sanguíneos para os 

tecidos lesados, e os mecanismos do sistema imunológico atuam para neutralizar e remover o 

estímulo desencadeante da inflamação. A comunicação entre os leucócitos ocorre através da 

sinalização mediada por contato, bem como através de sinais químicos das quimiocinas como 

a proteína quimioatraente de monócitos-1 (MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1) e 

proteína inflamatória de macrófagos-2 (MIP-2, macrophage inflammatory protein-2) e dos 

leucotrienos B4. Com a sua chegada ao local de lesão ou de infecção, os neutrófilos, os 

macrófagos e outras células do sistema imune já estão prontos para executar suas funções, ou 

seja, defendem o organismo contra os patógenos neutralizando-os com proteínas citotóxicas 

secretadas, ou por meio da fagocitose (ARMSTRONG; KLICKSTEIN, 2016; CRUVINEL et 

al., 2010; PALOMINO; MARTI, 2015; SOKOL; LUSTER, 2015). 

Após a fagocitose (Figura 6) do agente agressor, inicia a proteólise de macromoléculas 

microbianas em fragmentos antigênicos, que são então apresentados juntamente com as 

proteínas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC, major histocompatibility 

complex) da classe I ou II, na superfície das células apresentadoras de antígenos (APC, antigen-

presenting cell), como macrófagos e células dendríticas, e apresentam seus antígenos às células 

B e células T, que então reagem com os antígenos, amplificando ainda mais a resposta 

imunológica (ARMSTRONG; KLICKSTEIN, 2016; CRUVINEL et al., 2010; MESQUITA 

JÚNIOR et al., 2010). 
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Figura 6: Representação geral da resposta imune inata e adaptativa. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os linfócitos T e B atuam sobre o agente agressor (microrganismo, antígeno, substância 

química, etc.) de maneiras distintas. As células T reconhecem os peptídeos (antígenos) 

processados e apresentados na superfície das APCs. Os linfócitos T, quando ativados, se 

apresentam em duas classes principais: as células T citotóxicas (CD8+) e as células T auxiliares 

efetoras (Th ou CD4+). Por meio do receptor de antígeno da célula T (TCR, T cell receptor), 

as células T CD8+ reconhecem os complexos antígeno/MHC classe I nas APC (ex. macrófago), 

promovendo a destruição das células infectadas (PUNT, 2013).  

Ao passo que as células T CD4+ reconhecem os complexos antígeno/MHC classe II, o 

que leva a ativação de outras células, como os linfócitos B (reconhecem as proteínas não 

processadas pelas APC por meio de seus receptores de antígeno da célula B - BCR, do inglês 

B cell receptor, sendo os anticorpos produzidos e então secretados) e os macrófagos, além de 

coordenar a resposta inflamatória e imunitária a partir da liberação de citocinas pró-

inflamatórias (IL-17, TNF-α, IL-1β, IL-6), quimiocinas (MIP-2, MCP-1), moléculas de adesão  

a exemplo da molécula de adesão intercelular do tipo 1 (ICAM-1, type I intercellular adhesion 

molecule), células NK e de imunoglobulinas (Figura 6) (ARMSTRONG; KLICKSTEIN, 2016; 

PUNT, 2013). 



49 

Uma outra estratégia que o sistema imune inato possui para o reconhecimento de 

microrganismos e antígenos é por meio do reconhecimento dos padrões moleculares associados 

a patógeno (PAMP, pathogen-associated molecular patterns). A ativação do PAMP leva a uma 

resposta imune inata a qual promove um aumento nos mediadores inflamatórios responsáveis 

por gerar e manter a inflamação aguda na DII, incluindo citocinas pró-inflamatórias, como IL-

1β, IL-6, IL-17, TNF-α, ainda eicosanoides como prostaglandinas e leucotrienos B4, ERO e 

ERN (AMARANTE-MENDES et al., 2018; ARAÚJO, 2016; MOGENSEN, 2009; SURESH; 

MOSSER, 2013). 

Na DII a inflamação crônica ocorre porque os mecanismos inflamatórios agudos não 

conseguem eliminar a lesão do tecido. Nesse processo, proteínas localizadas na membrana 

plasmática das células (tanto nos macrófagos, linfócitos e células dendríticas, como no epitélio 

intestinal) e capazes de reconhecer os PAMPS, os receptores de reconhecimento de padrões 

(PRRs, pattern recognition receptors), são ativados em células imunes e não imunes. Os 

receptores do tipo Toll (TLR, Toll-like receptors) são uma das famílias de PRRs dos mamíferos 

que participam da ativação da resposta inflamatória na DII. O TLR pode ser estimulado 

diretamente por um agente agressor (físico, químico ou biológico) ou por células dendríticas 

ativadas, localizadas dentro do epitélio intestinal (Figura 7). Essas células desempenham um 

papel fundamental na manutenção da homeostase intestinal, pois, além de estimular os TLR, 

favorecem a resposta primária da célula T (linfócitos T), as quais podem ser diferenciados em 

Th (Figura 7) (AMARANTE-MENDES et al., 2018; ANDRADE et al., 2020; CHEN et al., 

2018; LU et al., 2018).  

Os TLR podem mediar a diferenciação de células T em Th1, Th2 e Th17 e proliferar 

macrófagos, prejudicando assim a mucosa intestinal. As células Th1 produzem e secretam as 

citocinas interferon gama (IFN-γ) e TNF-β sendo eficazes na proteção contra infecções 

intracelulares por vírus e bactérias e outros microrganismos reconhecidos pelas APC, bem 

como na eliminação de células cancerosas. Por sua vez, as células Th2 produzem e secretam 

IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, que regulam positivamente a produção de anticorpos por ativação 

dos linfócitos B, já as células Th17 produzem e secretam IL-17, IL-6, IL-12 e TNF-α e parecem 

desempenhar um papel integral tanto na inflamação do tecido quanto na ativação de neutrófilos 

para combater bactérias extracelulares (ANDRADE et al., 2020; KAIKO et al., 2008; 

THAKUR; MIKKELSEN; JUNGERSEN, 2019).  

A sinalização por meio do TLRs também ativa uma cascata de sinalização intracelular 

que leva à translocação nuclear de fatores de transcrição, como NF-κB. A família NF-κB inclui 

cinco fatores de transcrição relacionados: p50, p52, RelA (p65), RelB e c-Rel. Os níveis  
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Figura 7: Esquematização da formação da inflamação intestinal por meio das vias de ativação 
do TLR e do sistema imune. 

 
Legenda: A quebra da homeostase intestinal por um agente agressor (físico, químico e/ou 
biológico) desencadeia o processo inflamatório crônico que caracteriza a DII. Durante a 
inflamação inicial, os antígenos luminais ativam diferentes células imunes inatas localizadas no 
intestino, incluindo células dendríticas, macrófagos e linfócitos T. As células Th anormalmente 
ativadas sintetizam e liberam, juntamente com as APC (macrófagos e células dendríticas), 
distintos mediadores inflamatórios os quais geram uma inflamação amplificada que origina a 
inflamação intestinal. Os antígenos luminais e as células dendríticas ativadas também podem 
estimular os TLR que, por sua vez, sinalizam a via de liberação do NF-κB p65 por fosforilação 
do complexo IKK (α e β). O NF-κB p65 é então translocado ao núcleo celular promovendo a 
transcrição gênica de diferentes mediadores inflamatórios e oxidativos (citocinas, quimiocinas, 
moléculas de adesão, iNOS) que amplificam o processo inflamatório intestinal. Fonte: Arquivo 
pessoal. 
 

nucleares de NF-κB p65 estão aumentados em indivíduos com DC e CU e sua atividade é 

induzida por uma variedade de estímulos, incluindo agentes patógenos, substâncias lesivas, os 

leucócitos e algumas citocinas inflamatórias intercelulares. Em condições fisiológicas, as 
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proteínas IκB quinase (IKK) presentes no citoplasma inibem o NF-κB (OECKINGHAUS; 

GHOSH, 2009; PAPOUTSOPOULOU et al., 2019; SCHREIBER; NIKOLAUS; HAMPE, 

1998; ZAIDI; WINE, 2018).  

Na DII, os PRRs, como o TLR do tipo 4 (TLR-4), usam mecanismos de transdução de 

sinal para ativar a via IKK (Figura 7). Os estímulos supracitados promovem a ativação dos 

TLR que, por sua vez, atraem as quinase 1 e 4 associada ao receptor de interleucina 1 (IRAK-

1; IRAK-4, interleukin-1 and 4 receptor-associated kinase 1) os quais sinalizam o fator 6 

associado ao receptor do fator de necrose tumoral (TRAF6, tumor necrosis factor receptor-

associated factor 6). O TRAF6 ativa o fator de crescimento β associado à quinase 1 (TAK1, 

factor beta-activated kinase 1), que, por sua vez, promove a ativação do complexo IKK. Este 

complexo é formado por duas subunidades catalíticas (IKKα e IKKβ) e por uma subunidade 

regulatória (IKKγ). O complexo IKK regula a ativação da via NF-κB através da fosforilação 

de suas subunidades catalíticas IKKα e IKKβ. A fosforilação resulta na degradação de ambas 

subunidades permitindo a liberação subsequente do NF-κB que sofre translocação nuclear para 

induzir a ativação da transcrição gênica de diferentes proteínas (citocinas, quimiocinas, 

moléculas de adesão, dentre outras) (ASHALL et al., 2009; CHEN et al., 2018; MOORS; LI; 

M IZ EL ,  20 01 ;  PAP OU TSOP OU L OU e t  a l . ,  2 019 ;  ZA ID I ;  W INE ,  201 8) . 

Estudos anteriores encontraram fortes evidências de que na DII ocorre um aumento da 

expressão gênica do NF-κB p65, um fator de transcrição envolvido no controle da expressão de 

vários genes ligados à resposta inflamatória, do estresse oxidativo e da barreira intestinal 

(Figura 8). A transcrição e a produção do NF-κB p65 são seguidas por aumento da capacidade 

das células de defesa, principalmente neutrófilos e macrófagos, em produzir e secretar TNF-α, 

IL-1β e IL-6, quimiocinas MCP-1 e MIP-2, moléculas de adesão celular como a ICAM-1, 

eicosanoides e das ERO e ERN no local onde está ocorrendo a inflamação (ASSIS et al., 2016; 

CHEN et al., 2018; PALLIO et al., 2016; SCHREIBER; NIKOLAUS; HAMPE, 1998; ZAIDI; 

WINE, 2018). 

As primeiras citocinas liberadas na resposta inflamatória pelos neutrófilos, macrófagos 

e linfócitos ativados incluem a TNF-α, IL-1β e IL-6, os quais exercem um papel fundamental 

na patogênese nos pacientes com DII e na colite experimental ao induzir a via de sinalização 

do NF-κB p65 para produzir outras citocinas pró-inflamatórias. Além da ativação do NF-κB 

p65, o TNF-α promove alterações na barreira intestinal e a destruição de IEC (ex. células de 

Paneth), aumentando a produção de metaloproteinases de matriz (MMPs, matrix 

metalloproteínases) pelos miofibroblastos (LIU et al., 2017; PARK et al., 2017; RIBEIRO et 

al., 2016; STROBER; FUSS, 2011).  
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Figura 8: Vias de sinalização do NF-κB envolvidas na DII. 

 
Legenda: O NF-κB é um fator de transcrição induzível. Após ser liberado e translocado ao 
núcleo celular pode ativar a transcrição de vários genes e, assim, regular a inflamação. O NF-
κB na inflamação intestinal tem como alvo não apenas o aumento da produção de citocinas 
inflamatórias, quimiocinas e moléculas de adesão, mas também regulação positiva do 
recrutamento, da proliferação, da maturação e da diferenciação celular de células do sistema 
imune (macrófagos, linfócitos T, neutrófilos e células dendríticas). Além disso, promove a falha 
da barreira intestinal ao infrarregular (down-regulation) genes relacionados a proteção 
intestinal responsáveis pela produção do muco protetor, restituição epitelial e permeabilidade 
do intestino. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A IL-1β é uma citocina pró-inflamatória que desempenha um papel central nas respostas 

inflamatórias do intestino, provocando um aumento na permeabilidade epitelial intestinal. Já a 

IL-6 é mais bem caracterizada como uma das citocinas pró-tumorogênicas e juntamente como 

outros membros da sua família afetam a proliferação, sobrevivência, diferenciação, migração 

celular. Uma inibição da IL-6 em pacientes com DII, não só pode reduzir a inflamação intestinal 

como também o risco de desenvolvimento de câncer colorretal, visto que, a severidade, o tempo 
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e a extensão das DII estão relacionadas ao maior risco para o surgimento de uma neoplasia (AL-

SADI et al., 2010; KANY; VOLLRATH; RELJA, 2019; UNVER; MCALLISTER, 2018). 

A IL-17 é uma outra citocina que, em pesquisas anteriores, demonstraram uma 

associação forte entre sua elevação e a patogênese de múltiplas doenças autoimunes mediadas 

por células T e no desenvolvimento de condições inflamatórias crônicas, incluindo as DIIs. Esta 

citocina é proposta como um alvo terapêutico potencial para CU e DC, uma vez que, a IL-17 

estimula a expressão e a produção de citocinas pró-inflamatórias em células humanas e facilita 

as lesões na mucosa colônica que, inevitavelmente, estão relacionados à gravidade da 

inflamação intestinal (ENGEL; KOPYLOV, 2016; KLEINER et al., 2015; LI et al., 2014b). 

Além da expressão de citocinas inflamatórias, o sistema imunológico induz a produção 

de enzimas como a COX e a lipooxigenase (LOX) na DII. Estas enzimas participam do 

metabolismo do ácido araquidônico, gerando produtos como prostaglandinas, tromboxanos e 

leucotrienos. Estes produtos são definidos como eicosanoides e possuem papeis importantes na 

ativação de células efetoras (neutrófilos e macrófagos) e, consequentemente, desencadeiam 

ações inflamatórias como vasodilatação para mobilizar um grupo maior de células de defesa ao 

local e aumento da permeabilidade vascular (exsudação de líquidos e formação de edema), da 

infiltração de leucócitos, da nocicepção e da produção de proteínas pró-inflamatórias e 

oxidativas (LANEUVILLE, 2003; RICCIOTTI; FITZGERALD, 2011). 

Na DII há um grande acúmulo de neutrófilos nas criptas epiteliais e na mucosa intestinal 

que está relacionado à lesão causada ao epitélio. Além das ERO e ERN, os neutrófilos ativados 

produzem a enzima mieloperoxidase (MPO), que induzem ao estresse oxidativo e 

consequentemente ao dano da mucosa intestinal, podendo estes atuar na ruptura da barreira 

intestinal (KHAN; ALSAHLI; RAHMANI, 2018). Tem sido observado na DII, tanto em 

modelos animais como em humanos, que a inflamação intestinal está associada a um aumento 

na produção de NO, o qual está relacionado com o estresse oxidativo e sinalização da apoptose 

celular. A óxido nítrico sintase (NOS, nitric oxide synthase) na isoforma induzível (iNOS) é 

altamente expressa por células imunes (por exemplo, macrófagos e células dendríticas) após a 

ativação de NF-κB p65 em resposta a muitos estímulos, incluindo TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-1β, 

componentes bacterianos e virais. A L-arginina então gera NO por meio da oxidação do 

aminoácido, que exerce efeitos protetores durante a colite experimental aguda. Os altos níveis 

de iNOS e, consequentemente, NO liberado na mucosa na DII causam danos teciduais graves 

devido a intensificação da inflamação e do estresse oxidativo (OLIVERA et al., 2016; SI et al., 

2016; SOUFLI et al., 2016). 
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Assim, somado ao processo inflamatório intestinal há um intenso estresse oxidativo 

associado uma diminuição na capacidade antioxidante endógena dos pacientes com DII (TIAN; 

WANG; ZHANG, 2017). O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre o 

excesso de produção de radicais livres e o sistema de defesa antioxidante. Os radicais livres, 

tanto as ERO (peróxido de hidrogênio, ânions superóxido e radicais hidroxilo) como as ERN 

(peroxinitrito e NO), estão envolvidos em vários processos fundamentais de sobrevivência 

celular, incluindo respiração e regulação mitocondrial, sinalização, proliferação e diferenciação 

celular. Porém, qualquer alteração nos níveis celulares de ERO/ERN pode induzir o estresse 

oxidativo o que dificulta o funcionamento celular adequado e gera danos celulares ou mesmo a 

morte celular (ANDRADE et al., 2018; MANDALARI et al., 2011). 

As ERO e ERN também são responsáveis pelo processo de peroxidação de lipídeos, que 

geralmente é iniciado por um radical hidroxila. O radical hidroxila tem a capacidade de retirar 

um átomo de hidrogênio da molécula de lipídeo. Esse processo ocasiona a fragmentação de 

lipídeos poli-insaturados e gera produtos secundários, como o malondialdeído (MDA), que 

reage com proteínas e fosfolipídeos, inclusive com o ácido desoxirribonucleico (DNA, 

deoxyribonucleic acid) levando a morte celular. O excesso de ERO e ERN eventualmente dá 

origem à fisiopatologia de uma série de doenças graves, incluindo a CU e DC (ANDRADE et 

al., 2018; MANDALARI et al., 2011). 

O organismo combate o excesso de radicais livres por meio de sistemas de defesa 

antioxidantes endógenos, com a participação das enzimas superóxido dismutase (SOD), 

glutationa (GSH) peroxidase e a catalase (CAT). Essas enzimas são capazes de neutralizar o 

estresse oxidativo na mucosa intestinal e possuem papel importante no reparo do DNA, uma 

vez que, catalisam a dismutação do ânion radical superóxido a peróxido de hidrogênio e 

oxigênio, podem decompor o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água e a GSH peroxidase 

atua sobre peróxidos em geral, com utilização da GSH como cofator (BARBOSA et al., 2010; 

JEEVA et al., 2015). 

As enzimas pró-inflamatórias, oxidativas e os radicais livres, podem alterar a barreira 

intestinal, a qual desempenha um papel fundamental na homeostase intestinal. A barreira mais 

eficaz do intestino contra microrganismos ou antígenos é o próprio epitélio. Estruturalmente, o 

intestino compreende um epitélio de camada única colunar organizado em vilosidades. A 

camada celular única do epitélio é formada por diferentes subtipos de IEC que são: células 

caliciformes, células Paneth, células enteroendócrinas, enterócitos, células M (microfold) e 

células caveoladas (Tuft) (GARCIA-CARBONELL et al., 2019; YU, 2012). 
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Essas IEC, especialmente as células de Paneth (encontradas na base das glândulas ou 

criptas do intestino) e as células caliciformes (distribuídas no epitélio de revestimento e nas 

glândulas intestinais) contribuem para a imunidade inata bem como suporte na função da 

barreira epitelial. As IEC produzem e secretam mucinas (MUC-2 e MUC-3) as quais criam um 

gel viscoso protetor que dificulta a penetração microbiana, que atua como um lubrificante para 

reduzir a abrasividade física da mucosa e participa da proteção da mucosa de danos induzidos 

por ácidos e outras toxinas luminais. Além das mucinas, as IEC produzem algumas proteínas 

como o Villin (proteína reguladora de actina) e os peptídeos da família fator trifólio (TFF, trefoil 

factor), que são responsáveis pela morfologia celular e restituição epitelial intestinal 

(ANDRADE et al., 2020; DOROFEYEV et al., 2013; PASTORELLI et al., 2013). 

O epitélio intestinal também impede a entrada de bactérias ou antígenos na circulação 

por meio de complexos de junção célula-célula especializados os quais permitem uma 

permeabilidade paracelular seletiva, mantêm adesão intracelular e permitem a comunicação 

intercelular. Em nível molecular, as células de complexos juncionais são constituídas por três 

grupos de proteínas integrais de membrana as claudinas, ocludinas (complexo de junções 

apertadas) e moléculas de adesão juncional, além de outras proteínas citoplasmáticas acessórias 

como as zonula oclusão (ZO) (GARCIA-CARBONELL et al., 2019; SCHOULTZ; KEITA, 

2020). 

Na DII, quando a barreira da mucosa intestinal é rompida, pode ocorrer uma ativação 

aberrante do sistema imunológico e via NF-κB o qual pode promover e intensificar a falha na 

função de proteção do epitélio intestinal devido a alterações nas funções das células de 

complexos juncionais (ocludina, ZO). Ocorre também mudanças funcionais nas IEC o que 

levam a baixa produção de mucina (MUC-2 e MUC-3) na mucosa intestinal e das proteínas 

villin e TFF o que potencializa a alteração da morfologia celular e dificulta a recuperação 

tecidual no local da inflamação (GARCIA-CARBONELL et al., 2019; PASTORELLI et al., 

2013; TANG et al., 2010). 

O reparo tecidual e o restabelecimento da homeostasia constituem os eventos finais da 

resposta inflamatória aguda. Alguns dos mediadores que ativam a inflamação (NF-κB, IL-1β, 

TNF-α, etc) e fatores de crescimento como o fator de crescimento da epiderme, o fator de 

crescimento derivado das plaquetas, dentre outros, também desencadeiam uma resposta para 

recuperação do tecido. Na DII, ocorre uma resposta imune intestinal exacerbada onde os 

eventos da inflamação aguda não são detidos e continuam latentes, levando a ocorrência da 

inflamação crônica (HWANG et al., 2019; SERRA et al., 2017). 
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A inflamação crônica é caracterizada pela resposta contínua e inapropriada do sistema 

imune com manutenção do ciclo de lesão e reparo tecidual. Com o decorrer do tempo, a 

inflamação crônica pode causar destruição inexorável e irreparável do tecido. Por tanto, os 

principais objetivos para o tratamento da DII são promover a remissão dos sintomas da fase 

aguda, manter a remissão por controle da inflamação crônica, para impedir a reativação do 

processo inflamatório intestinal, diminuir as complicações associadas ao tratamento e à doença, 

e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (DE MATTOS et al., 2015; WESTBROOK; 

SZAKMARY; SCHIESTL, 2010). 

 

3.3.2 Estratégias terapêuticas atuais para as DIIs 
 

De forma geral, os tratamentos farmacológicos disponíveis para a DII humana não são 

capazes de fornecer uma cura para a doença. Porém, seu papel fundamental é induzir e manter 

a remissão da inflamação aguda por meio da inibição da resposta imune exagerada que ocorre 

tanto na DC quanto na UC ou agindo sobre o maior número possível de mediadores pró-

inflamatórios envolvidos na patogênese dessas doenças. Os principais tratamentos disponíveis 

são anti-inflamatórios, imunossupressores ou anticorpos monoclonais. Alguns desses serão 

discutidos a seguir (KONDAMUDI et al., 2013; PAGNINI; PIZARRO; COMINELLI, 2019). 

 

3.3.2.1 Fármacos anti-inflamatórios e imunomoduladores disponíveis para DII 
 

3.3.2.1.1 Aminossalicilatos 
 

Os aminossalicilatos (sais de ácido n-aminossalicílico) são um grupo de fármacos 

caracterizados pela presença do ácido 5-aminossalicílico (5-ASA) ou ácido 5-amino-2-

hidroxibenzoico, também chamado de mesalazina (Figura 9). Outro fármaco representante 

deste grupo é o ácido 5-[[ p-(2-piridilsulfamoil) fenil]azo] salicílico ou sulfassalazina (SSZ; 

Figura 9). A SSZ é um pró-fármaco composto de 5-ASA ligado a sulfapiridina (SP) por um 

anel azo. No intestino é convertida em 5-ASA, que é responsável pela eficácia da SSZ e em SP, 

que lhe confere a maioria dos seus eventos adversos (MOURA et al., 2016; YE, 2015). 

A mesalazina, juntamente com a SSZ, tem demonstrado exercer efeitos anti-

inflamatórios importantes na DII humana e são indicadas para tratar a inflamação intestinal 

ativa de leve intensidade, tanto na DC quanto na CU e para prevenir a reativação da CU. Porém, 

tem sido relatada a ausência de efeitos benéficos após o uso crônico desses medicamentos na 

manutenção da DC em remissão, dificultando a sustentação do uso dessa terapia em longo prazo 
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Figura 9: Estrutura química dos dois principais aminossalicilatos. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

(MURRAY et al., 2020; SALES-CAMPOS et al., 2015; YE, 2015).  

O mecanismo exato de ação dos aminossalicilatos na DII ainda não está completamente 

elucidado, embora vários efeitos potenciais já tenham sido discutidos. Os principais 

mecanismos de ação propostos para os amissalicilatos são: inibição da ativação do NF-κB, 

inibição da expansão clonal dos linfócitos B e T patogênicos, redução da adesão, infiltração e 

função de leucócitos preservando assim a funcionalidade do enterócito. Além disto, promovem 

a inibição das atividades da COX e/ou LOX e, consequentemente, da síntese de produtos do 

ácido araquidônico (eicosanoides), a redução na produção do fator de ativação plaquetária e das 

citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α, bem como uma diminuição na produção de radicais 

de oxigênio, devido à sua capacidade de sequestrar ERO (MOURA et al., 2016; MURRAY et 

al., 2020; SALES-CAMPOS et al., 2015).  

 

3.3.2.1.2 Corticosteroides  
 

Os corticoides, como a prednisona, prednisolona e metilprednisolona, constituem um 

dos tratamentos padrões para a DII humana, principalmente nos casos moderados e graves, pois 

sua administração resulta na rápida remissão da atividade da doença. Porém, são considerados 

a segunda opção após falha dos aminossalicilatos, uma vez que, o tratamento contínuo com os 

corticosteroides é limitado por causa dos eventos adversos associados ao seu uso crônico 

(BENCHIMOL et al., 2008; BRASIL, 2002; GIONCHETTI et al., 2017). 

Os efeitos benéficos dos corticoides são atribuídos a sua capacidade de suprimir as 

manifestações iniciais da inflamação, incluindo vasodilatação e aumento da permeabilidade 

vascular, reduzindo assim a infiltração de neutrófilos e os processos inflamatórios 

subsequentes, incluindo ativação de fibroblastos, proliferação vascular e deposição de 
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colágeno, juntamente com a supressão do metabolismo do ácido araquidônico. Os 

corticosteroides também modulam as respostas imunológicas, com inibição do recrutamento e 

proliferação de linfócitos, monócitos e macrófagos, por diminuir a produção de citocinas 

inflamatórias, como IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-12, IL-8, provavelmente por meio da inibição da 

ativação do NF-κB, diminuindo assim a resposta inflamatória (BENCHIMOL et al., 2008; 

COUTINHO; CHAPMAN, 2011; GIONCHETTI et al., 2017; SCHWAGER; DETMAR, 

2019).  

 

3.3.2.1.3 Imunossupressores antimetabólitos e inibidores da calcineurina 
 

Os imunossupressores antimetabólitos (azatioprina, metotrexato e 6-mercaptopurina), 

inibidores da calcineurina (ciclosporina), entre outros, atuam principalmente na inibição da 

proliferação e ativação de linfócitos e são utilizados no tratamento das DII quando os 

corticosteroides falham em induzir a remissão da inflamação. Os mecanismos de ação 

envolvidos vão depender dos fármacos imunossupressores considerados (SALES-CAMPOS et 

al., 2015; ZENLEA, 2014). 

A azatioprina, quando administrada por v.o., é metabolizada no seu metabólito ativo 

6-mercaptopurina. Este metabólito por sua vez, inibe a síntese celular de purinas, a 

interconversões de nucleotídeos, a replicação cromossômica e a síntese do ácido ribonucleico 

(RNA, ribonucleic acid) e do DNA. Na DII, esses conjuntos de processos inibem a proliferação 

de linfócitos ativados e induzem a apoptose nessas células. Tanto a azatioprina quanto a 6-

mercaptopurina são eficazes na indução e manutenção da remissão na CU e DC (WISEMAN, 

2016; ZENLEA, 2014).  

O metotrexato e a ciclosporina são utilizados em caso de intolerância ou ausência de 

resposta à azatioprina ou 6-mercaptopurina e são eficazes tanto na fase ativa da DC e CU, 

quanto na manutenção da remissão da inflamação. O mecanismo de ação do metotrexato não é 

totalmente compreendido, entretanto, há indícios de que esse fármaco é capaz de inibir a síntese 

de citocinas pró-inflamatórias e promover a apoptose dos linfócitos (BEDOUI et al., 2019; 

BRASIL, 2010b).  

Já a ciclosporina reduz a ativação de linfócitos e a proliferação de linfócitos por meio 

do bloqueio da síntese de IL-2 pela via da calcineurina. A ciclosporina liga-se a imunofilinas 

específicas presentes nos linfócitos, formando um complexo denominado ciclofilina. A 

ciclofilina se liga à calcineurina impedindo a ativação da transcrição do fator nuclear das células 

T ativadas que é incapaz de entrar no núcleo e se ligar ao DNA bloqueando a transcrição de 
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citocinas como a IL-2, alterando assim a maturação e função das células T e B ou até mesmo 

induzindo a sua apoptose. Além disso, exerce efeitos adicionais em neutrófilos e mastócitos, 

reduzindo a infiltração e a permeabilidade vascular (SIEBER; BAUMGRASS, 2009; 

WISEMAN, 2016; ZENLEA, 2014).  

 

3.3.2.1.4 Agentes biológicos 
 

As terapias biológicas abrangem agentes com diferentes modos de ação, como o 

bloqueio de citocinas pró-inflamatórias ou interferir no recrutamento de células inflamatórias 

por anticorpos contra moléculas de adesão. Um grande avanço na terapia das DII foi a 

introdução do tratamento com anticorpos monoclonais de TNF-α, os anti-TNF, a exemplo do 

infliximabe, o adalimumabe e o certolizumabe (DE MATTOS et al., 2015; PARAMSOTHY et 

al., 2018; ZALTMAN et al., 2019). 

Além disso, os bloqueadores de citocinas como o tocilizumabe e ustekinumabe, os quais 

tem como alvo a interleucina IL-6 e a subunidade p40 das IL-12 e IL- 23, respectivamente, 

assim como os inibidores de Janus quinase (JAK, Janus kinases) e da sinalização dos 

transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STAT, signal transducers and activators of 

transcription), por exemplo, o inibidor de sinalização JAK3 e JAK1, tofacitinibe, o qual 

bloqueia a via de sinalização das proteínas IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21, apresentaram 

resultados promissores em ensaios clínicos (SCHWARTZ et al., 2018; VIRTANEN et al., 

2019). A terapia com esses agentes biológicos é usada em casos moderados/severos que não 

apresentam resposta aos tratamentos convencionais. Entretanto, esta classe de fármacos não 

demostrou eficácia em todos os pacientes, sendo sua utilização limitada por baixas taxas de 

remissão a longo prazo e por risco de infecções graves, de reações imunológicas e da formação 

de anticorpos antinucleares (ANDERSEN et al., 2015; ZALTMAN et al., 2019). 

 

3.3.2.1.5 Efeitos adversos dos fármacos anti-inflamatórios e imunomoduladores disponíveis 
para DII 

 

Como discutido nos tópicos anteriores os tratamentos para as DII são diversos, 

apresentando diferentes vantagens e algumas desvantagens, as quais consistem principalmente 

em anti-inflamatórios e imunossupressores de especificidade limitada, o regime posológico 

inconveniente e apresentam alguns efeitos adversos graves, fatores estes que restringem seu uso 

(BERNSTEIN et al., 2015; BRASIL, 2002; CUNLIFFE; SCOTT, 2002). 
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Os efeitos adversos observados com o uso dos aminossalicilatos estão relacionados com 

a dose administrada e o período do tratamento com esse grupo de fármacos. As reações mais 

frequentemente observadas nos estudos clínicos são diarreia, náusea, dores abdominais, dor de 

cabeça, vômitos e erupções cutâneas, fraqueza óssea devido a uma redução dos níveis séricos 

de cálcio. Há relatos, porém com baixa frequência, de neutropenia e supressão da atividade da 

medula óssea, esterilidade passageira, visto que, podem alterar no número e aspecto dos 

espermatozoides e até mesmo danos neurológicos irreversíveis (MURRAY et al., 2020; 

TRIPATHI; FEUERSTEIN, 2019; YE, 2015).  

Os corticosteroides que foram e continuam sendo usados no tratamento de escolha para 

surtos graves na DII, apresentam limitações importantes como problemas cardíacos, 

complicações infecciosas, perda de massa muscular, ganho de peso, irritabilidade e o 

desenvolvimento da doença metabólica dos ossos (osteoporose) e da síndrome de Cushing, 

dentre outros. Os corticoides devem ser usados na DII em uma dose mais eficaz e por um menor 

tempo possível, sendo também associado a uma suplementação com o cálcio e vitamina D 

durante o tratamento (BRENNER et al., 2020; SCHWAGER; DETMAR, 2019; TRIPATHI; 

FEUERSTEIN, 2019). 

Os imunossupressores demonstram ser eficazes em crises graves da CU e DC, porém, 

possuem efeitos adversos graves frequentemente associados ao seu uso que incluem 

hipertensão, nefrotoxicidade, neurotoxicidade, pancreatite (reversível após a suspensão do 

fármaco), desequilíbrio hidroeletrolítico e hiperplasia gengival. Além disto, devido aos seus 

efeitos sobre o sistema imunológico, os imunossupressores aumentam a susceptibilidade dos 

pacientes a infecções oportunistas e podem ocasionar alergias graves (LALLANA; FADUL, 

2011; ORLICKA; BARNES; CULVER, 2013; TRIPATHI; FEUERSTEIN, 2019).  

Em razão dos efeitos adversos graves e da limitação do uso prologando dos tratamentos 

atuais para a CU e DC, o desenvolvimento de novas terapias que combinem eficácia, dosagem 

conveniente e efeitos adversos mais baixos é um objetivo importante na terapia da DII humana. 

Intimamente relacionado com todos os itens acima, é interessante notar que há cada vez mais 

pacientes com DII procurando opções alternativas em seu tratamento. Entre as muitas formas 

de terapias complementares e/ou alternativas, os produtos com origem vegetal, como os 

fitoterápicos, têm conseguido amplo destaque no meio cientifico e médico como uma 

alternativa terapêutica nas doenças inflamatórias crônicas (EMA, 2018; OZ; CHEN; DE 

VILLIERS, 2013; PAGNINI; PIZARRO; COMINELLI, 2019).  

A presença de diferentes componentes ativos nas plantas pode atuar simultaneamente 

em diferentes alvos na resposta inflamatória nas DIIs, bem como contra o estresse oxidativo e 
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promover a recuperação tecidual. Dentre esses componentes ativos, os polifenóis têm sido 

amplamente caracterizados devido ao seu amplo espectro de bioatividade, particularmente sua 

potente atividade anti-inflamatória e antioxidante. Nesse contexto, a avaliação de extratos 

vegetais ricos em polifenóis pode ser considerada uma importante abordagem para o 

desenvolvimento de futuros tratamentos em DII (FAN et al., 2017; LI et al., 2014a; OZ; CHEN; 

DE VILLIERS, 2013).  

 

3.3.2.2 Efeitos anti-inflamatórios intestinais dos polifenóis: estudos in vitro e in vivo 
 

Diversos estudos encontrados na literatura demonstram o potencial efeito anti-

inflamatória de diferentes polifenóis e as agliconas e seus derivados glicosilados pertencentes 

a diferentes classes de compostos naturais, como flavonois (quercetina, quercitrina, rutina, 

canferol), catequinas (epigalocatequina-3-galato (EGCG)), flavanonas (naringenina e 

hesperidina), flavonas (luteolina, baicalina, crisina), isoflavonas (genisteína, daidzeína, 

glabridina), antocianidinas (cianidina-3-glucosídeo), chalcona (cardamonina), dentre outros. 

Esses estudos, in vitro e in vivo, têm descrito os efeitos anti-inflamatórios intestinais dos 

polifenóis na DII em modelos experimentais de colite em roedores convencionalmente 

reportados na literatura e que compartilham algumas semelhanças com a DII humana (LI et al., 

2014a; SALARITABAR et al., 2017; SOTNIKOVA; NOSALOVA; NAVAROVA, 2013; 

TRIANTAFILLIDIS et al., 2016; ZHAO; JIANG, 2020). 

Entre tais modelos, pode-se citar os de indução química por ácido acético, ácido 

trinitrobenzenossulfônico (TNBS), DNBS ou DSS e os que utilizam camundongos 

geneticamente modificados (ratos ou camundongos knock-out para HLA-B27 e IL-10, 

respectivamente). Os efeitos benéficos dos polifenóis foram evidenciados em estágios agudos 

e crônicos de inflamação intestinal, após um protocolo de dosagem preventiva, isto é, quando 

o composto bioativo é administrado antes da indução da colite, e em protocolos com 

administração curativa após o dano ao cólon ter sido desencadeado (GONÇALVES et al., 2013; 

MIZOGUCHI, 2012; PALLIO et al., 2016; VEZZA et al., 2016).  

Os modelos de colite induzidos por agentes químicos, a exemplo do DNBS e do DSS, 

são caracterizados por um dano colônico intenso associado à infiltração de células inflamatórias 

e perda de cripta epitelial. Isto resulta em sintomas clínicos agudos, incluindo perda de peso 

corporal e fezes com sangue e/ou diarreia, parâmetros estes utilizados para determinar o índice 

de atividade da doença - disease activity index (DAI) (GONÇALVES et al., 2013; 

MIZOGUCHI, 2012).  
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O DNBS é um dos agentes mais comumente aplicados em estudos não clínicos in vivo 

de inflamação intestinal. Para desencadear a inflamação mediada pelo sistema imune, o 

composto normalmente é dissolvido em etanol, o qual permite sua travessia na barreira mucosa. 

O DNBS age como um hapteno sobre proteínas autólogas ou microbianas no cólon, tornando-

as imunogênicas. Isso provoca a ativação anormal do sistema imunológico e induz, 

consistentemente, a inflamação intestinal crônica (BARONE et al., 2018; MARTÍN et al., 

2014).  

Devido à sua rapidez, simplicidade e reprodutibilidade, o modelo de colite induzida pelo 

DSS também é amplamente utilizado em pesquisas sobre DIIs. O DSS é um colitogênio 

químico com propriedades tóxicas para as células epiteliais do intestino. Esse composto 

interfere na integridade e na função da barreira intestinal, o que promove a entrada de bactérias 

luminais e antígenos na mucosa. Isso permite a disseminação do conteúdo pró-inflamatório 

intestinal e estimula a inflamação local. Portanto, o DSS é adequado para o estudo de eventos 

desencadeados por falha temporária da homeostase da mucosa após a perda de células epiteliais 

e da integridade da barreira, além de fornecer informações sobre os mecanismos que levam 

inflamação intestinal e cicatrização da mucosa após lesão inicial (EICHELE; KHARBANDA, 

2017; SCHWAGER; DETMAR, 2019). 

Durante a administração oral do DSS e após a aplicação via retal do DNBS, os animais 

podem exibir perda acentuada de peso (redução de cerca de 5% a 10%) e consistência alterada 

nas fezes, levando à diarreia e/ou hemorragia retal, critérios esses utilizados na determinação 

do DAI. Ademais, podem provocar a destruição química da barreira mucosa e induzir a ativação 

de vias inflamatórios como as vias de sinalização TLR, NF-κB p 65 e dos linfócitos, as quais 

levam ao aumento da produção e da liberação de diferentes proteínas oxidativas e pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-7, iNOS, dentre outras). Essas variáveis analisadas no 

modelo DSS, assim como o EDMi, podem revelar a eficácia de possíveis tratamentos para DIIs 

em humanos (EICHELE; KHARBANDA, 2017; PASTORELLI et al., 2013; SCHWAGER; 

DETMAR, 2019). 

Pesquisadores demonstraram que o tratamento com plantas ricas em polifenóis como a 

quercetina, a quercitrina, a rutina, a cardamonina, a patuletina, a curcumina, a naringenina, o 

ácido clorogênico, o revesratrol, o EGCG e o canferol ou utilizados em sua forma isolada, reduz 

significativamente o DAI usado para monitorar a gravidade do processo inflamatório, bem 

como a lesão macroscópica e o encurtamento do cólon. Portanto, a perda de peso, a alteração 

nas fezes dos animais e os danos macroscópicos e histológicos no cólon induzidos pelos agentes 

indutores de colite foram significativamente melhorados por ação dos compostos fenólicos 
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supracitados (ARYA; KANTHLAL; LINDA, 2020; BRÜCKNER et al., 2012; CARRERA-

QUINTANAR et al., 2018; LANGHORST et al., 2013; SALARITABAR et al., 2017; 

SOTNIKOVA; NOSALOVA; NAVAROVA, 2013; VEZZA et al., 2016; VON MALTZAHN 

et al., 2017; ZHANG et al., 2019a, 2019b). Além disso, Zhao et al. (2020) relatam que existem 

evidências clínicas as quais indicam que os polifenóis favorecem os microrganismo capazes de 

atenuar a colite, diminuir os micróbios patogênicos ou pró-inflamatórios oportunistas, bem 

como possuem propriedades anti-inflamatória e são protetores da integridade da barreira 

intestinal. 

Esses achados também foram associados à capacidade dos polifenóis em reduzir a 

duração da lesão tecidual e preservar a função de barreira epitelial e da microbiota intestinal. 

Observou-se que os polifenóis supracitados melhoram o processo inflamatório devido a sua 

propriedade imunomoduladora o que resulta na diminuição notável no cólon inflamado dos 

níveis aumentados das diferentes citocinas avaliadas como IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8 e 

IL-17, das quimiocinas MIP-2 e MCP-1 e moléculas de adesão, como ICAM-1, além de 

promover a inibição da síntese de eicosanoides por reduzir a produção da enzima COX (KO et 

al., 2014; LEE et al., 2013; SALARITABAR et al., 2017; SHIMIZU, 2017; VEZZA, 2017; 

ZHANG et al., 2019a, 2019b). 

A maioria dos polifenóis que foram analisados nos modelos experimentais de colite 

exibiu uma diminuição significativa na infiltração de leucócitos evidenciada pela redução na 

atividade da MPO. Além disso, melhorou o estresse oxidativo que ocorre na indução da colite, 

confirmada por uma peroxidação lipídica do cólon reduzida, juntamente com o aumento de 

enzimas antioxidantes como superóxido dismutase, GSH e CAT uma melhoria em diferentes 

marcadores oxidantes, incluindo os níveis de MDA, iNOS e, consequentemente, a produção de 

NO. Sendo assim, os polifenóis são capazes de prevenir (propriedade antioxidante) os efeitos 

prejudiciais gerados pelas ERO e ERN na inflamação intestinal (AL-REJAIE et al., 2013; 

BRÜCKNER et al., 2012; CAMUESCO et al., 2004; LEE et al., 2013; TRIANTAFILLIDIS et 

al., 2016; VEZZA, 2017). 

Os flavonoides são um dos principais grupos de metabólitos secundários da classe dos 

polifenóis. A propriedade fundamental e responsável por muitos dos efeitos benéficos dos 

flavonoides é sua capacidade antioxidante. Os flavonoides promovem a quelação de metais de 

transição como Fe2+, Cu2+ ou Zn2+, a catalisação da cadeia de transporte de elétrons para as 

ERO, como o ânion superóxido, oxigênio singlete e peroxirradicais lipídicos, ou estabilizam as 

ERO e ERN livres por meio da hidrogenação ou formação de complexos com espécies 

oxidantes (PIECHOTA-POLANCZYK; FICHNA, 2014; RABIŠKOVÁ et al., 2009).  
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Além das propriedades de combater o estresse oxidativo, a regulação de certas vias de 

sinalização de reações inflamatórias mediadas por receptores, a exemplo da modulação das 

PRRs, é outro mecanismo já descrito para os flavonoides na DII. Como relatado anteriormente, 

os PRRs, como os TLRs e proteínas de domínio de oligomerização de ligação de nucleotídeos 

são altamente expressos em células epiteliais e imunes intestinais. A modulação de PRRs (ex. 

TLRs), das células T e das reações inflamatórias mediadas por esses, ou seja, o aumento da 

expressão gênica e produção de proteínas pró-inflamatórias e oxidativas (NF-κB, IFN-γ, TNF-

α, IL-6, IL-1β, IL-8, IL-17, iNOS, MIP-2, MCP-1, ICAM-1, COX, dentre outras), é um 

mecanismo promissor de regulação da inflamação intestinal. Assim, é retratado na literatura 

que os flavonoides podem desempenhar um papel fundamental no controle e reversão do 

processo inflamatório na DII por diferentes vias, sendo principalmente por meio da modulação 

da cascata de reações inflamatórias via ativação dos PRRs e inibição das enzimas COX e LOX 

(ARYA; KANTHLAL; LINDA, 2020; RABIŠKOVÁ et al., 2009; SHIMIZU, 2017). 

Estes dados ressaltam ainda mais o porquê do crescente interesse dos diversos centros 

de investigações no mundo na buscar de plantas ricas em polifenóis ou de fitoquímicos isolados 

no intuito de desenvolver novos fármacos (fitoterápicos e fitofármacos) capazes de impedir a 

evolução das DII (DUTRA et al., 2016; VEZZA et al., 2016). As espécies vegetais da família 

Crassulaceae, como por exemplo, a K. laciniata e a B. pinnatum, são plantas ricas em polifenóis, 

especialmente os flavonoides glicosilados, e demonstraram em diferentes pesquisas uma 

potente propriedade antioxidante e anti-inflamatória (FERNANDES, 2019).  

 

3.3.2 Espécies selecionadas para estudo 
 

A família Crassulaceae, também conhecida como Sedaceae, engloba cerca de 1300 

espécies presentes em várias regiões do mundo. Do ponto de vista botânico, a família 

Crassulaceae abrange importantes gênero de plantas suculentas, com várias espécies presentes 

no paisagismo. As plantas que fazem parte dessa família, dentre elas a espécie K. laciniata 

(Figura 10A) e a B. pinnatum (Figura 10B), são herbáceas, carnosas ou subarbustos, com 

folhas planas ou cilíndricas, suculentas, opostas ou verticiladas, raramente alternas, simples, 

ocasionalmente compostas, pinadas, sem estípulas. Possuem estrutura xeromórfica, isto é, há 

em seu tecido um compartimento que é capaz de estocar e, por conseguinte, inibir a perda de 

água tanto nas folhas quanto no caule frutos do tipo folículo, ocasionalmente cápsula e suas 

raízes possuem as pontas avermelhadas, como característica geral da família Crassulaceae 

(FERREIRA, 2016; MILAD; EL-AHMADY; SINGAB, 2014). 
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Figura 10: Kalanchoe laciniata (A) e Bryophyllum pinnatum (B). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As espécies K. laciniata e B. pinnatum, por possuírem semelhanças em relação às suas 

morfologias foliares (folhas decussadas, suculentas, glabras, ovais a elípticas com borda 

crenada), tornam-se conhecidas popularmente pelos mesmos nomes: “coirama” e “saião” e são 

utilizadas (folhas, caule e flores) tradicionalmente no tratamento de dor (BEGOSSI; 

HANAZAKI; TAMASHIRO, 2002; DE ALBUQUERQUE et al., 2007a; MUÑOZ et al., 2000), 

inflamação em geral (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 2010; 

KAMBOJ; SALUJA, 2009; MUÑOZ et al., 2000; PANYAPHU et al., 2011), asma (DE 

ALBUQUERQUE et al., 2007a; LEITÃO et al., 2009; RUYSSCHAERT et al., 2009), 

bronquite (BEGOSSI; HANAZAKI; TAMASHIRO, 2002; MEDEIROS; FONSECA; 

ANDREATA, 2004; MOREIRA et al., 2002), alergia (ROY CHOUDHURY et al., 2015), 

artrite (LONG; LI, 2004), desordens gastrointestinais (KADIR; BIN SAYEED; MIA, 2013; 

ROY CHOUDHURY et al., 2015), úlceras pépticas (BOSCO; ARUMUGAM, 2012; DA 

SILVA et al., 2006; DE ALBUQUERQUE et al., 2007b; LISBOA; FERREIRA; SILVA, 2006) 

e gastrite (COELHO-FERREIRA, 2009; DA SILVA et al., 2006; DE ALBUQUERQUE et al., 

2007b; LISBOA; FERREIRA; SILVA, 2006). 

De modo geral, destaca-se nessas plantas a presença de flavonoides glicosilados 

derivados da quercetina, canferol, e patuletina (FERNANDES et al., 2019; MILAD; EL-

AHMADY; SINGAB, 2014), os quais são possivelmente responsáveis por suas propriedades 

antimicrobiana (AGYARE et al., 2014; HUBERT et al., 2013; MABEKU et al., 2017; 

TREVISAN et al., 2006), antiviral (AOKI et al., 2014; SCHIAVO, 2005), imunomoduladora 

(COSTA et al., 1994; CRUZ et al., 2008, 2012; DE PAIVA et al., 2008), antioxidante 

(FONDJO et al., 2012; HARA et al., 2018; HARLALKA; PATIL; PATIL, 2007; 

NASCIMENTO et al., 2013), anti-inflamatória (AFZAL et al., 2012; CHIBLI et al., 2014; 
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FERNANDES et al., 2016; IBRAHIM et al., 2002; MOURÃO et al., 1999), anti-diabético 

(GEORGE; RADHA; SOMASHEKARAIAH, 2019; PATIL et al., 2013), dentre outras.  

B. pinnatum está presente na RENISUS (BRASIL, 2009), o que, juntamente com as 

propriedades biológicas supracitadas, evidencia a importância da realização de estudos 

farmacológicos utilizando modelos experimentais de colite no intuito de contribuir para um 

possível desenvolvimento de fitoterápico que contenha como ativos o extrato de B. pinnatum 

no tratamento de DII humanas. 

Devido a esses importantes relatos, ambas as espécies vegetais vêm sendo amplamente 

estudadas pelo grupo de Pesquisa em Produtos Naturais Bioativos (PNBio) da UFRN desde 

2010. Nos últimos anos, o grupo PNBio tem pesquisado e demonstrado as propriedades 

antioxidante, anti-inflamatória e gastroprotetora da K. laciniata e B. pinnatum (ANDRADE et 

al., 2020; DE ARAÚJO et al., 2018, 2019; FERNANDES et al., 2016), incluindo a referida tese 

de doutorado, corroborando com os resultados encontrados na literatura (AFZAL et al., 2012; 

CHIBLI et al., 2014; COSTA et al., 2006; CRUZ et al., 2012; FERREIRA et al., 2014; 

FONDJO et al., 2012; GUPTA et al., 2015; IBRAHIM et al., 2002; MATTHEW et al., 2013a; 

MOURÃO et al., 1999; NASCIMENTO et al., 2013) e divulgados por outros centros e grupos 

de investigações.  

 

3.3.3.1 Kalanchoe laciniata 
 

A K. laciniata é uma planta sublenhosa e perene (altura varia de 30 cm a 100 cm), com 

folhas suculentas, ovais ou obovais, opostas, curtamente pecioladas e crenadas, tendo flores de 

coloração amarelo-alaranjadas e o seu fruto um folículo de 6 cm que possui sementes oblongas 

e castâneas. Kalanchoe laciniata (L.). DC é o nome aceito para esta espécie vegetal, contudo 

ela possui outros sinônimos botânicos como K. crenata (Andrews) Haw. e K. brasiliensis 

Cambess. (mais utilizado na literatura) (AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005; ARAÚJO, 

2017; LORENZI; MATOS, 2008; MOREIRA et al., 2012; THE PLANT LIST, 2013a). 

No Brasil, é conhecida popularmente como “coirama”, “saião”, “corama-branca”, 

“folha-da-fortuna”, “para-tudo”, “fortuna-de-flores-amarelas”, “orelha de monge”, “folha-da-

costa”, “folha-grossa”, “coerana” e “erva-da-costa”. A espécie K. laciniata não é endêmica do 

Brasil, porém pode ser encontrada em quase todos os estados da região Nordeste (Rio Grande 

do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Sergipe), no Sudeste (Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo), no Sul (Paraná e Santa Catarina) e nas regiões Centro-
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Oeste (Distrito Federal e Mato Grosso do Sul) e Norte (Acre) (ALMEIDA et al., 1997; 

AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005; LORENZI; MATOS, 2008; ZAPPI, 2015a). 

 

3.3.3.1.1 Composição química da K. laciniata 
 

Apesar do uso popular da K. laciniata, poucos estudos buscaram realizar o isolamento 

e a elucidação de seus compostos químicos. Sendo assim, os seus constituintes químicos não 

foram totalmente desvendados, porém a maioria das investigações, principalmente com as 

folhas da K. laciniata, indica a presença de diversas classes de substâncias químicas, tais como 

os terpenoides e flavonoides glicosilados, derivados da acetilação de unidades ramnose ligadas 

a patuletina em diferentes posições, além de derivados de outras agliconas flavonoídicas como 

a eupafolina e quercetina (ALMEIDA et al., 1997; ARAÚJO, 2017; KOLODZIEJCZYK-

CZEPAS; STOCHMAL, 2017; TREVISAN et al., 2006).  

Os principais compostos já presentes e descritos na K. laciniata podem ser visualizados 

no Quadro 1. Storbat et al. (1967) foram os primeiros pesquisadores que analisaram as folhas 

frescas e por meio de um estudo da morfogênese bioquímica do sistema foliares estiolados 

foram os primeiros a tentar demonstrar os constituintes químicos dessa espécie. Foi detectada 

a presença de clorofilas e carotenoides na fração de éter dietílico sem peróxido de 80% (v/v) do 

extrato de acetona-água (STOBART; MCLAREN; THOMAS, 1967). Porém, somente em 1994 

que Costa et al. (1994) conseguiram isolar e elucidar sete compostos (1-7, Quadro 1) 

provenientes do suco das folhas frescas da K. laciniata, sendo todos flavonoides glicosilados 

derivados da patuletina (COSTA et al., 1994).  

No ano de 2006, Trevisan e demais pesquisadores buscaram avaliar a atividade 

anticolinesterásica e larvicida de extratos de três espécies do gênero Kalanchoe, dentre esses a 

K. laciniata, e de seus flavonoides glicosilados isolados. Foram isolados e identificados pela 

primeira vez no extrato de acetato de etila das folhas da referida planta: os flavonoides 

ativos3,7-di-O-α-L-raminopiranosil 8-metoxiquercetina (8; Quadro 1), 3,7-di-O-raminosil 8-

metoxicanferol (9; Quadro 1) e 3-O-α-L-raminopiranosil-3,3’,4’,5,7-pentaidroxi 8-

metoxiflavona (10; Quadro 1), considerando-os como uns dos principais responsáveis do efeito 

inibitório da colinesterase da K. laciniata descrito em seus resultados (TREVISAN et al., 2006). 

No mesmo ano, Costa e colaboradores (2006) realizaram uma adição direta de etanol 

ao suco de partes aéreas da K. laciniata, o que levou à formação de um precipitado parcialmente 

solúvel em água. Esse precipitado foi ressuspenso em água e liofilizado posteriormente 
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Quadro 1: Principais flavonoides presentes na K. laciniata relatados na literatura. 

ESTRUTURA GERAL DOS FLAVONOIDES 

                         

Fonte: Arquivo 
pessoal. 

N flavonoides R1 R2 R3 R4 R5 Referências 

1 
patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 
7-O- (2”’-O-acetil-α-L-ramnopiranosídeo) 
(kalambrosídeo A)  

4”-O-acetil-α-L- 
ramnopiranosil CH3O 2”’-O-acetil-α-L- ramnopiranosídeo OH OH Costa et. al., 1994. 

2 patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil- 7-O-(2”’-O-
acetil-α- L-ramnopiranosídeo) (kalambrosídeo B)  α-L-ramnopiranosil CH3O 2”’-O-acetil-α-L- ramnopiranosídeo OH OH Costa et. al., 1994. 

3 
patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 
7-O- ramnopiranosídeo (kalambrosídeo C)  

4”-O-acetil-α-L- 
ramnopiranosil CH3O ramnopiranosídeo OH OH Costa et. al., 1994. 

4 
patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-(3”’-O-
acetil-α- L-ramnopiranosídeo)  α-L-ramnopiranosil CH3O 3”’-O-acetil-α-L- ramnopiranosídeo OH OH Costa et. al., 1994. 

5 
patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 
7-O- (3”’-O-acetil-α-L-ramnopiranosídeo)  

4”-O-acetil-α-L- 
ramnopiranosil CH3O 3”’-O-acetil-α-L- ramnopiranosídeo OH OH Costa et. al., 1994. 

6 patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosídeo  α-L-ramnopiranosídeo CH3O H OH OH Costa et. al., 1994. 

7 
patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-α-L- 
ramnopiranosídeo  α-L-ramnopiranosil CH3O α-L-ramnopiranosídeo OH OH Costa et. al., 1994; 

Costa et al., 2015. 

8 
3,7-di-O-α-L-raminopiranosil-8-metoxiquercetina  

O-α-L-raminopiranosil H O-α-L-raminopiranosil CH3 OH Trevisan et al., 
2006. 

9 
3,7-di-O-α-L-aminopiranosil 8-metoxikanferol  

O-α-L-aminopiranosil H O-α-L-aminopiranosil CH3 H 
Trevisan et al., 

2006. 
10 3-O-α-L-raminopiranosil-3,3’,4’,5,7-pentaidroxi-

8- metoxiflavona  O-α-L-raminopiranosil OH OH CH3 OH Trevisan et al., 
2006. 
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obtendo-se um precipitado branco (sal orgânico). A amostra obtida foi analisada por 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de hidrogênio e o resultado demonstrou que o 

precipitado branco consistia em uma mistura de um novo composto, denominado kalanchosina 

e ácido málico em uma razão estequiométrica de 1: 2. Os autores referiram-se ao sal complexo 

de kalanchosina e ácido málico (1:2) como dimalato de kalanchosina (KMC) e atribuíram a este 

sal a responsabilidade pela propriedade anti-inflamatória da K. laciniata (COSTA et al., 2006). 

Ao analisar os dados das pesquisas levantadas na literatura constatou-se que ramnoses 

acetiladas de patuletina foram descritas apenas para K. laciniata e K. gracilis por Costa et al. 

(1994) e Chiung-Sheue Liu et al. (1989), respectivamente, sendo esses compostos são 

considerados potenciais candidatos a marcadores específicos dessas plantas, por se 

apresentarem como diferenciadores em relação à maioria das outras espécies vegetais 

(CHIUNG-SHEUE LIU et al., 1989; COSTA et al., 1994).  

Com base nesses estudos, Costa et al. (2015) isolaram o flavonoide patuletina 3-O-α-L-

ramnopiranosil-7-O-α-L- ramnopiranosídeo (7; Quadro 1) do extrato hidroetanólico das folhas 

da K. laciniata e desenvolveram e validaram um método analítico para a quantificação de 

flavonoides no extrato das folhas por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a 

espectrômetro de massas (CLAE-EM). Os investigadores relataram que o método se mostrou 

sensível, exato e preciso, podendo ser aplicado no controle de qualidade de folhas e fitoterápicos 

da K. laciniata e que o composto patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-α-L- 

ramnopiranosídeo (7; Quadro 1) pode ser utilizado como marcador analítico para contribuir no 

controle de qualidade dos derivados obtidos com essa espécie (COSTA et al., 2015).  

 

3.3.3.1.2 Propriedades biológicas da K. laciniata 
 

Os estudos que investigaram as propriedades farmacológicas da K. laciniata, de forma 

geral, avaliaram a atividade do suco ou extrato das folhas e/ou de suas partes aéreas. Em relação 

ao líquido extrator, a maioria dos estudos realizados com K. laciniata utilizou mistura de água 

e etanol. Tradicionalmente, o suco das folhas dessa espécie é utilizado topicamente no 

tratamento de aftas, calos, erisipelas, hematomas, feridas, frieiras, picadas de insetos, 

queimaduras, tumores, úlceras e verrugas. O suco ou o xarope da planta também pode ser 

utilizado de forma empírica no tratamento da tuberculose pulmonar e da asma (ARAÚJO, 2017; 

ARNASON et al., 1980; BEGOSSI; HANAZAKI; TAMASHIRO, 2002; BHAT et al., 2014; 

FERNANDES et al., 2019; ZURITA ESQUIVEL; ZOLLA, 1986). 
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A toxicidade das folhas da K. laciniata foi avaliada utilizando-se ensaios não clínicos 

in vitro e in vivo. No estudo in vitro realizado por Kuete et al. (2017) foi utilizado um extrato 

metanólico das folhas da K. laciniata no intuito de avaliar a citotoxicidade das amostras frente 

a células neoplásicas no mesotelioma humana (SPC212) e células: do câncer de pulmão humano 

(A549), do câncer do colorretal (DLD-1), do hepatocarcinoma (HepG2) e do adenocarcinoma 

de mama (MCF-7). Essa avaliação foi feita por meio da técnica de captação de vermelho neutro, 

por ensaio de caspase-Glo 3/7 e caspase-Glo 9 e por citometria de fluxo (análise da distribuição 

do ciclo celular e o potencial de membrana mitocondrial). Também foi medido os níveis de 

ERO por espectrofotometria (leitor de microplacas a um comprimento de onda (λ) de 480/530 

nm). Os autores relatam que o extrato mostrou boa atividade antiproliferativa (citotóxica) frente 

às cinco linhagens testadas, principalmente contra as células SPC212, A549 e MCF-7 e induziu 

apoptose nas células MCF-7 via produção de ERO (KUETE et al., 2017). 

Investigações da toxicidade in vivo utilizando doses entre 200 mg/kg até 10000 mg/kg 

dos extratos aquosos (MOURÃO et al., 1999), metanólico (FONDJO et al., 2012) e 

hidroetanólico (FONSECA et al., 2018; KAMGANG et al., 2008; SILVA, 2007) das folhas da 

K. laciniata demonstraram que essa espécie apresenta toxicidade aguda (até 14 dias) e 

subcrônica (até 30 dias) relativamente baixa em roedores (ratos Wistar e camundongos Swiss) 

em doses abaixo de 2000 mg/kg. Nas doses até 2000 mg/mg não foram verificadas alterações 

significativamente importantes a nível do sistema nervoso autônomo (SNA) e central (SNC) e 

parâmetros bioquímicos, hematológicos e histopatológicos nos animais utilizados.  

Porém, foi discutido que em doses acima de 4000 mg/kg é observada uma redução na 

sensibilidade dos animais ao ruído e ao toque, que os roedores apresentaram espasmos, letargia, 

fezes moles e alterações hepáticas como sinal característico do metabolismo do extrato. Além 

disso, nas doses acima de 5000 mg/kg foi constatada uma mortalidade maior que 50% em 30 

minutos após a administração e a dose de 10000 mg/kg causou 100% da morte dos 

camundongos. A dose letal mediana (DL50) determinada foi de 4400 mg/kg (FONDJO et al., 

2012; FONSECA et al., 2018; KAMGANG et al., 2008). 

De modo geral, em ensaios in vitro, a K. laciniata apresentou propriedades 

antiproliferativa (KUETE et al., 2017), leishmanicida (HUBERT et al., 2013), larvicida 

(TREVISAN et al., 2006), antibacteriana (SILVA et al., 2009), antiviral (SCHIAVO, 2005), 

anticolinesterásica (FEITOSA et al., 2011; TREVISAN et al., 2006) e anti-histamínica 

(ALMEIDA et al., 1997), além da capacidade de inibir as enzimas tireoide peroxidase 

(FERREIRA; ROSENTHAL; CARVALHO, 2000) e fosfopilase A2 (PLA2, phospholipases A2) 

(FERNANDES et al., 2016). Nos estudos in vivo foi demonstrado que a espécie K. laciniata 
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possui atividade antitumoral (SILVA, 2007), anticonvulsivante (NGUELEFACK et al., 2006) 

e analgésica (NGUELEFACK et al., 2006), efeitos cardiovasculares (NGUELEFACK et al., 

2008) e potencial antidislipidêmico (FONDJO et al., 2012) e anti-hiperglicêmico (KAMGANG 

et al., 2008). 

Muitos pesquisadores evidenciaram experimentalmente, tanto em in vitro como in vivo, 

as propriedades antioxidantes, anti-inflamatória e imunomoduladora das folhas da K. laciniata 

(COSTA et al., 1994, 2006; DE ARAÚJO et al., 2018, 2019; DE PAIVA et al., 2008; DIMO et 

al., 2006; FERNANDES et al., 2016; FONDJO et al., 2012; IBRAHIM et al., 2002; MOURÃO 

et al., 1999). Fondjo et al. (2012), Iqbal et al. (2016) e de Araújo et al. (2018) demonstraram, 

por meio da determinação do potencial de eliminação de radicais di (fenil) - (2,4,6-trinitrofenil) 

iminoazanium (DPPH) e dos níveis de diferentes marcadores do estresse oxidativo (MDA, 

iNOS, GSH, CAT e SOD) em modelos animais (ratos Wistar), a capacidade antioxidante da K. 

laciniata. Os autores mostraram que as folhas dessa espécie (extrato metanólico ou 

hidroetanólico a 50%) foram capazes de melhorar os marcadores oxidativos (redução dos níveis 

de radicais DPPH, de MDA e da imunomarcação de iNOS) e antioxidantes (aumentando níveis 

de GSH, CAT e SOD) nos órgãos (rins, estomago e fígado) coletados dos ratos utilizados nos 

experimentos.  

A atividade anti-inflamatória e imunomoduladora da K. laciniata foi comprovada 

experimentalmente por meio de diferentes modelos animais (ratos Wistar e camundongos Swiss 

e C57BL/10) de edema de pata e orelha induzido por carragenina (DE ARAÚJO et al., 2019; 

DIMO et al., 2006; MOURÃO et al., 1999), óleo de cróton (DE ARAÚJO et al., 2019) e 

zymozan (COSTA et al., 2006; IBRAHIM et al., 2002) e de lesão gástrica induzida por etanol 

e indometacina (DE ARAÚJO et al., 2018). Essas propriedades também foram evidenciadas 

por ensaios de maturação de células B in vitro (DE PAIVA et al., 2008) e pela avaliação da 

atividade linfoproliferativa em linfócitos humanos in vitro (COSTA et al., 1994) e da PLA2 do 

veneno de Bothrops jararaca in vivo (FERNANDES et al., 2016).  

Os pesquisadores demonstraram que os extratos dessa espécie vegetal atuam na redução 

de importante marcadores pró-inflamatórios (NF-κB-p65, TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-7) 

avaliados e no aumento da IL-10 (citocina anti-inflamatória) do edema formado, da atividade 

da MPO, da PLA2 e das células imunológicas (macrófagos e linfócitos T e B) e do infiltrado 

inflamatório (leucócitos), aumentados em decorrência do processo inflamatório induzido em 

cada modelo experimental utilizado (COSTA et al., 1994; DE ARAÚJO et al., 2018, 2019; DE 

PAIVA et al., 2008; DIMO et al., 2006; FERNANDES et al., 2016; IBRAHIM et al., 2002; 

MOURÃO et al., 1999). 
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De Araújo et al. (2018) também relataram que o extrato aquoso das folhas da K. 

laciniata possui ação gastroprotetora, visto que conseguiu reduzir a lesão no estômago 

promovida pelos agentes indutores de úlcera gástrica (etanol e indometacina) devido às suas 

propriedades antioxidante e anti-inflamatória. Essas atividades biológicas (antioxidante, anti-

inflamatória, imunomoduladora e gastroprotetora) da K. laciniata são atribuídas pelos 

investigadores citados anteriormente a presença principalmente dos flavonoides (derivados 

glicosilados da patuletina e agliconas derivadas da eupafolina e quercetina). Esses achados 

destacam o potencial da K. laciniata para ser investigada em modelos de inflamação intestinal, 

um dos focos da presente tese de doutorado.  

 

3.3.3.2 Bryophyllum pinnatum 
 

Assim como a K. laciniata, a B. pinnatum é uma planta perene, suculenta e corpulenta. 

Possui uma haste glabra e tuberosa, podendo atingir até 150 cm de altura. As folhas dessa 

espécie são variáveis e decussadas, sendo que as inferiores são geralmente pequenas, simples e 

imparinadas. Já as folhas superiores são longas (até 30 cm), pecioladas, espessas, carnosas e 

escuras, apresentando margens crenadas. O caule mais jovem é avermelhado e com máculas 

brancas e os mais velhos possuem coloração clara. Apresenta inflorescências hermafroditas, 

tubulosas, pêndulas, monopétalas, verde-pálidas ou amarelo-avermelhadas (AMARAL; 

SIMÕES; FERREIRA, 2005; ARAÚJO, 2017; JOSEPH et al., 2011; MOREIRA et al., 2012).  

A B. pinnatum não é endêmica do Brasil (nativa de Madagascar), podendo ser 

encontrada em quase todos os países tropicais da América, África e Ásia, mas principalmente 

no Brasil, na China e na Índia. No Brasil, é encontrada no Nordeste (Bahia, Ceará e Paraíba), 

Norte (Acre), Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo), Centro-Oeste 

(Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso) e regiões do Sul (Paraná, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina), principalmente nas zonas costeira e Caatinga (AMARAL; SIMÕES; 

FERREIRA, 2005; COSTA et al., 2008; ZAPPI, 2015b).  

B. pinnatum (Lam.) Oken é o nome aceito para esta espécie e B. calycinum Salisb. e K. 

pinnata (Lam.) Pers. são seus sinônimos botânicos mais utilizados. Popularmente é conhecida 

como “saião” e “coirama” em todo o Brasil; “folha-de-pirarucu”, no Estado do Pará; “folha-da-

fortuna” e “roda-da-fortuna” em Minas Gerais; “zakham-hayat” na Ásia e na África; “planta-

da-vida” no México; planta-do-amor e sinos de catedral nos Estados Unidos da América e na 

Europa (CRUZ et al., 2011; FERNANDES et al., 2019; JOSEPH et al., 2011; THE PLANT 

LIST, 2013b).  



73 

3.3.3.2.1 Composição química da B. pinnatum 
 

Os extratos aquoso, metanólico e hidroetanólico são os extratos da B. pinnatum mais 

comumente obtidos com essa planta e vários de seus compostos químicos já foram relatados na 

literatura, sendo esses isolados preponderantemente a partir de suas folhas. Dentre os 

constituintes identificados até o momento, os flavonoides representam a classe de metabólitos 

secundários mais comumente encontrados, a qual configura-se como o principal componente 

nessa espécie vegetal. Porém, já foram apresentadas na literatura outras classes como os ácidos 

graxos, ácidos orgânicos acíclicos e aromáticos, aminoácidos, bufadenolídeos, cetonas, 

derivados fenantrênicos, ácidos fenólicos, saponinas, esteróis, hidrocarbonetos de cadeia longa 

e triterpenóides (ABDELLAOUI et al., 2010; ALMEIDA et al., 2000; ARAÚJO, 2017; 

FERNANDES, 2019; GAIND; GUPTA, 1972; OUFIR et al., 2015; SIDDIQUI et al., 1989). 

Os flavonoides, os esteroides e os terpenos são os compostos mais frequentemente 

isolados das folhas da B. pinnatum. Em relação aos flavonoides, os compostos glicosilados 

derivados das agliconas quercetina (ABDELLAOUI et al., 2010; AOKI et al., 2014; CHIBLI 

et al., 2014; CRUZ et al., 2008; DARMAWAN, 2013; FERNANDES, 2019; MUZITANO, 

2006), canferol (ABDELLAOUI et al., 2010; CRUZ et al., 2008; FERNANDES, 2019; 

MUZITANO, 2006; TATSIMO et al., 2012) e luteolina (CHIBLI et al., 2014) são os que têm 

sido descritos com maior frequência para essa espécie.  

Supratman et al., (2000; 2001), Muzitano (2006), Cruz et al. (2008), Abdellaoui et al. 

(2010), Tatsimo et al. 2012, Aoki et al. (2014), Chibli et al. (2014), Oufir et al. (2015) e 

Fernandes et al. (2021) buscaram implementar diferentes métodos de triagem da B. pinnatum, 

a fim de isolar e determinar as moléculas responsáveis pelas suas atividades biológicas e indicar 

as possíveis aplicações farmacêuticas, cosméticas e sanitária dessa espécie vegetal. Os 

principais compostos das folhas da B. pinnatum descritos por esses autores estão resumidos no 

Quadro 2. Os pesquisadores supracitados relatam que a quercetina 3-O-α-L-

arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo (1, Quadro 2) foi o primeiro derivado obtido 

nas folhas da B. pinnatum e que esse é seu principal composto. 

Embora a quercetina seja um derivado aglicona comum, sua ligação 3-O diglicosídica 

é bem atípica (FERNANDES et al., 2019; MUZITANO et al., 2006b). Com base nesse fato e 

por sua presença nunca ter sido relatada nas folhas de outras espécies do gênero Kalanchoe, até 

a publicação dessa tese, a quercetina 3-O-α-L-arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo 

juntamente a outros compostos principais relatados na literatura, a quercetina 3-O-

ramnopiranosídeo (2, Quadro 2) e o canferol 3-O-α-L-arabinopiranosil (12) α-L- 
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Quadro 2: Principais constituintes químicos presentes na B. pinnatum relatados na literatura. 

N 
NOME DO 

COMPOSTO 
ESTRUTURA QUÍMICA CLASSIFICAÇÃO 

PARTE DA 
PLANTA 

TIPO DE 
EXTRATO 

REFERÊNCIA 

1 
quercetina 3-O-α-L-

arabinopiranosil (12) α-
L-ramnopiranosídeo 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas 

aquoso 
 

hidroetanólico 
 

metanólico 
 

acetato de etila 

Abdellaoui et al., 
2010; 

Cruz et al., 2008;  
Fernandes et al.; 

2021; 
Muzitano, 2006. 

2 
quercetina 3-O- 

ramnopiranosídeo 
(quercitrina) 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas 
aquoso 

 
hidroetanólico 

Aoki et al., 2014; 
Cruz et al., 2008;  
Fernandes et al.; 

2021; 
Muzitano, 2006. 

3 

canferol 3-O-α-L-
arabinopiranosil (12) α-

L-ramnopiranosídeo 
(kapinnatosídeo) 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas 
aquoso 

 
hidroetanólico 

Cruz et al., 2008;  
Fernandes et al.; 

2021; 
Muzitano, 2006. 
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Quadro 2 continuação: Principais constituintes químicos presentes na B. pinnatum relatados na literatura. 

N 
NOME DO 

COMPOSTO 
ESTRUTURA QUÍMICA CLASSIFICAÇÃO 

PARTE DA 
PLANTA 

TIPO DE 
EXTRATO 

REFERÊNCIA 

4 Canferitrina 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas metanólico 
Tatsimo et al., 

2012. 

5 

canferol 3-O-α-L-(2-
acetil) ramnopiranosídeo-

7-O-α-L- 
ramnopiranosídeo 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas metanólico 
Tatsimo et al., 

2012. 

6 

canferol 3-O-α-L-(3-
acetil) ramnopiranosídeo-

7-O-α-L- 
ramnopiranosídeo 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas metanólico 
Tatsimo et al., 

2012. 
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Quadro 2 continuação: Principais constituintes químicos presentes na B. pinnatum relatados na literatura. 

N 
NOME DO 

COMPOSTO 
ESTRUTURA QUÍMICA CLASSIFICAÇÃO 

PARTE DA 
PLANTA 

TIPO DE 
EXTRATO 

REFERÊNCIA 

7 

canferol 3-O-α-L-(4-
acetil) 

ramnopiranosídeo-7-O-
α-L- ramnopiranosídeo 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas metanólico 
Tatsimo et al., 

2012. 

8 
canferol 3-O-α-D-

glucopiranosídeo-7-O-
α-L-ramnopiranosídeo 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas metanólico 
Tatsimo et al., 

2012. 

9 
canferol 3-O-
rutinosídeo 

 

Fonte: 
Arquivo. 
pessoal 

flavonoide folhas 

metanólico 
 

acetato de 
etila 

Abdellaoui et al., 
2010. 
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Quadro 2 continuação: Principais constituintes químicos presentes na B. pinnatum relatados na literatura. 

N 
NOME DO 

COMPOSTO 
ESTRUTURA QUÍMICA CLASSIFICAÇÃO 

PARTE DA 
PLANTA 

TIPO DE 
EXTRATO 

REFERÊNCIA 

10 
luteolina 7-O-β-

glicosídeo 
(cinarosídeo) 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

flavonoide folhas metanólico 
Chibli et al., 

2014. 

11 
briofilina A  

(briotoxina C) 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

bufadianolídeo  folhas metanólico 
Supratman et al., 

2000, 2001. 

12 
bersaldegenin 3-

acetato 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

bufadianolídeo folhas diclorometano 
Oufir et al., 2015; 
Supratman et al., 

2001. 

13 ácido gálico 

 

Fonte: 
Arquivo 
pessoal. 

ácido fenólico folhas metanólico 
Abdellaoui et al., 

2010 
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ramnopiranosídeo (3, Quadro 2) são substâncias consideradas potenciais candidatas a 

marcadores específicos dessa espécie. Esses compostos podem ser usados no controle de 

qualidade da matéria-prima obtida com B. pinnatum (ANDRADE et al., 2020; DOS SANTOS 

NASCIMENTO et al., 2018; FERNANDES et al., 2021; MUZITANO et al., 2009). 

Em um estudo realizado na Universidade de Osaka no Japão e na Universidade de 

Basileia na Suíça, por Suprataman et al. (2000, 2001) e Oufir et al. (2015), respectivamente, 

dois conhecidos bufadenolídeos, a briofilina A (11, Quadro 2) também denominada de 

briotoxina C e o bersaldegenin 3-acetato (12, Quadro 2) foram obtidos e identificados no 

extrato metanólico das folhas da B. pinnatum. Os pesquisadores discutem que os 

bufadianolídeos possuem ação inseticida e que esses metabólitos apresentam propriedades 

inotrópicas positivas (aumenta a força de contração do coração), assim como atividades 

relacionadas ao SNC (sedativa), o que os torna de potencial relevância toxicológica. 

 

3.3.3.2.2 Propriedades biológicas da B. pinnatum 

 

As folhas da B. pinnatum são utilizadas popularmente para tratar azia, dor no estômago, 

gastrite, diarreia, infecções e dores no ouvido, tosse, gripe, febre, queimaduras, dor de cabeça, 

vômitos, hemorroidas, problemas respiratórios (bronquite, sinusite, asma) e várias infecções 

bacterianas, virais e fúngicas (ARAÚJO, 2017; BEGOSSI; HANAZAKI; TAMASHIRO, 2002; 

COELHO-FERREIRA, 2009; ELLIOTT; BRIMACOMBE, 1987; GIOVANNINI; 

HEINRICH, 2009; INTA et al., 2008; MOREIRA et al., 2002; MUÑOZ et al., 2000; 

RUYSSCHAERT et al., 2009; SANDBERG; CRONLUND, 1982; SIKDAR; DUTTA, 2008). 

É indicado também na medicina tradicional para atuar contra a pressão alta, a constipação, as 

desordens dermatológicas, os problemas urinários (rins e bexiga), o colesterol alto, a diabetes 

e os distúrbios menstruais(COE, 2008; FERNANDES et al., 2019; LANS, 2006; LONG; LI, 

2004; ONG; NORDIANA, 1999; SIKDAR; DUTTA, 2008; ZURITA ESQUIVEL; ZOLLA, 

1986). 

Assim, como a K. laciniata, a toxicidade das folhas da B. pinnatum foi verificada por 

meio de ensaios não clínicos in vitro e in vivo. Testes in vitro com diferentes extratos 

(metonólico, etanólico e aquoso) da B. pinnatum foram realizados por Gonçalves et al. (2009), 

Abdellaoui et al. (2010), Kaewpiboon et al. (2012) e Joshi e Chauhan (2013). Os autores 

avaliaram se os extratos obtidos das folhas dessa planta apresentavam ação citotóxica frente a 

a diferentes linhas de células do tecido renal (de fibroblastos renais de hamster neonato (BHK-

21); Vero ATCC CCL-81; K15 ATCC CCL 33; MDBK ATCC CCL 24; MDCK ATCC CCL 
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34; CRFK ATCC CCL 94; RK13 ATCC CCL 37) e a linhagens celulares do adenocarcinoma 

de pulmão (A549) e cancerosas da mama (MDA-MB-231), do colo do útero (KB3-1) e do cólon 

(SW480). 

Gonçalves e colaboradores (2009) não constataram efeito citopatogênico (avaliação 

com microscópio das alterações na estrutura celular como arredondamento, picnose, morte 

celular) para as células Vero ATCC CCL-81, MDBK ATCC CCL 24, MDCK ATCC CCL 34, 

CRFK ATCC CCL 94, K 15 ATCC CCL 33, RK13 ATCC CCL 37 em concentrações entre 2 

e 5% do extrato etanólico das folhas da B. pinnatum (GONÇALVES et al., 2009). Aplicando-

se o teste com o brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]) (MTT), 

Abdellaoui et al. (2010), Kaewpiboon et al. (2012) e Joshi e Chauhan (2013) verificaram que 

os extratos dessa espécie exibiram uma potencial citotoxicidade in vitro contra as linhagens 

celulares humanas e de roedores testadas (A549, 7-TD-1, MDA-MB-231, KB3-1 e SW480) 

(ABDELLAOUI et al., 2010; JOSHI; CHAUHAN, 2013; KAEWPIBOON et al., 2012). 

Na literatura existem investigações que testaram a toxicidade oral aguda (até 14 dias) e 

crônica (até 8 semanas) in vivo (ratos Wistar e Sprague-Dawley e camundongos Swiss, 

BALB/c) das folhas B. pinnatum. Os autores desses estudos (AFZAL; KAZMI; ANWAR, 

2013; OZOLUA; IDOGUN; TAFAME, 2010; TORRES-SANTOS et al., 2003; YADAV; 

GULKARI; WANJARI, 2016; YADAV; DIXIT, 2003) argumentam que não houve mudanças 

significativas nos parâmetros comportamentais, bioquímicos, hematológicos e histopatológicos 

avaliados e ausência de toxicidade crônica para o fígado, coração ou rim.  

Os extratos (aquoso, metanólico e hidroetanólico) da B. pinnatum foram considerados 

não tóxicos por v.o. em doses de até 2000 mg/kg de peso corporal em camundongos e ratos 

(AFZAL; KAZMI; ANWAR, 2013; DEVBHUTI et al., 2008; YADAV; GULKARI; 

WANJARI, 2016) mesmo com a presença de bufadianolídeos nos extratos metanólicos 

(DEVBHUTI et al., 2008). Além disso, alguns pesquisadores demonstraram que os extratos 

dessa espécie vegetal possuem atividade hepatoprotetora (AFZAL; KAZMI; ANWAR, 2013; 

YADAV; DIXIT, 2003) e nefroprotetora (ANADOZIE et al., 2018; HARLALKA; PATIL; 

PATIL, 2007). 

Vários estudos farmacológicos (in vitro e in vivo) com a espécie B. pinnatum revelaram 

seu potencial como antibacteriano e antifúngico (AKINPELU, 2000; AKINSULIRE et al., 

2007; AQIL; AHMAD, 2007; JAIN et al., 2010; MABEKU et al., 2017), parasiticida 

(AGYARE et al., 2014; GOMES et al., 2010; MUÑOZ et al., 2000; MUZITANO et al., 2009), 

antiviral (AOKI et al., 2014), antidiabético (GEORGE; RADHA; SOMASHEKARAIAH, 

2019; MENON; SPARKS; OMORUYI, 2016; OJEWOLE, 2005), anti-hipertensor (BOPDA et 
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al., 2014; GHASI et al., 2011), hipocolesterolêmico (MENON; SPARKS; OMORUYI, 2015; 

OGBONNIA; ODIMEGWU; ENWURU, 2008), anti-histamínico (OZOLUA et al., 2010) e 

como cicatrizante de feridas (NAYAK; MARSHALL; ISITOR, 2010). Foi demonstrado 

também em estudo in vivo a capacidade da B. pinnatum em promover analgesia (AFZAL et al., 

2012), efeitos no sistema gabaérgico (AGOSTINHO et al., 1992), antinocicepção (OJEWOLE, 

2005), relaxante muscular (MATTHEW et al., 2013b; NASSIS et al., 1996; YEMITAN; 

SALAHDEEN, 2005), neurosedativo e anticonvulsivante (YEMITAN; SALAHDEEN, 2005). 

Faz-se importante destacar a atividade antioxidante, anti-inflamatória, 

imunomoduladora e gastroprotetora da B. pinnatum, visto que tais propriedades biológicas a 

tornam uma planta com grande potencial para estudos envolvendo modelos de inflamação 

intestinal, um dos focos da presente tese de doutorado. Em ensaios in vitro, Harlalka (2007), 

Jain (2010), Nascimento (2013), Phatak (2015) e Hara (2018), juntamente com seus coautores, 

evidenciaram a capacidade antioxidante significativamente relevante das folhas da B. pinnatum 

ao diminuir a produção de radicais hidroxila e DPPH e a peroxidação lipídica (Ensaio com 

ácido tiobarbitúrico) e apresentou bom potencial redutor (quelação de íon ferroso) (HARA et 

al., 2018; HARLALKA; PATIL; PATIL, 2007; JAIN et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2013; 

PHATAK; HENDRE, 2015). 

Em experimentos com animais (ratos Wistar) as folhas dessa espécie (extrato 

metanólico, aquoso e hidroetanólico) atuam sobre os marcadores oxidativos como MDA, NO 

e iNOS (ANADOZIE et al., 2018; DE ARAÚJO et al., 2018; YADAV; GULKARI; WANJARI, 

2016) e antioxidantes como GSH, CAT e SOD (ANADOZIE et al., 2018; DE ARAÚJO et al., 

2018; MABEKU et al., 2017; SHARMA; BHOT; CHANDRA, 2014; YADAV; GULKARI; 

WANJARI, 2016) nos tecidos dos órgãos (cérebro, estômago, rins e fígado) coletados e 

utilizados.  

Corroborando esses achados e fortalecendo a possibilidade de avaliar o uso da B. 

pinnatum em modelos animais de DII, foi comprovada experimentalmente in silico, in vitro e 

in vivo a sua ação anti-inflamatória (AFZAL et al., 2012; CHIBLI et al., 2014; DE ARAÚJO 

et al., 2019; FERREIRA et al., 2014; OJEWOLE, 2005), imunomoduladora (ALMEIDA et al., 

2000; CRUZ et al., 2008, 2012) e gastroprotetora (ADESANWO et al., 2007; BRAZ; 

OLIVEIRA; VIANA, 2013; DE ARAÚJO et al., 2018; PAL; CHAUDHURI, 1991; SHARMA; 

BHOT; CHANDRA, 2014). Resumidamente, os testes e modelos utilizados pelos referidos 

autores foram os de edema de pata e orelha (induzido por carragenina, óleo de cróton, 

formaldeído e capsaicina), o de hipersensibilização e o desafio de antígeno, de doença alérgica 

e medição da reatividade das vias aéreas; de choque anafilático, da atividade linfoproliferativa 
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em linfócitos humanos in vitro, de lesão gástrica (induzida por etanol, ácido acético e 

indometacina) e da atividade do PLA2 do veneno de B. jararaca. 

Os investigadores mostraram que os extratos (aquosos, metanólico e hidroetanólico) das 

folhas da B. pinnatum inibiram a expressão dos marcadores pró-inflamatórios como NF-κB-

p65, TNF-α, IL-1β, IL-5, COX-1 e COX-2 (CRUZ et al., 2008; DE ARAÚJO et al., 2018, 2019; 

FERREIRA et al., 2014), favoreceram o aumento da citocina anti-inflamatória IL-10 (DE 

ARAÚJO et al., 2019), diminuíram a atividade das células imune: mastócito, eosinófilos, 

macrófagos e linfócitos T e B (ALMEIDA et al., 2000; CRUZ et al., 2008, 2012), da MPO (DE 

ARAÚJO et al., 2018, 2019; FERNANDES et al., 2016) e da PLA2 (FERNANDES et al., 2016; 

LOURENÇO et al., 2020) e reduziram o edema induzido e o infiltrado inflamatório no local do 

processo inflamatório induzido em cada modelo experimental utilizado (AFZAL et al., 2012; 

CHIBLI et al., 2014; DE ARAÚJO et al., 2019; FERREIRA et al., 2014; OJEWOLE, 2005). 

Além, disso foi verificado macroscopicamento e histopatologicamente que os extratos 

da B. pinnatum ocasionaram uma regressão na lesão nos tecidos das amostras estudadas 

(estômago, pata e orelha) promovida pelos agentes indutores de inflamação e ulceração. É 

discutido pelos pesquisadores que tais propriedades antioxidante, anti-inflamatória e 

gastroprotetora da B. pinnatum são atribuídas principalmente aos flavonoides derivados dos 

glicosilados da quercetina e do canferol (Quadro 2) presentes em suas folhas (ADESANWO 

et al., 2007; BRAZ; OLIVEIRA; VIANA, 2013; CHIBLI et al., 2014; DE ARAÚJO et al., 

2018, 2019; FERNANDES et al., 2016; OJEWOLE, 2005; SHARMA; BHOT; CHANDRA, 

2014). 
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4. CAPÍTULO II- Avaliação Fitoquímica, da 
Toxicidade e do Efeito Anti-inflamatório 

Intestinal do Extrato das Folhas da K. laciniata  
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4.1 Metodologia 

 
4.1.1 Reagentes e material vegetal 
 

Grande de parte dos produtos químicos utilizados na execução dos experimentos desta 

tese foram comprados na Sigma Chemical® (São Paulo, Brasil; Madrid, Espanha). As folhas da 

Kalanchoe laciniata (L.) DC (nomenclatura checada em www.theplantlist.org) foram coletadas 

(peso total 4,3 kg) em junho de 2017 no cultivo da “Escola Agrícola de Jundiaí” localizada na 

cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil, nas coordenadas 05º51’28’’S 

35º21’14’’W.  

A K. laciniata foi catalogada e identificada pela botânica Dra. Maria Iracema Bezerra 

Loyola, sendo depositada com número de registro 5468 no Herbário do Centro de Biociências 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. A coleta do material vegetal foi 

realizada sob autorização do Sistema Brasileiro de Informações sobre Autorização e 

Biodiversidade (SISBIO) (processo número 35017) e Sistema Nacional de Gerenciamento do 

Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN) (processo número 

A7EA798). 

 

4.1.2 Preparação do extrato hidroetanólico das folhas da K. laciniata 
 

A solução extrativa das folhas da K. laciniata foi obtida por meio do método 

previamente padronizado por Matos (2009). A matéria-prima vegetal (4,3 kg de folhas frescas) 

foi coletada, limpa com água corrente, pesada e, em seguida, processada por turbo-extração em 

liquidificador industrial por 5 minutos com álcool etílico para análise (PA), 50% 

(hidroetanólico), na proporção 1:1, p/v (droga vegetal:solvente). O extrato processado foi então 

filtrado a vácuo, obtendo-se o HEKL líquido. Submeteu-se o extrato líquido à evaporação da 

fase orgânica sob pressão reduzida com o auxílio de um evaporador rotatório (Rotavapor R-

210, Buchi®) à temperatura não superior a 45°C e posteriormente foram liofilizados (Figura 11) 

(MATOS, 2009). 

Na etapa da liofilização (Liofilizador L101, Liotop®), as amostras foram previamente 

congeladas em freezer a -20°C e o rendimento obtido do extrato liofilizado foi calculado. Parte 

do HEKL seco (em pó; rendimento de extração 1,75%) foi utilizado para a determinação do 

conteúdo de fenois totais (CFT) e flavonoides totais. A outra parte do extrato foi analisa por 

UFLC-DAD e empregada na realização do teste de toxicidade (in vitro e in vivo) e nos ensaios 

farmacológicos. 
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Figura 11: Processo de obtenção do extrato. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.1.3 Determinação do conteúdo de fenois totais presente no HEKL 
 

Empregou-se para a determinação do conteúdo de fenois totais (CFT) no HEKL o 

método de Folin-Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI JR, 1965) modificado. Inicialmente, o 

extrato (HEKL) foi preparado solubilizando-o em água destilada a uma concentração de 4 

mg/mL em triplicata. Pequenos volumes da solução do extrato (HEKL 4 mg/mL) e do padrão 

(ácido gálico nas concentrações de 2,5 a 100 µg/mL) foram adicionados em microplaca de 96 

poços.  

Em seguida, adicionou-se a solução aquosa do reativo Folin-Ciocalteau a 10% (v/v) e 

de bicarbonato de sódio a 7,5% (p/v). A mistura foi incubada por 30 minutos, protegida da luz 

(coberto com papel alumínio) e à temperatura ambiente (24 a 28°C). Mediu-se a absorbância 

(λ = 760 nm) com um espectrofotômetro de microplaca (leitor de microplacas Mindray®, 

modelo MR-96A). A quantidade total de fenois do extrato (HEKL) foi quantificada por meio 

de interpolação em uma curva padrão preparada com o ácido gálico (padrão) e expresso como 

mg de ácido gálico por g do extrato. 

 

4.1.4 Determinação do conteúdo de flavonoides totais presente no HEKL 
 

Para a determinação dos flavonoides no HEKL foi utilizado o método descrito na 

Farmacopeia Alemã (KNABE, 1979) e adaptado por Woisky e Salatino (1998). Preparou-se o 

extrato, em um primeiro momento, solubilizando-o em água destilada a uma concentração de 4 

mg/mL (em triplicata). Alíquotas da solução do extrato (4 mg/mL) e do padrão (quercetina nas 
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concentrações de 5 a 200 µg/mL) foram adicionadas em microplaca de 96 poços. 

Posteriormente, adicionou-se o etanol (P.A.), solução aquosa de cloreto de alumínio a 1,8% 

(p/v) e solução aquosa de acetato de sódio (820,3 mg em 100 mL de água). A mistura foi 

incubada por 40 minutos, protegidos da luz (coberto com papel alumínio) e à temperatura 

ambiente (24 a 28°C). A absorbância (λ = 415 nm) foi medida com um espectrofotômetro de 

microplaca (leitor de microplacas Mindray®, modelo MR-96A). A quantidade total de 

flavonoides do extrato (HEKL) foi quantificada por meio da interpolação de uma curva padrão 

de quercetina e expressa como mg de quercetina por g do extrato. 

 

4.1.5 Desenvolvimento de uma metodologia analítica por UFLC-DAD para o HEKL 
 

Durante a execução desse projeto, um método analítico por UFLC-DAD foi 

desenvolvido utilizando como referência estudos anteriores realizados pelo nosso grupo de 

pesquisa, o PNBio, e posteriormente publicados no meio científico (DE ARAÚJO et al., 2018; 

FERNANDES et al., 2016) com o objetivo de analisar os flavonoides presentes no HEKL, 

utilizando o UFLC Shimadzu® (modelo LC-20AD) com detector DAD (modelo SPD-M20A). 

Porém, devido ao equipamento, a coluna e o solvente polar utilizado serem diferentes aos dos 

trabalhos supracitados, o método passou por etapas de ajustes do fluxo, do tempo de análise e 

da proporção dos solventes para então. Ao equipamento foi acoplada uma coluna Phenomenex 

Kinetex Core-Shell RP-18 (150x4,6 mm, tamanho de partícula de 2,6 μm) equipada com uma 

coluna de guarda de proteção Phenomenex (4,0x2,0 mm ID). Os eluentes usados foram: (A) 

ácido trifluoroacético (TFA) a 0,3% e (B) acetonitrila (ACN). Foi aplicado o seguinte gradiente 

(v/v): 7-15% de B, 0 a 3 min; 15-20% de B, 3 a 17 min; 20-22% de B, 17 a 25 min; 22-30% de 

B, 25 a 40 min; 30-7% de B, 40 a 41 min; 7-7% de B, 41 a 45 min; tempo total de análise foi 

de 45 minutos. 

O fluxo da fase móvel foi de 0,7 mL/min e foram injetados 12 μL de cada amostra. O 

detector UV-DAD foi programado para comprimento de onda de 200 a 500 nm e o 

cromatograma foi plotado a 254 nm e 340 nm. A temperatura da coluna foi mantida em 30ºC. 

Todos os solventes utilizados como fase móvel foram filtrados em membrana de nylon com 

tamanho de poro 0,22 μm e desgaseificados utilizando-se ultrassom (Digital Ultrasonic 

Cleaner, Kondentech®, modelo CD-4860). As amostras foram filtradas em membrana de nylon 

0,45 μm com suporte para acoplar seringa. 

 
4.1.6 Estudos in vitro 
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4.1.6.1 Ensaios de viabilidade celular (MTT) e da produção de óxido nítrico 
 

Os ensaios in vitro foram realizados de forma independente (uma vez) e com a 

colaboração do Prof. Dr. Hugo Rocha do Departamento de Bioquímica da UFRN em parceria 

com o Dr. Edér Galinari. O teste do MTT foi realizado conforme o método descrito por 

Mosmann (1983), adaptado por Galinari et al. (2018). Para a avaliação da viabilidade celular 

(redução do MTT) frente ao extrato (HEKL) foram utilizadas células de macrófagos murinos 

da linhagem RAW 264.7. O extrato foi solubilizado, inicialmente, em água destilada a 5 mg/mL 

(solução mãe) sendo posteriormente diluído em diferentes concentrações. A concentração das 

amostras avaliadas (HEKL) variou de 1 a 200 µg/mL (Figura 12). As concentrações 

empregadas no ensaio basearam-se no estudo realizado por Mayorga e colaboradores (2019), 

no qual se determinou a capacidade antioxidante do extrato hidroetanólico da K. laciniata a 30, 

40, 50 e 70% avaliada por eliminação de radicais DPPH. Os autores reportaram que o extrato a 

50% apresentou a melhor atividade com CE50 igual a 54,66 ± 2,64 μg/mL (MAYORGA et al., 

2019). 

 
Figura 12: Ensaio de viabilidade celular in vitro (MTT – células RAW 264.7). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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As células RAW 264.7 foram cultivadas em placas de 96 poços com meio eagle 

modificado de Dulbecco - DMEM, do inglês Dulbecco's modified eagle's medium, mais 10% 

de soro bovino fetal - FBS, do inglês fetal bovine serum. Em seguida, as placas foram incubadas 

a 37 ºC em atmosfera umidificada e gás carbônico (CO2) a 5% por 24 horas. Após esse período, 

as células foram lavadas com solução salina tamponada com fosfato (PBS, phosphate-bufferid 

saline) e realizou-se a troca do meio DMEM com FBS por meio DMEM sem o soro sendo as 

placas incubadas por mais 24 h (período de crescimento). Realizou-se uma nova lavagem e 

troca do meio por meio novo de DMEM com FBS a 10% mais o extrato (HEKL; concentração: 

1, 10, 100 e 200 µg/mL), incubando as placas por 24h, totalizando 72 horas de incubação 

(Figura 12). Como controle negativo, foram utilizadas células RAW 264.7 cultivadas 

isoladamente (sem o extrato) com meio DMEM mais FBS a 10% (GALINARI et al., 2018; 

MOSMANN, 1983).  

Decorridas 72 horas, as células foram tratadas com 50 μL (10 μL para cada 100 μL do 

meio) da solução de MTT (dissolvido em PBS; concentração: 5 mg/mL) e incubadas por mais 

4 horas. Ao final, 100 μL de dimetilsulfóxido (DMSO) foram adicionados a cada poço para 

assegurar a completa dissolução dos cristais de formazan produzidos após a redução enzimática 

de MTT. Depois de repousarem à temperatura ambiente para garantir que todos os cristais 

foram dissolvidos, as placas foram lidas em um leitor de microplacas (Celer®, modelo Polaris) 

a λ = 570 nm para determinar a viabilidade celular (Figura 12), ou seja, a porcetagem (%) de 

células RAW 264.7 vivas (GALINARI et al., 2018; MOSMANN, 1983). O controle negativo 

foi capaz de reduzir 100% do MTT sendo considerado como 100% de proliferação celular. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de redução do MTT, como na Equação 1. 

 
Equação 1: % de redução de MTT = (Absamostra/Abscontrole) × 100 

 
Onde Absamostra é a absorbância das amostras e Abscontrol é a absorbância do controle 

negativo. 

A linhagem celular de macrófagos RAW 264.7 cultivada foi utilizada no ensaio para 

determinar a capacidade de inibir a formação de NO celular. O NO produzido pelas células 

RAW 264.7 foi avaliado de acordo com o método de Jung et al. (2010). As células RAW 264.7 

(3×105 células/poço em uma placa de 24 poços com 500 µL de meio de cultura) foram expostas 

a 2 µg/mL de LPS e ao extrato (HEKL) nas concentrações de 1, 10, 100 e 200 µg/mL. Para 

verificar se o extrato apresenta efeito imunoestimulador parte das células foram expostas 

somente ao extrato (1-200 µg/mL) (GALINARI et al., 2018). 

Após a incubação (24 horas), a concentração de nitrito dos sobrenadantes (100 μL/poço 
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em uma placa de 96 poços) foi medida pela adição de 100 μL de reagentes de Griess (1% de 

sulfanilamida em 5% de ácido fosfórico e 0,1% de dicloridrato de naftiletilenodiamina). Após 

10 min, a absorbância (λ = 540 nm) foi medida com um espectrofotômetro de microplaca 

(Celer®, modelo Polaris) (Figura 13). Para quantificar a concentração de nitrito, foram 

preparadas soluções padrão de nitrito de sódio obtendo-se uma curva padrão cujos resultados 

foram expressos como a porcentagem de NO liberada pelo RAW 264,7 em comparação ao 

grupo controle positivo (células tratadas apenas com LPS) (GALINARI et al., 2018). Devido 

resposta apresentada pelo extrato da K. laciniata, nas concentrações 1, 10, 100 e 200 μg/mL, 

no ensaio de viabilidade celular (MTT) não se realizou a análise do ciclo celular com HEKL.  

 
Figura 13: Ensaio da capacidade de inibição da produção de NO. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
4.1.7 Experimentação animal 
 
4.1.7.1 Aspectos Éticos e Legais 

 
Esta pesquisa foi submetida e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal (CEUA) da UFRN com protocolo número de 026/2016 e 060/2017 e pela Comissão de 

Ética em Experimentação Animal (CEEA) da UGR (Espanha) com protocolo CEEA-2010-286. 

Os animais obtidos no Biotério do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRN e no 
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Laboratório Serviço de Animais da UGR (Espanha) foram mantidos em ambiente reservado, 

com comida e água ad libitum e em condições ambientais padrões: temperatura a 24±1°C, 

umidade a 50 a 60%, 12 horas de ciclo claro/escuro (7:00 às 19:00). Todos os experimentos 

estiveram em perfeito acordo com o Guia de Cuidados e Uso de Animais em Laboratórios 

(NRC, 2011) e a legislação brasileira sobre experimentação animal (Lei nº 11.794 de 10 de 

agosto de 2008). Foram conduzidos todos os esforços para reduzir o número de animais 

utilizados e para minimizar os seus sofrimentos.  

 

4.1.7.2 Avaliação toxicológica 

 

4.1.7.2.1 Toxicidade aguda (14 dias): screening hipocrático e estimativa da DL50 

 

A avaliação dos efeitos toxicológicos da dose aguda do HEKL foi realizada de acordo 

com as diretrizes do guia OECD número 423 (2001). Foram utilizados camundongos Swiss 

(Mus musculus), albinos, fêmeas, não prenhas, com dois meses de idade e pesando entre 30 e 

40 g. Os animais (18 fêmeas) foram divididos em três grupos de 06 animais cada (n = 6) e cada 

roedor recebeu 0,3 mL de água (veículo; grupo controle) e de extrato (HEKL 2000 mg/kg) 

dissolvidos em água (grupo teste). O veículo e o extrato foram administrados v.o. apenas uma 

vez (dia 1) e os camundongos foram mantidos em observação por 14 dias (Figura 14).  

 

Figura 14: Esquematização do ensaio de toxicidade aguda (14 dias). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Durante esse período, o peso corporal (g) e o comportamento geral dos animais foi 
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monitorado - screening hipocrático: atividade geral, frêmito vocal, irritabilidade, resposta ao 

toque, aperto de cauda, contorção, endireitamento, tônus corporal, força de agarrar, ataxia, 

reflexo corneal, tremores, convulsões, cauda de straub, hipnose, anestesia, lacrimação, ptose, 

micção, defecação, piloereção, respiração e mortalidade (MALONE; ROBICHAUD, 1962). 

Registrou-se o peso e screening hipocrático no dia 1: durante os primeiros 30 minutos (0, 5, 10 

e 30 minutos), seguidos de 4 e 24 horas, no 7° e 14° dia após o tratamento (Figura 14).  

A estimativa da DL50 foi determinada de acordo com Sistema Globalmente 

Harmonizado de Classificação (GSH, Globally Harmonised System) citado e estabelecido na 

OECD 423 (2001). As categorias da GSH variam de 1 a 5, nas quais a categoria 1 é o maior 

nível de risco (substâncias com elevada toxicidade aguda) e com a estimativa da DL50 menor 

que 5 mg/kg do peso corporal. O nível de risco vai diminuindo conforme aumenta a categoria 

em que a categoria 2 possui um DL50 estimada entre 5 e 50 mg/kg, categoria 3 entre 50 e300 

mg/kg, categoria 4 entre 300 e 2000 mg/kg e a categoria 5, nível menos perigoso (substâncias 

com baixa ou nenhuma toxicidade aguda), a DL50 estimada é maior que 2000 mg/kg (OECD, 

2001). 

 

4.1.7.2.2 Toxicidade subcrônica - doses repetidas por 28 dias: screening hipocrático 

 

A avaliação dos efeitos toxicológicos subcrônicos (doses repetidas por 28 dias) do 

HEKL (Figura 15) foi realizada de acordo com as diretrizes do guia da OECD número 407 

(2008). Foram utilizados camundongos Swiss (Mus musculus), albinos, fêmeas, não prenhas e 

machos, com dois meses de idade e pesando entre 30 e 50 g. Os animais (25 machos e 25 

fêmeas) foram divididos em 10 grupos de 05 animais, bem como cada animal recebeu 0,3 mL 

de água (veículo; 5 machos e 5 fêmeas; grupo controle) e de extrato (HEKL 300 e 600 mg/kg; 

5 machos e 5 fêmeas) dissolvidos em água (grupos de teste). A dose do extrato foi definida com 

base no ensaio farmacológico e no estudo realizado por De Araújo et al. (2017). 

O veículo e os extratos foram administrados v.o. durante 28 dias, sendo os animais 

mantidos em observação ao longo de todo o ensaio toxicicológico (OECD, 2008). Durante esse 

período, o comportamento geral e peso corporal (g) dos animais foram monitorados. O 

screening hipocrático e o peso foram registrados no primeiro dia (comportamento geral: 0 e 24 

horas) e a cada 7 dia (7°, 14°, 28° dia) após a primeira administração (Figura 15). Vale ressaltar 

que, durante o ensaio de toxicidade subcrônica, os dados obtidos neste ensaio foram analisados 

comparativamente nos diferentes grupos considerando-se o sexo dos animais. 
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Figura 15: Esquematização do ensaio de toxicidade subcrônica (28 dias). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
4.1.7.2.3 Estudo comportamental 

 
Após a administração por gavagem (intra-gástrica) do veículo (água potável) ou do 

extrato (Dia 1), os animais foram submetidos a testes comportamentais (campo aberto e rota-

rod) para avaliar sua coordenação motora exploratória e a capacidade de relaxamento muscular. 

O teste de campo aberto foi realizado novamente a cada 7 dias durante os períodos de 

observação (Figura 14 e 15).  

 
4.1.7.2.3.1 Teste de campo aberto 

 
O teste do campo aberto foi realizado por meio do monitor de atividade IR da Insight 

Equipamentos®, modelo EP 149 (caixa de acrílico com paredes transparentes; dimensões 

(CxAxP): 500x480x500 mm; 04 barras com 6 sensores de infra-vermelho cada; e software 

monitor de atividade IR Usb Rid, versão 1.1) (Figura 16). Após 50 min da administração do 

veículo ou extrato, cada animal foi colocado no centro do caixa previamente limpa, com tempo 

de habituação de 1 min e permitido explorar o campo por 5 min.  

Registrou-se o número de movimentos ambulatórios espontâneos, a distância percorrida 

(cm), o número de vezes em que o animal ficou em pé (rearing) e pulos, a higiene 

(comportamento de auto-limpeza; grooming), o tempo (s) em que os animais permaneceram 

nas bordas e no centro da caixa, o número de bolo fecais e a presença ou não de urina. As 

observações e a contagem desses parâmetros foram realizadas por meio do software monitor 

de atividade IR Usb Rid® (versão 1.1) e por 2 investigadores, sem conhecimento prévio da  
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Figura 16: Equipamentos utilizados nos testes campo aberto e rota-rod. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

identidade dos grupos. Após cada sessão de teste individual, o campo foi limpo com álcool a 

70% para remover quaisquer vestígios deixados pelos animais (TOMAZ et al., 2014). 

 

4.1.7.2.3.2 Teste do rota-rod  

 

O teste da barra giratória (rota-rod) foi realizado de acordo com o procedimento descrito 

por Dunham e Miya (1957) e adaptado por Andrade et al. (2019). Resumidamente, após o teste 

do campo aberto, os animais foram colocados com as 4 patas no rota-rod (2,5 cm de diâmetro, 

25 cm de altura do chão, em uma rotação de 17 rpm) por um período máximo de 3 minutos 

(ANDRADE et al., 2019; DUNHAM; MIYA, 1957). O número de quedas e os tempos de 

desempenho foram registrados. O dispositivo de rota-rod consiste em uma barra de 35 cm de 

comprimento e 54 cm de largura que gira a uma velocidade ajustável e é separado em quatro 

segmentos iguais por discos de plástico (Insight®, modelo EFF 412; Figura 16). 

 

4.1.7.2.4 Análise de parâmetros bioquímicos e hematológicos 
 

Após 14 dias (toxicidade aguda) e 28 dias (toxicidade subcrônica), os animais foram 

anestesiados com 80 mg/kg de cetamina mais 10 mg/kg de xilazina por via intraperitoneal e o 

sangue do coração (punção cardíaca) dos animais foi coletado. Acondicionou-se o sangue 

coletado em dois tipos de tubos, um com anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético 
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(EDTA, Laborlab®) para determinar os parâmetros hematológicos, enquanto o outro estava sem 

anticoagulante para obter o soro para a avaliação bioquímica.  

O sangue no tubo sem anticoagulante foi então centrifugado a 3500 rpm por 10 minutos 

para análise bioquímica: glicose, uréia, creatinina, aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT), albumina, triglicerídeos e colesterol total. Essas análises foram 

realizadas com o auxílio do analisador bioquímico automatizado Labmax Plenno (LABTEST, 

Lagoa Santa, MG, Brazil). Foram utilizados Kits comerciais Labtest® e as metodologias 

utilizadas foram de acordo com as recomendações do fabricante. Nessa tese a relação entre os 

valores de AST e ALT (AST/ALT) foi realizada. 

A análise hematológica foi feita utilizando o analisador automático de células 

hematológicas Advia® 120 (Siemens®). Foram determinados os seguintes parâmetros: 

eritrócitos, leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos, plaquetas, hemoglobina, hematócrito e os 

índices hematimétricos (volume globular médio (VGM), hemoglobina globular média (HGM) 

e concentração de hemoglobina globular média (CHGM)). As análises bioquímica e 

hematológica foram realizadas com a colaboração da Profa. Dra. Marcela Ururahy do 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN. 

 

4.1.7.2.5 Análise dos parâmetros anatômicos dos órgãos 
 

Em todos os animais eutanasiados (toxicidade aguda e subcrônica) o cérebro, o fígado, 

o rim, o baço, o coração e o pulmão de cada animal foram removidos, pesados e avaliados 

macroscopicamente por dois avaliadores. O peso relativo de cada órgão foi determinado 

segundo a seguinte fórmula: peso relativo (g) = (peso real do órgão (g)/peso do animal (g))x100.  

Em seguida, um pequeno fragmento do fígado foi retirado para determinação do nível 

de MDA tecidual, conforme a metodologia descrita por Esterbauer e Cheeseman (1990). As 

amostras foram picadas e homogeneizadas com tampão cloridrato de TRIS (Tris HCl; Trizma®) 

na proporção 1:5 (m/v) e pH igual a 7,4. A absorbância foi medida a um comprimento de onda 

de 586 nm e o conteúdo de MDA foi calculado através da interpolação em curva padrão com o 

1,1,3,3 tetraetoxipropano (10 mM), hidrolisado durante a incubação com o ácido clorídrico 

(HCl) a 45ºC por 40 min, gerando o MDA (ESTERBAUER; CHEESEMAN, 1990).  

 

4.1.7.3 Indução da inflamação e avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal do 
extrato in vivo 

 

4.1.7.3.1 Colite induzida por DNBS: delineamento experimental e protocolo preventivo 
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Ratas Wistar (Rattus norvegicus albinus) fêmeas (180±20 g, 6-8 semanas de idade) 

foram divididos aleatoriamente em cinco grupos: não colítico, DNBS controle, HEKL 50 

mg/kg, HEKL 100 mg/kg e sulfasalazina (SSZ) 250 mg/kg, com 8 animais cada grupo 

(n=8/grupo). A colite foi induzida (Dia 3; Figura 17) de acordo com o método descrito por 

Morampudi et al. (2014). Os tratamentos (veículo, extrato ou SSZ) foram administrados por 

gavagem durante três dias antes e dois dias após a indução da colite. Os animais do grupo que 

recebeu o DNBS e que não foi tratado (DNBS controle) e o grupo não colítico, incluídos para 

referência, receberam o veículo (água destilada) usado para administrar o extrato. Dois grupos 

foram tratados com HEKL nas doses de 50 e 100 mg/kg, doses estas escolhidas com base nos 

estudos de Fernandes et al. (2016) e De Araújo et al. (2018), e outro grupo foi tratado com SSZ 

na dose de 250 mg/kg. Tanto o extrato quanto a SSZ foram previamente dissolvidos em água 

destilada e administrados por gavagem desde dia 1 até o dia 5 (Figura 17). 

 

Figura 17: Desenho experimental da colite induzida por DNBS (HEKL).  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para indução da colite por DNBS, após jejum de 12 horas, os animais foram anestesiados 

por injeção intraperitoneal (i.p.) de cetamina (80 mg/kg) mais xilazina (10 mg/kg). Sob 

anestesia, realizou-se a administração retal de 0,25 mL de DNBS (25 mg dissolvido em solução 

de etanol a 50% (v/v)) com auxílio de um catéter de Teflon inserido 8 cm a partir da região 

perianal do animal. Para garantir a distribuição do DNBS no cólon, as ratas foram 
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cuidadosamente mantidas na posição de cabeça para baixo por 15 minutos e depois retornaram 

às suas gaiolas para recuperarem-se da anestesia (MORAMPUDI et al., 2014). Os animais do 

grupo não colítico receberam intracolonicamente 0,25 mL de solução salina em substituição ao 

DNBS. Nos dias seguintes à indução (Dia 4 e 5; Figura 17), avaliou-se o DAI. 

Após o 5° dia do início do experimento (Dia 6; Figura 17), os animais de todos os 

grupos foram eutanasiados com 240 mg/kg de cetamina mais 30 mg/kg de xilazina por via i.p., 

seguido de um deslocamento cervical. Em seguida, o cólon foi dissecado próximo à válvula 

ileocecal e seu comprimento (cm) e peso (g) medidos para determinar a relação 

peso/comprimento (g/cm) colón. Os segmentos do cólon foram abertos longitudinalmente e o 

escore do dano macroscópico (EDMa; escala 0-10; Tabela 2) foi determinado de acordo com 

os critérios descritos por Bell et al. (1995).  

 

Tabela 2: Critérios para avaliação da análise macroscópica e microscópica do cólon.  

PONTUAÇÃO CRITÉRIOS 
Escore de Danos Macroscópicos (EDMa): 0-10 

0 Nenhum dano. 
1 Há hiperemia, não há úlceras. 
2 Ulceração sem hiperemia ou espessamento da parede intestinal. 
3 Ulceração com inflamação em um local. 
4 Dois ou mais locais de ulceração e inflamação. 

5 
Dois ou mais locais de ulceração e inflamação ou um local de ulceração / 
inflamação com extensão > 1 cm ao longo do comprimento do cólon. 

6-10 
Se o dano ao longo do comprimento do cólon for > 2 cm, o score é 
aumentado em 1 ponto para cada centímetro adicional (até 10). 

Escore de Danos Microscópicos (EDMi): 0-6 
0 Tecido do cólon normal. 
1 Uma inflamação ou ulceração focal limitada à mucosa. 
2 Ulceração focal ou extensiva e inflamação limitada à mucosa e submucosa 

3 
Ulceração focal ou extensiva e inflamação com envolvimento de 
musculaturas próprias. 

4 Ulceração focal e inflamação transmural com o envolvimento da serosa 

5 
Ulceração extensiva e inflamação transmural com o envolvimento da 
serosa 

6 Ulceração focal ou extensiva e inflamação transmural e perfuração. 
Escore Imuno-histoquímico: 1-4 

1 Ausência de células positivas. 
2 Pequeno número de células positivas ou células isoladas. 
3 Número moderado de células positivas. 
4 Grande número de células positivas. 

Fonte: Adaptado de Bell et al. (1995) e Guerra et al. (2015). 

 

Amostras representativas do colón foram obtidas (Dia 6; Figura 17), congeladas a -
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80°C e posteriormente utilizadas para a avaliação da atividade de MPO, do GSH total, no 

dosagem de citocinas e para análise da expressão gênica de proteínas por reação em cadeia da 

polimerase-transcriptase reversa quantitativa (reverse transcription-quantitative polymerase 

chain reaction - RT-qPCR). Outra parte representativa foi retirada da área inflamada para os 

estudos histopatológico e imuno-histoquímico. 

 

4.1.7.3.2 Colite induzida por DSS: delineamento experimental e protocolo de tratamento 
 

O modelo experimental foi realizado durante o estágio doutoral (modalidade sanduíche) 

na UGR (Espanha) em parceria com Prof. Dr. Julio Gálvez (UGR) e seus colaboradores do 

Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, Espanha. 

Camundongos machos C57BL/6J foram divididos, aleatoriamente, em quatros grupos: 

não colítico, DSS controle, HEKL 100 mg/kg e HEKL 200 mg/kg, cada grupo com 8 animais 

(n=8/grupo). A colite foi induzida desde o primeiro dia do experimento (Figura 18) pela adição 

de DSS a 3% (p/v) (36-50 KDa, MP Biomedicals) na água potável dos animais (MELGAR; 

KARLSSON; MICHAËLSSON, 2005), exceto no grupo não colítico, o qual recebeu água sem 

DSS (Figura 18). Todos os camundongos foram alimentados com ração padrão para roedores 

e água (com ou sem DSS) ad libitum durante todo o período experimental.  

 

Figura 18: Desenho experimental da colite induzida por DSS (HEKL).  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Dois grupos foram tratados diariamente por gavagem com HEKL na dose de 100 e 200 

mg/kg e o restante dos grupos recebeu, pela mesma via (v.o), o veículo (água destilada) usado 

para administrar o extrato. A dose escolhida foi baseado nos achados obtidos no modelo DNBS 

utilizado neste estudo. O DAI foi avaliado desde o primeiro dia até o dia 9. A administração 

dos tratamentos (HEKL 100 e 200 mg/kg) e do veículo, por gavagem, foi mantida até um dia 

antes (Dia 9; Figura 18) de os camundongos serem eutanasiados (Dia 10; Figura 18) com 240 

mg/kg de cetamina mais 30mg/kg de xilazina por via i.p., seguido de um deslocamento cervical. 

Em todos os animais o cólon foi dissecado próximo à válvula ileocecal e seu 

comprimento (cm) e peso (g) medidos para determinar a relação peso/comprimento (g/cm) 

colón. Em seguida, amostras representativas do colón foram retiradas da área inflamada para 

os estudos histopatológico e imuno-histoquímico e o restante do material foi picotado com o 

auxílio de uma tesoura, dividido em alíquotas e congeladas a -80°C para, em um segundo 

momento, realizar-se os ensaios com RT-qPCR. 

 

4.1.7.3.3 Avaliação do Índice de Atividade da Doença  
 

Em ambos os modelos (DNBS e DSS), após a indução da colite, os animais foram 

avaliados diariamente em relação ao peso corporal e à presença de diarreia e/ou sangue nas 

fezes, variáveis essas utilizadas para determinar o DAI. O valor do DAI foi atribuído de acordo 

com o descrito por Cooper et al. (1993) e calculado pela soma da pontuação do percentual de 

perda de peso, sangramento intestinal e consistência das fezes (Tabela 3) dividido por três 

(BERBERAT et al., 2005; COOPER et al., 1993). Como relatado anteriormente, no ensaio 

experimental com DSS, o DAI foi avaliado desde o início da indução até o final do teste (Dia 

1 até Dia 9; Figura 18), sendo que o DAI foi parâmetro determinante para interrupção da adição 

do DSS a 3% na água dos animais. Essa interrupção ocorreu no dia 6 (Figura 18). 

 

Tabela 3: Critérios para a avaliação do índice de atividade da doença (DAI).  

ESCORE CRITÉRIOS 
(0-4) Perda de Peso (%) Consistência das Fezes Sangramento 

0 Nenhuma Normal Ausente 
1 0 – 10 Perda leve da consistência Leve (+) 
2 10 – 15 Perda moderada da consistência Moderado (+ +) 
3 15 – 20 Pastosa  Intenso (+ + +) 
4 > 20 Diarreia Muito intenso (+ + + +) 

Fonte: Adaptado de Berberat et al. (2005). 
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4.1.7.3.4 Determinação da atividade da mieloperoxidase, do conteúdo de glutationa total e dos 
níveis de malondialdeído e das citocinas IL-1β e TNF-α no cólon: modelo DNBS 

 

Para estas análises, utilizou-se as amostras de tecido colônico obtidas nas ratas Wistar 

(modelo DNBS), cortadas uniformemente em fragmentos longitudinais (Figura 19), picotadas 

e conservadas a -80°C posteriormente. A atividade da MPO foi mensurada de acordo com a 

técnica descrita por Krawisz et al. (1984). As amostras foram homogeneizadas em tampão de 

brometo de hexadeciltrimetil-amônio (HTAB) a 0,5%, pH = 6,0 (1:20 m/v). Posteriormente, o 

material foi sonicado com auxílio de um banho de limpeza ultrassônica (Digital Ultrasonic 

Cleaner, Kondentech®, modelo CD-4860) e submetido a três ciclos de congelamento e 

descongelamento. Centrifugou-se o homogenato 7.000 de força G (15 min a 4ºC) e o 

sobrenadante foi utilizado para a mensuração da atividade de MPO. Os resultados foram 

calculados como a quantidade de enzima MPO capaz de degradar 1 µmol/mL de peróxido de 

hidrogênio a 25°C e os dados expressos como U/g de tecido (colón) homogeneizado 

(KRAWISZ; SHARON; STENSON, 1984).  

O conteúdo de GSH total foi quantificado (Figura 19) conforme o ensaio descrito por 

Anderson (1985). O tecido foi armazenado com 1,0 mL de ácido tricloroacético a 5%. No dia 

da análise, as amostras foram descongeladas, picadas e homogeneizadas com ácido 

tricloroacético a 5% (1:20, m/v). O homogenato foi centrifugado a 10.000 de força G (15 min 

a 4ºC) e o sobrenadante utilizados para quantificação do conteúdo total de GSH. O nível de 

MDA tecidual, um índice de peroxidação lipídica, foi determinado seguindo a metodologia 

descrita por Esterbauer e Cheeseman (1990), a qual se baseia na reação de um reagente 

cromogênico (1-metil-2-fenilindol). Os resultados do conteúdo total de GSH e MDA foram 

expressos como nmol/g de tecido (colón) homogeneizado. A absorbância da atividade MPO, 

GSH total e MDA (Figura 19) foram medidas a um comprimento de onda de 450, 412 e 586 

nm, respectivamente. 

Para o doseamento dos níveis de citocinas no cólon (Figura 19), os tecidos obtidos 

foram homogeneizados e processados com solução salina tamponada com PBS (10 mM, pH 

7,2-7,4) e centrifugados a 3.500g (4ºC por 10 min). Em seguida, as citocinas de rato IL-1β e 

TNF-α foram determinadas nos sobrenadantes de homogenato do cólon usando kits de ensaio 

de imunoabsorção enzimática (ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay) (R&D Systems®). 

A análise foi executada em concordância com o protocolo do fabricante. A absorbância foi 

medida a comprimento de onda de 450 nm e os resultados foram ser expressos como pg/g de 

tecido homogeneizado. 
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Figura 19: Esquematização dos ensaios bioquímicos, histopatológico e imuno-histoquímico 
das amostras obtidas nos modelos de colite induzida por DNBS e DSS. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.1.7.3.5 Análise do RNA transcrito por RT-qPCR 
 

Quantificou-se, inicialmente, o RNA total (isolado usando os reagentes TRIzol® 

seguindo o protocolo do fabricante) de amostras do cólon de todos os animais (ratas Wistar e 

camundongos C57BL/6J; Figura 19) com o auxílio do espectrofotômetro NanoDrop® 2000 

(Thermo Fisher Scientific Inc.). Em seguida, o RNA total (3 µg/µL) foi transcrito reversamente 

para DNA complementar (cDNA). Quantificou-se o cDNA (NanoDrop® 2000) e, 
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posteriormente, realizou-se a análise da expressão gênica de mediadores inflamatórios e 

proteínas envolvidas na integridade epitelial por RT-qPCR.  

A amplificação e detecção do material genético (cDNA) foi feita em placas de 48 poços 

e em um sistema de RT-qPCR EcoTM® (Illumina®), com cDNA (20 ng/µL), o KAPA SYBER 

GREEN®, qPCR Master Mix (Kapa Biosystems® Inc.) e primers específicos (10 µM de FW 

(Forward) e RV (Reverse)) a cada temperatura (T °C) de anelamento (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Sequência dos primer utilizados no ensaio RT-qPCR. 
Gene Organismo Sequência 5'-3' T °C de anelamento 

β-actina Rato 
FW:CCATCACCATCTTCCAGGAG 
RV:CCTGCTTCACCACCTTCTTG 

60 

GAPDH Camundongo 
FW:CCATCACCATCTTCCAGGAG 
RV:CCTGCTTCACCACCTTCTTG 

60 

IL-1β Rato 
FW: GATCTTTGAAGAAGAGCCCG 
RV: AACTATGTCCCGACCATTGC 

60 

IL-1β Camundongo 
FW:TGATGAGAATGACCTCTTCT 

RV:CTTCTTCAAAGATGAAGGAAA 
55 

TNF-α Rato 
FW: GTCTTTGAGATCCATGCCATTG 

RV: AGACCCTCACACTCAGATCA 
57 

TNF-α Camundongo 
FW: AACTAGTGGTGCCAGCCGAT 
RV: CTTCACAGAGCAATGACTCC 

60 

iNOS Camundongo 
FW:GTTGAAGACTGAGACTCTGG 

RV: ACTAGGCTACTCCGTGGA 
67 

IL-6 Camundongo 
FW: TAGTCCTTCCTACCCCAATTTCC 
RV: TTGGTCCTTAGCCACTCCTTCC 

60 

OCLUDINA Camundongo 
FW:ACGGACCCTGACCACTATGA 
RV:TCAGCAGCAGCCATGTACTC 

56 

ICAM-1 Camundongo 
FW:GAGGAGGTGAATGTATAAGTTATG 

RV:GGATGTGGAGGAGCAGAG 
60 

MUC-2 Camundongo 
FW: GCAGTCCTCAGTGGCACCTC 

RV: CACCGTGGGGCTACTGGAGAG 
60 

MUC-3 Camundongo 
FW: CGTGGTCAACTGCGAGAATGG 
RV: CGGCTCTATCTCTACGCTCTC 

60 

Z0-1 Camundongo 
FW: GGGGCCTACACTGATCAAGA 
RV: TGGAGATGAGGCTTCTGCTT 

56 

TFF-3 Camundongo 
FW: CCTGGTTGCTGGGTCCTCTG 

RV: GCCACGGTTGTTACACTGCTC 
60 

VILLIN Camundongo 
FW: TGCTACCTGCTGCTCTATACCTAC 

RV:CTGGCTCGTCGTTGTACTTCTG 
60 

TLR-4 Camundongo 
FW: GCCTTTCAGGGAATTAAGCTCC 
RV: AGATCAACCGATGGACGTGTAA 

60 

MCP-1 Camundongo 
FW: CAGCTGGGGACAGAATGGGG 
RV: GAGCTCTCTGGTACTCTTTTG 

63 

Fonte: Vezza et al. (2017). 
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A expressão do mRNA foi normalizada usando o gene de manutenção gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase (GAPDH) e β-actina (Tabela 4) como controle interno. A quantificação 

relativa do mRNA foi calculada usando o método ΔΔCT ((comparação dos valores CT do gene 

da amostra com o gene normalizador) – ΔΔCT = ΔCT amostra – ΔCT referência) (BRIBI et al., 

2016). 

 

4.1.7.3.6 Análise histopatológica do cólon  
 

Para análise histopatológica (Figura 19), amostras representativas do tecido colônico 

(n = 5) dos diferentes tratamentos e controles em ambos os modelos experimentais (DNBS e 

DSS) foram fixadas em paraformaldeído (10% em PBS, pH 7,2) por até 48 h, seguidos por 

processamento em álcool etílico a 70%. Na sequência, as amostras foram envolvidas em 

parafina para posterior confecção das lâminas. A partir dos blocos de parafina, com o auxílio 

de um micrótomo, foram obtidas três secções de tecido (3 μm). 

Essas amostras foram então fixadas em lâminas para microscopia (lâmina de vidro não 

lapidada com uma extremidade fosca) e em seguidas coradas com hematoxilina e eosina para 

avaliação histopatológica com auxílio de um microscópio óptico (Olympus BX50, 

Departamento de Morfologia/UFRN). Por fim, determinou-se o Escore do Dano Microscópico 

(EDMi; pontuação de 0-6; Tabela 2), realizado por dois observadores sem conhecimento prévio 

dos tratamentos (BELL; GALL; WALLACE, 1995; ZEA-IRIARTE et al., 1996). No EDMi foi 

avaliado o grau de infiltração, distribuição de leucócitos e a lesão tecidual aplicando-se os 

parâmetros descritos por Zea-Iriarte et al. (1996). 

 

4.1.7.3.7 Análise imuno-histoquímica 

 

Para a análise imuno-histoquímica (Figura 19), cortes finos dos fragmentos colônicos 

(3 µm) fixados na parafina (3 animais por grupo, em ambos modelos, DNBS e DSS) foram 

obtidos com auxílio de um micrótomo e, em seguida, transferidos para lâminas revestidas com 

gelatina (lâminas silanizadas) para análise imuno-histoquímica. Cada seção de tecido foi 

desparafinizada, reidratada e lavada com Triton X-100 tamponado com fosfato a 0,3%. 

Posteriormente, foram tratados com peróxido de hidrogênio a 3% e incubados durante a noite 

a 4ºC com os seguintes anticorpos primários: NF-κB p65 1:100, iNOS 1:500; IL-17 1:800, 

COX-2 1:500 (Santa Cruz Biotechnology, Interprise®). 
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Em outro momento, as lâminas foram lavadas com tampão fosfato e incubados com 

anticorpo secundário conjugado com estreptavidina-HRP (horseradish peroxidase) (Biocare 

Medical®) por 30 minutos. A imunorreatividade foi visualizada usando um kit de detecção 

baseado em colorimetria, seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante (Kit TrekAvidin-HRP 

Label da Biocare Medical®). A intensidade da imunocoloração celular foi determinada de 

acordo com Guerra et al. (2015) e atribuiu-se, para cada amostra, o escore imuno-histoquímico 

(pontuação de 1 a 4; Tabela 2). As análises foram realizadas com auxílio de um microscópio 

óptico (Olympus BX50, Departamento de Morfologia/UFRN) por dois examinadores 

previamente treinados e sem conhecimento dos tratamentos. Foram avaliadas três seções por 

animal (n = 3/grupo).  

Tanto a análise histopatológica quanto a imuno-histoquímica foram realizadas com a 

colaboração do Prof. Raimundo Fernandes de Araújo Júnior do Departamento de Morfologia 

da UFRN. 

 

4.1.8 Análise estatística 
 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). As 

diferenças entre as médias foram testadas quanto à significância estatística (fixada em p < 0,05) 

utilizando análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste Tukey ou teste t de student (Teste 

t) paramétrico com auxílio do programa estatístico GraphPad Prism® (versão 6.01). Os dados 

não paramétricos (escore) foram representados como a mediana (gama) e analisados utilizando-

se o teste Manne-Whitney (GraphPad Prism®; versão 6.01). A concentração inibitória média 

(CI50) e a concentração eficaz média (CE50) foram calculadas por regressão não-linear da curva 

sigmóide com 95 % de intervalo de confiança (GraphPad Prism®; versão 6.01). 

As demais análises estatísticas aplicadas nesse estudo foram realizadas com auxílio do 

software Microsoft® Excel® (versão 2019). 
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4.2 Resultados 

 

4.2.1 Quantificação do conteúdo de fenois e flavonoides totais e o perfil UFLC-DAD do 
HEKL 

 

O CFT do HEKL (rendimento de extração igual a 1,75%) foi determinado a partir da 

elaboração de uma curva de calibração empregando-se o ácido gálico como padrão nas 

concentrações de 2,5 a 100 µg/mL com coeficiente de correlação de Pearson (r) maior que 0,99 

(Tabela 5). O CFT foi expresso em equivalente de ácido gálico (mg) por g de peso de HEKL 

(4 mg/mL) e está apresentado na Tabela 5. O teor de flavonoides totais no HEKL (4 mg/mL) 

foi calculado sendo usada a equação da reta derivada da curva de calibração do padrão 

quercetina (5 a 200 µg/mL), obtendo-se r > 0,99 (Tabela 5). Os dados estão expressos em 

equivalente de quercetina (mg) por grama de peso do HEKL e expostos na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Quantificação dos fenois e flavonoides totais do HEKL. 

PADRÃO 
HEKL 

4 mg/mL 
EQUAÇÃO DA 

RETA 
r 

CFT (mg de ácido gálico/g do extrato) 75,1±6,32 y = 0,00126x + 0,0684 0,9917 
Conteúdo de flavonoides totais (mg de 
quercetina/g do extrato) 

37,4±4,82 y = 0,0105x + 0,1508 0,9992 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 3). Conteúdo de fenois totais 
- CFT; coeficiente de correlação de Pearson - r.  
 

A Figura 20 mostra o cromatograma do HEKL com os principais picos em 254 e 

340 nm. Para a investigação do perfil fitoquímico do HEKL, foi desenvolvido um método 

analítico otimizado para o UFLC-DAD baseando-se na metodologia por CLAE-DAD para a 

espécie K. laciniata descrita por Fernantes et al. (2016). Ajustes nas condições cromatográficas 

foram realizadas para se obter um método capaz de separar e avaliar os componentes do HEKL 

segundo os parâmetros de adequabilidade (system suitability). Ao analisar o HEKL, pode-se 

observar uma boa separação dos picos e a presença de flavonoides por meio da observação dos 

espectros de UV (dados não apresentados) que apresentaram absorção máxima característica 

de flavonoides. Entretanto, devido a pandemia vivenciada no ano de 2020 não foi possível 

concluir a validação do método, a análise quantitatitva e a caracterização do extrato sendo 

somente iniciado o processo de desenvolvimento do método.  

No entanto, em trabalhos anteriores (DE-ARAÚJO et al., 2018; FERNANDES et al. 

2016), realizado pelo nosso grupo de pesquisa foi possível caracterizar a presença dos seguintes 

flavonoides no extrato de K. lacinniata: patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)-7-O- 
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Figura 20: Cromatograma do HEKL a 254 (A) e 340 (B) nm UV obtidos por UFLC. 

 

Legenda: Fase estacionária: Phenomenex C18 (150x4,6 mm, 2,6 mm) equipado com uma coluna de segurança Phenomenex (4,0x2,0 mm ID). 
Fase móvel: TFA a 0,3% (A) e ACN (B); gradiente: 7-15% de B, 0 a 3 min; 15-20% de B, 3 a 17 min; 20-22% de B, 17 a 25 min; 22-30% de B, 
25 a 40 min; 30-7% de B, 40 a 41 min; 7-7% de B, 41 a 45 min; fluxo da fase móvel 0,7 mL/min; T 30° C; detecção 254 e 340 nm UV. 
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(2”’-O-acetil-α-L-ramnopiranosídeo), patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-(2”’-O-acetil-α-

L-ramnopiranosídeo), patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L- ramnopiranosil)- 7-O- 

ramnopiranosídeo, patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosil)- 7-O- (3”’-O-acetil-α-L- 

ramnopiranosídeo), patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-7-O-(3”’-O-acetil-α- L- 

ramnopiranosídeo), patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosídeo, patuletina 3-O-α-L-ramnopiranosil-

7-O-α-L- ramnopiranosídeo, eupafolina-O- hexosideo-di-O- deoxi-hexosídeo, eupafolina-di-

O- deoixi-hexosídeo, eupafolina-O- deoxi- hexosídeo-O- acetil- deoxi-hexosídeo, dentre 

outros.  

 

4.2.2 Ensaios in vitro  
 

4.2.2.1 Avaliação da viabilidade celular (MTT) e inibição da produção de óxido nítrico 
 

O ensaio de viabilidade celular é um teste que analisa células metabolicamente ativas 

em uma cultura a fim de avaliar a atividade de extratos ou moléculas novas na proliferação 

celular ou os seus efeitos citotóxicos, sendo considerada uma etapa importante para o 

desenvolvimento de novos fitoterápicos. Dessa forma, como uma ferramenta preliminar para 

testar a viabilidade do extrato da K. laciniata sob tal aspecto, procedeu-se a sua avaliação em 

modelo in vitro, adotando-se a linhagem celular RAW 264.7. 

No presente estudo, as concentrações do extrato variaram de 1 a 200 μg/mL e em 

nenhuma delas o HEKL apresentou efeito citotóxico sobre os macrófagos (linhagem RAW 

264.7) pelo teste de redução do MTT ou aumento da proliferação celular dos macrófagos 

(Figura 21). Diante desse resultado, ou seja, do extrato HEK, nas concentrações testadas (1, 

10, 100 e 200 μg/mL) não apresentou diferença estatística (p ≥ 0,05; Figura 21) em relação ao 

grupo controle negativo (sem a presença do extrato), não se realizou a análise do ciclo celular 

com o HEKL.  
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Figura 21: Efeito do HEKL na viabilidade celular em macrófagos RAW 264.7.  

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 5). Grupo controle negativo 
– GCN. Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA 
seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Com o intuito de verificar se HEKL possui efeito imunoestimulador (sem LPS) e anti-

inflamatório e antioxidante in vitro (com LPS), testou-se o extrato em macrófagos (linhagem 

RAW 264.7), em concentrações variando de 1 a 200 μg/mL, quantificando-se a produção de 

NO produzido por essa célula. Em condições normais, ou seja, células não induzidas por LPS, 

os percentuais de NO produzidos pelos macrófagos cultivados com o HEKL e sem o LPS 

mantiveram-se semelhantes (p ≥ 0,05) à quantidade de NO produzido pelos macrófagos do 

grupo controle negativo (células não tratadas com o extrato e o LPS). A Figura 22A mostra 

que o HEKL não foi capaz de estimular a produção de NO via iNOS. 

A exposição das células RAW 264.7 ao LPS resultou em um aumento nos níveis de NO 

produzido devido ao efeito imunoestimulador do LPS (Figura 22B). Além disso, verificou-se 

que o HEKL, nas concentrações de 1, 10 e 100 μg/mL, não promoveu uma redução significativa 

(p < 0,05; vs grupo controle positivo) nos níveis de NO produzido nos macrófagos RAW 264.7 

em função da imunoestimulação provocada pelo LPS. Entretanto, o HEKL na concentração de 

200 μg/mL, quando comparado ao grupo controle positivo, reduziu (p < 0,05) a produção de 

NO induzida pelo LPS nas células RAW 264.7 (Figura 22B), sugerindo um possível efeito 

anti-inflamatório e antioxidante desse extrato em concentrações mais elevadas. 

Não foi possível detectar a CI50 e a CE50 nos ensaios de viabilidade celular e de produção 

de NO, respectivamente. Os valores da CI50 e da CE50 do HEKL foram muito amplos sendo 

considerados, por sua vez, como maiores que 200 µg/mL. 
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Figura 22: Efeito do HEKL sobre a produção de NO nas células de macrófagos RAW 264.7.

 
Legenda: (A) - sem LPS. (B) - com LPS. Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. 
(n = 5). Grupo controle negativo - GCN; Grupo controle positivo - GCP. Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). 

 

4.2.3 Ensaios in vivo  
 

4.2.3.1 Toxicidade aguda (14 dias) 
 

Para realização do ensaio de toxicidade aguda, utilizou-se o guia 423 da OECD (2001). 

O método utiliza doses predefinidas e os resultados permitem que uma substância seja 

classificada de acordo com o GSH para a classificação de substâncias que causam toxicidade 

aguda (OECD, 2001). Devido ao uso tradicional da K. laciniata e a disponibilidade de 

informações sobre sua toxicidade que sugerem que a mortalidade é improvável no nível mais 

alto, a dose de 2000 mg/kg do peso corporal foi utilizada.  

Nessa investigação, não foram encontrados sinais e sintomas (screening hipocrático) de 

toxicidade nos animais experimentais após o tratamento com HEKL, na dose aguda de 2000 

mg/kg, durante o período de observação (14 dias) e nenhuma morte (n = 6) foi registrada 

(Tabela 6). Esses resultados mostram que a administração oral aguda da HEKL, não produz 

efeitos tóxicos que causem a morte do animal. Portanto, de acordo com o guia da OECD 

utilizado (OECD, 2001), é possível inferir que o HEKL se enquadra na categoria 5 de 

perigosidade do GHS. Além disso, estima-se que o DL50 do HEKL seja igual ou superior a 2000 

mg/kg. 
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Tabela 6: Efeito do HEKL no screening hipocrático dos camundongos tratados com 2000 mg/kg (v.o.) no ensaio de toxicidade aguda. 

PARÂMETROS 
0 min 5 min 10 min 30 min 4 h 24 h 7° dia 14° dia 

GCN HEKL GCN HEKL GCN HEKL GCN HEKL GCN HEKL GCN HEKL GCN HEKL GCN HEKL 
Atividade geral N N N N N N N N N N N N N N N N 
Frênito vocal N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Irritabilidade N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Resposta ao toque N N N N N N N N N N N N N N N N 
Aperto de cauda N N N N N N N N N N N N N N N N 
Contorção N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Endireitamento N N N N N N N N N N N N N N N N 
Tônus corporal N N N N N N N N N N N N N N N N 
Força de agarrar N N N N N N N N N N N N N N N N 
Ataxia N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Reflexo corneal N N N N N N N N N N N N N N N N 
Tremores N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Convulsões N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Straub N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Hipnose N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Anestesia N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Lacrimação N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Ptose N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Piloereção N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Respiração N N N N N N N N N N N N N N N N 
Nº de mortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: GCN = grupo controle negativo, HEKL = grupos tratados com hidroetanólico (50%) K. laciniata (2000 mg/kg), N = Normal, 
↑ = Aumentado, ↓ Diminuído, N.E. = Não encontrado; n = 6. 
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Verificou-se também porcentagem (%) de perda do peso corporal de cada camundongo, 

no 1°, 3°, 5°, 7° 9°, 11°, 13° e 14° dia. A média dos dados obtidos está exposta na Figura 23. 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa (p ≥ 0,05) entre os grupos de animais 

que receberam o HEKL (2000 mg/kg) em relação ao grupo controle negativo. 

 

Figura 23: Efeito do HEKL no peso corporal dos camundongos tratados com 2000 mg/kg 
(v.o.) no ensaio de toxicidade aguda. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEKL 2000 mg/kg (■) vs grupo controle negativo - GCN (●), 
para cada dia (two way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Quando comparado ao grupo controle, o grupo que recebeu o HEKL, na dose aguda de 

2000 mg/kg (v.o.), não apresentou influências significativas (p ≥ 0,05; vs grupo controle 

negativo) nos parâmetros analisados no teste campo aberto (movimentos ambulatórios 

espontâneos, a distância percorrida (cm), rearing, pulos, grooming, tempo (s) em que os 

animais permaneceram nas bordas e no centro da caixa, bolo fecais e urina) e na barra giratória 

(número de quedas e tempo de desempenho) (Tabela 7), com exceção no número de 

levantamentos (rearing) no primeiro dia (diminuição; p < 0,05). Isso aponta que, nos dias em 

que foram realizados os testes (1°, 7° e 14° dia após tratamento), o HEKL não demonstrou 

efeito importante no comportamento (ansiedade, exploração, estresse e conflito com o ambiente 

novo) e na coordenação motora do animal.  

 



110 

Tabela 7: Efeito do HEKL (2000 mg/kg; intragástrica - i.g.) nos testes de campo aberto e rota-rod em camundongos Swiss no ensaio de toxicidade 
aguda. 

PARÂMETROS 
TRATAMENTOS/DIA 

GCN HEKL (2000 mg/kg) 
1° Dia 2° Dia 3° Dia 1° Dia 2° Dia 3° Dia 

Campo aberto 
Movimento Espontâneo (n°) 143,5±12,21 111±14,69 118,83±10,15 121,83±12,08 96,33±6,05 112,16±10,96 
Distância Percorrida (cm) 1802,58±180,15 1460,83±193,25 1399,92±118,94 1495,19±158,54 1136,63±73,74 1325,52±129,83 
Rearing (n°)  24,83±3,16 14,33±1,68 17±3,16 ↓13,5±2,53* 12,33±1,33 14,83±2,71 
Pulos (n°) 9,16±2,32 5,16±1,18 3,5±0,84 8,33±1,17 3,33±1,21 4,5±1,11 
Grooming (n°) 4,5±0,67 3,5±0,67 6,5±1,23 6,83±1,19 3,5±0,76 6,16±0,98 
Tempo na borda da caixa (s) 287,16±2,93 280,83±3,08 284,83±2,67 286,83±2,62 281,66±4,39 280,83±4,33 
Tempo no centro da caixa (s) 11,83±2,93 18,16±3,08 14,16±2,67 12,16±2,62 17,33±4,39 18,16±4,33 
Bolos fecais (n°) 1,66±0,33 2,16±0,47 4,66±0,49 2,16±0,74 2,17±0,35 5,16±0,41 
Urina Ps As Ps Ps As Ps 
Rota-rod 
Tempo de desempenho (s) 180±0 180±0 180±0 180±0 180±0 180±0 
Falhas (n°) 1±0,36 0,5±0,34 0,16±0,16 1,33±0,33 0,33±0,21 0±0 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença estatística entre o grupo testado: HEKL 2000 
mg/kg vs grupo controle negativo - GCN, para cada dia (Teste t paramétrico, p < 0,05). Ps - presente; As - ausente.  
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Após o 14° dia da administração aguda do HEKL (v.o.), o sangue dos animais foi 

coletado por punção cardíaca para determinação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos. 

Os achados obtidos no grupo controle negativo foram considerados como referência para a 

análise dos dados do grupo teste (HEKL na dose de 2000 mg/kg). A avaliação dos parâmetros 

bioquímicos nas amostras obtidas dos camundongos foi realizada por meio da quantificação 

dos níveis séricos da glicose, triglicerídeos, colesterol total, ureia, creatinina, ALT, AST e 

albumina. A Tabela 8 expõe os resultados referentes aos parâmetros bioquímicos dos 

camundongos Swiss submetidos ao ensaio de toxicidade aguda. 

 

Tabela 8: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos Swiss fêmeas tratados com 
HEKL (2000 mg/kg; i.g.) no ensaio de toxicidade aguda. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEKL 2000 mg/kg vs grupo controle negativo - GCN (Teste t 
paramétrico, p < 0,05). 

 

Com base nos valores obtidos no grupo de referência, ou seja, grupo controle negativo 

(veículo - água), houve pequenas variações (aumento ou diminuição) em alguns parâmetros 

bioquímicos analisados, principalmente, na média dos níveis de ALT (diminuição) no grupo 

que recebeu a dose de 2000 mg/kg do HEKL. Entretanto, essas variações não possuem 

indicativos de importância clínica, uma vez que não foi observada diferença estatisticamente 

significativa (p ≥ 0,05) entre o grupo controle negativo e o grupo teste (HEKL 2000 mg/kg) 

tanto nos valores das transaminases quanto no valor da relação AST/ALT (Tabela 8). 

A determinação dos parâmetros sanguíneos (eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, 

VGM, HGM, CHGM, leucócitos global, neutrófilos, linfócitos e plaquetas) permitiu avaliar as 

possíveis alterações do sistema hematológico promovidas pelo HEKL. A Tabela 9 mostra os 

valores dos resultados do hemograma (eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas) no 

material coletado nos animais. Os camundongos Swiss, tratados com a dose de 2000 mg/kg 

(v.o.) do HEKL, apresentaram todos os parâmetros hematológicos próximos (p ≥ 0,05) aos do 

PARÂMETROS GCN HEKL 2000 mg/kg 
Glicose (mg/dL) 102,6±9,55 99,4±9,16 

Triglicerídeos (mg/dL) 133±5,23 125,8±7,55 
Colesterol Total (mg/dL) 94,6±6,08 90,2±3,77 

Ureia (mg/dL) 58,5±2,35 53±3,39 
Creatinina (mg/dL) 0,44±0,02 0,41±0,03 

AST (UI/L) 268,8±22,13 262,1±28,53 
ALT (UI/L) 98,5±26,61 83,5±28,01 

Relação AST/ALT 2,72±0,23 3,18±0,18 
Albumina (g/dL) 2,42±0,07 2,42±0,11 
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grupo de referência (grupo controle negativo). Foram observadas discretas alterações (aumento) 

no valor do eritrócito, do hematócrito e das plaquetas no grupo teste (HEKL 2000 mg/kg) após 

o 14° dia da administração do extrato, porém sem significância estatística (p ≥ 0,05; vs grupo 

controle negativo). 

 

Tabela 9: Parâmetros hematológicos obtidos do soro de camundongos Swiss fêmeas tratadas 
com HEKL (2000 mg/kg; i.g.) no ensaio de toxicidade aguda. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEKL 2000 mg/kg vs grupo controle negativo - GCN (Teste t 
paramétrico, p < 0,05). 

 

Logo após a eutanásia dos animais, o cérebro, o fígado, os rins, o coração, o pulmão e o 

baço de cada animal foram coletados, pesados e avaliados macroscopicamente. O peso relativo 

(g) dos órgãos foi determinado e expressos na Figura 24A. Não foi constatada nenhuma 

diferença significativa (p ≥ 0,05) entre o peso relativo dos órgãos coletados do grupo teste, 

HEKL na dose de 2000 mg/kg, quando comparado ao grupo controle negativo. Na avaliação 

macroscópica (Figura 24B), os achados do grupo controle negativo foram utilizados como 

referência para avaliação dos órgãos (cérebro, fígado, rins, coração, pulmão e baço) obtidos no 

grupo teste (HEKL 2000 mg/kg), sendo que nenhuma alteração macroscópica relevante foi 

observada entre eles. 

 

PARÂMETROS GCN HEKL 2000 mg/kg 
Eritrograma 

Eritrócitos (cél×106/μL) 8,42±0,66 9,68±0,31 
Hematócrito (%) 42,66±1,02 46,33±2,49 

Hemoglobina (g/dL) 14,06±0,37 17,4±1,81 
VGM (fL) 53,77±3,59 50,46±3,05 
HGM (pg) 17,79±1,36 19,16±2,45 

CHGM (g/dL) 32,65±0,58 35,83±4,28 
Leucograma 

Leucócitos totais (cél/μL) 3770±271,12 3705±419,11 
Neutrófilos (cél/μL) 543,6±57,04 595,2±83,79 
Linfócitos (cél/μL) 2935,2±334,14 3071,8±362,13 

Contagem de plaquetas 
Plaquetas (×103/μL) 589,16±34,72 625,83±58,13 
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Figura 24: Efeito do HEKL na variação do peso relativo (A) e avaliação macroscópica (B) 
dos órgãos dos camundongos no ensaio de toxicidade aguda (2000 mg/kg; i.g.). 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) entre o grupo testado: HEKL 2000 mg/kg vs grupo controle negativo - 
GCN, para cada órgão (Teste t paramétrico, p < 0,05). 
 

Para avaliar se o extrato promoveu dano oxidativo no fígado, foi realizada a 

determinação do conteúdo de MDA em um fragmento retirado do órgão. A Figura 25 mostra 

os níveis de MDA no fígado dos animais tratados com HEKL na dose de 2000 mg/kg. Nenhuma 

diferença estatística (p ≥ 0,05) foi observada entre o grupo teste e o grupo controle negativo. 
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Figura 25: Efeito do HEKL (2000 mg/kg; i.g.) nos níveis de MDA hepático dos 
camundongos no ensaio de toxicidade aguda. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). Grupo controle negativo 
– GCN. Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa (Teste t 
paramétrico, p < 0,05). 
 

4.2.3.2 Toxicidade subcrônica - doses repetidas por 28 dias 
 

Ao longo do ensaio de toxicidade aguda, não foram observados efeitos depressivos ou 

estimulantes sobre o SNA e SNC nos camundongos que receberam o HEKL na dose a 2000 

mg/kg do peso corporal. Apesar desses resultados, se considerou necessária a realização de 

outros estudos de toxicidade, cujo tratamento com a substância aconteça por um período mais 

prolongado corroborando com a relevância clínica dos dados do teste de toxicidade aguda 

apresentados. Para tanto, foi realizado o ensaio de toxicidade com doses repetidas, durante um 

período de 28 dias, conforme o guia 407 da OECD (2008).  

No ensaio de toxicidade subcrônica, grande parte dos animais (camundongos machos e 

fêmeas) que receberam o HEKL nas doses de 300 mg/kg e 600 mg/kg não demonstraram sinais 

e sintomas (screening hipocrático) de toxicidade durante o período de observação (28 dias) e 

nenhuma morte (n = 6) foi registrada (Tabela 10). Entretanto, nos minutos iniciais, observou-

se um pequeno aumento na atividade geral, com apresentação de movimentos circulares, reação 

de fuga e irritabilidade em alguns camundongos fêmeas tratados com o HEKL na dose de 600 

mg/kg (Tabela 10). Apesar disso, os resultados mostram que a administração oral da HEKL 

não produz efeitos tóxicos que levam à morte do animal.  
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Tabela 10: Efeito do HEKL no screening hipocrático dos camundongos Swiss machos e fêmeas (300 e 600 mg/kg; via i.g.) no ensaio de toxicidade 
subcrônica. 

PARÂMETROS AG FV Ir RT AC Ct En FA At RC Tr Co St Hi An La Pt Pi Re NM 

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
F

êm
ea

s GCN 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEKL 
300 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEKL 
600 mg/kg 

0 h ↑ N.E. ↑ N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
M

ac
ho

s GCN 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEKL 
300 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEKL 
600 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

Legenda: GCN = grupo controle negativo, HEKL = grupos tratados com hidroetanólico (50%) K. laciniata (300 e 600 mg/kg), N = Normal, 
↑ = Aumentado, ↓ Diminuído, N.E. = Não encontrado; n = 6. Atividade geral (AG); Frênito vocal (FV); Irritabilidade (Ir); Resposta ao toque (RT); 
Aperto de cauda (AC); Contorção (Ct); Endireitamento (En); Força de agarrar (FA); Ataxia (At); Reflexo corneal (RC); Tremores (Tr); Convulsões 
(Co); Straub (St); Hipnose (Hi); Anestesia (An); Lacrimação (La); Ptose (Pt); Piloereção (Pi); Respiração (Re); Número de mortes (NM). 
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O peso (g) e a porcentagem (%) de perda do peso corporal de cada camundongo (fêmeas 

e machos) foram registradas no 1°, 7°, 14°, 21° e 28° dia do teste de toxicidade subcrônica. A 

Figura 26 mostra a média dos dados obtidos, não sendo observada diferença estatisticamente 

significativa (p ≥ 0,05) entre os grupos de animais (fêmeas e machos) tratados com o HEKL 

(300 e 600 mg/kg) em relação ao grupo controle negativo. 

 
Figura 26: Efeito do HEKL no peso corporal dos camundongos Swiss machos e fêmeas (300 

e 600 mg/kg; via i.g.) no ensaio de toxicidade subcrônica.

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde a diferença 
estatística entre o grupo testado: HEKL 300 mg/kg (■) e 600 mg/kg (▲) vs grupo controle 
negativo - GCN (●), para cada dia e nos respectivos sexos (two way ANOVA seguido pelo teste 
Tukey, p < 0,05). 

 
Assim, como no ensaio de toxicidade aguda, os testes de campo aberto e o da barra 

giratória foram realizados na avaliação da toxicidade subcrônica do HEKL. A Tabela 11 

demonstra que, no primeiro dia do experimento, nos grupos dos camundongos fêmeas que 

receberam a dose de 300 e 600 mg/ do HEKL e machos tratados com HEKL 300 mg/kg 

constatou-se uma diminuição significativa (p < 0,05) no número de autolimpeza (grooming). 

Na segunda semana (dia 7) do ensaio realizado, o grupo dos camundongos machos tratados 

com HEKL dose de 300 e 600 mg/kg, foi observado um aumento significativo (p < 0,05) no 

número de movimentos espontâneo e distância percorrida (Tabela 11). 
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Tabela 11: Efeito do HEKL nos testes de campo aberto e rota-rod em camundongos Swiss machos e fêmeas (300 e 600 mg/kg, via i.g.) no ensaio 
de toxicidade subcrônica. 

Tratamentos/Dia 
Parâmetros 

Campo aberto Rota-rod 
ME (n°) DP (cm) Re (n°) Pu (n°) Gr (n°) TBC (s) TCC (s) BF (n°) Ur TDe (s) Fa (n°) 

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
F

êm
ea

s GCN 

1° Sem 140,6±18,71 1745,65±230,52 12,8±2,28 3,2±0,66 2,4±0,24 285±2,12 14±2,12 1,8±0,73 As 180±0,0 1,4±0,4 
2° Sem 141,8±11,07 1690,91±119,45 16,6±2,87 4,4±1,02 3,8±0,48 276±5,67 23±5,67 4,0±0,94 Ps - - 
3° Sem 125,6±12,85 1527,75±135,72 12,2±3,35 4,4±1,12 4,4±1,32 287±2,77 12±2,77 4,0±1,33 Ps - - 
4° Sem 107,6±12,59 1332,04±133,21 10,6±2,35 4,4±1,16 5,6±0,24 286±2,75 13±2,75 4,8±0,73 As - - 
5° Sem 127,6±14,93 1527,27±118,71 13,6±2,84 5,0±1,22 6,8±1,77 289±1,22 10±1,22 3,6±1,16 As   

HEKL 
300 

mg/kg 

1° Sem 148,2±17,82 1790,47±172,05 13,4±3,14 4,4±0,87 ↓0,6±0,41* 285±3,73 14±3,7 2,2±0,58 Ps 180±0,0 1,2±0,2 
2° Sem 145,6±14,58 1732,31±168,96 18,4±0,92 4,6±0,81 4,6±0,74 285±1,46 14±1,46 4,6±0,67 Ps - - 
3° Sem 131±12,24 1550,15±143,52 10,2±2,37 3,6±1,07 3,1±0,65 284±1,43 15±1,43 3,2±0,66 As - - 
4° Sem 112,2±11,35 1392,14±152,62 9,8±2,39 4,8±1,39 4,2±1,31 286±0,74 13±0,74 4,6±0,74 As - - 
5° Sem 124,6±13,15 1554,79±176,18 13,0±1,64 3,8±1,01 7,4±2,35 287±4,42 12±4,42 3,6±1,36 As   

HEKL 
600 

mg/kg 

1° Sem 154,2±10,57 1931,41±192,26 17,0±2,07 4,8±0,86 ↓0,8±0,37* 281±3,21 18±3,2 2,4±0,51 Ps 178±1,7 1,4±0,6 
2° Sem 127,0±8,29 1483,64±96,21 19,0±1,31 4,2±0,73 2,8±0,73 278±3,74 21±3,74 4,6±0,24 Ps - - 
3° Sem 151,2±15,28 1787,17±187,56 12,8±3,62 5,4±1,28 3,1±0,98 287±1,51 12±1,53 3,8±0,96 Ps - - 
4° Sem 107,0±14,64 1281,26±120,16 12,8±0,96 5,6±1,07 4,4±0,59 285±4,07 14±4,07 3,8±0,48 As - - 
5° Sem 124,2±12,03 1481,14±148,59 12,6±1,69 4,0±1,11 6,0±2,38 285±4,37 14±4,37 4,2±0,37 Ps   

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
M

ac
ho

s GCN 

1° Sem 156,2±7,65 1810,45±84,49 20,4±4,09 3,0±0,63 2,8±0,37 277±1,86 22±1,86 2,8±0,66 As 180±0,0 1,4±0,4 
2° Sem 119,6±7,73 1395,89±98,26 15,2±1,85 2,0±0,63 4,2±1,21 288±1,11 11±1,11 4,6±0,87 As - - 
3° Sem 130,8±14,72 1514,898±163,48 16,6±3,7 1,4±0,59 5,0±1,31 284±1,15 15±1,15 4±0,77 As - - 
4° Sem 143,2±12,19 1676,62±125,65 20,6±3,61 3,4±0,87 6,0±1,09 285±1,58 14±1,58 3,6±0,74 As - - 
5° Sem 124,6±14,07 1455,32±102,62 24,4±3,23 4,0±1,26 4,2±0,86 284±3,59 15±3,59 3,2±0,58 Ps   

HEKL 
300 

mg/kg 

1° Sem 174±13,46 1983,14±149,05 25,6±2,98 4,4±1,02 1,8±0,2 276±2,85 23±2,85 2,6±0,41 As 177±2,6 1,2±0,6 
2° Sem ↑155,4±8,64* ↑1730,67±99,15* 18,8±2,81 2,2±1,01 4,6±0,51 281±3,21 18±3,21 3,2±0,58 As - - 
3° Sem 147±21,25 1739,72±132,54 13,4±0,59 1,6±0,41 3,4±0,67 281±3,74 18±3,74 3,4±1,02 As - - 
4° Sem 151,2±15,11 1772,08±178,13 23,6±3,04 4,2±1,21 5,8±0,66 282±3,62 17±3,62 2,8±0,81 As - - 
5° Sem 149,2±14,14 1765,93±159,57 25,6±2,33 3,8±1,11 5,6±1,56 280±3,85 16±2,89 3,8±1,21 As   

HEKL 
600 

mg/kg 

1° Sem 167,2±15,36 1909,13±172,41 22,4±2,48 2,8±1,24 ↓0,8±0,20* 278±0,74 21±0,74 3,0±0,71 As 177±1,8 1,6±0,5 
2° Sem ↑127±9,35* ↑1456,91±112,12* 18,2±2,37 2,0±0,31 3,6±1,07 284±2,34 15±2,34 4,6±0,87 As - - 
3° Sem 139,4±6,97 1587,31±87,71 18,2±2,85 1,8±0,37 3,4±0,42 282±4,68 17±4,68 3,6±0,24 As - - 
4° Sem 140,6±11,62 1678,24±108,81 19,0±2,32 2,6±0,599 5,0±1,34 283±3,17 16±3,17 3,0±0,31 As - - 
5° Sem 126,6±15,44 1492,42±118,39 23,0±3,03 3,4±1,02 3,0±0,77 284±3,76 15±3,76 3,8±0,58 As   

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * correspondem a diferença estatística entre os grupos testes: HEKL 300 e 600 mg/kg vs 
grupo controle negativo - GCN, para cada semana e nos respectivos sexos (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Ps - presente; As - ausente. 
Movimento Espontâneo (ME); Distância Percorrida (DP); Rearing (Re); Pulos (Pu); Grooming (Gr); Tempo na borda da caixa (TBC); Tempo no centro da caixa 
(TCC); Bolos fecais (BF); Urina (Ur); Tempo de desempenho (T De); Falhas (Fa).
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Todavia, pôde-se verificar que, tanto nos camundongos machos quanto nas fêmeas, o 

HEKL, nas doses 300 e 600 mg/kg, não apresenta efeitos relevantes (p ≥ 0,05; vs grupo controle 

negativo) em quase todos os parâmetros analisados no teste campo aberto (movimentos 

ambulatórios espontâneos, a distância percorrida (cm), rearing, pulos, grooming, tempo (s) em 

que os animais permaneceram nas bordas e no centro da caixa, bolo fecais e urina) e no rota-

rod (número de quedas e tempo de desempenho) (Tabela 11). Isso aponta que, nos dias em que 

se realizou os testes (dia 1, 7, 14, 21, 28), o HEKL não demonstrou efeito importante no 

comportamento do animal em relação à ansiedade, à exploração, ao estresse e ao conflito com 

o ambiente novo e em sua coordenação motora. 

Tanto nos camundongos machos quanto fêmeas, foram observadas leves variações 

(aumento ou diminuição) nos parâmetros bioquímicos analisados entre os grupos tratados com 

HEKL (300 e 600 mg/kg). Todavia, essas variações não possuem indicativos de importância 

clínica, uma vez que não foi observada diferença estatisticamente significativa (p ≥ 0,05) entre 

o grupo controle negativo e os grupos testes (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos Swiss machos e fêmeas 
tratados com HEKL no ensaio de toxicidade subcrônica. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) entre os grupos testados: HEKL 300 e 600 mg/kg vs controle negativo - 
GCN, nos respectivos sexos (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

Camundongos Swiss Fêmeas GCN 
HEKL 

300 mg/kg 
HEKL 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Glicose (mg/dL) 214±9,73 201,6±7,28 216,4±14,77 
Triglicerídeos (mg/dL) 70,2±2,81 77,2±4,78 78±3,65 

Colesterol Total (mg/dL) 77±4,18 81,4±4,42 78±5,01 
Ureia (mg/dL) 36,4±1,24 38,25±2,65 34,6±1,66 

Creatinina (mg/dL) 0,37±0,05 0,37±0,12 0,38±0,04 
AST (UI/L) 165±24,26 199,6±40,24 162,6±25,49 
ALT (UI/L) 42±11,47 49±11,67 42,4±7,99 

Relação AST/ALT 4,49±0,93 4,89±0,98 4,31±0,87 
Albumina (g/dL) 2,08±0,07 2,27±0,08 2,21±0,14 

Camundongos Swiss Machos GCN 
HEKL 

300 mg/kg 
HEKL 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Glicose (mg/dL) 196,5±15,16 182,8±12,43 203,8±9,11 
Triglicerídeos (mg/dL) 120,6±8,11 122,6±7,56 120,6±7,47 

Colesterol Total (mg/dL) 94,8±10,69 102,6±3,09 105,4±4,76 
Ureia (mg/dL) 51±3,62 52±3,03 52,4±2,75 

Creatinina (mg/dL) 0,28±0,03 0,21±0,02 0,23±0,03 
AST (UI/L) 241,75±34,49 239,2±40,56 240,2±36,68 
ALT (UI/L) 80±13,77 70,2±7,32 74±14,26 

Relação AST/ALT 3,47±0,48 3,63±0,75 3,61±0,69 
Albumina (g/dL) 1,79±0,09 1,74±0,03 1,78±0,07 
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A Tabela 13 expõe os dados dos resultados do hemograma (eritrograma, leucograma e 

contagem de plaquetas) no material coletado nos animais.  

 

Tabela 13: Parâmetros hematológicos obtidos do soro de camundongos Swiss machos e fêmeas 
tratados com HEKL no ensaio de toxicidade subcrônica. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) entre o grupo testado: HEKL 300 e 600 mg/kg vs grupo controle negativo 
- GCN, nos respectivos sexos (one way ANOVA seguida pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Os camundongos Swiss fêmeas e machos tratados com o HEKL nas doses de 300 e 600 

mg/kg (gavagem) apresentaram valores dos parâmetros hematológicos avaliados (eritrócitos, 

hematócrito, hemoglobina, VGM, HGM, CHGM, leucócitos e plaquetas) próximos (p ≥ 0,05) 

aos dos seus respectivos grupos de referências (grupo controle negativo). Porém, tanto nos 

camundongos machos quanto fêmeas que receberam por gavagem o HEKL a 300 e 600 mg/kg, 

constatou-se uma diminuição significativa (p < 0,05; vs grupo controle negativo) no número de 

Camundongos Swiss Fêmeas GCN 
HEKL 

300 mg/kg 
HEKL 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Eritrograma  
Eritrócitos (cél×106/μL) 8,21±0,53 7,45±0,22 7,97±0,32 

Hematócrito (%) 45,76±2,92 41,28±2,68 41,86±1,37 
Hemoglobina (g/dL) 14,44±0,94 13,54±0,51 14,14±0,65 

VGM (fL) 53,8±1,31 51,8±1,21 51±0,44 
HGM (pg) 17,28±0,22 18,48±0,62 17,78±0,22 

CHGM (g/dL) 31,51±0,11 33,46±0,95 33,31±0,85 
Leucograma  
Leucócitos totais (cél/μL) 5780±336,74 ↓3520±549,90* ↓3380±253,77* 

Neutrófilos (cél/μL) 381,22±58,38 400,86±77,98 405,08±41,72 
Linfócitos (cél/μL) 4830,32±215,85 ↓2991,2±507,26* ↓2864,7±202,29* 

Contagem de plaquetas  
Plaquetas (×103/μL) 697±15,46 650,8±52,98 757,4±30,32 

Camundongos Swiss Machos GCN 
HEKL 

300 mg/kg 
HEKL 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Eritrograma  
Eritrócitos (cél×106/μL) 7,76±0,49 8,22±0,38 7,51±0,84 

Hematócrito (%) 39,06±2,19 41,06±2,61 38,58±4,33 
Hemoglobina (g/dL) 12,26±0,72 13,52±0,55 12,86±0,91 

VGM (fL) 50,4±0,51 52,6±1,07 51,2±1,39 
HGM (pg) 16,7±0,54 17,38±0,22 17,54±0,68 

CHGM (g/dL) 32,21±0,32 32,46±0,72 33,32±0,83 
Leucograma  
Leucócitos totais (cél/μL) 6740±713,16 ↓4300±314,64* ↓3900±541,77* 

Neutrófilos (cél/μL) 837,52±236,41 755,71±19,45 775,62±32,03 
Linfócitos (cél/μL) 4675,04±393,03 ↓3402,02±317,01* ↓2881,5±135,89* 

Contagem de plaquetas  
Plaquetas (×103/μL) 914,4±36,86 808,8±50,76 871,6±34,61 
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leucócitos totais, devido a uma redução com significância estatística (p < 0,05; vs grupo 

controle negativo) do linfócitos (Tabela 13). Desse modo, pôde-se constatar que a utilização 

por dias contínuos (28 dias) do HEKL provoca uma imunomodulação nos camundongos com 

redução de algumas células de defesa como os linfócitos. 

Após 28° dia da administração oral do HEKL ou veículo os animais foram eutanasiados 

e o cérebro, o fígado, os rins, o coração, o pulmão e o baço de cada animal foram coletados, 

pesados e avaliados macroscopicamente.  

O peso relativo (g) dos órgãos dos animais foi calculado e demonstrado na Figura 27A 

(fêmeas) e 27B (machos). Não foi observado nenhuma diferença estatisticamente significativa 

(p ≥ 0,05) entre o peso relativo dos órgãos coletados dos grupos testes (HEKL 300 e 600 mg/kg), 

quando comparado ao grupo controle negativo. A avaliação macroscópica dos órgãos (Figura 

27C-D) dos grupos controle negativo foi utilizada como referência, para seus respectivos sexos, 

na análise dos órgãos (cérebro, fígado, rins, coração, pulmão e baço) obtidos nos grupos dos 

animais tratados com HEKL 300 e 600 mg/kg (fêmeas e machos), sendo que nenhuma alteração 

macroscópica relevante foi observada entre os grupos. 
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Figura 27: Efeito do HEKL na variação do peso relativo (A-B) e avaliação macroscópica (C-D) dos órgãos dos camundongos no ensaio de 
toxicidade subcrônica. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença estatística (p < 0,05) entre os grupos testados: 
HEKL 300 e 600 mg/kg vs grupo controle negativo - GCN para cada órgão, nos respectivos sexos (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05).
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Em ambos os sexos se averiguou a capacidade do extrato em ocasionar dano oxidativo 

no fígado dos animais. Para isso, foi realizada a determinação do conteúdo de MDA em um 

fragmento retirado do referido órgão. A Figura 28 mostra os níveis de MDA no fígado dos 

animais fêmeas e machos tratados com HEKL na dose de 300 e 600 mg/kg. Nenhuma diferença 

estatística (p ≥ 0,05) foi observada entre os grupos testes e os seus respectivos grupos controle. 

 

Figura 28: Efeito do HEKL nos níveis de MDA hepático dos camundongos no ensaio de 
toxicidade subcrônica. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). Grupo controle negativo 
– GCN. Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa, nos respectivos 
sexos (one way ANOVA seguida pelo teste Tukey, p < 0,05). 
 

4.2.3.3 Efeito quimiopreventivo do HEKL na colite induzida por DNBS em ratos 
 

O presente estudo também avaliou os efeitos anti-inflamatórios intestinais in vivo de um 

extrato das folhas de K. brasiliensis. Nos ratos Wistar com colite induzida não tratados (DNBS 

controle), após a administração via retal do DNBS (dia 3), observou-se uma perda significativa 

de peso nos animais (dia 5; p < 0,05; Figura 29A), acompanhada de diarreia e hemorragia, 

quando comparados ao grupo não colítico. Esses parâmetros (perda de peso, consistência das 

fezes e presença ou não de sangramento) foram utilizados na determinação do DAI. A avaliação 

do DAI (Figura 29B) evidenciou que o DNBS induziu a inflamação intestinal. 
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Figura 29: Avaliação do aumento ou diminuição (%) do peso (A) e o DAI (B) dos ratos 
Wistar com colite induzida por DBNS e tratados com o HEKL. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com símbolos 
diferentes: #,*,ɸ diferem estatisticamente vs não colítico, vs DNBS controle e vs SSZ 250 mg/kg, 
respectivamente (two way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Os escores macroscópicos, que levaram em consideração a presença de úlceras, tamanho 

da lesão, hiperemia e espessura da parede do cólon forneceram evidências complementares 

sobre a sensibilidade dos ratos Wistar ao DNBS. Na análise macroscópica, constatou-se a 

presença de uma extensa área de inflamação e ulceração (Figura 30A), elevada pontuação no 

EDMa (Figura 30B) e aumento significativo na média da relação peso/comprimento do colón 

(p < 0,05; Figura 30C) quando comparado ao grupo saudável. 

No modelo DNBS, a administração dos extratos HEKL 50 e 100 mg/kg e da SSZ 250 

mg/kg controlaram a diminuição de peso dos animais (Figure 29A). Além disso, ambos 

extratos HEKL (50 e 100 mg/kg) e a SSZ (250 mg/kg), exerceram um efeito preventivo frente 

à inflamação intestinal, como evidenciado pela redução significativa do DAI em relação ao 

DNBS controle (p < 0,05; Figure 29B), atenuaram significativamente o dano macroscópico 

(Figure 30A), com redução dos valores do EDMa (Figure 30B) e apresentaram menor valor 

na relação peso/comprimento do cólon (Figure 30C), quando comparados ao grupo DNBS 

controle (p < 0,05). 

  



124 

Figura 30: Avaliação macroscópica (A), do EDMa (B) e a relação peso/comprimento do 
cólon (C) dos ratos Wistar com colite induzida por DBNS e tratados com o HEKL. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05).  

 

Nesta investigação, foi evidente que o DNBS alterou os níveis de vários dos marcadores 

inflamatórios (Figura 31A) e oxidativos (Figura 31B) analisados. A inflamação do colón foi 

associada a um elevação da atividade da MPO (Figura 31A1), da produção das citocinas pró-

inflamatórias TNF-α (Figura 31A2) e IL-1β (Figura 31A3) e dos níveis de MDA 

(Figura  31B1) e ao declínio do conteúdo de GSH (Figura 31B3). Estes dados foram 

constatados nos ratos com colite induzida pelo DNBS sem tratamento quando comparados aos 

não colíticos, encontrando-se uma diferença significativa entre os grupos (p < 0,05). 

Por sua vez, nos animais com colite induzida pelo DNBS tratados, o efeito anti-

inflamatório intestinal e antioxidante do extrato HEKL (50 mg/kg ou 100 mg/kg) e da SSZ 

(250 mg/kg) foi confirmado por meio da análise desses marcadores do processo inflamatório 

(MPO, TNF-α e IL-1β; Figura 31A1-3) e oxidativo (MPO e GSH; Figura 31B1-2), os quais 

apresentaram uma melhoria significativa em relação ao grupo DNBS controle (p < 0,05). O 

HEKL (50 e 100 mg/kg) não difere estatisticamente (p ≥ 0,05) com a SSZ 250 mg/kg. 
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Figura 31: Efeito do HEKL nos marcadores de inflamação (A): MPO (A1), TNF-α (A2) e IL-
1β (A3) e marcadores do estresse oxidativo (B): MDA (B1) e GSH (B2) na colite induzida 

por DBNS em ratos Wistar. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). 

 

O processo inflamatório intestinal induzido pelo DNBS (25 mg; via intracolônica) 

também foi caracterizada, no grupo DNBS controle, pela suprarregulação (up-regulation) 

significativa (p < 0,05) da expressão gênica dos marcadores da inflamação: NF-κB p65 e 

ICAM-1 (Figura 32A1-2) e da infrarregulação (down-regulation) significativa (p < 0,05) da 

expressão gênica dos marcadores envolvidos na manutenção da barreira: ZO-1, ocludina e 

MUC-2 (Figura 32B1-3) quando comparados ao grupo não colítico.  

O tratamento dos animais colíticos com HEKL (50 ou 100 mg/kg) e SSZ (250 mg/kg) 

resultou em uma diminuição significativa (p < 0,05) da expressão de mRNA dos marcadores 

da inflamação NF-κB p65 e ICAM-1 (Figura 32A1-2) em comparação com o grupo DNBS 

controle. Ao confrontar com DNBS controle constatou-se que nos marcadores relacionados a 

proteção da mucosa intestinal o extrato e a SSZ favoreceram a suprarregulação (up-regulation) 

da expressão gênica de ZO-1, ocludina e MUC-2 (Figura 32B1-3) nos animais tratados. Nos 

marcadores analisados (Figura 32) o extrato HEKL (50 ou 100 mg/kg) apresentou resposta não 

estatisticamente distinta a SSZ 250 mg/kg (p > 0,05). 
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Figura 32: Efeito do HEKL na expressão gênica dos marcadores de inflamação (A): NF-κB 
p65 (A1) e ICAM-(A2) e marcadores de barreira (B): ZO-1 (B1), ocludina (B2) e MUC-2 

(B3) na colite induzida por DBNS em ratos Wistar. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). 

 

Na análise histopatológica (Figura 33) ao confrontar a estrutura do cólon obtido dos 

ratos saudáveis (grupo não colítico; Figura 33A) com os segmentos obtidos nos animais do 

grupo DNBS controle (Figura 33B), verificou-se nas amostras sinais de inflamação transmural 

intensa, envolvendo tanto as camadas da mucosa quanto da submucosa. Constatou-se uma 

ulceração extensa, que afetou a maior parte da superfície do cólon e resultou na destruição quase 

completa das criptas, na atrofia e redução das células caliciformes, significativa perda da 

citoarquitetura tecidual, infiltração grave de leucócitos, edema e exsudato intenso.  

A utilização preventiva do HEKL a 50 e 100 mg/kg e da SSZ a 250 mg/kg atenuaram o 

impacto do dano colônico induzido pelo DNBS (Figura 33C-E), promoveram a regeneração 

epitelial e preservação da citoarquitetura da mucosa com a presença de células caliciformes 

além de reduzirem a infiltração de células inflamatórias (considerada leve a moderada com 

distribuição focal) e o edema na mucosa do cólon. Ademais, ao comparar os grupos com colite 

induzida por DNBS não tratados com os animais colíticos tratados foi evidenciado uma redução 

significativa (p < 0,05) no escore histopatológico com recuperação das lesões do cólon 
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(Figura 33F). O HEKL (50 e 100 mg/kg) não difere estatisticamente (p ≥ 0,05) com a SSZ 250 

mg/kg. 

 

Figura 33: Características histopatológicas de amostras representativas de tecido colônico 
dos ratos Wistar com colite induzida por DNBS tratados com HEKL. 

 

Legenda: Fragmento do cólon cortado na direção transversal e corado com 
hematoxilina/eosina; escala 100 μm: não colítico (A), DNBS controle (B), HEKL 50 e 100 
mg/kg (C)-(D), SSZ 250 mg/kg (E) e o EDMi (F). Camadas intestinais normais (), colite 
ativa difusa com erosões superficiais, edema estromal, inflamação a com denso infiltrado de 
células inflamatórias e intensa (), moderada () ou leve () ulceração na mucosa e perda de 
células caliciformes ().Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos 
com diferentes letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo 
teste Tukey, p < 0,05).  

 

A triagem histopatológica foi seguida com a imunomarcação de anticorpos para 

observação do NF-κB p65, IL-17, ciclo-oxigenase-2 (COX-2) e iNOS (Figura 34A-P). Após a 

análise da imunomarcação dos marcadores envolvidos nos processos inflamatórios, observou-

se que, quando comparados ao grupo DNBS controle, nos animais dos grupos submetidos ao 

tratamento com o HEKL na dose de 100 mg/kg (modelo DNBS), o extrato e a SSZ promoveram 
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uma diminuição na imunorreação dos anticorpos NF-kB p 65, IL-17, COX-2 e iNOS (Figura 

34A-P).  

 

Figura 34: Análise imuno-histoquímica das amostras representativas de tecido colônico dos 
ratos Wistar com colite induzida por DNBS tratados com HEKL. 

 

Legenda: Escala 100 μm. Os grupos não colíticos (A-D), DNBS (E-H), HEKL 100 mg/kg (I-
L) e SSZ 250 mg/kg (M-P) foram analisados por imunorreatividade para NF-κB p65, IL-17, 
COX-2 e iNOS. As setas indicam reatividade do anticorpo,  indicam área de intensa 
infiltração de células inflamatórias, as áreas pontilhadas indicam ulceração. Os dados estão 
apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes letras indicam que há 
diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 
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Essas análises foram utilizadas na aplicação dos pontos para o escore imuno-

histoquímico (Figura 34Q-T). Nos escores imuno-histoquímicos do grupo tratado com HEKL 

100 mg/kg foram constatados significância estatística (p < 0,05; vs DNBS controle), ou seja, 

uma diminuição da pontuação para os marcadores analisados, exceto em COX-2 (p ≥ 0,05; vs 

DNBS controle). O HEKL 100 mg/kg não apresentou diferença estatística (p ≥ 0,05) com a 

SSZ 250 mg/kg exceto no escore imuno-histoquímico do marcador iNOS. 

 

4.2.3.4 Efeito anti-inflamatório intestinal do HEKL na colite induzida por DSS em 
camundongos 

 

Quando comparados ao grupo não colítico, a administração contínua por 6 dias 

consecutivos do DSS a 3% diluído em água potável (ad libitum) pôde induzir nos camundongos 

não tratados (DSS controle) alguns sintomas que refletiram claramente no seu status fisiológico 

como a perda significativa (p < 0,05) de peso corporal (Figura 35A) nos dias 6-9 e a presença 

de diarreia e hemorragia. Com base nessas características clínicas representativas, o DAI 

(Figura 35B) foi utilizado para avaliar a evolução da inflamação intestinal e a atividade 

terapêutica da HEKL. 

 

Figura 35: Avaliação do aumento ou diminuição (%) do peso (A) e o DAI (B) dos 
camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS e tratados com o HEKL. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com símbolos 
diferentes: #,* diferem estatisticamente vs não colítico e vs DSS controle, respectivamente (two 
way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

No entanto, os animais tratados com o HEKL, nas doses de 100 e 200 mg/kg, exibiram 

uma perda de peso inferior ao observado no grupo DSS controle (Figura 35A). Como 

apresentado na Figura 35B, a partir do dia 7, a pontuação do DAI nos camundongos do grupo 
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DSS controle está significativamente mais elevada (p > 0,05) em comparação com os grupos 

tratados com o HEKL (100 e 200 mg/kg). 

Visando corroborar com o efeito benéfico demonstrado pelo extrato na evolução da 

doença nos camundongos C57BL/6J avaliou-se, após a eutanásia dos animais, a intensidade da 

inflamação e o dano macroscópica no cólon (Figura 36A), assim como sua relação 

peso/comprimento (Figura 36B). Ao correlacionar os grupos que receberam o HEKL nas doses 

de 100 e 200 mg/kg com o grupo DSS controle, verificou-se uma redução na amplitude da área 

inflamada e dos danos no colón (Figura 36A) dos animais tratados om HEKL e uma diferença 

significativa (p > 0,05; vs DSS controle) na relação peso/comprimento do colón (Figura 36B). 

 

Figura 36: Avaliação macroscópica (A) e a relação peso/comprimento do cólon (B) dos 
camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS e tratados com o HEKL. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). 

 

No ensaio utilizando o DSS como indutor da inflamação intestinal a produção de 

mediadores da inflamação: TLR-4, MCP-1, MIP-2, ICAM-1, TNF-α, IL-1β e IL-6 

(Figura 37A1-7) e de oxidação: iNOS (Figura 37B1) alterou-se significativamente (p < 0,05) 

no grupo DSS controle em comparação com o grupo não colítico. Por sua vez, o extrato HEKL, 

nas doses de 100 e 200 mg/kg, reduziu a expressão de mRNA dos marcadores da inflamação 

TLR-4, MCP-1, MIP-2, ICAM-1, TNF-α, IL-1β e IL-6 (Figura 37A1-7) e do estresse oxidativo 
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iNOS (Figura 37B1) em relação ao grupo DSS controle, apresentando significância estatística 

(p < 0,05) em todas as proteínas avaliadas, exceto em MIP-2 (p ≥ 0,05; vs DSS controle).  

 

Figura 37: Efeito do HEKL nos marcadores de inflamação (A): TLR-4 (A1), MCP-1 (A2), 
MIP-2 (A3), ICAM-1(A4), TNF-α (A5), IL-1β (A6), IL-6 (A7) e marcadores do estresse 

oxidativos (B): iNOS (B1) na colite induzida por DSS em camundongos C57BL/6J. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). 

 

No caso dos marcadores envolvidos na manutenção da barreira e proteção da mucosa 

intestinal: TFF-3, villin, MUC-2, MUC-3, ZO-1 e ocludina (Figura 38A), o DSS ocasionou 

uma regulação negativa (down-regulation) significativa (p < 0,05) na expressão gênica das 

proteínas avaliadas. O tratamento com o HEKL na dose de 100 e 200 mg/kg promoveu o 
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aumento (up-regulation) da expressão proteica do TFF-3, villin, MUC-2 e MUC-3 

(Figura 38A1-4) de forma significativa (p < 0,05) quando confrontado com o grupo DSS 

controle. Ademais, verificou-se uma elevação na expressão gênica (up-regulation) da proteína 

ZO-1 e ocludina 3 (Figura 38A5-6), entretanto esse aumento não apresentou relevância 

estatística (p ≥ 0,05).  

 

Figura 38: Efeito do HEKL nos marcadores de barreira (A): TFF-3 (A1), villin (A2), MUC-2 
(A3), MUC-3 (A4), ZO-1 (A5) e ocludina (A6) na colite induzida por DSS em camundongos 

C57BL/6J. 

 
Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05).  

 

Os resultados demonstrados sugerem que o extrato da K. laciniata pode regular 

beneficamente as expressões de mediadores pró-inflamatórias, oxidativos e protetores 

intestinal, fornecendo evidências para a possível remissão de necrose de células epiteliais, 

edema e infiltração de neutrófilos a ser confirmada na avaliação histopatológica (Figura 39). 

Utilizando-se a estrutura do cólon dos camundongos C57BL/6J saudáveis (Figure 39A) como 

referência foi possível perceber a presença de sinais de intensa inflamação nos segmentos 

colônicos dos animais do grupo DSS controle (Figure 39B). O processo inflamatório envolveu 

tanto as camadas da mucosa quanto da submucosa. Além disso, verificou-se lesões no tecido 
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do cólon, incluindo ulceração extensa, edema, perda de células caliciformes e destruição quase 

completa das criptas.  

 

Figura 39: Características histopatológicas de amostras representativas de tecido colônico 
dos camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS tratados com HEKL. 

 

Legenda: Fragmento do cólon cortado na direção transversal e corado com 
hematoxilina/eosina; escala 50 μm: não colítico (A), DSS controle (B), HEKL 100 e 200 mg/kg 
(C)-(D) e o EDMi (E). Camadas intestinais normais (), colite ativa difusa com erosões 
superficiais, edema estromal, inflamação a com denso infiltrado de células inflamatórias e 
intensa (), moderada () ou leve () ulceração na mucosa e perda de células caliciformes 
().Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes letras 
indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Com o tratamento com o HEKL nas doses de 100 e 200 mg/kg (Figure 39C-D) pôde-

se observar que o extrato proporcionou uma proteção ao cólon contra o impacto do dano 

tecidual induzido pelo DSS e se mostrou capaz de reduzir a infiltração de células inflamatórias 

e o edema na mucosa, seguido de uma regeneração epitelial. Ao comparar os grupos tratados 

(HEKL 100 e 200 mg/kg) com o grupo dos camundongos colíticos não tratados foi possível 

observar uma diminuição significativa (p < 0,05) no EDMi (Figure 39E).  

No estudo o DSS, a eficácia do extrato também foi evidenciada pela avaliação da 

imunomarcação dos anticorpos NF-kB p 65, IL-17, COX-2 e iNOS (Figure 40) nas amostras 

coletadas. O DSS induziu um aumento expressivo (vs grupo não colítico) da imunorreatividade 

dos biomarcadores utilizados (Figure 40). Já nos grupos que receberam o HEKL na dose 100 

mg/kg verificou-se uma diminuição na imunorreação de NF-κB p65, IL-17, COX-2 e iNOS 

(Figure 40) em relação ao DSS controle. Ao confrontar o escore imuno-histoquímico 
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(Figura 40M-P) do grupo HEKL 100 mg/kg com o grupo DSS controle detectou-se uma 

redução com importância estatística (p < 0,05) da pontuação para cada proteína analisada, 

exceto em COX-2 (p ≥ 0,05). 

 

Figura 40: Análise imuno-histoquímica das amostras representativas de tecido colônico dos 
camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS tratados com HEKL. 

 

Legenda: Escala 50 μm. Os grupos não colíticos (A-D), DNBS (E-H) e HEKL 200 mg/kg (I-
L) foram analisados por imunorreatividade para NF-κB p65, IL-17, COX-2 e iNOS. As setas 
indicam reatividade do anticorpo,  indicam área de intensa infiltração de células 
inflamatórias, as áreas pontilhadas indicam ulceração. Os dados estão apresentados como média 
± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa (one way 
ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05).  
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4.3 Discussão 

 

Os ensaios in vitro e in vivo realizados permitiram confirmar a segurança do extrato 

obtido das folhas da espécie K. laciniata (HEKL), após administração de dose única e doses 

repetidas (28 dias), bem avaliar sua atividade na inflamação intestinal induzida por agentes 

químicos, DNBS ou DSS, em roedores, ratos Wistar e camundongos Swiss, respectivamente. 

Em relação aos constituintes químicos das folhas da K. laciniata, a maioria dos estudos indica 

a presença de compostos fenólicos, principalmente os flavonoides. Nessa investigação, foi 

determinado o teor dos fenois e dos flavonoides totais no HEKL. Os resultados alcançados se 

assemelharam aos trabalhos executados com plantas do gênero Kalanchoe encontrados e 

discutidos na literatura (ASIEDU-GYEKYE et al., 2012; BHATTI et al., 2012; MAJAZ et al., 

2011; MAYORGA et al., 2019). 

Mayorga et al. (2019) realizaram a determinação do CTF e do conteúdo de flavonoides 

totais em três diferentes preparações hidroetanólicas (30%, 50% e 70%) das folhas frescas da 

K. laciniata coletadas nos meses de janeiro e setembro na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os 

pesquisadores relatam que observaram pequenas variações nos valores do teor de fenois (em 

mg de ácido tânico/g do extrato) e flavonoides totais (em mg de rutina/g do extrato) entre os 

extratos, sendo que os maiores resultados foram exibidos nas preparações de 50% 

(28,16±0,07 mg de ácido tânico/g; 15,44±0,19 mg de rutina/g) e 70% (30,11±0,27 mg de ácido 

tânico/g; 16,95±0,05 mg de rutina/g) do mês de janeiro.  

Na presente tese foram observados maiores teores de fenois (75,1±6,32 mg de ácido 

gálico/g do extrato) e flavonoides (37,4±4,82 mg de quercetina/g do extrato) totais no HEKL 

quando comparadas aos dados apresentados por Mayorga et al (2019). Essa variação dos 

resultados pode estar relacionada à diferença do local de coleta em diferentes regiões do país 

(Nordeste e Sudeste) e a sazonalidade. 

O perfil cromatográfico obtido por UFLC-DAD do HEKL apresentou um perfil 

cromatográfico complexo. Essa espécie K. laciniata vem sendo pesquisada por nosso grupo de 

pesquisa (PNBio) ao longo dos últimos anos e com bases nestes estudos realizados 

(FERNANDES et al., 2016; DE ARAÚJO et al., 2018) e ao comparar com a literatura 

(MARKHAM; MABRY, 1975), verificou-se que, em sua maioria, os espectros UV analisados 

foram semelhantes aos flavonoides, principalmente aos glicosilados derivados da patuletina. Os 

derivados de patuletina ligados a ramnoses acetiladas são considerados potenciais candidatos a 

marcadores específicos da K. laciniata, pois, até o momento, sua presença foi descrita somente 

nessa espécie vegetal (COSTA et al., 1994) e na K. gracilis (CHIUNG-SHEUE LIU et al., 
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1989). O isolamento e a caracterização dos derivados da patuletina, bem como de outros 

flavonoides ativos (3,7-di-O-α-L-raminopiranosil 8-metoxiquercetina, 3,7-di-O-ramnosil 8-

metoxicanferol e 3-O-α-L-ramnopiranosil-3,3’,4’,5,7-pentaidroxi 8-metoxiflavona, eupafolina-

O- hexosideo-di-O- deoxi-hexosídeo, eupafolina-di-O- deoixi-hexosídeo, eupafolina-O- deoxi- 

hexosídeo-O- acetil- deoxi-hexosídeo) já foram relatados por Costa et al. (1994), Trevisan et 

al. (2006), Costa et al. (2015), Fernandes et al. (2016), de Araújo et al. (2018), dentre outros.  

Recentemente, Costa et al. (2015) isolaram o flavonoide patuletina 3-O-α-L-

ramnopiranosil-7-O-α-L- ramnopiranosídeo do extrato hidroetanólico (50%) das folhas da K. 

laciniata. Além disso, os autores desenvolveram e validaram uma metodologia analítica por 

CLAE-EM para a quantificação de flavonoides nessa planta, o que é de suma importância para 

a avaliação da qualidade de um produto derivado da K. laciniata. O método analítico empregado 

na presente pesquisa, o qual foi fundamentado na metodologia proposta por Costa et al. (2015) 

e Fernandes et al. (2016), foi utilizado como base para a investigação dos compostos 

majoritários no HEKL pela técnica de UFLC-DAD.  

Trabalhos anteriores já realizados pelo nosso grupo de pesquisa obtiveram a 

caracterização do perfil cromatográfico do extrato das folhas da K. laciniata obtidos com a 

mesma solução extrativa dessa tese (FERNANDES et, 2016). Os constituites químicos 

identificados foram em sua grande maioria derivados glicosilados das agliconas patuletina e 

eupafolina sendo que o grupo PNBio conseguiu isolar alguns destes compostos para utiliza-los 

como padrões. No entanto, por ter sido coletado em períodos diferentes existe a necessidade da 

avaliação do perfil fitoquímico do HEKL, mas em decorrência da pandemia vivenciada no ano 

de 2020, até a conclusão dessa tese de doutorado não foi possível realizar a validação da 

metodologia analítica por UFLC-DAD elaborada e a conclusão da caracterização dos 

constituintes químicos da amostra coletada e do extrato obtido para a realização desta 

investigação. 

Apesar do uso da K. laciniata na medicina tradicional (CARTAXO; DE ALMEIDA 

SOUZA; DE ALBUQUERQUE, 2010; COS et al., 2002; DE ALBUQUERQUE et al., 2007a; 

HUBERT et al., 2013; MEIRELLES, 2019) e dos estudos referentes à segurança da utilização 

de suas folhas (FONDJO et al., 2012; FONSECA, 2014; FONSECA et al., 2018; KUETE et 

al., 2017; SILVA, 2007), se fez necessária a determinação da toxicidade in vitro e in vivo do 

HEKL, visto que objetiva-se, futuramente, o desenvolvimento de um novo fitoterápico à base 

desse extrato.  

Ensaios de citotoxicidade são importantes em experimentos in vitro para triagem de 

compostos com atividade biológica. As células respondem ao estresse tóxico ocasionado por 
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diferentes substâncias alterando funções básicas e vitais para a sua sobrevivência como: taxa 

metabólica, crescimento celular ou transcrição gênica. Células metabolicamente ativas possuem 

desidrogenases mitocondriais capazes de converter MTT em formazan, gerando uma mudança 

de coloração diretamente proporcional ao número de células viáveis. Alguns pesquisadores 

consideram que um composto é citotóxico quando a viabilidade celular for menor que 80% 

(GALDINO et al., 2014; GRACIOLI et al., 2013; MEIRELLES, 2019; MOSMANN, 1983).  

Este é o primeiro estudo a realizar a avaliação da citotoxicidade (ensaio de redução de 

MTT) e do efeito anti-inflamatório in vitro, utilizando as células da linhagem RAW 264.7, de 

um extrato (hidroetanólico) obtido das folhas da K. laciniata. O HEKL apresentou viabilidade 

celular (RAW 264.7) acima de 80% e menor que 100% (CI50 > 200 μg/mL). Essa resposta 

assemelha-se à encontrada por Fonseca et al. (2018), os quais relatam que o extrato 

(hidroetanólico a 50%) da K. laciniata mostrou viabilidade celular acima de 80% frente a 

células não tumorais (3T3), por período de até 48 hrs, em concentrações variando de 10 a 

1000 µg/mL. 

No entanto, dados divergentes foram constados nas pesquisas feitas por Kuete et al. 

(2017) e Sharif et al. (2017). Estes, por sua vez, testaram o potencial citotóxico e genotóxico, 

respectivamente, da K. laciniata (extrato metanólico) empregando-se a análise com MTT frente 

a diferentes linhagens: células SPC212, A549, HepG2, MCF-7, DLD-1 e BHK-21. Os 

investigadores afirmam que a K. laciniata mostrou propriedades citotóxicas (CI50 < 40 μg/mL) 

frente às SPC212, A549, MCF-7 e de mutagenicidade contra as células BHK-21 (menor 

concentração: 9,375 mg/placa), devido ao extrato induzir apoptose celular via produção de ERO 

(KUETE et al., 2017; SHARIF et al., 2017). 

Contra-argumentando essa afirmação, no presente estudo nenhuma das concentrações 

do HEKL utilizadas produziu alterações (citotoxicidade ou proliferação celular) na viabilidade 

das células RAW 264.7. O ensaio in vitro de inibição da formação de NO celular permitiu 

averiguar a capacidade do extrato em provocar o aumento dos níveis de NO nas células RAW 

264.7 ou de reduzir sua produção quando estimulada pela presença do LPS. O HEKL não 

promoveu a imunoestimulação nas células utilizadas e a maior concentração testada 

(200 μg/mL) diminuiu a produção de NO induzida pelo LPS, observando-se uma tendência de 

redução dos níveis de NO (efeito anti-inflamatório e antioxidante in vitro) de forma 

proporcional à concentração do extrato (CE50 > 200 μg/mL). Entre os moduladores 

inflamatórios produzidos em resposta ao LPS, o NO foi escolhido devido à sua importância nos 

processos inflamatórios, além de ser facilmente quantificado (LEE; LEE; KIM, 2019).  
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O NO é sintetizado pela iNOS. Essa isoforma da enzima NOS pode ser induzida por 

citocinas como TNF-α, IL-1β e IFN-γ após o LPS ligar-se a células de defesa (ex. linfócitos T 

e macrófagos) e ativar a cascata de sinalização do TLR. O NO tem um importante papel na 

sinalização celular atuando na regulação da neurotransmissão, da vasodilatação e da resposta 

imunológica. Nas doenças inflamatórias, incluindo as DII, a superprodução de NO contribui 

para o dano tecidual devido à sua interação com os ânions superóxidos produzidos pelos 

leucócitos (macrófagos, neutrófilos, monócitos) gerando peroxinitritos. Estes, por sua vez, 

reforçam o estresse oxidativo por meio de reações secundárias nas quais são formados agentes 

(ácido peroxinitroso, oxoperoxonitrato de hidrogênio) capazes de nitrar aminoácidos 

aromáticos de proteínas e das bases do DNA, em particular a guanina, e de promover a 

peroxidação dos lipídios de membrana celular (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; 

CECÍLIO et al., 2011; IVERSON; HOFFERBER; STAPLETON, 2018; XUE et al., 2018). 

Um número considerável de estudos (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; DAL; 

SIGRIST, 2016; DI PIETRO et al., 2020; HAN; SHEN; LOU, 2007; HUSSAIN et al., 2016; JI 

et al., 2020; VAUZOUR et al., 2010) tem correlacionado a redução do estresse oxidativo e 

inflamatório ocasionado pelo excesso de NO às propriedades biológicas dos polifenóis, 

incluindo os flavonoides. Os compostos fenólicos podem preservar as funções benéficas do NO 

(regulação da neurotransmissão, da vasodilatação e da resposta imune) por meio da captura 

direta de ânions superóxido e atuando como potentes captadores de radicais peroxinitrito, além 

de inibir a expressão gênica e produção da enzima iNOS (DI PIETRO et al., 2020; VEZZA, 

2017). Fondjo et al. (2012) e de Araújo et al. (2018) demonstraram que a K. laciniata, uma 

planta rica em composto fenólicos (flavonoides derivados da patuletina), é capaz de aumentar 

os níveis de antioxidante endógenos como GSH, SOD e CAT, os quais favorecem a eliminação 

das ERO, como o radical ânion superóxido e ERN (NO e peroxinitritos) presente no organismo, 

bem como provoca a redução da transcrição gênica da iNOS. 

A propriedade anti-inflamatória e antioxidante in vitro da K. laciniata foi evidenciada 

por De Paiva et al. (2008) e Iqbal et al. (2016), respectivamente. De Paiva et al. (2008) 

mostraram que um composto altamente purificado obtido a partir dessa espécie vegetal, 

denominado KMC (0,1-30 µg/mL), promoveu uma redução (concentração dependente) nos 

níveis das IL-7 (in vitro) nas células totais da medula óssea (106/mL) cultivadas em meio 

Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640. A IL-7 é uma citocina que atua principalmente 

na diferenciação, sobrevivência e homeostase dos linfócitos T e B e em condições patológicas 

inflamatórias, a exemplo das DIIs (DC e CU), medeia algumas vias de sinalização da 
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inflamação (ativação dos linfócitos Th1 e Th2) em humanos e em animais (camundongos e 

macacos) (BELARIF et al., 2018; DE PAIVA et al., 2008; WILLIS et al., 2012).  

Já Iqbal et al. (2016), investigaram o potencial antioxidante in vitro da K. laciniata 

utilizando os ensaios com fosfomolibdênio e o de eliminação do radical DPPH. Estes métodos 

avaliam a capacidade antioxidante de misturas complexas de compostos, como um extrato 

vegetal, por meio da redução e/ou sequestro de radicais livres (MERINO et al., 2015). Os 

pesquisadores concluíram que ação antioxidante da K. laciniata se deve à grande quantidade de 

compostos fenólicos, especialmente os flavonoides, presente em suas folhas e que a capacidade 

de seus metabólitos secundários em doar prótons (H+) e, consequentemente, reduzir os radicais 

livres é um dos possíveis mecanismos de ação dessa espécie contra o estresse oxidativo causado 

pelo NO, ERO e ERN (IQBAL et al., 2016).  

A segurança dessa espécie também foi testada por meio de ensaios toxicológicos in vivo 

utilizando camundongos Swiss. Segundo o guia 423 da OECD (2001), os roedores, como ratos 

e camundongos, são os animais preferíveis nos estudos de toxicidade não clínicos. Tanto 

machos quanto fêmeas podem ser utilizados na avaliação toxicológica de um determinado 

produto. Porém, as fêmeas são, normalmente, as mais escolhidas quando se pretende avaliar as 

propriedades toxicológica aguda, pois, pesquisas que determinam a DL50 mostram que as 

fêmeas são um pouco mais sensíveis a ação das substâncias testadas, embora haja pouca 

diferença na sensibilidade entre os sexos (OECD, 2001).  

A análise da capacidade tóxica do HEKL aplicada obedeceu aos protocolos 

estabelecidos pelo guia da OECD n° 423 (2001) e n° 407 (2008). Utilizou-se camundongos 

Swiss, tanto fêmeas (toxicidade aguda e de doses repetidas) quanto machos (toxicidade de doses 

repetidas), e as doses escolhidas, principalmente a de 2000 mg/kg, foram baseadas no histórico 

de uso na medicina tradicional da K. laciniata, assim como nas informações disponíveis na 

literatura que sugerem que a mortalidade ocasionada por essa planta é improvável em níveis 

mais altos (DE ALBUQUERQUE et al., 2007b; DIMO et al., 2006; FONSECA, 2014; 

MOURÃO et al., 1999; RODRIGUES et al., 2008; YEMELE et al., 2015). 

Nos estudos in vivo de toxicidade aguda (14 dias; dose de 2000 mg/kg) e de doses 

repetidas (28 dias; dose de 300 e 600 mg/kg) com o HEKL, foi possível observar que o extrato, 

quando administrado por v.o., não promove, nos roedores utilizados (camundongos Swiss), 

alterações relevantes em seu peso corporal e em seu comportamento geral avaliado 

(movimentação, frênito vocal, irritabilidade, resposta ao toque, aperto de cauda, contorção, 

endireitamento, tônus corporal, força de agarrar, ataxia, reflexo corneal, tremores, convulsões, 

straub, hipnose, anestesia, lacrimação, ptose, micção, defecação, piloereção e respiração). 
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Constatou-se também, em ambos os ensaios de toxicidade (aguda e subcrônica), que o 

HEKL não produz efeitos tóxicos que levam à morte dos animais nas doses testadas. O HEKL 

foi classificado na categoria 5 de perigosidade do GHS descrito no guia 423 da OECD (2001), 

ou seja, o HEKL pode ser enquadrado como um extrato com toxicidade aguda relativamente 

baixa e com DL50 estimada igual ou superior a 2000 mg/kg. Entretanto, em certas circunstâncias 

esse extrato pode representar um risco para populações vulneráveis (OECD, 2001).  

Kamgang (2008), Fondjo (2012) e Fonseca (2018), juntamente com seus colaboradores, 

testaram a toxicidade aguda até 14 dias e subcrônica por 30 dias (FONSECA et al., 2018) do 

extrato obtido da K. laciniata (hidroetanólico e metanólico) em doses que variaram entre 200 a 

10000 mg/kg. Os autores relatam que, mesmo em doses tão elevadas (1000, 5000 e 10000 

mg/kg), os extratos não produziram nenhum sinal de toxicidade clinicamente importante ou 

provocaram a morte dos animais utilizados (ratos Wistar e camundongos Swiss). 

Assim como na presente tese, a espécie K. laciniata foi considerada segura, pelos 

pesquisadores, nos modelos e protocolos utilizados e a DL50 foi estimada em valores maiores 

que 2000 mg/kg, podendo chegar até 5000 mg/kg. Fondjo et al. (2012) mencionaram que, após 

30 minutos da administração aguda dos extratos testados, nos animais que receberam doses 

acima de 5000 mg/kg foi constatada uma mortalidade maior que 50% e que na dose de 

10000 mg/kg a porcentagem de mortes observada foi de 100%. Os pesquisadores conseguiram 

determinar a DL50 do extrato metanólico da K. laciniata e verificaram que essa teve um valor 

de 4400 mg/kg (FONDJO et al., 2012). 

Para avaliar o efeito do HEKL na atividade exploratória, a coordenação motora e sua 

ação depressora ou estimulante do SNC, os testes do campo aberto e da barra giratória (rota-

rod) foram empregados nos dois testes de toxicidade aplicados (aguda e subcrônica). Estes 

ensaios são importantes na avaliação de possíveis alterações que possam ter sido ocasionados 

pelos produtos testados tanto na coordenação motora (marcha e reflexo) como relaxamento 

muscular, quanto na “emocionalidade” (ansiedade, depressão e medo) dos animais utilizados 

(BIAGIONI et al., 2016; DUNHAM; MIYA, 1957; TOMAZ et al., 2014). 

Nos protocolos experimentais executados (campo aberto e rota-rod), pode-se observar 

que, quando comparado aos resultados do grupo controle negativo (veículo), o extrato não 

provoca uma estimulação ou depressão no SNC. Esta afirmação foi proposta pelo fato de que o 

HEKL não alterou os parâmetros analisados (o movimento ambulatório espontâneo e forçado, 

a distância percorrida no campo, o rearing, o grooming e a excreção urinária e fecal) em ambos 

os testes comportamentais aplicados. Dessa forma, pôde-se inferir nesse experimento que o 

HEKL não apresenta toxicidade aguda (dose de 2000 mg/kg) e subcrônica (doses de 300 e 600 
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mg/kg) a nível de SNC, nas condições metodológicas aplicadas. Apesar dos compostos naturais 

terem se destacado nos últimos anos e dos recentes avanços na compreensão do papel dos 

flavonoides em modular diferentes funções do sistema nervoso (SNC e SNA), existem poucos 

estudos relacionados aos efeitos da K. laciniata (fonte de flavonoides) no SNC.  

Nguelefack et al. (2006) avaliaram a capacidade analgésica e anticonvulsivante da K. 

laciniata (extrato de cloreto de metileno/metanol - 1:1) em ratos Wistar. A ação analgésica foi 

avaliada pelo teste de nocicepção induzida por formalina a 2,5% (25 µL administrado na pata 

do animal) analisando o tempo de lambida (fase 1: 0-5 min e fase 2: 15-30 min) e a força de 

reação com o auxílio de um analgesímetro (0-240 min). Já as crises convulsivas foram induzidas 

pela administração i.p. dos agentes convulsivantes pentilenotetrazol (70 mg/kg) e 

tiosemicarbazida (50 mg/kg), sendo observado o início e duração das convulsões (quedas e 

espasmos), bem como período de latência e a porcentagem de letalidade após a administração. 

Verificou-se que o extrato obtido apresentou ações analgésicas periféricas e centrais (inibiu as 

duas fases da dor induzida pela formalina), bem como efeitos anticonvulsivantes, que podem 

ser mediados pela potencialização da atividade do ácido gama-aminobutírico (GABA - gamma-

aminobutyric acid). Estas propriedades foram atribuídas à presença de esterois (analgesia) e de 

bufadienolídeos (efeito sobre o SNC) no extrato testado (NGUELEFACK et al., 2006). Em 

contraposição ao levantado por Nguelefack et al. (2006), existe poucos relatos da presença de 

bufadionolídeos nos extratos das folhas de K. laciniata, principalmente nos extratos 

hidroetonólicos, o que poderia justificar a ausência de efeitos no SNC por parte do HEKL.  

No estudo realizado por Silva (2007), o qual avaliou a toxicidade aguda do extrato 

hidroetanólico a 90% das folhas dessa espécie (doses de 1000 e de 3000 mg/kg), foram 

observadas algumas reações ao nível do SNC como reações de escape, espasmos, tremores, 

agressividade, entre outros. Mas, diferentemente da presente pesquisa, a via i.p. foi a via de 

administração escolhida por Silva (2007). Fármacos ou extratos, quando administrados por essa 

via, principalmente em altas doses, apresentam mais suscetibilidade em produzir efeitos 

tóxicos, pois chegam em grande velocidade na circulação sanguínea devido à grande superfície 

absortiva da cavidade peritoneal. Além disso, seu uso é quase exclusivamente laboratorial 

(animal) e muito incomum em clínica, sendo preferível a v.o. (SIMÕES, 2013). 

Além das variações comportamentais, a toxicidade sistêmica de um composto ou extrato 

pode ser manifestada por meio de mudanças biológicas nos animais. Estas modificações podem 

ser examinadas por meio da avaliação de parâmetros bioquímicos e hematológicos, assim como 

pela análise anatômica (deformidades, lesões macroscópicas e variação do peso) de diferentes 

órgãos como fígado, rins, pulmão, coração, cérebro, estômago, pâncreas, dentre outros. Os 
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índices normais desses parâmetros são critérios importantes para avaliar, nos animais utilizados 

nos ensaios toxicológicos, a extensão da homeostase do metabolismo, da excreção, da 

respiração, da circulação sanguínea, da produção de proteínas e de células de defesa, de 

reprodução, de crescimento e demais funções fisiológicas (ANDRADE, 2016).  

Em ambos os estudos de toxicidade (agudo e subcrônica) implementados, foi possível 

verificar-se também que, no sangue coletado (punção cardíaca) dos animais tratados com o 

HEKL, os níveis da glicose, da ureia, da creatinina, das transaminases hepáticas (AST e ALT), 

da albumina, dos triglicerídeos, do colesterol total e dos parâmetros hematológicos (hemácias, 

hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM, plaquetas, leucócitos totais, segmentados e 

linfócitos) não sofreram variações clinicamente relevantes, quando comparados aos seus 

respectivos grupos controle (veículo). Entretanto, quando administrado oralmente por um 

período mais longa e de forma contínua (toxicidade de doses repetidas - 28 dias), o HEKL 

exerceu efeitos importantes nos níveis de leucócitos totais, principalmente nos linfócitos, 

levando a sua diminuição.  

A diminuição dos linfócitos observada no ensaio de toxicidade de doses repetidas por 

28 dias (subcrônica) pode estar relacionada à capacidade imumoduladora da K. laciniata 

demonstrada tanto no ensaio de inibição da formação de NO celular como em algumas 

publicações presentes na literatura (COSTA et al., 1994; DE ARAÚJO et al., 2018; DE PAIVA 

et al., 2008; IBRAHIM et al., 2002). Costa e demais pesquisadores (1999), verificaram, por 

meio de ensaio linfoproliferativo in vitro, que cinco compostos isolados das folhas da K. 

laciniata: kalambrosídeo A, kalambrosídeo B, kalambrosídeo C, patuletina 3-O-(4”-O-acetil-

α-L-ramnopiranosil)- 7-O- (3”’-O-acetil-α-L-ramnopiranosídeo), patuletina 3-O-α-L-

ramnopiranosil-7-O-(3”’-O-acetil-α- L-ramnopiranosídeo) apresentaram uma potente ação 

inibidora da proliferação de linfócitos. Segundo os autores, a posição do grupo acetila na 

unidade ramnosila desempenha um papel importante na atividade inibitória linfoproliferativa 

desses flavonoides (COSTA et al., 1994). 

Estes dados estão em comum acordo com os alcançados por Silva (2007), Kamgang et 

al. (2008), Fondjo et al. (2012) e Fonseca et al. (2018). Todos estes estudiosos testaram o efeito 

toxicológico in vivo das folhas da K. laciniata (extratos hidroetanólicos e metanólicos). A 

maioria dessas pesquisas verificaram quase todos os parâmetros bioquímicos e hematológicos 

examinados na presente tese, bem como analisaram os danos macroscópicos, histopatológicos 

e os causados por estresse oxidativo (peroxidação lipídica) no fígado, baço e os rins coletados. 

Grande parte desses autores relataram que a K. laciniata possui baixos efeitos tóxicos in vivo, 

agudos e subcrônicos (v.o.), nos parâmetros supracitados, ao contrário, essa planta demonstrou 
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potencial anti-hiperglicêmico e antidislipidêmico (FONDJO et al., 2012; FONSECA et al., 

2018; KAMGANG et al., 2008). 

Nessa investigação, tanto na toxicidade aguda (dose 2000 mg/kg) quanto na de doses 

repetidas (dose de 300 e 600 mg/kg), não foi possível constatar alterações no peso relativo nos 

órgãos coletados (fígado, rins, baço, cérebro, pulmão e coração) dos camundongos que 

receberam por gavagem o HEKL, tão pouco modificações macroscópicas como a presença de 

sinais de inflamação, danos teciduais ou até mesmo de um tumor visível. Além disso, o extrato 

não ocasionou danos oxidativos no fígado, visto que os níveis de peroxidação lipídica 

(proporcional a concentração de MDA) no tecido hepático desses roedores permaneceram 

semelhantes aos dos grupos controle negativo. Esses resultados, assim como os demais obtidos 

no ensaio de toxicidade não clínico in vivo, contribuem para a afirmativa de que o referido 

extrato é seguro em camundongos Swiss quando administrado oralmente, porém é necessária a 

realização de mais estudos toxicológicos, especialmente ensaios clínicos, para declarar que a 

K. laciniata é segura para humanos. 

No trabalho de Fondjo e colaboradores (2012), o extrato metanólico das folhas da K. 

laciniata, na dose de 2000 mg/kg, não foi capaz de lesionar os órgãos coletados (fígado e rim) 

no ensaio de toxicidade aguda, pelo contrário: promoveu um efeito antioxidante ao aumentar 

os níveis de SOD e CAT e diminuir os de MDA no fígado e rins. Essa resposta antioxidante foi 

observada nos modelos de doença hepática e renal induzida nos animais (ratos Wistar) nos 

quais, além dos parâmetros oxidativos (SOD, CAT e MDA), os pesquisadores avaliaram a 

níveis de glicose e proteínas na urina. O extrato da K. laciniata (dose de 50 mg/kg) reduziu a 

glicosúria e proteinúria nos animais utilizados e, com bases em todos seus resultados, os 

pesquisadores afirmaram que essa espécie vegetal possui efeito hepato e nefroprotetor 

(FONDJO et al., 2012).  

A atividade imunomodulatória da K. laciniata também foi observada por de Paiva et al. 

(2008). Esses estudiosos mostraram que o tratamento com o KMC (composto purificado obtido 

a partir da K. laciniata) levou a uma forte e seletiva inibição do desenvolvimento de linfócitos 

B na medula óssea sem afetar o desenvolvimento da linhagem mieloide. In vitro, o KMC inibiu 

a proliferação de precursores de células B dependente de IL-7 e não induziu a morte celular da 

linhagem utilizada (células da medula óssea). Foi concluído que K. laciniata pode afetar a 

linfopoiese modificando, possivelmente, a via de sinalização da IL-7 (DE PAIVA et al., 2008). 

Esses dados levantados na literatura (COSTA et al., 1994; DE ARAÚJO et al., 2018; DE 

PAIVA et al., 2008; FONDJO et al., 2012; IQBAL et al., 2016; JANTAN; AHMAD; 

BUKHARI, 2015; KAMGANG et al., 2008), assim como o da presente tese, abrem novas 
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perspectivas para um potencial uso terapêutico de fitoterápicos derivados da K. lacinata, 

incluindo no tratamento das DII humana.  

As DIIs são caracterizadas por uma ativação anormal do sistema imunológico no 

intestino, que resulta em inflamação local crônica e redicivante (KHAN et al., 2020; NIDHI et 

al., 2016). Os ensaios utilizados nessa investigação, tanto o modelo DNBS quanto DSS, avaliam 

a dinâmica da DIIs em roedores. No presente estudo, o HEKL foi capaz de melhorar os 

diferentes parâmetros avaliados no DAI (diarreia, perda de peso e presença de sangue nas 

fezes), bem como preveniu (modelo DNBS, protocolo preventivo) e atenuou (modelo DSS, 

protocolo curativo) o dano e a inflamação no cólon associados a ação dos agentes indutores de 

colite experimental.  

Os efeitos do extrato - quimioprotetor em ratos (DNBS) e curativo em camundongos 

(DSS) - foram evidenciados na avaliação dos danos macroscópicos e histopatológicos 

intestinais. As alterações histológicas típicas induzidas pelo DNBS e DSS incluem perda de 

células da mucina e caliciforme, erosão epitelial, ulceração e infiltração de leucócitos na lâmina 

própria e submucosa intestinal. Essas modificações geradas pelos agentes indutores 

desencadeiam uma resposta imunológica (BARONE et al., 2018; MORAMPUDI et al., 2014; 

PASTORELLI et al., 2013). O tratamento com HEKL protegeu o cólon contra o impacto do 

dano tecidual induzido, reduziu a infiltração de células inflamatórias e favoreceu a cicatrização 

e regeneração epitelial.  

Os compostos indutores de colite utilizados também podem desencadear uma 

desregulação da resposta imune intestinal por vias que estão intimamente ligadas à patogênese 

da DIIs em humanos (VALATAS; VAKAS; KOLIOS, 2013). Uma das principais vias 

envolvidas no processo inflamatório intestinal é a ativação das células T (WALDNER; 

NEURATH, 2014). A regulação da diferenciação e da proliferação das células T inflamatórias 

efetoras: Th1, Th2 e Th17 pode ser iniciada por estímulos mediados pela sinalização do TLR 

após a ruptura da homeostase intestinal (ANDRADE et al., 2020; LU et al., 2018). Nas DIIs, 

há uma suprarregulação (up-regulation) dos receptores TLR, que são proteínas (glicoproteínas) 

transmembrana e expressos tanto nas células do sistema imune inato e adaptativo (monócitos, 

macrófagos, linfócitos, mastócitos, células dendríticas) como no epitélio intestinal (SIPOS, 

2014).  

A ativação do TLR, em especial o TLR-4, por componentes indutores da resposta 

imune, a exemplo do DNBS e DSS, provoca o recrutamento de IRAK-1 e IRAK-4, as quais 

estimulam o TRAF6. Esse excita o TAK1, que, por sua vez, gera a ativação do complexo IKK. 

Tal complexo promove a fosforilação do IκB-α e, consequentemente, a sua degradação resulta 



145 

na dissociação e liberação o NF-κB p65, o que o torna um possível alvo terapêutico (FAN; LIU, 

2015; TRZECIAK-JĘDRZEJCZYK et al., 2017; YAO et al., 2017). O NF-κB p65, um 

importante fator regulador do processo imunológico e altamente expresso nos pacientes com 

DIIs, é translocado ao núcleo das células de defesa (macrófagos, linfócitos, dendríticas) e 

intestinais para induzir a expressão das citocinas inflamatórias (TNF-α, IL1β, IL-4, IL-5, IL-6), 

da proteína ativadora 1 (activator protein 1 - AP1), do fator estimulador de colônias de 

macrófagos e granulócitos (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor - GM-CSF), 

das enzimas iNOS e COXs, das moléculas de adesão (ICAM-1), dentre outras proteínas (LIU 

et al., 2017; PAPOUTSOPOULOU et al., 2019; SIPOS, 2014).  

O NF-κB p65, assim como algumas citocinas pró-inflamatórias (IL-4 e IL-12) após 

serem produzidas e liberadas, também pode ativar os linfócitos T (Th0) a se diferenciarem em 

Th1, Th2 e Th17, os quais infra ou supra-regulam (up- e down-regulation) a expressão de genes 

associados à transcrição de diferentes mediadores da inflamação (IL-12, IL-17, IL-18, IL-23, 

IL-6, IL-1β, IL-10, TNF-α e prostaglandinas) e enzimas oxidativas e inflamatórias (iNOS e 

COX-2) levando à facilitação das lesões patológicas da mucosa colônica, o que está 

inevitavelmente relacionado à gravidade da inflamação intestinal (BRIBI et al., 2016; LI et al., 

2014b; RAMOS; PAPADAKIS, 2019).  

O aumento dos níveis da IL-17 está intimamente associado à patogênese de doenças 

imunes mediadas pelos linfócitos diferenciados Th17, abrangendo as DIIs, sendo um 

importante alvo terapêutico para CU e DC, pois, assim como NF-κB p65, estimula a expressão 

e a produção de citocinas pró-inflamatórias. Por sua vez, a enzima COX-2 participa da síntese 

de produtos do ácido araquidônico, os eicosanoides (prostaglandinas e tromboxano), o que 

favorece o aumento de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α), além da produção e 

liberação de quimiocinas como MIP-2 e MCP-1, as quais induzem a migração de células de 

defesa ao local da inflamação (ENGEL; KOPYLOV, 2016; KLEINER et al., 2015; LI et al., 

2014b; MURRAY et al., 2020; SALES-CAMPOS et al., 2015).  

Nessa pesquisa, o tratamento com HEKL modulou negativamente a suprarregulação 

(up-regulation) do TLR-4. A supressão da expressão gênica da proteína TLR-4 no tecido 

colônico em decorrência da ação do extrato, possivelmente, diminuiu a quantidade de 

receptores na membrana celular do cólon, reduzindo, assim, um ponto de ação dos DNBS e o 

DSS (Figura 41). Com menos TLR expressos, provavelmente, reduziu-se a probabilidade de 

ativação da cascata de sinalização intracelular subsequente, como as vias NF-κB p65, IL-17 e 

COX-2 (Figura 41). O HEKL conseguiu infrarregular essas vias, visto que se observou uma 

diminuição da expressão de mRNA e da imunorreatividade das proteínas NF-κB p65, IL-17 e 
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COX-2 analisadas nessa pesquisa. Consequentemente, a regulação negativa dessas vias 

favorecida pelo extrato foi associada à redução de algumas citocinas pró-inflamatórias e 

enzimas oxidativas avaliadas, como o TNF-α, IL-1β, IL-6 e iNOS (Figura 41). 

 

Figura 41: Representação esquemática dos possíveis mecanismos de ação do extrato na colite 
experimental. 

 

Legenda: Os DNBS e DSS promovem a ruptura da integridade epitelial, facilitando o acesso 
de agentes agressores (antígenos e microrganismo) à submucosa, que estimula a ativação de 
células imunes e as vias TLR e NF-κB p65. O extrato mostra-se capaz de diminuir a expressão 
gênica (down-regulation) do TLR-4 e infrarregular a proteína NF-κB p65 e a diferenciação dos 
linfócitos T. Consequentemente, observa-se uma supressão da produção desregulada 
(aumentada) dos mediadores inflamatórios e oxidativos COX-2, IL-17, TNF-α, IL-1β, IL-6, 
iNOS e NO, da moléculas de adesão ICAM-1 e das quimiocinas MIP-2 e MCP-1. O extrato 
também reduz a infiltração leucocitária (diminuição da atividade da MPO) o que, juntamente 
com sua propriedade antioxidante (aumento dos níveis de GSH e redução da perozidação 
lipídica evidenciada pela diminuição do MDA) e suprarregulação das proteínas de barreira 
MUC-2, MUC-3, TFF-3, villin, ZO-1, ocludina, ocasiona a manutenção e/ou recuperação a 
integridade da barreira intestinal comprometida pelos agentes indutores de colite (DNBS e 
DSS). O extrato desempenha um papel fundamental na regulação da homeostase imune 
intestinal e nas respostas inflamatórias induzidas pelo DNBS e DSS. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Apesar de não ser encontrado na literatura estudos que demonstrem o efeito dos 

metabólitos presentes na K. lacinita na inflamação intestinal, nos modelos de colite 

experimental utilizada nesta investigação (DNBS e DSS), há evidências não clínicas 

(COMALADA et al., 2005; HE et al., 2019; JU et al., 2018; MASCARAQUE et al., 2015; 

PARK; JI; SUNG, 2012) sobre a atividade anti-inflamatória intestinal de outros flavonoides 

como a rutina, naringenina, quercetina, quercetrin, canferol, que permite considerar que a 

inibição da resposta inflamatória exercida pelo HEKL deve estar relacionada, pelo menos em 

partes, à presença de compostos fenólicos no extrato, especialmente os flavonoides.  

Em estudos anteriores (COSTA et al., 2006; DE ARAÚJO et al., 2018; DIMO et al., 

2006; FERNANDES et al., 2016; FONDJO et al., 2012) foi demonstrado que os extratos das 

folhas da K. laciniata ricos em flavonoides derivados da patuletina apresentaram propriedades 

antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora. Esta tese de doutorado conjectura que os 

fenois presentes no HEKL inibiram, direta ou indiretamente, vias inflamatórias envolvendo 

TLR-4, NF-κB p65, COX-2, IL-17, sendo esses um dos possíveis mecanismos de ação do efeito 

anti-inflamatório intestinal do extrato (Figura 41). A inativação dessas vias contribuiu com a 

restauração da homeostase intestinal, assim como com a regressão do processo inflamatório e 

com a regeneração e cicatrização tecidual. A redução de NF-κB p65, COX-2 e IL-17 

possivelmente levou à inibição na síntese e liberação de TNF-α, IL-1β e IL-6 (Figura 41). Essa 

propriedade do HEKL proposta é um fator de grande importância no tratamento das DIIs em 

humanos (ALGIERI et al., 2013). É importante destacar que a IL-6 é uma citocina pró-

tumorigênica que afeta a proliferação celular, sobrevivência, diferenciação e migração. Sua 

inibição não só reduz a inflamação intestinal mas também está associada com a diminuição do 

risco de câncer colorretal em paciente com DIIs (WALDNER; NEURATH, 2014). 

Durante o desenvolvimento da DII, o NF-κB p65, além de estimular a transcrição gênica 

e produção das citocinas IL-6, IL-1β e TNF-α, promove a liberação de algumas quimiocinas 

(MIP-2 e MCP-1) e moléculas de adesão (ICAM-1). Tais proteínas recrutam as células de 

defesa (leucócitos) e favorecem a adesão dessas células ao endotélio ativado no local da 

inflamação, resultando em lesões das mucosas e edema (WANG et al., 2018; YAO et al., 2017). 

Esses fatores influenciam na intensidade e na manutenção da resposta inflamatória nas DIIs 

clínica e experimental (TRZECIAK-JĘDRZEJCZYK et al., 2017). Nessa pesquisa, a 

inflamação colônica também foi associada ao aumento da expressão proteica dos marcadores 

MIP-2, MCP-1 e ICAM-1. A regulação negativa da expressão das quimiocinas MIP-2 e MCP-

1 e da molécula de adesão ICAM-1 pelo HEKL (Figura 41) melhorou a inflamação colônica 

nos dois modelos experimentais de colite (DNBS e DSS). 
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A infrarregulação (down-regulation) dessas proteínas (MIP-2, MCP-1 e ICAM-1) 

provavelmente levou a uma redução da migração e da penetração das células inflamatórias na 

mucosa intestinal. Isto explicaria a diminuição do infiltrado inflamatório (Figura 41) e de seu 

impacto deletério no tecido intestinal observados nos exames histopatológicos. A redução do 

infiltrado inflamatório por ação do extrato também pôde ser evidenciada pela redução da 

atividade da MPO (Figura 41). Essa enzima está presente nos leucócitos da linhagem 

granulocítica (neutrófilos, basófilos, eosinófilos e mastócitos) e monocítica (monócitos) e 

possui um papel fundamental na formação de numerosas espécies reativas oxidantes (ERO e 

ERN), bem como na penetração dessas células de defesa (leucócitos) no tecido inflamado (a 

diminuição da atividade da MPO é consequência da redução do infiltrado inflamatório) 

(ROMAN; WENDLAND; POLANCZYK, 2008).  

Como discutido anteriormente, os TLRs estão intimamente associados ao 

desenvolvimento das DIIs. O TLR, após reconhecer os padrões moleculares associados a 

patógenos, ativa a cascata do NF-κB p65, que, subsequentemente, induz também a liberação de 

mediadores do estresse oxidativo como a iNOS (LU et al., 2018). A produção excessiva de 

radicais livres pode reagir com os ácidos graxos da membrana celular, levando à peroxidação 

lipídica, contribuindo, assim, para o dano oxidativo intestinal (SIMIONI et al., 2018). Um dos 

radicais livres amplamente avaliados em ensaios de inflamação intestinal é o NO. Ele é 

sintetizado pela família de enzimas iNOS e desempenha um papel fundamental na regulação da 

homeostase de muitos sistemas biológicos (SOUFLI et al., 2016). A expressão da forma iNOS 

é induzida por estímulos imunológicos e inflamatórios (ativação da via NF-κB p65). Na DII a 

super expressão de iNOS provoca aumento de NO (Figura 41), níveis nocivos ao organismo 

causando efeitos deletério ao tecido colônico por meio da produção de ERO e ERN, os quais 

são responsáveis por processos citotóxicos e dano ao DNA (SALARITABAR et al., 2017; 

SIMIONI et al., 2018; SOUFLI et al., 2016).  

O tratamento dos animais colíticos, com as diferentes doses de HEKL, resultou na 

atenuação do processo inflamatório intestinal associada a melhora do estresse oxidativo. Essa 

ação foi evidenciada pelo aumento do conteúdo colônico do peptídeo antioxidante GSH e pela 

redução dos níveis de MDA (marcador de peroxidação lipídica), da expressão gênica e da 

imunorreatividade da enzima iNOS no tecido colônico dos roedores tratados com HEKL 

(Figura 41). Estes efeitos antioxidantes do extrato, tanto nos ensaios in vitro (redução do NO) 

como in vivo (redução de iNOS e da peroxidação lipídica-MDA), podem desempenhar um papel 

importante na melhoria do processo patogênico que envolve a superprodução de ERO e ERN 

em pacientes com DII. Dessa forma, podemos considerar que essa propriedade antioxidante é 



149 

um outro mecanismo (Figura 41) que fundamentaria os efeitos benéficos do HEKL no colón 

dos animais utilizados nos modelos experimentais de colite aplicados (DNBS e DSS).  

Nas DIIs, a desregulação do sistema imunológico e a geração de ERO e ERN também 

estão envolvidos com o comprometimento funcional das IEC (enterócitos, células M, células 

caliciformes e células de Paneth) (GARCIA-CARBONELL et al., 2019; YU, 2012). A 

suprarregulação da expressão e produção dos mediadores inflamatórios (NF-κB p65, COX-2, 

IL-17, IL-6, IL-1β, IL-10, TNF-α) pelo DNBS e DSS provavelmente alterou a integridade e a 

funcionalidade da células colônicas ocasionando o rompimento da barreira das junções estreitas 

epiteliais e o desequilíbrio na permeabilidade paracelular no intestino, como discutido em 

publicações anteriores (VEZZA et al., 2017; ZILBAUER et al., 2011). Tais alterações foram 

evidenciadas nos grupos colíticos controle (DNBS controle e DSS controle) pela diminuição da 

expressão de ZO-1, ocludina e TFF-3 e agravadas pela redução de MUC-2 (o principal 

constituinte da camada de muco no cólon), MUC-3 e villin. Esses eventos levam à permeação 

de moléculas pró-inflamatória, que, por sua vez, induzem a ativação do sistema imune da 

mucosa, resultando na intensificação do processo inflamatório e o dano tecidual (AL-

GHADBAN et al., 2016), os quais foram constatados no exame histopatológico do cólon desses 

animais colíticos utilizados nos modelos de DNBS e DSS aplicados. 

No estudo em tela, a expressão gênica das proteínas de barreira: TFF-3, MUC-2, MUC-

3 e villin, envolvidas na proteção da mucosa, foi suprarregulada (up-regulation) pelo tratamento 

com o HEKL (Figura 41). As proteínas TFF-3 e villin são utilizadas como parâmetro para a 

função das células caliciformes e desempenham um papel importante na proteção, restituição e 

cicatrização da mucosa (BRIBI et al., 2016; VEZZA et al., 2017). MUC-2 e MUC-3 são 

glicoproteínas sintetizadas pelas células caliciformes intestinais responsáveis pela secreção do 

muco que reveste a mucosa intestinal (ALGIERI et al., 2013; ERMOLENKO et al., 2018). 

Esses marcadores de proteção intestinal supracitados possuem importante função na 

manutenção da integridade da barreira e da resposta imune no intestino, sendo que o aumento 

na expressão gênica e/ou níveis de TFF-3, MUC-2, MUC-3 e villin observado constitui mais 

uma possível propriedade farmacológica do HEKL frente aos modelos de inflamação intestinal 

aplicados (DNBS e DSS).  

Diferentes preparações (aquosa, metanólica, e hidroetanólica) feitas a partir das folhas 

da K. laciniata mostraram-se capazes de diminuir o estresse oxidativo e a resposta inflamatória 

em modelos in vivo como o teste de inflamação induzidos pelo veneno da serpente B. jararaca 

(FERNANDES et al., 2016) nos ensaios de inflamação cutânea local induzida por carragenina 

(DE ARAÚJO et al., 2019; DIMO et al., 2006; MOURÃO et al., 1999), zymozan (COSTA et 
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al., 2006) e óleo de cróton (DE ARAÚJO et al., 2019) e nos modelos de lesão gástrica induzida 

por etanol e indometacina (DE ARAÚJO et al., 2018). Esses trabalhos revelaram que a K. 

laciniata imunorregulou os marcadores inflamatórias e oxidativos analisados, com uma 

diminuição dos níveis e/ou expressão proteica da proteínas NF-κB p65, IL-6, IL-1β, TNF-α, 

iNOS, COX e das células imunológicas (macrófagos e linfócitos) e a regulação positiva de ZO- 

1, MUC, MPO, MDA, GSH, SOD e CAT, além de melhorar a lesão e reduzir o edema e o 

infiltrado leucocitário no tecido analisado (pata, orelha, estomago). Os autores argumentam que 

essas propriedades biológicas exercidas pela K. laciniata podem estar correlacionadas à 

presença de flavonoides nessa planta, principalmente os derivados de patuletina e quercetina 

(COSTA et al., 1994; DE ARAÚJO et al., 2018; FERNANDES et al., 2016; FONDJO et al., 

2012; MOURÃO et al., 1999; NGUELEFACK et al., 2006; TREVISAN et al., 2006). 

Mascaraque et al. (2015), Vezza (2016), Salaritabar et al. (2017), Carrera-Quintanar et 

al. (2018), Xiao et al.e (2019) e Andrade et al. (2020) afirmam que os flavonoides 

demonstraram efeitos notáveis na atenuação da inflamação intestinal em modelos 

farmacológicos de colite. Camuesco et al. (2004), Comalada et al. (2005), Park et al. (2012) e 

Sotnikova et al. (2013) demonstraram que os flavonoides (quercetina, rutina, canferol, 

quercitrina) são compostos protetores e terapêuticos na inflamação intestinal induzida 

experimentalmente em animais (ácido acético, TNBS, DNBS e DSS). Resumidamente, os 

efeitos benéficos dos flavonoides parecem estar relacionados à sua capacidade em diminuição 

da produção de mediadores inflamatórios e de reparo tecidual das IEC (COMALADA et al., 

2005; MASCARAQUE et al., 2015; PARK; JI; SUNG, 2012; SOTNIKOVA; NOSALOVA; 

NAVAROVA, 2013; XIAO et al., 2019). 

Espécies vegetais contendo elevado teor de flavonoides, a exemplo da K. laciniata, estão 

sendo bastante estudadas atualmente e são promissoras para o desenvolvimento de insumos 

e/ou fitoterápicos com ação terapêutica para DII. Assim como na presente tese, pesquisas que 

buscaram avaliar a atividade anti-inflamatória intestinal de plantas ricas em flavonoides, 

incluindo a Serpylli herba (ALGIERI et al., 2014), Olea europaea (VEZZA et al., 2017), 

Amphipterygium adstringens (RODRIGUEZ-CANALES et al., 2016), Ipomoea asarifolia (DA 

SILVA et al., 2018), Passiflora subpeltata (SHANMUGAM et al., 2020), Phlomis purpurea e 

Phlomis lychnitis (ALGIERI et al., 2013) demonstraram que essas espécies atenuaram a 

inflamação e a lesão na mucosa do cólon dos animais (ratos Wistar e camundongos CD1, 

C57BL/6J e BALB/c) com colite induzida por diferentes agentes indutores (TNBS, DNBS, 

DSS).  
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Os investigadores reiteraram que a ação anti-inflamatória intestinal se deveu à presença 

dos polifenóis nas partes das plantas estudadas, como quercetina (P. subpeltata, A. 

adstringens), quercitrina (P. purpurea, P. lychnitis), naringenina (A. adstringens), rutina (I. 

asarifolia, O. europaea), oleuropeína (O. europaea), luteolina (O. europaea, S. herba), ácido 

gálico (P. subpeltata) ácido caféico (I. asarifolia) e ácido rosmarínico (S. herba) (ALGIERI et 

al., 2013, 2014; DA SILVA et al., 2018; RODRIGUEZ-CANALES et al., 2016; 

SHANMUGAM et al., 2020). Esses compostos melhoraram vários parâmetros e mecanismos 

averiguados, como: o escore do DAI, o EDMa e o EDMi (significativamente menores); a 

proteção contra o estresse oxidativo (aumento de antioxidantes endógenos (GSH e SOD) e a 

redução da peroxidação lipídica e da produção de NO); a preservação da função de barreira 

epitelial (suprarregulação de MUC-2, MUC-3, ZO-1, ocludina, TFF-3, villin); a atenuação das 

lesões teciduais e melhora da resposta imune (diminuição da atividade da MPO e 

infrarregulação das proteínas NF-κB p65, IL-17, TNF-α, IL-1β, IL-6, MIP-2, MCP-1, ICAM-

1, COX) na mucosa do cólon dos animais utilizados (ALGIERI et al., 2013, 2014; DA SILVA 

et al., 2018; RODRIGUEZ-CANALES et al., 2016; SHANMUGAM et al., 2020).  

Apesar do grande volume de pesquisas que objetivam demonstrar a potencialidade das 

espécies vegetais ricas em compostos fenólicos de se tornarem uma nova estratégia terapêutica 

para DII humana, não foi possível encontrar na literatura trabalhos que mostrem a ação de 

alguma planta que contenha flavonoides derivados da patuletina ou desses compostos de forma 

isolada em modelos in vivo de inflamação intestinal. Dessa forma, esse foi o primeiro trabalho 

a demonstrar a atividade anti-inflamatória intestinal de uma espécie vegetal que possui 

flavonoides derivados da patuletina como constituintes majoritários.   
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5. CAPÍTULO III - Avaliação Fitoquímica, da 
Toxicidade e do Efeito Anti-inflamatório 

Intestinal do Extrato das Folhas da B. pinnatum   
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5.1 Metodologia 

 

5.1.1 Reagentes e material vegetal 
 

Assim como no estudo da K. laciniata, muitos dos produtos químicos utilizados foram 

comprados na Sigma Chemical (São Paulo, Brasil; Madrid, Espanha). Os compostos quercetina 

3-O-α-L- arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo (BP1; pureza: 99,3%), canferol 3-O-

α-L-arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo (BP2; pureza: 98,9%) e quercetina-3-O- 

ramnopiranosídeo (BP3; pureza: 99,6%) foram isolados do extrato de B. pinnatum e 

identificados por  ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas, como objetivo de 

outro trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa (FERNANDES, 2019). Tendo em vista a 

pureza e o rendimento desses compostos, foram utilizados como padrão para avaliação do teor 

desses metabólitos no extrato.  

As folhas de Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken (nomenclatura checada em 

www.theplantlist.org) foram coletadas (3,8 kg) no cultivo da “Escola Agrícola de Jundiaí” 

localizada na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil (coordenadas 

05º51’28’’S 35º21’14’W) em março de 2017. Essa espécie foi catalogada e identificada pela 

botânica Dra. Rúbia Santos, depositada com número de registro 57335 no Herbário Prisco 

Bezerra da Universidade Federal do Ceará, Brasil. A coleta da B. pinnatum foi realizada sob 

autorização do SISBIO (processo número 35017) e SISGEN (processo número A7EA798). 

 

5.1.2 Preparação do extrato hidroetanólico das folhas da B. pinnatum 
 

A solução extrativa das folhas da B. pinnatum foi obtida por meio do método 

previamente padronizado por Matos (2009) e demonstrado no item 4.1.2, pág. 83 (Figura 11). 

Parte do HEBP seco (em pó; rendimento de extração 1,87%) foi usado na determinação do CFT 

e do conteúdo de flavonoides totais, bem como na quantificação de alguns dos seus constituintes 

majoritários (flavonoides glicosilados). Utilizou-se a outra parte do extrato nos ensaios (in vitro 

e in vivo) toxicológicos e farmacológicos. 

 

5.1.3 Determinação do conteúdo de fenois totais presente no HEBP 
 

O HEBP foi preparado solubilizando-o em água destilada a uma concentração de 4  

mg/mL (em triplicata) visando a determinação do CFT (SINGLETON; ROSSI JR, 1965) 

conforme descrito no item 4.1.3, pág. 84.  
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5.1.4 Determinação do conteúdo de flavonoides totais presente no HEBP 
 

Para a determinação dos flavonoides (KNABE, 1979; WOISKY; SALATINO, 1998) o 

extrato (HEBP) foi solubilizado em água destilada a uma concentração de 4 mg/mL, em 

triplicata. A reação calorimétrica e a quantificação dos flavonoides totais foram realizadas com 

base no método apresentado no item 4.1.4, pág. 84. 

 

5.1.5 Desenvolvimento e validação de metodologia analítica por UFLC-DAD para a 
quantificação dos flavonoides presentes no HEBP 
 

A análise quantitativa dos alguns flavonoides majoritários (BP1, BP2 e BP3) presentes 

no HEBP foi realizada por meio de um método desenvolvido por UFLC-DAD com referência 

em estudos anteriores realizados pelo nosso grupo de pesquisa, o PNBio, e posteriormente 

publicados no meio científico (DE ARAÚJO et al., 2018; FERNANDES et al., 2016). Porém, 

devido ao equipamento, a coluna e o solvente polar utilizado serem diferentes aos dos trabalhos 

supracitados, o método passou por etapas de ajustes do fluxo, do tempo de análise e da 

proporção dos solventes para então, em seguida, ter sido validado de acordo as exigências da 

ANVISA, obedecendo os parâmetros estabelecidos pela RDC Nº 166 de 24 de julho de 2017 

(BRASIL, 2017), que está alinhada com a diretriz Q2 (R1) do IHC (IHC, 2005) na análise dos 

seguintes parâmetros: linearidade, precisão, exatidão, seletividade, robustez, limite de detecção 

(LOD) e quantificação (LOQ). Para a validação foi utilizado o método do padrão externo, na 

qual o padrão usado está presente no extrato, nesse caso, os flavonoides isolados do HEBP: 

BP1, BP2 e BP3.  

Previamente ao início da validação, foi realizado o system suitability (verificação do 

sistema) do método desenvolvido de acordo com os parâmetros estabelecidos na Farmacopeia 

dos Estados Unidos (USP, United States Pharmacopeia) para garantir resolução (R > 1,5), 

pratos teóricos, (P > 2000), fator de calda (T ≤ 2,0) e fator de capacidade (k’ ≥ 2,0) para cada 

pico a ser validado e subsequentemente quantificado (USP, 2003). A amostra (HEBP) foi 

ressuspensa em metanol:água, 1: 1 (v/v) e a concentração final foi de 2 mg/mL para o extrato. 

Realizou-se as análises em triplicata com três replicatas para cada injeção (Figura 42) e o 

desvio padrão relativo (DPR) foi calculado.  

As amostras foram analisadas por UFLC-DAD (modelo Shimadzu® LC-20AD, com 

detector DAD modelo SPD-M20A). Utilizou-se uma coluna Phenomenex Kinetex Core-Shell 

RP-18 (150 x 4,6 mm, tamanho de partícula de 2,6 μm) equipada com uma coluna de guarda 

de proteção Phenomenex (4,0x2,0 mm ID). Os eluentes utilizados foram: TFA a 0,3% (A) e  
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Figura 42: Esquema representativo do preparo da amostra do HEBP: system suitability. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

ACN (B). O gradiente a seguir (v/v) foi aplicado: 7-15% de B, 0 a 3 min; 15-20% de B, 3 a 12  

min; 20-22% de B, 12 a 30 minutos; tempo total de análise foi de 30 minutos. O fluxo da fase 

móvel foi de 0,7 mL/min e foram injetados 12 μL de cada amostra. O detector UV-DAD foi 

programado para comprimento de onda de 200 a 500 nm e o cromatograma foi plotado a 254 

nm e 340 nm. A temperatura da coluna foi mantida em 30ºC. 

Todos os solventes utilizados como fase móvel foram filtrados em membrana de nylon 

com tamanho de poro 0,22 μm e desgaseificados utilizando-se ultrassom (Digital Ultrasonic 

Cleaner, Kondentech®, modelo CD-4860). As amostras foram filtradas em membrana de nylon 

0,45 μm com suporte para acoplar seringa. 

 

5.1.5.1 Seletividade 
 

A seletividade avalia o grau de interferência de espécies como outro ingrediente ativo, 

excipientes, impurezas e produtos de degradação, bem como outros compostos de propriedades 

similares que possam estar, porventura, presentes. Nesse estudo a seletividade foi determinada 

por análise e comparação dos dados cromatográficos (tempo de retenção e pureza de pico dos 

compostos de interesse, observada pelo espectro de UV em toda área do pico) no HEBP com 

aqueles obtidos dos compostos isolados BP1, BP2 e BP3, em triplicata. 

 

5.1.5.2 Linearidade 
 

A linearidade de um método deve ser demonstrada por meio da sua capacidade de obter 

respostas analíticas diretamente proporcionais à concentração de um analito em uma amostra, 
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estabelecendo uma relação linear por toda a faixa de trabalho. Essa determinação deve ser feita 

usando, no mínimo, 5 (cinco) concentrações diferentes para as soluções preparadas em triplicata 

(BRASIL, 2017). 

Esse parâmetro e a subsequente quantificação foram realizados a partir das curvas de 

calibração de cada composto isolado (BP1, BP2 e BP3) em 7 níveis de concentração (25% a 

175%) separadamente (Figura 43). As áreas dos picos do cromatograma obtidas no 

comprimento de onda de 340 nm foram plotadas em função das concentrações das soluções de 

BP1, BP2 e BP3 (Figura 43), para a obtenção das equações da reta (regressão linear). A 

linearidade da equação de regressão foi determinada para cada composto separadamente a partir 

do valor do r.  

 
Figura 43: Representação esquemática das diluições para obtenção da curva de calibração de 

cada flavonoides isolados (BP1, BP2 e BP3) e do HEBP. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esse parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais 

próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza 

dos coeficientes de regressão estimados. Um r maior que 0,999 é considerado como evidência 

de um ajuste ideal dos dados para a linha de regressão. A ANVISA recomenda um coeficiente 

de correlação igual a 0,99. 
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As soluções estoque (70 µg/mL para BP1 e 10 µg/mL para BP2 e BP3; Figura 43) 

foram diluídas separadamente em metanol:água (1:1, v/v) de maneira a obter a solução que foi 

diluída para obter as seguintes concentrações 8,75, 17,5, 26,25, 35, 43,75, 52,5 e 61,25 μg/mL 

para BP1; 1,25, 2,5, 3,75, 5, 6,25, 7,5 e 8,75 μg/mL para BP2 e 0,75, 1,5, 2,25, 3, 3,75, 4,5 e 

5,25 μg/mL para BP3 (Figura 43). Cada solução foi analisada em triplicata.  

Adicionalmente, foi realizada a avaliação do parâmetro de linearidade do HEBP. Para 

tal, foi construída uma curva de calibração com HEBP em 5 níveis de concentração, a saber 1, 

2, 3, 4 e 5 mg/mL (Figura 43). Cada concentração foi preparada individualmente a partir do 

HEBP em metanol:água (1:1, v/v). As áreas dos picos do cromatograma obtidas a 340 nm foram 

plotadas em função das concentrações conhecidas das soluções do HEBP para a obter as 

equações de regressão para cada pico majoritário do HEBP e investigar o r para cada um. 

 

5.1.5.3 Precisão 
 

A precisão deve ser demonstrada pela dispersão dos resultados, calculando-se o DPR da 

série de medições conforme a fórmula "DPR = (DP/CMD) x 100", em que DP é o desvio padrão 

e CMD é a concentração média determinada. E deve ser determinada por meio da repetibilidade 

e precisão intermediária (Figura 44) (BRASIL, 2017). Para avaliar esse parâmetro na 

complexidade da matriz vegetal, os dados foram obtidos pela área do pico dos compostos em 

interesse no extrato, em três concentrações. 

 
 Repetibilidade: corresponde ao grau de concordância entre os resultados das medições 

de uma mesma amostra, efetuadas sob condições variadas. Para isso, utilizou-se nove 

(9) determinações do extrato contemplando o intervalo linear do método analítico, ou 

seja, três (3) concentrações (baixa 50%, média 100% e alta 150%) com três (3) réplicas 

em cada nível (Figura 44).  

 Precisão intermediária: indica o efeito das variações dentro do laboratório devido a 

eventos como diferentes dias ou diferentes analistas ou uma combinação destes fatores. 

Nesse estudo realizou-se nove (9) determinações contemplando o intervalo linear do 

método analítico, ou seja, três (3) concentrações (baixa 50%, média 100% e alta 150 %) 

do extrato com três (3) réplicas em cada nível, em 3 dias diferentes por três analistas 

diferentes (Figura 44).  
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Figura 44: Esquema representativo da determinação do parâmetro de repetibilidade e de 
precisão intermediária (HEBP). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.1.5.4 Exatidão 
 

A exatidão de um método analítico deve ser obtida por meio do grau de concordância 

entre os resultados individuais do método em estudo em relação a um valor aceito como 

verdadeiro (valor de referência) (BRASIL, 2017). A exatidão foi determinada pelo método da 

recuperação (RCP) (Figura 45), a qual é definida como a proporção da quantidade da 

substância de interesse, presente ou adicionada na porção analítica do material teste.Dessa 

forma, quantidades conhecidas da substância referência (flavonoides isolados BP1, BP2 e BP3) 

foram adicionadas à amostra (HEBP 2 mg/mL), na proporção de 1:1. Foram realizadas 9 

determinações contemplando o intervalo linear do método analítico, ou seja, três (3) 
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concentrações (baixa 50%, média 100% e alta 150%) com três (3) réplicas em cada nível 

(Figura 45).  

 
Figura 45: Esquema representativo da determinação do parâmetro de recuperação (HEBP). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A fórmula RCP % = [(amostra fortificada - extrato)/padrão] x 100 foi utilizada para 

calcular a recuperação: 

 

5.1.5.5 Limite de Detecção (LOD) e Limite de Quantificação (LOQ) 
 

O LOD é a menor quantidade do analito presente na amostra que pode ser detectado e o 

LOQ, por sua vez, é a menor quantidade do analito presente na amostra que pode ser 

quantificado com precisão e exatidão (BRASIL, 2017). Para esse trabalho, determinou-se o 

LOD e LOQ por meio do método baseado em parâmetros da curva analítica (curva de 

calibração), utilizando as seguintes fórmulas:  

 

𝐿𝑂𝐷 % =  
,   

                    𝐿𝑂𝑄 % =  
  

 

 
nas quais σ é o desvio padrão obtido a partir do desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, 

no mínimo, três (3) curvas de calibração construídas contendo concentrações do analito 

próximas ao suposto limite de detecção e IC é a inclinação da curva de calibração ou coeficiente 

angular da curva analítica. 
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5.1.5.6 Robustez 
 

A robustez indica a capacidade do método analítico em resistir a pequenas e deliberadas 

variações das condições analíticas (BRASIL, 2017). Para a validação do método desenvolvido, 

a robustez foi avaliada por meio de pequenas modificações no fluxo da fase móvel (0,6 mL/min) 

e na temperatura da coluna (28 °C e 38 °C). 

 

5.1.6 Estudos in vitro 

 

5.1.6.1 Ensaios de viabilidade celular (MTT) e da produção de óxido nítrico 

 

Os ensaios de viabilidade celular (MTT) e da produção de NO foram realizados com a 

colaboração do Prof. Dr. Hugo Rocha (UFRN) juntamente com o Dr. Edér Galinari. Os testes 

foram executados de acordo com o item 4.1.6.1, pág. 85 (Figura 12 e 13). As concentrações 

empregadas (1-200 µg/mL) foram baseadas no estudo realizado por Fernandes e colaboradores 

(2016). No referido estudo foi avaliado a capacidade do extrato hidroetanólico (50%) da B. 

pinnatum em inibir a atividade da PLA2 induzida pelo veneno de B. jararaca. Os autores 

determinaram essa capacidade inibitória do extrato nas concentrações 1:1-1:100 v/v 

(veneno:extrato), turbidimetricamente em microplacas de 96 poços usando uma suspensão de 

gema de ovo e constataram que o extrato da B. pinnatum apresentou atividade inibitória 

significativa frente a enzima PLA2. 

 

5.1.6.2 Análise do ciclo celular 

 

Conforme a resposta apresentada pelo HEBP no ensaio de viabilidade celular (MTT), 

em um segundo momento, realizou-se a análise do ciclo celular por meio da técnica de 

citometria de fluxo, segundo o método descrito por Galinari et al. (2018). Testou-se as amostras 

que apresentaram diferença significativa (p < 0,05) na % redução do MTT quando comparadas 

ao controle negativo (células RAW 264.7 sem a presença do extrato). O iodeto de propídio foi 

utilizado como marcador do ciclo celular. Resumidamente, 2x105 de células RAW 264.7 foram 

semeadas em uma placa de seis poços contendo meio DMEM e FBS (10%) e incubadas por 24 

h (37ºC em atmosfera umidificada e CO2 a 5%). O meio foi substituído por meio DMEM sem 

FBS e as células foram mantidas nas mesmas condições (37°C, 5% CO2 por 24 h) (Figura 46). 

Decorrido o tempo de incubação, as células foram lavadas com PBS e um novo meio 



161 

(DMEM mais FBS a 10%) foi adicionado aos poços, seguido da adição do HEBP nas 

concentrações de 10, 100 e 200 μg/mL (Figura 46). Após a incubação (24 h), as células foram 

lavadas com PBS frio, coletadas e transferidas para tubos de ensaio e centrifugadas (1840 de 

força G, 4°C, 5 min). A etapa de lavagem foi repetida mais uma vez. As células foram fixadas 

com álcool etílico (70%) por 1 h, seguido pela adição PBS frio e centrifugação (1840 de força 

G, 4°C, 5 min) (Figura 46). 

 

Figura 46: Representação esquemática da análise do ciclo celular por citometria de fluxo 
(células RAW 264.7). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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O sobrenadante foi descartado e as membranas celulares permeabilizadas com 90 μL de 

Triton X-100. O RNA foi digerido com 10 μL de ribonuclease - RNAse (4 mg/mL). Os tubos 

foram incubados em banho-maria (37°C por 1 h). Adicionou-se 5 μL de iodeto de propídio (100 

g/mL) e 200 μL de PBS a cada tubo (ausência de luz). A emissão fluorescente foi mensurada 

com um citômetro de fluxo (FACSCanto II, BD Biosciences-US®), utilizando um filtro (λ) 

entre 564 e 606 nm (Figura 46). A medição foi interrompida quando 10.000 eventos foram 

alcançados (GALINARI et al., 2018). Os dados foram analisados usando o software FlowJo 

versão X10.0.7, 2015 (Tree Star Inc., EUA). 

 
5.1.7 Experimentação animal 
 
5.1.7.1 Aspectos Éticos e Legais 

 
Descrito no item 4.1.7.1, pág. 88.  
 

5.1.7.2 Avaliação toxicológica 
 
5.1.7.2.1 Toxicidade aguda (14 dias): screening hipocrático e estimativa da DL50 

 
A avaliação dos efeitos toxicológicos da dose aguda do HEBP obedeceu às diretrizes 

OECD guia número 423 (2001) e foi realizada conforme demonstrado no item 4.1.7.2.1, pág. 

89 (Figura 14).  

 
5.1.7.2.2 Toxicidade subcrônica - doses repetidas por 28 dias: screening hipocrático 
 

Avaliou-se os efeitos toxicológicos das doses repetidas (28 dias) do HEBP conforme as 

diretrizes do guia da OECD número 407 (2008) e realizadas de acordo com o descrito no item 

4.1.7.2.2, pág. 90 (Figura 15).  

 
5.1.7.2.3 Estudo comportamental 
 

Descrito no item 4.1.7.2.3, pág. 91.  
 
5.1.7.2.3.1 Teste de campo aberto  

 
O teste do campo aberto foi realizado de acordo com o item 4.1.7.2.3.1, pág. 91.  
 

5.1.7.2.3.2 Teste do rota-rod  
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O teste da barra giratória (rota-rod) foi realizado de acordo com o procedimento 

demonstrado no item 4.1.7.2.3.2, pág. 92.  

 
5.1.7.2.4 Análise de parâmetros bioquímicos e hematológicos 

 
Após 14 dias (toxicidade aguda; Figura 14) e 28 dias (toxicidade subcrônica; 

Figura 15), os animais foram anestesiados com 80 mg/kg de cetamina mais 10mg/kg de 

xilazina pela via i.p. e, em seguida, foi realizada a punção cardíaca para coleta de sangue. O 

sangue coletado foi processado e avaliados conforme o descrito no item 4.1.7.2.4, pág. 92. As 

análises bioquímica e hematológica foram realizadas com a colaboração da Profa. Dra. Marcela 

Ururahy (UFRN). 

 

5.1.7.2.5 Análise de parâmetros anatômicos dos órgãos 
 

Em todos os animais eutanasiados (toxicidade aguda e subcrônica) o cérebro, o fígado, 

o rim, o baço, o coração e o pulmão de cada animal foram removidos, pesados e avaliados 

segundo o delineamento apresentado no item 4.1.7.2.5, pág. 93.  

 

5.1.8.3 Indução da inflamação e avaliação da atividade anti-inflamatória intestinal do 
extrato in vivo 

 

5.1.8.3.1 Colite induzida por DNBS: delineamento experimental e protocolo preventivo 
 

Ratos Wistar fêmeas (180±20 g, 6-8 semanas de idade) foram divididos aleatoriamente 

em cinco grupos: não colítico, DNBS controle, HEBP 250 mg/kg, HEBP 500 mg/kg e SSZ 250 

mg/kg, com 8 animais cada grupo (n=8/grupo). A dose do extrato foi definida com base no 

estudo realizado por De Araújo et al. (2017). O delineamento experimental e a indução da colite 

foram aplicados de acordo com o descrito no item 4.1.7.3.1 (pág. 94) e está devidamente 

ilustrado na Figura 47.  

  



164 

Figura 47: Desenho experimental da colite induzida por DNBS (HEBP).  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.1.8.3.2 Colite induzida por DSS: delineamento experimental e protocolo de tratamento 
 

Camundongos machos C57BL/6J foram divididos em quatros grupos: não colítico, DSS 

controle, HEBP 100 mg/kg e HEBP 200 mg/kg, com 8 animais cada grupo (n=8/grupo). O 

delineamento experimental e a indução da colite foram empregados em conformidade ao 

exposto no item 4.1.7.3.2, pág. 95 e demonstrado na Figura 48. O experimento foi realizado 

durante o estágio doutoral (modalidade sanduíche) na UGR (Espanha) em parceria com Prof. 

Dr. Julio Gálvez (UGR) e seus colaboradores do Instituto de Investigación Biosanitaria de 

Granada, Espanha. 
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Figura 48: Desenho experimental da colite induzida por DSS (HEBP).  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.1.8.3.3 Avaliação do DAI 
 

Descrito no item 4.1.7.3.3, pág. 97.  

 

5.1.8.4 Determinação da atividade da mieloperoxidase, do conteúdo de glutationa total e 
dos níveis de malondialdeído e das citocinas IL-1β e TNF-α no cólon: modelo DNBS 

 

Estas análises foram realizadas segundo a descrição do item 4.1.7.3.4, pág. 97.  

 

5.1.8.5 Análise do RNA transcrito por RT-qPCR 
 
A análise por RT-qPCR do material genético obtido (RNA) nos colóns dos animais foi 

executada conforme apresentado no item 4.1.7.3.5, pág. 99. 

 

5.1.8.6 Análise histopatológica e imuno-histoquímica 
 

Em ambos os modelos experimentais (DNBS e DSS), as análises histopatológicas e 

imuno-histoquímica foram realizados de acordo com o demonstrado no item 4.1.7.3.6 (pág.  

100) e 4.1.7.3.7 (pág. 101), respectivamente. 

 

5.1.9 Análise estatística 
 

Descrito no item 4.1.8, pág. 102.   
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5.2 Resultados 

 

5.2.1 Quantificação do conteúdo de fenois e flavonoides totais, perfil UFLC-DAD e análise 
quantitativa dos principais flavonoides do HEBP 

 

Semelhante à quantificação dos compostos fenólicos e flavonoides no HEBP 

(rendimento de extração igual a 1,87%), o CFT e o conteúdo dos flavonoides totais do HEBP 

foi mensurado, respectivamente, utilizando-se as equações da reta derivadas das curvas de 

calibração dos padrões ácido gálico (2,5 a 100 µg/mL) e quercetina (5 a 200 µg/mL), obtendo-

se um r > 0,99 (Tabela 14). Os resultados do CFT e do teor de flavonoides totais do HEBP (4 

mg/mL) estão expressados na Tabela 14. 

 
Tabela 14: Quantificação dos fenois e flavonoides totais do HEBP. 

MARCADOR ANALISADO 
HEBP  

4 mg/mL 
EQUAÇÃO DA 

RETA 
r 

CFT (mg de ácido gálico/g do extrato) 96,7±7,34 y = 0,00126x + 0,0684 0,9917 
Conteúdo de flavonoides totais (mg de 

quercetina/g do extrato) 
64,3±4,16 y = 0,0105x + 0,1508 0,9992 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 3). Conteúdo de fenois totais - CFT; 
coeficiente de correlação de Pearson - r.  

 
O HEBP foi analisado por um método o qual foi desenvolvido a partir de uma condição 

já desenvolvida por CLAE-DAD para B. pinnatum (FERNANDES, 2016) sendo otimizado para 

o UFLC. Adaptações nas condições cromatográficas foram realizadas para se obter um método 

capaz de separar e avaliar os componentes do HEBP acordo com os parâmetros de 

adequabilidade (system suitability) ajustando-se o fluxo, a temperatura e a proporção dos 

solventes.  

Posteriormente, a metodologia analítica desenvolvida foi devidamente validada 

utilizando-se padrões que estão presentes no extrato (BP1, BP2 e BP3) por UFLC-DAD com 

o objetivo de investigar o seu perfil cromotográfico. Foi constatada a presença de compostos 

fenólicos, sobretudo os flavonoides, a partir das informações dos espectros UV dos picos BP1 

(máximo de absorção: 255 e 340 nm), BP2 (máximo de absorção: 255 e 340 nm) e BP3 

(máximo de absorção: 264 e 342 nm) por comparação com a literatura (FERNANDES et al., 

2016; MARKHAM; MABRY, 1975). A Figura 49 expõe o cromatograma do HEBP com os 

picos principais observados a 254 e 340 nm. Os três picos principais correspondem aos 

flavonoides: BP1, BP2 e BP3 com tR iguais, respectivamente, a 17,87, 18,23 e 18,94 min em 

UV 254 nm e 18,77, 19,15 e 19,96 min em UV 340 nm. 
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Figura 49: Cromatograma do HEBP a UV 254 (A) e 340 (B) nm e cromatograma os isolados BP1 (C), BP2 (D) e BP3 (E) a UV 340 nm, 
obtidos por UFLC.  

 
Legenda: Fase estacionária: Phenomenex C18 (150x4,6 mm, 2,6 mm) equipado com uma coluna de segurança Phenomenex (4,0x2,0 mm ID). 
Fase móvel: TFA a 0,3% (A) e ACN (B); gradiente: 7-15% de B, 0 a 3 min; 15-20% de B, 3 a 12 min; 20-22% de B, 12 a 30 min; fluxo da fase 
móvel 0,7 mL/min; T 30° C; detecção 254 e 340 nm UV. Fonte: Andrade et al. (2020). 
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Os picos do extrato foram identificados comparando os tempos de retenção, dados de 

espectros de UV e aumento das áreas de pico por co-injeção com solução padrão (extrato + 

soluções padrão, 1: 1, v/v). A maioria dos picos encontrados já foi identificado e descrito 

anteriormente por nosso grupo de pesquisa (FERNANDES et al., 2016), mas é a primeira vez 

que é avaliado o teor desses flavonoides majoritários no extrato.  

De acordo com estudos anteriores do nosso grupo (PNBio), os principais flavonoides 

identificados no extrato da folha da B. pinnatum por cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada ao DAD –EM/EM são flavonoides-O-glicosídeos derivados de agliconas quercetina e 

canferol. Nesse trabalho, o principal flavonoide BP1 e outros dois compostos BP2 e BP3 foram 

quantificados como possíveis marcadores analíticos desta espécie. 

Previamente ao início da validação, foi realizado o system suitability (verificação do 

sistema) do método desenvolvido de acordo com os parâmetros estabelecidos na USP para 

garantir R, T, P e k’ para cada pico: BP1, BP2 e BP3, sendo os seus valores descritos na 

Tabela 15. O sistema apresentou conformidade com a legislação vigente, isto é, a RDC Nº 166 

de 24 de julho de 2017 (BRASIL, 2017). Após a verificação do sistema (system suitability) do 

método analítico para o HEBP, o primeiro parâmetro analisado foi a seletividade. Esse 

parâmetro foi determinado por análise e comparação dos dados cromatográficos (tempo de 

retenção e pureza de pico) e não visualização de co-eluições do HEBP com os compostos 

isolados BP1, BP2 e BP3 em triplicata. Os dados obtidos estão expostos na Tabela 15.  

É importante salientar que o espectro UV também foi avaliado, mostrando-se inalterado 

para os três picos avaliados em toda a área do pico, o que confirma a capacidade do método em 

distinguir os analitos da matriz. Os resultados encontrados mostram que o método desenvolvido 

foi seletivo. Posteriormente, foi realizada a linearidade para os três flavonoides principais 

analisados (BP1, BP2 e BP3). Para construir a curva de calibração a área do pico foi a resposta 

analítica utilizada em função da concentração do analito. A equação da regressão para cada 

flavonoide dentro do extrato está demonstrada na Tabela 15. O método apresentou boa 

linearidade e o valor de r calculado de BP1, BP2 e BP3 (Tabela 15) apresentou-se acima do 

valor mínimo aceito pela legislação vigente (BRASIL, 2010b), ou seja, r > 0,99. Essas 

informações evidenciaram a capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância analisada, dentro da faixa de aplicação utilizada. 

O método UFLC-DAD desenvolvido para quantificação dos flavonoides BP1, BP2 e 

BP3 indicou ser preciso, tanto na análise inter-dia (precisão intermediária) quanto a intra-dia 

(repetibilidade), em três níveis de concentração (50%, 100% e 150%), com DPR menor que 5% 

(Tabela 15). Além disso, pelo método da RCP, a metodologia de análise de BP1, BP2 e BP3  
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Tabela 15: Parâmetros de validação do método analítico para quantificação do conteúdo de BP1, BP2 e BP3 em HEBP a UV 340 nm. 

Compostos 
Parâmetros de system suitabilitya 

Parâmetros de 
seletividade 

Linearidade 
LODc 

(µg/mL) 
LOQc 

(µg/mL) 
Teor 

(mg/g) 
R T P k' 

Pureza de 
pico 

tR 
(min) 

r 
Equação da 
Regressãob 

BP1 
1,767±
0,037 

1,426±
0,602 

51218,33
±429,712 

7,520±
0,278 

0,98±0,010 
19,20±

0,26 
0,9997 y = 463320x - 11163 0,0000087 0,0000263 35,56±0,086 

BP2 
2,114±
0,032 

1,213±
0,035 

39904,33
±304,733 

7,869±
0,288 

0,95±0,005 
19,87±

0,28 
0,9996 y = 91121x – 789,67 0,0007442 0,0022553 4,66±0,076 

BP3 
2,820±
0,041 

1,057±
0,005 

48178,01
±356,215 

10,545
±0,378 

Não 
calculado 

25,58±
0,20 

0,9997 y = 21351x + 199,57 0,0019840 0,0060120 4,56±0,026 

Compostos  
Precisão Intermediáriad Repetibilidadee 

 
Exatidãof 

50% 100% 150% 50% 100% 150% 50% 100% 150% 
BP1 

DPR 
(%) 

3,581 3,342 0,558 0,985 0,199 0,477 
Recuperação (%) 

97,957 96,242 85,481 
BP2 1,742 1,090 1,024 1,109 2,253 0,382 101,186 111,065 77,992 
BP3 3,465 3,314 1,445 2,224 2,628 1,707 99,344 110,847 134,985 

Legenda: R: resolução; T: fator de calda; N: número de pratos teóricos; k’: fator de capacidade. tR: tempo de retenção, r: coeficiente de correlação; DPR: 
desvio padrão relativo. 
aDados obtidos através da análise do pico dos compostos BP1, BP2 e BP3 do HEBP. 
by = área do pico e x = concentração (µg/mL). 
cLOD = 3,3σ/IC e LOQ = 10σ/IC: onde IC é a inclinação da curva de calibração, σ é o desvio padrão obtido a partir do desvio padrão do intercepto com o 
eixo Y de, no mínimo, 3 curvas de calibração construídas contendo concentrações do analito próximas ao suposto limite de detecção. 
dDPR da média das amostras analisadas em 3 dias diferentes (n = 3). 
eDPR da média das amostras analisadas no mesmo dia (n = 3). 
fA precisão foi determinada pelo método de recuperação: foram adicionadas quantidades conhecidas da substância de referência (BP1, BP2 e BP3) à amostra 
(HEBP 2 mg/mL). 
Fonte: Andrade et al. (2020). 
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no HEBP mostrou ser exata. Embora a ANVISA não determine um valor ou faixa de referência 

para exatidão/RCP, os resultados obtidos (Tabela 15) para cada flavonoide isolado (BP1, BP2 

e BP3) apresentaram DPR menor que 5% estão, assemelhando-se com dados de estudos que 

quantificaram distintos flavonoides em diferentes extratos de plantas (MESQUITA; 

MONTEIRO, 2018; MOTTA; DA COSTA; BASTOS, 2017; NGUYEN NGOC et al., 2018; 

TALLINI et al., 2015). 

O LOD e LOQ foram analisados segundo a metodologia recomendada pela legislação 

vigente (BRASIL, 2017), na qual utiliza os parâmetros da curva de calibração. Os valores do 

LOD e LOQ dos compostos majoritários analisados estão descritos na Tabela 15. Após a 

determinação dos parâmetros analíticos estabelecidos pela RDC N° 166, de 24 de julho de 2017, 

alinhada com a diretriz Q2 (R1) do ICH, o conteúdo de BP1, BP2 e BP3 por g do extrato foi 

calculado. O teor de cada flavonoide está exposto na Tabela 15. 

A robustez do método analítico foi analisada por injeções em triplicata do HEBP com 

variações de fluxo de fase móvel e temperatura do forno da coluna. Apesar de haver uma 

pequena mudança no tempo de retenção dos compostos após as três variações realizadas: 

aumento/diminuição da temperatura (38°C e 28°C) e diminuição do fluxo (0,6 mL/min) em 

relação ao método validado, como visualizado na Figura 50, não houve alteração relevantes 

dos parâmetros de system suitability. Ademais, é importante destacar aqui que a diminuição do 

fluxo, praticamente, não alterou o tempo de retenção do pico majoritário, mas causou um 

retardamento na eluição dos demais picos. As alterações de tempo de retenção causadas pela 

mudança de temperatura são esperadas devido a essa variável interferir na viscosidade da fase 

móvel e na solubilidade dos compostos (LANÇAS, 2016). 
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Figura 50: Cromatogramas obtidos por UFLC do HEBP na análise da robustez a UV 340 nm. 

 
 

5.2.2 Ensaios in vitro 
 

5.2.2.1 Viabilidade celular (MTT), produção de óxido nítrico e ciclo celular 

 

A avaliação da segurança tanto in vitro como in vivo do extrato da B. pinnatum foi 

realizada, visto que essa é uma etapa de grande relevância para o desenvolvimento de novos 

fitoterápicos. Em um primeiro momento, procedeu-se à avaliação em modelo in vitro adotando-

se a linhagem celular RAW 264.7.  

Na presente tese as concentrações do HEBP utilizadas variaram de 1 a 200 μg/mL. Em 

nenhuma das concentrações testadas foi observado efeito citotóxico (p ≥ 0,05) sobre os 

macrófagos (linhagem RAW 264.7) pelo teste de redução do MTT (Figura 51). Ao invés disso, 

o HEBP, nas concentrações 10, 100 e 200 μg/mL, promoveu um aumento significativo 

(p < 0,05) na % de redução de MTT (Figura 51) quando comparada ao grupo controle, 

sugerindo um aumento nas taxas mitogênica e/ou na atividade mitocondrial, sítio de redução 

do MTT.  
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Figura 51: Efeito do HEBP na viabilidade celular em macrófagos RAW 264.7. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 5). Grupo controle negativo 
– GCN. Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA 
seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

O efeito imunoestimulador do HEBP, em concentrações variando de 1 a 200 μg/mL, foi 

testado quantificando-se a produção de NO em macrófagos da linhagem RAW 264.7 sem a 

presença do LPS. Em condições normais, ou seja, células não induzidas por LPS, os percentuais 

de NO produzidos pelos macrófagos cultivados com o HEBP permaneceram semelhantes (p ≥ 

0,05) à quantidade de NO produzido pelos cultivos (RAW 264.7) do grupo controle negativo 

(células não tratadas com LPS. A Figura 52A demonstra que o HEBP não tem capacidade de 

imunoestimular as células utilizadas. 
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Figura 52: Efeito do HEBP na produção de NO liberado pelas nas células de macrófagos 
RAW 264.7. 

 
Legenda: (A) - sem LPS. (B) - com LPS. Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. 
(n = 5). Grupo controle negativo - GCN; Grupo controle positivo - GCP Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05).  

 
No grupo controle positivo a exposição das células RAW 264.7 ao LPS resultou em um 

aumento nos níveis de NO produzido devido ao efeito imunoestimulador do LPS (Figura 52B). 

Por sua vez, o HEBP a 1, 10 e 100 μg/mL não foi capaz de reduzir significativamente (p ≥ 0,05), 

quando comparado ao grupo controle positivo, a produção de NO nas células RAW 264.7 

(Figura 52B). Por outro lado, o HEBP na concentração de 200 μg/mL reduziu de forma 

significativa (p < 0,05; vs grupo controle positivo) a produção de NO estimulado pelo LPS. Esta 

resposta sugere que o HEBP pode apresentar uma possível ação anti-inflamatório e antioxidante 

em concentrações mais elevadas. Não foi possível determinar (valor muito amplo) a CI50 e a 

CE50 do HEBP nos ensaios de viabilidade celular e de produção de NO, respectivamente, sendo 

consideradas, por sua vez, como maiores que 200 µg/mL. 

Para confirmar se houve um aumento da proliferação celular dos macrófagos por parte 

do HEBP foi em decorrência de alterações nas taxas mitogênica e/ou na atividade mitocondrial, 

realizou-se o teste de ciclo celular avaliado por citometria de fluxo e marcação do DNA por 

iodeto de propídio, testando-se o HEBP nas concentrações de 10, 100 e 200 μg/mL. Os 

resultados do ensaio do ciclo celular estão expostos na Tabela 16. O efeito mitogênico do 

HEBP (10-200 μg/mL) não foi confirmado, constando-se uma diminuição significativa 

(p < 0,05) na % da fase S (período de síntese proteica) na presença do HEBP nas concentrações 

de 100 e 200 μg/mL) o que retarda a replicação do DNA nuclear. Esse resultado sugere que a 
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elevação na % de redução do MTT por esse extrato em relação ao controle negativo (Figura 51) 

pode estar relacionado ao aumento no metabolismo mitocondrial. 

 
Tabela 16: Efeito de diferentes concentrações (10, 100 e 200 µg/mL) do HEBP no ciclo celular 
de macrófagos (RAW 264.7). 

TRATAMENTOS 
FASES DO CICLO CELULAR (%) 

G0/G1 S G2-M 
GCN 75,85±1,42 15,00±0,56 10,88±1,29 

HEBP 10 µg/mL 75,00±0,86 9,25±0,54 15,29±1,41 
HEBP 100 µg/mL 78,07±0,64 ↓8,02±1,13* 13,91±1,77 
HEBP 200 µg/mL 78,32±1,38 ↓8,97±0,68* 12,72±2,06 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 5). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) por one way ANOVA seguido pelo teste Tukey entre as fases S e G2-M 
das amostras (HEBP 10-200 μg/mL) vs grupo controle negativo - GCN.  

 

5.2.3 Ensaios in vivo  

 

5.2.3.1 Toxicidade aguda (14 dias) 

 

Após o estudo de toxicidade in vitro, foi realizada a avaliação da toxicidade in vivo da 

B. pinnatum. O primeiro ensaio elaborado foi o de toxicidade aguda (v.o., 14 dias) utilizando-

se o guia 423 da OECD (2001). A dose de 2000 mg/kg do peso corporal foi escolhida devido à 

B. pinnatum ser utilizada na medicina tradicional há algum tempo e pelo fato haver disponíveis 

informações sobre sua toxicidade que sugerem que a mortalidade é improvável no nível mais 

alto. A administração de dose única de 2000 mg/kg (v.o.) do HEBP não promoveu sinais e 

sintomas (screening hipocrático) de toxicidade nos animais experimentais durante o período de 

observação (14 dias) e nenhuma morte (n = 6) foi registrada (Tabela 17). De modo geral, o 

HEBP 2000 mg/kg não provocou efeitos tóxicos que levam à morte do animal e, segundo o 

guia da OECD, é possível inferir que o HEBP se enquadra na categoria 5 de perigosidade do 

GHS. Além disso, estima-se que a DL50 do HEBP seja superior a 2000 mg/kg. 
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Tabela 17: Efeito do HEBP no screening hipocrático dos camundongos tratados com 2000 mg/kg (v.o.) no ensaio de toxicidade aguda. 

PARÂMETROS 
0 min 5 min 10 min 30 min 4 h 24 h 7° dia 14° dia 

GCN HEBP GCN HEBP GCN HEBP GCN HEBP GCN HEBP GCN HEBP GCN HEBP GCN HEBP 
Atividade geral N N N N N N N N N N N N N N N N 
Frênito vocal N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Irritabilidade N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Resposta ao toque N N N N N N N N N N N N N N N N 
Aperto de cauda N N N N N N N N N N N N N N N N 
Contorção N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Endireitamento N N N N N N N N N N N N N N N N 
Tônus corporal N N N N N N N N N N N N N N N N 
Força de agarrar N N N N N N N N N N N N N N N N 
Ataxia N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Reflexo corneal N N N N N N N N N N N N N N N N 
Tremores N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Convulsões N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Straub N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Hipnose N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Anestesia N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Lacrimação N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Ptose N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Piloereção N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 
Respiração N N N N N N N N N N N N N N N N 
Nº de mortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: GCN = grupo controle negativo, HEBP = grupos tratados com hidroetanólico (50%) B. pinnatum (2000 mg/kg), N = Normal, 
↑ = Aumentado, ↓ Diminuído, N.E. = Não encontrado; n = 6. 
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Verificou-se também a porcentagem (%) de perda do peso corporal de cada 

camundongo no 1°, 3°, 5°, 7° 9°, 11°, 13° e 14° dia. A partir das médias dos valores obtidos em 

cada grupo (grupo controle negativo e HEBP 2000 mg/kg), não foi constatada uma diferença 

estatística (p ≥ 0,05) na variação da perda de peso (Figura 53) entre o grupo controle (veículo) 

e o grupo teste (HEBP 2000 mg/kg). 

 

Figura 53: Efeito do HEBP no peso corporal dos camundongos tratados com 2000 mg/kg 
(v.o.) no ensaio de toxicidade aguda. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEBP 2000 mg/kg (■) vs grupo controle negativo - GCN (●), 
para cada dia (two way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Ao analisar os parâmetros do campo aberto (os movimentos ambulatórios espontâneos, 

a distância percorrida (cm), rearing, pulos, grooming, tempo (s) em que os animais 

permaneceram nas bordas e no centro da caixa e a presença de bolo fecais e urina) e do teste da 

barra giratória (número de quedas e tempo de desempenho) (Tabela 18), o HEBP, na dose 

aguda de 2000 mg/kg (v.o.) não houve efeitos significativos (p ≥ 0,05; vs grupo controle 

negativo) no comportamento do animal em relação à ansiedade, à exploração, ao estresse e ao 

conflito com o ambiente novo e em sua coordenação motora. 
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Tabela 18: Efeito do HEBP (2000 mg/kg; intragástrica - i.g.) nos testes de campo aberto e rota-rod em camundongos Swiss no ensaio de toxicidade 
aguda. 

PARÂMETROS 
TRATAMENTOS/DIA 

GCN HEBP (2000 mg/kg) 
1° Dia 2° Dia 3° Dia 1° Dia 2° Dia 3° Dia 

Campo aberto 
Movimento Espontâneo (n°) 143,5±12,21 111±14,69 118,83±10,15 142,83±10,46 120,16±3,28 123,33±10,43 
Distância Percorrida (cm) 1802,58±180,15 1460,83±193,25 1399,92±118,94 1818,77±159,89 1529,29±62,25 1472,83±143,56 
Rearing (n°)  24,83±3,16 14,33±1,68 17±3,16 27,51±3,48 14,01±0,96 17,16±2,07 
Pulos (n°) 9,16±2,32 5,16±1,18 3,5±0,84 12,33±0,66 4,51±0,56 4,83±0,65 
Grooming (n°) 4,5±0,67 3,5±0,67 6,5±1,23 3,83±0,94 6,16±1,01 9,01±0,73 
Tempo na borda da caixa (s) 287,16±2,93 280,83±3,08 284,83±2,67 289,16±1,19 276,33±5,12 286,83±1,47 
Tempo no centro da caixa (s) 11,83±2,93 18,16±3,08 14,16±2,67 9,83±1,19 22,66±5,12 12,16±1,47 
Bolos fecais (n°) 1,66±0,33 2,16±0,47 4,66±0,49 1,33±0,61 2,16±0,74 3,51±0,61 
Urina P A P P A A 
Rota-rod 
Tempo de desempenho (s) 180±0 180±0 180±0 180±0 180±0 180±0 
Falhas (n°) 1±0,36 0,5±0,34 0,16±0,16 1±0,36 0,16±0,16 0,33±0,33 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença estatística entre o grupo testado: HEBP 2000 
mg/kg vs grupo controle negativo - GCN, para cada dia (Teste t paramétrico, p < 0,05). Pe - presente; Au - ausente.  
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O sangue de cada animal foi coletado por punção cardíaca após o 14° dia da 

administração aguda do HEBP (gavagem) para a determinação dos parâmetros bioquímicos e 

hematológicos. A avaliação desses parâmetros nas amostras obtidas dos camundongos Swiss 

submetidos ao ensaio de toxicidade aguda foi realizada por meio da quantificação dos níveis 

séricos da glicose, triglicerídeos, colesterol total, ureia, creatinina, ALT, AST e albumina. Os 

dados obtidos nessa quantificação estão expressos na Tabela 19, sendo que os do grupo 

controle negativo foram considerados como valores referência para o grupo teste (HEBP na 

dose de 2000 mg/kg).  

 

Tabela 19: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos Swiss fêmeas tratados 
com HEBP (2000 mg/kg; i.g.) no ensaio de toxicidade aguda. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEBP 2000 mg/kg vs grupo controle negativo - GCN (Teste t 
paramétrico, p < 0,05). 

 

Ao se utilizarem os dados do grupo controle negativo (veículo) como grupo de 

referência, no grupo que recebeu a dose de 2000 mg/kg do HEBP, alguns parâmetros 

bioquímicos analisados apresentaram pequenas variações (elevações ou reduções) 

principalmente na média dos níveis de ALT (diminuição) e da glicose (aumento). Porém, essas 

variações não possuem indicativos de importância clínica, visto que não foi constatada 

diferença estatística significativa (p ≥ 0,05) entre o grupo controle negativo e o grupo teste 

(HEBP 2000 mg/kg) em todos os parâmetros bioquímicos avaliados (Tabela 19). 

As alterações do sistema hematológico provocadas pelo HEBP foram avaliadas por 

meio da determinação dos parâmetros sanguíneos: eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, 

VGM, HGM, CHGM, leucócitos global, neutrófilos, linfócitos e plaquetas. Os resultados do 

hemograma (eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas) no material coletado nos 

animais estão expostos na Tabela 20. 

 

PARÂMETROS GCN HEBP 2000 mg/kg 
Glicose (mg/dL) 102,6±9,55 118,1±11,22 

Triglicerídeos (mg/dL) 133±5,23 128±6,65 
Colesterol Total (mg/dL) 94,6±6,08 86,1±5,89 

Ureia (mg/dL) 58,5±2,35 51,3±5,12 
Creatinina (mg/dL) 0,44±0,02 0,41±0,03 

AST (UI/L) 268,8±22,13 248,6±15,71 
ALT (UI/L) 98,5±26,61 72,6±3,79 

Relação AST/ALT 2,72±0,23 3,03±0,37 
Albumina (g/dL) 2,42±0,07 2,31±0,07 
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Tabela 20: Parâmetros hematológicos obtidos do soro de camundongos Swiss fêmeas tratados 
com HEBP (2000 mg/kg; i.g.) no ensaio de toxicidade aguda. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEBP 2000 mg/kg vs grupo controle negativo - GCN (Teste t 
paramétrico, p < 0,05). 

 

Os resultados do eritograma, leucograma e contagem de plaquetas (Tabela 20) 

demonstraram que, apesar de o valor dos leucócitos totais, especialmente os linfócitos, 

apresentarem discreto aumento no grupo teste (HEBP 2000 mg/kg), os valores dos parâmetros 

hematológicos dos camundongos Swiss que receberam a dose de 2000 mg/kg (v.o.) do HEBP 

estão próximos aos do grupo de referência (grupo controle negativo), não se constatando 

relevância estatística (p ≥ 0,05; vs grupo controle negativo). 

Após o 14° dia da administração por gavagem do extrato (HEBP 2000 mg/kg), cada 

animal de ambos os grupos foi eutanasiado e o cérebro, o fígado, os rins, o coração, o pulmão 

e o baço foram coletados, pesados e avaliados macroscopicamente. O peso relativo (g) 

calculado de cada órgão está expresso na Figura 54A. Não foi verificada nenhuma diferença 

significativa (p ≥ 0,05) entre o peso relativo dos órgãos coletados do grupo teste (HEBP 2000 

mg/kg) e o do grupo controle negativo. Para a avaliação macroscópica (Figura 54B) dos órgãos 

(cérebro, fígado, rins, coração, pulmão e baço) o controle negativo foi utilizado como 

referência. Alterações macroscópicas relevantes não foram encontradas no grupo dos animais 

nos quais se administrou o HEBP 2000 mg/kg (v.o.).  

 

PARÂMETROS GCN HEBP 2000 mg/kg 
Eritrograma 

Eritrócitos (cél×106/μL) 8,42±0,66 9,03±0,34 
Hematócrito (%) 42,66±1,02 47,01±2,75 

Hemoglobina (g/dL) 14,06±0,37 16,26±1,45 
VGM (fL) 53,77±3,59 56,53±4,59 
HGM (pg) 17,79±1,36 18,33±2,05 

CHGM (g/dL) 32,65±0,58 32,22±1,92 
Leucograma 

Leucócitos totais (cél/μL) 3770±271,12 3929±243,91 
Neutrófilos (cél/μL) 543,6±57,04 512,1±20,31 
Linfócitos (cél/μL) 2935,2±334,14 3228,1±165,85 

Contagem de plaquetas 
Plaquetas (×103/μL) 589,16±34,72 692,51±42,23 
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Figura 54: Efeito do HEBP na variação do peso relativo (A) e avaliação macroscópica (B) 
dos órgãos dos camundongos no ensaio de toxicidade aguda (2000 mg/kg; i.g.). 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) entre o grupo testado: HEBP 2000 mg/kg vs grupo controle negativo - 
GCN, para cada órgão (Teste t paramétrico, p < 0,05). 
 

Por meio da determinação do conteúdo de MDA, em um fragmento retirado do fígado 

dos animais utilizados, foi investigado se o HEBP (2000 mg/kg) ocasionou dano oxidativo no 

referido órgão. O efeito do HEBP nos níveis de MDA no fígado dos animais que receberam a 

dose de 2000 mg/kg está retratado na Figura 55. Nenhuma diferença estatística (p ≥ 0,05) foi 

observada entre o grupo teste e o grupo controle negativo.  
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Figura 55: Efeito do HEBP (2000 mg/kg; i.g.) nos níveis de MDA hepático dos 
camundongos no ensaio de toxicidade aguda. 

 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). Grupo controle negativo 
– GCN. Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa (Teste t 
paramétrico, p < 0,05). 
 

5.2.3.2 Toxicidade subcrônica - doses repetidas por 28 dias 
 

Embora o HEBP, na dose a 2000 mg/kg, não tenha propiciado efeitos depressivos ou 

estimulantes sobre o SNA e SNC nos camundongos durante o ensaio de toxicidade aguda, 

considerou-se necessária a realização do estudo de toxicidade com doses repetidas, durante um 

período de 28 dias, conforme o guia 407 da OECD (2008), visando, assim, reforçar os achados 

clínicos do teste de toxicidade aguda apresentados.  

As doses de 300 mg/kg e 600 mg/kg foram selecionadas com base nas doses de escolha 

dos tratamentos utilizadas no ensaio farmacológico. Os resultados do ensaio de toxicidade 

subcrônica, ou seja, com repetidas administrações por v.o. do HEBP, demonstram que os 

animais (camundongos machos e fêmeas) que receberam as doses de 300 mg/kg e 600 mg/kg 

não apresentaram os sinais e os sintomas (screening hipocrático) de toxicidade durante o 

período de observação (28 dias) e nenhuma morte (n = 6) foi registrada (Tabela 21).  
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Tabela 21: Efeito do HEBP no screening hipocrático dos camundongos Swiss machos e fêmeas (300 e 600 mg/kg; via i.g.) no ensaio de toxicidade 
subcrônica. 

PARÂMETROS AG FV Ir RT AC Ct En FA At RC Tr Co St Hi An La Pt Pi Re NM 

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
F

êm
ea

s GCN 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEBP 
300 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEBP 
600 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
M

ac
ho

s GCN 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEBP 
300 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

HEBP 
600 mg/kg 

0 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
24 h N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
14 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
21 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 
28 d N N.E. N.E. N N N.E. N N N.E. N N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N 0 

Legenda: GCN = grupo controle negativo, HEBP = grupos tratados com hidroetanólico (50%) B. pinnatum (300 e 600 mg/kg), N = Normal, 
↑ = Aumentado, ↓ Diminuído, N.E. = Não encontrado; n = 6.Atividade geral (AG); Frênito vocal (FV); Irritabilidade (Ir); Resposta ao toque (RT); 
Aperto de cauda (AC); Contorção (Ct); Endireitamento (En); Força de agarrar (FA); Ataxia (At); Reflexo corneal (RC); Tremores (Tr); Convulsões 
(Co); Straub (St); Hipnose (Hi); Anestesia (An); Lacrimação (La); Ptose (Pt); Piloereção (Pi); Respiração (Re); Número de mortes (NM). 
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O peso (g) e a porcentagem (%) de perda do peso corporal de cada camundongo (fêmeas 

e machos) foram registradas no 1°, 7°, 14°, 21° e 28° dia do teste de toxicidade de doses 

repetidas (28 dias). As médias dos dados coletados sobre a perda do peso corporal dos animais 

estão expostas na Figura 56. Nenhuma relevância estatística (p ≥ 0,05) foi constatada nos 

grupos teste (HEBP 300 e 600 mg/kg; fêmeas e machos) quando comparados ao grupo controle 

negativo. 

 
Figura 56: Efeito do HEBP no peso corporal dos camundongos Swiss machos e fêmeas (300 

e 600 mg/kg; via i.g.) no ensaio de toxicidade subcrônica. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística entre o grupo testado: HEBP 300 mg/kg (■) e 600 mg/kg (▲) vs grupo controle 
negativo - GCN (●), para cada dia e nos respectivos sexos (two way ANOVA seguido pelo teste 
Tukey, p < 0,05). 

 
Na avaliação da toxicidade das doses repetidas (28 dias) do HEBP os testes de campo 

aberto e o da barra giratória (rota-rod) foram realizados no intuito de verificar se o extrato 

produz alterações comportamentais e motoras nos animais testados. A Tabela 22 aponta que, 

no primeiro dia do experimento, nos grupos dos camundongos fêmeas e machos que receberam 

a dose de 300 e 600 mg/kg do HEBP foi percebida uma redução estatisticamente significante 

(p < 0,05) no número de autolimpeza (grooming).  
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Tabela 22: Efeito do HEBP nos testes de campo aberto e rota-rod em camundongos Swiss machos e fêmeas (300 e 600 mg/kg, via i.g.) no ensaio 
de toxicidade subcrônica. 

Tratamentos/Dia 
Parâmetros 

Campo aberto Rota-rod 
ME (n°) DP (cm) Re (n°) Pu (n°) Gr (n°) TBC (s) TCC (s) BF (n°) Ur TDe (s) Fa (n°) 

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
F

êm
ea

s GCN 

1° Sem 140,6±18,71 1745,65±230,52 12,8±2,28 3,2±0,66 2,4±0,24 285±2,12 14±2,12 1,8±0,73 A 180±0,0 1,4±0,4 
2° Sem 141,8±11,07 1690,91±119,45 16,6±2,87 4,4±1,02 3,8±0,48 276±5,67 23±5,67 4,0±0,94 P - - 
3° Sem 125,6±12,85 1527,75±135,72 12,2±3,35 4,4±1,12 4,4±1,32 287±2,77 12±2,77 4,0±1,33 P - - 
4° Sem 107,6±12,59 1332,04±133,21 10,6±2,35 4,4±1,16 5,6±0,24 286±2,75 13±2,75 4,8±0,73 A - - 
5° Sem 127,6±14,93 1527,27±118,71 13,6±2,84 5,0±1,22 6,8±1,77 289±1,22 10±1,22 3,6±1,16 A   

HEKL 
300 

mg/kg 

1° Sem 147,8±16,48 1807,72±139,11 16,1±2,71 4,4±0,67 ↓0,8±0,48* 284±1,14 15±1,14 2,2±0,86 A 176±1,4 1,6±0,4 
2° Sem 147,1±15,41 1740,92±162,43 16,2±1,24 4,6±1,16 4,2±0,18 279±3,81 20±3,81 3,4±0,41 P - - 
3° Sem 129,1±12,96 1511,63±177,21 14,1±1,31 4,2±0,81 5,1±1,22 286±2,13 13±2,13 3,1±0,8 A - - 
4° Sem 118,2±14,68 1430,17±152,81 11,2±2,51 3,4±0,87 6,1±1,81 288±4,08 11±4,65 5,2±0,58 A - - 
5° Sem 135,2±20,92 1627,22±142,88 13,6±2,33 5,2±0,96 5,2±1,31 287±1,51 12±1,51 5,2±0,58 A   

HEKL 
600 

mg/kg 

1° Sem 149,2±14,19 1856,43±224,13 14,1±3,04 4,1±1,34 0,8±0,21* 287±1,50 12±1,53 2,4±0,74 P 178±1,7 1,1±0,4 
2° Sem 136,4±13,44 1565,61±184,78 18,2±2,41 5,4±1,16 4,6±0,51 280±3,98 19±3,98 3,2±0,81 P - - 
3° Sem 125,2±13,51 1515,32±155,72 14,2±4,04 5,1±1,51 5,2±1,28 287±2,58 13±2,58 4,8±1,15 P - - 
4° Sem 116,4±17,16 1413,12±135,49 11,8±1,93 4,4±1,77 6,2±1,88 287±3,09 12±2,44 6,6±1,02 P - - 
5° Sem 120,1±17,53 1401,26±127,52 15,4±3,64 4,2±1,56 6,1±1,72 288±1,85 11±1,85 4,4±1,02 A   

C
am

u
nd

on
go

s 
S

w
is

s 
M

ac
ho

s GCN 

1° Sem 156,2±7,65 1810,45±84,49 20,4±4,09 3,0±0,63 2,8±0,37 277±1,86 22±1,86 2,8±0,66 A 180±0,0 1,4±0,4 
2° Sem 119,6±7,73 1395,89±98,26 15,2±1,85 2,0±0,63 4,2±1,21 288±1,11 11±1,11 4,6±0,87 A - - 
3° Sem 130,8±14,72 1514,898±163,48 16,6±3,7 1,4±0,59 5,0±1,31 284±1,15 15±1,15 4±0,77 A - - 
4° Sem 143,2±12,19 1676,62±125,65 20,6±3,61 3,4±0,87 6,0±1,09 285±1,58 14±1,58 3,6±0,74 A - - 
5° Sem 124,6±14,07 1455,32±102,62 24,4±3,23 4,0±1,26 4,2±0,86 284±3,59 15±3,59 3,2±0,58 P   

HEKL 
300 

mg/kg 

1° Sem 159,6±17,06 1920,23±182,51 20,2±3,46 3,8±0,96 ↓1,2±0,21* 278±3,96 21±3,96 2,2±0,37 A 175±5,8 1,2±0,5 
2° Sem 122,8±10,76 1499,15±195,17 16,8±2,72 2,4±0,61 4,6±1,21 286±2,55 13±2,55 3,4±0,97 A - - 
3° Sem 127,1±12,54 1454,36±155,16 18,2±3,92 1,2±0,21 4,2±0,48 283±1,69 16±1,69 3,1±0,54 P - - 
4° Sem 137,4±8,84 1564,78±177,94 19,6±1,74 4,6±0,92 5,6±0,67 285±3,37 13±2,83 3,4±0,81 P - - 
5° Sem 128,8±3,99 1540,16±118,64 23±2,67 3,2±1,39 4,2±1,42 285±2,31 14±2,31 1,4±0,97* A   

HEKL 
600 

mg/kg 

1° Sem 153,8±13,82 1757,88±165,89 21,6±3,07 3,2±0,73 ↓1,1±0,31* 279±2,56 20±2,56 3,6±0,81 P 175±6,2 1,4±0,6 
2° Sem 117,2±27,31 1372,37±193,97 16,2±2,98 3,1±0,83 4,6±0,51 288±2,37 11±2,37 4,1±0,44 A - - 
3° Sem 141,8±13,26 1634,41±154,58 17,1±3,63 0,8±0,21 5,1±1,31 284±1,83 15±1,83 3,8±0,66 A - - 
4° Sem 136,1±10,94 1531,41±168,02 18,6±2,18 3,1±0,94 5,1±1,01 285±4,02 14±4,24 3,2±0,66 A - - 
5° Sem 133,6±12,64 1605,44±134,82 26±3,87 4,8±1,15 4,6±2,11 283±1,93 16±1,93 4,4±1,28 A   

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). *correspondem à diferença estatística entre os grupos testes: HEKL 300 e 600 mg/kg vs 
grupo controle negativo - GCN, para cada semana e nos respectivos sexos (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Pe - presente; Au - ausente. 
Movimento Espontâneo (ME); Distância Percorrida (DP); Rearing (Re); Pulos (Pu); Grooming (Gr); Tempo na borda da caixa (TBC); Tempo no centro da caixa 
(TCC); Bolos fecais (BF), Urina (Ur); Tempo de desempenho (T De); Falhas (Fa).
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Nas semanas seguintes (dia 7, 14, 21 e 28) ao experimento realizado, pôde-se perceber 

que, tanto nos camundongos fêmeas quanto nos machos, o HEBP, nas doses 300 e 600 mg/kg, 

quando administrado oralmente durante 28 dias não apresenta efeitos relevantes (p ≥ 0,05; vs 

grupo controle negativo) em quase todos os parâmetros analisados no teste campo aberto 

(movimentos ambulatórios espontâneos, a distância percorrida (cm), rearing, pulos, grooming, 

tempo (s) em que os animais permaneceram nas bordas e no centro da caixa, bolos fecais e 

urina) e no rota-rod (número de quedas e tempo de desempenho) (Tabela 22). A única exceção 

foi o parâmetro do número de bolos fecais (Tabela 22) no grupo dos camundongos machos 

tratados com HEBP 300 mg/kg (p < 0,05; vs grupo controle negativo), na 5° semana (dia 28). 

Os achados em ambos os ensaios (campo aberto e rota-rod) indicam que, nos dias em 

que se realizou os experimentos (dia 1, 7, 14, 21 e 28), o HEBP, quando administrado por 

gavagem durante 28 dias, não desencadeou impactos graves no comportamento do animal em 

relação à ansiedade, à exploração, ao estresse e ao conflito com o ambiente novo e em sua 

coordenação motora. 

Os parâmetros bioquímicos e hematológicos das amostras de sangue coletadas de todos 

os animais foram analisados após a 5° semana do teste de toxicidade de doses repetidas (28 

dias). Os valores determinados no grupo controle negativo foram considerados como referência 

para a análise dos resultados dos grupos testes (HEBP 300 e 600 mg/kg) para seus respectivos 

sexos (fêmeas e machos). A quantificação dos níveis séricos da glicose, triglicerídeos, 

colesterol total, ureia, creatinina, ALT, AST e albumina dos camundongos Swiss machos e 

fêmeas está apresentada na Tabela 23. 

Nos grupos testes (HEBP nas doses 300 e 600 mg/kg), tanto nos camundongos fêmeas 

quanto machos, percebeu-se uma pequena alteração (elevação ou redução) nos parâmetros 

bioquímicos analisados quando confrontados com os dados do grupo referência (controle 

negativo). Na sua grande maioria não foi verificada variação estatística significativa (p ≥ 0,05) 

entre o grupo controle negativo e os grupos testes (Tabela 23), exceto nos níveis de glicose 

(diminuição; p < 0,05) nos animais fêmeas tratados com HEBP nas doses de 300 e 600 mg/kg. 

Dessa forma, observou-se que o uso contínuo (28 dias) do HEBP pode promover um efeito 

hipoglicemiante nos camundongos sem gerar alterações bioquímicas clinicamente importantes 

aos animais. 
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Tabela 23: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos Swiss machos e fêmeas 
tratados com HEBP no ensaio de toxicidade subcrônica. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) entre os grupos testados: HEKL 300 e 600 mg/kg vs grupo controle 
negativo - GCN, nos respectivos sexos (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Os resultados do hemograma (eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas) do 

material coletado nos animais dos grupos testes e do grupo referência estão demonstrados na 

Tabela 24. Os camundongos Swiss fêmeas e machos tratados com o HEBP nas doses de 300 e 

600 mg/kg (v.o.) apresentaram valores dos parâmetros hematológicos (eritrócitos, hematócrito, 

hemoglobina, VGM, HGM, CHGM, leucócitos e plaquetas) próximos (p ≥ 0,05) aos dos seus 

respectivos grupos de referências (grupo controle negativo).  

Todavia, constatou-se uma redução significativa (p < 0,05; vs grupo controle negativo) 

no número de leucócitos totais, devido a uma redução com significância estatística (p < 0,05; 

vs grupo controle negativo) nos níveis dos linfócitos (Tabela 24), tanto nos camundongos 

machos quanto fêmeas que receberam o HEBP a 300 e 600 mg/kg. Esses dados mostram que a 

utilização do HEBP por v.o. pode gerar um efeito imunomodulador nos animais testados 

levando à diminuição de algumas células de defesa como os linfócitos. 

  

Camundongos Swiss Fêmeas GCN 
HEBP 

300 mg/kg 
HEBP 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Glicose (mg/dL) 214,1±9,73 ↓150,2±6,42* ↓160,2±1,98* 
Triglicerídeos (mg/dL) 70,2±2,81 72,1±5,37 70,1±3,03 

Colesterol Total (mg/dL) 77±4,18 77,2±8,09 78,2±8,68 
Ureia (mg/dL) 36,4±1,24 39,1±2,28 38,8±2,81 

Creatinina (mg/dL) 0,37±0,05 0,31±0,05 0,36±0,04 
AST (UI/L) 165±24,26 161,2±17,97 166,6±18,62 
ALT (UI/L) 42±11,47 49,8±9,39 50,4±11,06 

Relação AST/ALT 4,49±0,93 4,93±1,91 4,62±1,51 
Albumina (g/dL) 2,08±0,07 2,26±0,22 1,92±0,17 

Camundongos Swiss Machos GCN 
HEBP 

300 mg/kg 
HEBP 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Glicose (mg/dL) 196,5±15,16 204,2±19,24 172,8±13,31 
Triglicerídeos (mg/dL) 120,6±8,11 121,8±14,38 116,6±17,18 

Colesterol Total (mg/dL) 94,8±10,69 100,8±3,94 104,8±5,32 
Ureia (mg/dL) 51±3,62 54,2±4,59 55,8±6,16 

Creatinina (mg/dL) 0,28±0,03 0,25±0,03 0,24±0,02 
AST (UI/L) 241,75±34,49 244,1±37,74 221,6±32,67 
ALT (UI/L) 80±13,77 86,8±19,82 76,1±14,89 

Relação AST/ALT 3,47±0,48 3,86±0,45 3,71±1,03 
Albumina (g/dL) 1,79±0,09 1,71±0,12 1,75±0,04 
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Tabela 24: Parâmetros hematológicos obtidos do soro de camundongos Swiss machos e fêmeas 
tratados com HEBP no ensaio de toxicidade subcrônica. 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença 
estatística (p < 0,05) entre o grupo testado: HEBP 300 e 600 mg/kg vs grupo controle negativo 
- GCN, nos respectivos sexos (one way ANOVA seguida pelo teste Tukey, p < 0,05). 

 

Assim como no ensaio de toxicidade aguda, o peso relativo (g) do cérebro, fígado, rins, 

coração, pulmão e baço de cada camundongo Swiss (fêmeas e machos), utilizados no teste de 

toxicidade subcrônica (doses repetidas por 28 dias), foi calculado e expressado na Figura 57A 

(fêmeas) e 57B (machos).  

Em ambos os sexos, não foi encontrada nenhuma diferença significativa (p ≥ 0,05) entre 

o peso relativo dos órgãos coletados (Figura 57A-B) dos grupos testes (HEBP 300 e 600 

mg/kg), quando confrontado com grupo controle negativo. A avaliação macroscópica dos 

órgãos (Figura 57C-D) dos grupos controle negativo foi utilizada como referência para seus 

respectivos sexos. Alterações macroscópicas importantes (Figura 57C-D) não foram  

Camundongos Swiss Fêmeas GCN 
HEBP 

300 mg/kg 
HEBP 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Eritrograma  
Eritrócitos (cél×106/μL) 8,21±0,53 7,68±0,42 7,99±0,27 

Hematócrito (%) 45,76±2,92 40,2±3,36 43,3±2,43 
Hemoglobina (g/dL) 14,44±0,94 13,5±0,98 13,2±1,18 

VGM (fL) 53,8±1,31 50,4±1,28 52,4±1,24 
HGM (pg) 17,28±0,22 17,2±0,76 18,2±0,44 

CHGM (g/dL) 31,51±0,11 32,3±0,65 32,9±0,83 
Leucograma  
Leucócitos totais (cél/μL) 5780±336,74 ↓2660±567,09* ↓2580±445,42* 

Neutrófilos (cél/μL) 381,22±58,38 404,8±91,79 306,2±68,75 
Linfócitos (cél/μL) 4830,32±215,85 ↓2225,68±397,57* ↓2175,52±382,09* 

Contagem de plaquetas  
Plaquetas (×103/μL) 697±15,46 682±143,66 659±42,41 

Camundongos Swiss Machos GCN 
HEBP 

300 mg/kg 
HEBP 

600 mg/kg 

P
ar

âm
et

ro
s 

Eritrograma  
Eritrócitos (cél×106/μL) 7,76±0,49 7,73±0,39 7,89±1,13 

Hematócrito (%) 39,06±2,19 39,2±2,48 39,7±5,65 
Hemoglobina (g/dL) 12,26±0,72 13,2±0,57 12,5±1,43 

VGM (fL) 50,4±0,51 50,6±0,67 50,1±0,94 
HGM (pg) 16,7±0,54 17,1±0,28 17,4±0,41 

CHGM (g/dL) 32,21±0,32 33,9±0,72 33,2±0,48 
Leucograma  
Leucócitos totais (cél/μL) 6740±713,16 ↓3460±456,84* ↓2880±406,28* 

Neutrófilos (cél/μL) 837,52±236,41 624,4±87,55 558,2±74,91 
Linfócitos (cél/μL) 4675,04±393,03 ↓2802,68±547,08* ↓2296,34±437,07* 

Contagem de plaquetas  
Plaquetas (×103/μL) 914,4±36,86 844±58,53 873,2±49,69 
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Figura 57: Efeito do HEBP na variação do peso relativo (A-B) e avaliação macroscópica (C-D) dos órgãos dos camundongos no ensaio de 
toxicidade subcrônica. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). * corresponde à diferença estatística (p < 0,05) entre os grupos testados: 
HEBP 300 e 600 mg/kg vs grupo controle negativo - GCN para cada órgão, nos respectivos sexos (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05).
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observadas entre os grupos na análise dos órgãos (cérebro, fígado, rins, coração, pulmão e baço) 

obtidos nos grupos dos animais tratados com HEBP 300 e 600 mg/kg (fêmeas e machos). 

Nesse estudo, foi verificada a potencialidade do HEBP em promover lesões oxidativas 

no fígado dos camundongos Swiss fêmeas e machos utilizados no ensaio de toxicidade de doses 

repetidas. Dessa forma, procedeu-se a quantificação do conteúdo de MDA em um fragmento 

retirado do fígado dos camundongos Swiss utilizados. Os níveis de MDA no fígado dos animais 

(fêmeas e machos) que receberam as doses de 300 e 600 mg/kg do HEBP estão demonstrados 

na Figura 58. Apesar de se verificar uma leve redução nos níveis de MDA, não foi observada 

diferença estatística (p ≥ 0,05) entre os grupos testes e os seus respectivos grupos controle 

negativo. 

 

Figura 58: Efeito do HEBP nos níveis de MDA hepático dos camundongos no ensaio de 
toxicidade subcrônica. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 6). Grupo controle negativo 
– GCN. Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa, nos respectivos 
sexos (one way ANOVA seguida pelo teste Tukey, p < 0,05). 
 

5.2.3.3 Efeito quimiopreventivo do HEBP na colite induzida por DNBS em ratos 
 

A instilação colônica do DNBS (dia 3), por via retal, causou inflamação intestinal, a 

qual foi evidenciada nos dias 4 e 5 do experimento pela perda de peso corporal (Figura 59A; 

p < 0,05 vs grupo não colítico), a presença de diarreia e sangue nas fezes de ratos do grupo 

DNBS, parâmetros esses avaliados no DAI (Figura 59B).  
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Figura 59: Avaliação do aumento ou diminuição (%) do peso (A) e o DAI (B) dos ratos 
Wistar com colite induzida por DBNS e tratados com o HEBP. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com símbolos 
diferentes: #,*,ɸ diferem estatisticamente vs não colítico, vs DNBS controle e vs SSZ 250 mg/kg, 
respectivamente (two way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Fonte: Andrade et al. 
(2020). 

 

A caracterização macroscópica (Figura 60A) do tecido colônico nos animais com colite 

induzida por DNBS não tratada revelou a presença de uma extensa área de inflamação e 

ulceração, com altos valores do EDMa (Figura 60B) e um aumento significativo (p < 0,05) na 

relação peso/comprimento do cólon (Figura 60C) quando comparado ao grupo não colítico. A 

administração preventiva de HEBP (250 e 500 mg/kg) ou SSZ (250 mg/kg) teve um efeito 

benéfico na inflamação intestinal, evidenciado por uma contenção da perda de peso corporal 

(dia 4 e 5; Figura 60A) e uma redução no escore DAI (p < 0,05; Figura 60B), no dano 

macroscópico (Figura 60A), no EDMa (p < 0,05; Figura 60B) e na relação peso/comprimento 

(p < 0,05; Figura 60C) do cólon quando comparado ao grupo DNBS controle. 
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Figura 60: Avaliação macroscópica (A), do EDMa (B) e a relação peso/comprimento do 
cólon (C) dos ratos Wistar com colite induzida por DBNS e tratados com o HEBP. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020).  
 

Quando comparada ao grupo não colítico, a inflamação do cólon no grupo DNBS foi 

correlacionada a alterações de marcadores inflamatórios (Figura 61A) e oxidativos 

(Figura 61B) com aumento (p < 0,05) da atividade MPO (Figura 61A1) e dos níveis das 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α (Figura 61A2) e IL-1β (Figura 61A3) e do MDA 

(Figura 61B1), bem como redução (p < 0,05) do conteúdo de GSH total (Figura 61B2). Por 

sua vez, o efeito anti-inflamatório e antioxidante do HEBP (250 mg/kg ou 500 mg/kg) e da SSZ 

(250 mg/kg) foi caracterizado por uma melhora significativa (p < 0,05) nos marcadores 

inflamatórios (MPO, TNF-α e IL-1β; Figura 61A1-3) e oxidativos (MDA e GSH; 

Figura 61B1-2) em relação ao grupo DNBS. Além disso, o HEBP (250 e 500 mg/kg) não 

diferiu estatisticamente (p ≥ 0,05) de SSZ 250 mg/kg em grande parte dos marcadores com 

exceção no aumento (p < 0,05) do conteúdo de GSH. 
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Figura 61: Efeito do HEBP nos marcadores de inflamação (A): MPO (A1), TNF-α (A2) e IL-
1β (A3) e marcadores do estresse oxidativo (B): MDA (B1) e GSH (B2) na colite induzida 

por DBNS em ratos Wistar. 

 
Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 

 

Os malefícios decorrentes da ação do DNBS administrado por via intracolônica também 

foram evidenciados nos cólons dos animais do grupo DNBS controle pelo aumento (p < 0,05; 

vs  grupo não colítico) da expressão gênica dos marcadores da inflamação: NF-κB p65 e ICAM-

1 (Figura 62A1-2), bem como pela diminuição (p < 0,05; vs grupo não colítico) da expressão 

gênica de diferentes marcadores envolvidos na integridade da barreira epitelial: ZO-1, 

occludina e MUC-2 (Figura 62B1-3).   
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Figura 62: Efeito do HEBP nos marcadores de inflamação (A): NF-κB p65 (A1) e ICAM-
(A2) e marcadores de barreira (B): ZO-1 (B1), ocludina (B2) e MUC-2 (B3) na colite 

induzida por DBNS em ratos Wistar. 

 
Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 

 
O pré-tratamento com HEBP (250 ou 500 mg/kg) ou SSZ (250 mg/kg) ocasionou uma 

diminuição significativa (p < 0,05) na expressão (infra-regulação) das proteínas NF-κB p65 e 

ICAM-1 (Figura 62A1-2) em comparação ao grupo DNBS controle, assim como promoveu o 

aumento da expressão (suprarregulação) das proteínas ZO-1, ocludina e MUC-2 (Figura 62B1-

3) apresentando diferenças estatísticas significativas (p < 0,05; vs DNBS controle) para ZO-1 

no grupo que recebeu o HEBP na dose de 250 mg/kg. 

A avaliação histológica (Figura 63) das amostras colônicas do ensaio DNBS confirma 

a atividade anti-inflamatória do HEBP e da SSZ. Uma inflamação transmural intensa foi 

observada ao comparar a estrutura do cólon do grupo não colítico (Figura 63A) com o grupo 

DNBS controle (Figura 63B), compreendendo as camadas mucosa e submucosa com extensa 

ulceração superficial, resultando na destruição quase completa das criptas, ausência de células 

caliciformes e presença de edema. Os tratamento com o HEBP nas doses 250 mg/kg 

(Figura 63C) e 500 mg/kg (Figura 63B) e da SSZ na dose de 250 mg/kg (Figura 63E) 

contiveram as ações nocivas do DNBS ao tecido do colón, reduziu o infiltrado inflamatório e o 

edema e favoreceram a regeneração epitelial, conforme evidenciado pela redução (p < 0,05) do 

EDMi (Figura 63F). 
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Figura 63: Características histopatológicas de amostras representativas de tecido colônico 
dos ratos Wistar com colite induzida por DNBS tratados com HEBP. 

 
Legenda: Fragmento do cólon cortado na direção transversal e corado com 
hematoxilina/eosina; escala 100 μm: não colítico (A), DNBS controle (B), HEBP 250 e 
500 mg/kg (C)-(D), SSZ 250 mg/kg (E) e o EDMi (F). Camadas intestinais normais (), colite 
ativa difusa com erosões superficiais, edema estromal, inflamação a com denso infiltrado de 
células inflamatórias e intensa (), moderada () ou leve () ulceração na mucosa e perda de 
células caliciformes ().Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos 
com diferentes letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo 
teste Tukey, p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 

 

Os dados da avaliação imuno-histoquímica (Figura 64) corroboram os achados 

descritos anteriormente, mostrando que o DNBS causou um aumento na imunorreatividade para 

mediadores: NF-κB p65, IL-17, COX 2 e iNOS (Figura 64A-P). Por outro lado, os grupos 

submetidos ao tratamento com o HEBP 250 mg/kg e SSZ 250 mg/kg apresentaram uma 

diminuição da imunomarcação dos anticorpos NF-κB p65, IL-17, COX-2 e iNOS, o que foi 

confirmado pela redução (p < 0,05; vs DNBS controle) na pontuação do escore imuno-

histoquímica (Figura 64Q-T), exceto em COX-2 (p ≥ 0,05; vs DNBS controle). 
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Figura 64: Análise imuno-histoquímica das amostras representativas de tecido colônico dos 
ratos Wistar com colite induzida por DNBS tratados com o HEBP. 

 
Legenda: Escala 100 μm. Os grupos não colíticos (A-D), DNBS (E-H), HEBP 250 mg/kg (I-
L) e SSZ 250 mg/kg (M-P) foram analisados por imunorreatividade para NF-κB p65, IL-17, 
COX-2 e iNOS. As setas indicam reatividade do anticorpo,  indicam área de intensa 
infiltração de células inflamatórias, as áreas pontilhadas indicam ulceração. Os dados estão 
apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes letras indicam que há 
diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Fonte: Andrade 
et al. (2020). 
 

5.2.3.4 Efeito anti-inflamatório intestinal do HEBP na colite induzida por DSS em 
camundongos 
 

No experimento com o DSS, após a indução da colite (dia 1) o peso diário, a ingestão 

alimentar e o consumo de água dos camundongos C57BL/6J de cada grupo foram registrados 
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e analisados. O grupo sem colite apresentou ingestão alimentar e hídrica normal e o peso 

corporal apresentou variação irrelevante. Em contrapartida, a ingestão do DSS (3% em água 

potável; p/v) causou perda de peso (Figura 65A) significativa (p < 0,05; vs grupo não colítico) 

nos camundongos dos grupos DSS controle e do grupo que receberam o HEBP (100 e 200 

mg/kg) a partir do dia 4. A perda foi associada à diarreia e à presença de sangue nas fezes, o 

que resultou no aumento dos valores do DAI (Figura 65B) ao longo do tempo. Entretanto, os 

camundongos com colite induzida pelo DSS e tratados com o HEBP nas doses de 100 ou 200 

mg/kg reduziram significativamente (p < 0,05) a pontuação DAI (Figura 65B) nos dias após a 

interrupção da administração do DSS (dia 6) quando comparados ao grupo DSS controle. 

 

Figura 65: Avaliação do aumento ou diminuição (%) do peso (A) e o DAI (B) dos 
camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS e tratados com o HEBP. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com símbolos 
diferentes: #,* diferem estatisticamente vs não colítico e vs DSS controle, respectivamente (two 
way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 

 

O cólon de cada animal foi isolado e as áreas de inflamação e ulceração foram analisadas 

(Figura 66A) e seu peso (g) e comprimento (cm) foram medidos para calcular a razão do 

peso/comprimento (Figura 66B). Os resultados mostraram que o cólon foi mais longo nos 

camundongos do grupo não colítico do que nos camundongos do grupo DSS. A avaliação 

macroscópica (Figura 66A) mostrou que o HEBP (100 e 200 mg/kg) diminuiu as áreas de 

inflamação e ulceração e atenuou o encurtamento do cólon quando comparado às amostras 

coletadas no grupo induzido por DSS sem tratamento (DSS controle). Nenhuma diferença 

significativa (p ≥ 0,05; vs DSS controle) foi observada na relação peso/comprimento 

(Figura 66B) do cólon dos camundongos tratados com o HEBP nas doses de 100 e 200 mg/kg.  
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Figura 66: Avaliação macroscópica (A) e a relação peso/comprimento do cólon (B) 
camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS e tratados com o HEBP. 

 
Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 

 

Em comparação aos camundongos não colíticos, a colite induzida pelo DSS foi 

associada a alterações na resposta imune intestinal, conforme verificado pelo aumento 

(p < 0,05) da expressão colônica (suprarregulação) de diferentes marcadores pró-inflamatórios, 

incluindo receptor TLR-4, as quimiocinas MCP-1 e MIP-2, ICAM-1, as citocinas (TNF-α, IL-

1β, IL-6) e iNOS (Figuras 67A1-7, B1). O tratamento como o HEBP (100 e 200 mg/kg) em 

camundongos colíticos reduziu (p < 0,05) a expressão gênica (infrarregulação) de todos esses 

marcadores inflamatórios e oxidativos (TLR-4, MCP-1, MIP-2, ICAM-1, TNF- α, IL-1 β, IL-6 

e iNOS; Figuras 67A1-7, B1) em comparação com o grupo DSS. 
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Figura 67: Efeito do HEBP nos marcadores de inflamação (A): TLR-4 (A1), MCP-1 (A2), 
MIP-2 (A3), ICAM-1(A4), TNF-α (A5), IL-1β (A6), IL-6 (A7) e do estresse oxidativos (B): 

iNOS (B1) na colite induzida por DSS em camundongos C57BL/6J. 

 

Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020).  

 

Além das alterações na resposta imune intestinal, o DSS comprometeu a função de 

barreira intestinal, como mostrado pela expressão gênica diminuída (p < 0,05) de diferentes 

proteínas envolvidas na manutenção da integridade epitelial, incluindo TFF-3, villin, MUC-2, 

MUC-3, ZO-1 e ocludina (Figuras 68A1-6) quando comparado ao grupo não colítico. A 

administração de HEBP a camundongos colíticos aumentou (p < 0,05; vs grupo DSS) a 

expressão colônica de TFF-3 e villin quando comparada ao grupo DSS. Uma tendência de 

suprarregulação (up-regulation) foi observada na expressão das proteínas ZO-1, ocludina e 

MUC-2 (p ≥ 0,05; vs grupo DSS controle) e a expressão proteica de MUC-3 foi 
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significativamente aumentada (p < 0,05; vs grupo DSS controle) pela administração de HEBP 

a 100 mg/kg dose. 

 

Figura 68: Efeito do HEBP nos marcadores de barreira (A): TFF-3 (A1), villin (A2), MUC-2 
(A3), MUC-3 (A4), ZO-1 (A5) e ocludina (A6) na colite induzida por DSS em camundongos 

C57BL/6J. 

 
Legenda: Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes 
letras indicam que há diferença significativa (one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, 
p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 

 

A análise histológica (Figura 69) reforçou a eficácia pré-clínica do HEBP no modelo 

DSS. Quando comparadas à estrutura do cólon do grupo não colítico (Figura 69A), as amostras 

do cólon do grupo DSS controle (Figura 69B) mostraram intensa inflamação transmural, que 

afetou a mucosa e a submucosa. Lesões foram encontradas no tecido colônico, incluindo 

extensa ulceração da mucosa e destruição quase completa das criptas, ausência de células 

caliciformes e formação de edema foram observadas nos animais do grupo DSS controle. A 

administração do extrato (HEBP 100 e 200 mg/kg; Figuras 69C-D) em camundongos colíticos 

resultou na melhora do dano histológico induzido por DSS, caracterizado pela regeneração 

epitelial, abrandamento do infiltrado inflamatório e do edema e pela redução (p < 0,05; vs grupo 

DSS controle) do escore histopatológico (Figura 69E). 
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Figura 69: Características histopatológicas de amostras representativas de tecido colônico dos camundongos C57BL/6J com colite induzida por 
DSS tratados com HEBP. 

 

Legenda: Fragmento do cólon cortado na direção transversal e corado com hematoxilina/eosina; escala 50 μm: não colítico (A), DSS controle (B), 
HEBP 100 e 200 mg/kg (C)-(D) e o EDMi (E). Camadas intestinais normais (), colite ativa difusa com erosões superficiais, edema estromal, 
inflamação a com denso infiltrado de células inflamatórias e intensa (), moderada () ou leve () ulceração na mucosa e perda de células 
caliciformes ().Os dados estão apresentados como média ± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa 
(one way ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 
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A avaliação imuno-histoquímica (Figura 70) dos anticorpos NF-κB p65, IL-17, COX-

2 e iNOS demonstrou que o DSS foi capaz de suprarregular (up-regulation) essas proteínas 

inflamatórias e oxidativas. Observou-se que o DSS promoveu um aumento na imunocoloração 

das proteínas NF-κB p65, IL-17, COX-2 e iNOS (Figura 70A-L) e da pontuação do escore 

imuno-histoquímico (Figura 70M-P) quando comparados ao grupo não colítico. Por sua vez, 

o HEBP (100 e 200 mg/kg) reduziu a imunorreatividade das proteínas NF-κB p65, IL-17, COX-

2 e iNOS (Figura 70A-L), bem como diminuiu (p < 0,05; vs grupo DSS) as pontuações do 

escore imuno-histoquímico (Figura 70M-P). 

 

Figura 70: Análise imuno-histoquímica das amostras representativas de tecido colônico dos 
camundongos C57BL/6J com colite induzida por DSS tratados com HEBP. 

 

Legenda: Escala 50 μm. Os grupos não colíticos (A-D), DNBS (E-H) e HEBP 100 mg/kg (I-
L) foram analisados por imunorreatividade para NF-κB p65, IL-17, COX-2 e iNOS. As setas 
indicam reatividade do anticorpo,  indicam área de intensa infiltração de células 
inflamatórias, as áreas pontilhadas indicam ulceração. Os dados estão apresentados como média 
± E.P.M. (n = 8). Grupos com diferentes letras indicam que há diferença significativa (one way 
ANOVA seguido pelo teste Tukey, p < 0,05). Fonte: Andrade et al. (2020). 
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5.3 Discussão 

 

Do mesmo modo que a K. laciniata, os metabólitos secundários majoritários das folhas 

da B. pinnatum mais citados na literatura são os composto fenólicos, em especial os flavonoides. 

O teor dos fenois e dos flavonoides totais também foi quantificado no HEBP.  

A quantidade encontrada nessa investigação (CTF igual a 96,7± 7,34 mg de ácido 

gálico/g do HEBP e conteúdo de flavonoides totais igual a 64,3±4,16 mg de quercetina/g do 

HEBP) está próxima aos valores descritos por Asiedu-Gyekye et al. (2012) e Nascimento et al. 

(2013), os quais utilizaram as mesmas metodologias de quantificação (Folin-Ciocalteau; 

Singleton e Rossi Jr (1965) e Knabe (1979) modificados) aplicadas nessa tese. Segundo esses 

autores, os valores de fenois e flavonoides totais observados nos extratos (aquoso e metanólico) 

obtidos das folhas da B. pinnatum variaram entre 57 a 250 mg de ácido gálico/g do extrato 

(compostos fenólicos totais) e 25 a 125 mg de quercetina/g do extrato (flavonoides totais), 

ocorrendo variações dependentes do tipo de solvente usado na extração, da época e local da 

coleta, das condições de cultivo e irrigação, dentre outros fatores (ASIEDU-GYEKYE et al., 

2012; NASCIMENTO et al., 2013). 

Os flavonoides glicosilados derivados da quercetina, do canferol e da luteolina são os 

compostos fenólicos mais descritos e debatidos por essa espécie na literatura (ABDELLAOUI 

et al., 2010; AOKI et al., 2014; CHIBLI et al., 2014; CRUZ et al., 2008; DARMAWAN, 2013; 

DE ARAÚJO et al., 2018; DOS SANTOS NASCIMENTO et al., 2018; FERNANDES, 2019; 

FERNANDES et al., 2016; MUZITANO, 2006; TATSIMO et al., 2012). Entre os constituintes 

identificados e isolados das folhas da B. pinnatum, os flavonoides majoritários BP1, BP2 e BP3 

(padrões utilizados nesse estudo) são alguns dos compostos mais estudados e isolados pelos 

pesquisadores supracitados, sendo referenciados como possíveis marcadores específicos dessa 

espécie e, portanto, úteis no controle de qualidade de produtos derivados da B. pinnatum. 

Alguns pesquisadores (ABDELLAOUI et al., 2010; AOKI et al., 2014; CHIBLI et al., 

2014; CRUZ et al., 2008; FERNANDES et al., 2016; MUZITANO et al., 2006b; OUFIR et al., 

2015; SUPRATMAN et al., 2000, 2001; TATSIMO et al., 2012) desenvolveram diferentes 

métodos de triagem da B. pinnatum a fim de isolar e determinar seus constituintes químicos 

responsáveis pelas suas propriedades biológicas. Fernandes et al. (2021) utilizaram as mesmas 

condições metodológicas e analíticas dessa tese para quantificar o conteúdo dos flavonoides 

BP1, BP2 e BP3 em mg/g do extrato (hidroetanólico a 50%; folhas). Os valores do teor dos 

flavonoides majoritários constatados (BP1: 24,3 mg/g; BP2: 0,25 mg/g; BP3: 0,33 mg/g) foram 

menores quando comparados ao da presente pesquisa (BP1: 35,6 mg/g; BP2: 4,66 mg/g; BP3: 
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4,56 mg/g), possivelmente devido à diferença de época de coleta (janeiro). O trabalho publicado 

por Andrade et al. (2020) e Fernandes et al. (2021), ambos realizados por nosso grupo de 

pesquisa (PNBio), foram os primeiros a quantificar o teor (em mg/g de HEBP) de três dos 

compostos majoritários dessa espécie, BP1, BP2 e BP3, por meio de um método UFLC-DAD 

desenvolvido e devidamente validado de acordo com as diretrizes da RDC Nº 166 de 24 de 

julho de 2017 (BRASIL, 2017), o que torna essa tese uma relevante base para futuras pesquisas 

ou no desenvolvimento de um fitoterápico derivado da B. pinnatum.  

Diante desse propósito, ou seja, ao visar subsidiar a P&D de um fitoterápico à base dessa 

planta, fez-se importante também realizar estudos de toxicidade não clínica (in vitro e in vivo) 

com o HEBP. Nessa investigação desenvolveu-se a avaliação da citotoxicidade (MTT teste) 

desse extrato frente às células da linhagem RAW 264.7. Como discutido anteriormente, 

experimentos de citotoxicidade in vitro, dentre eles o ensaio de redução de MTT, são úteis para 

a triagem de diferentes substâncias com ação biológica, pois permitem analisar o crescimento 

celular e a atividade metabólica de células, como a RAW 264.7, frente aos possíveis estresses 

tóxicos ocasionados pelos compostos testados (MEIRELLES, 2019; MOSMANN, 1983).  

Ao analisar os dados do ensaio de viabilidade celular (MTT teste), constatou-se que o 

HEBP, nas concentrações testadas (1, 10, 100 e 200 μg/mL), não promove alterações citotóxicas 

nas RAW 264.7 que levam à morte celular (viabilidade celular acima de 80% e CI50 > 200 

μg/mL), ao contrário, o HEBP favorece o aumento da proliferação celular (viabilidade celular 

acima de 100%) nas doses mais altas (100 e 200 μg/mL). Esses achados divergem como os 

demonstrado por Kaewpiboon et al. (2012) e Joshi e Chauhan (2013). 

Utilizando extratos aquoso, etanólico e metanólico obtidos das folhas da B. pinnatum, 

os pesquisadores supracitados avaliaram a citotoxicidade (ensaio de redução de MTT) frente a 

diferentes linhagens celulares tumorais humanas, incluindo A549, MDA-MB-231, KB3-1 e 

SW480 e de animais neonato (BHK-21). Segundo os autores, os extratos exibiram potencial 

citotóxico in vitro (induziu a apoptose celular) contra as células tumorais testadas (A549, MDA-

MB-231, KB3-1, SW480 e BHK-21), principalmente o obtido com etanol, e concluíram que a 

B. pinnatum possui uma ação antitumoral (CI50 entre 1,6 e 3,25 μg/mL) (JOSHI; CHAUHAN, 

2013; KAEWPIBOON et al., 2012). 

Na presente investigação foi verificado que efeito proliferativo exercido pelo HEBP não 

foi devido a mudanças nas taxas mitogênica, visto que, na avaliação do ciclo celular (citometria 

de fluxo), a replicação do DNA nuclear, representada pela % da fase S (período de síntese 

proteica), foi reduzida na presença do HEBP (100 e 200 μg/mL). Esse resultado sugere que a 

elevação na % de células RAW 264.7 viáveis por ação do extrato pode estar relacionada ao 
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aumento no metabolismo mitocondrial, outro sítio atuante do MTT. Esse efeito proliferativo do 

HEBP possivelmente se deve aos flavonoides glicosilados derivados da quecertina, como BP1 

e BP3, que contém. Lee et al. (2017), em condições metodológicas semelhantes (ensaio MTT; 

linhagem celular RAW 264.7), demonstrarem que a quercetina, nas concentrações de 6,25, 12,5 

e 25 µM, não representou citotoxicidade para as células RAW 264.7, observando-se um efeito 

proliferativo (viabilidade celular acima de 100%) na menor concentração utilizada (6,25 µM). 

Os pesquisadores também avaliaram o efeito da quercetina na produção de NO induzida por 

LPS na linhagem celular RAW 264.7.  

A quercetina atenuou acentuadamente a expressão do NO nas células RAW264.7 

estimulada pelo LPS em razão do grande número de radicais hidroxila presente em sua estrutura 

química, atribuindo, assim, a propriedade redutora e/ou quelante de radicais livres (ação 

antioxidante) a esse composto (LEE et al., 2018). Essa resposta poderia justificar a capacidade 

do HEBP em inibir a formação de NO celular observada no ensaio de produção de NO 

estimulada por LPS nas células RAW 264.7. Nesse modelo, o HEBP não produziu 

imunoestimulação das células testadas e apresentou propriedades anti-inflamatória e 

antioxidante in vitro em sua maior concentração (200 μg/mL) com tendência de reduzir o NO 

formado pelo LPS de forma proporcional a sua concentração (CE50 > 200 μg/mL).  

O NO é um radical livre que desempenha um importante papel de sinalização celular 

(resposta imune) e está envolvido em diversos processos fisiológicos (vasodilatação e 

neurotransmissão) e patológicos (estresse oxidativo e inflamação). Sua formação é catalisada 

pela enzima NOS em diferentes formas funcionais: endotelial (eNOS) e iNOS. A síntese de NO 

pela eNOS gera baixos níveis de NO (condições fisiológicas normais), permitindo a regulação 

do fluxo sanguíneo, bem como desempenha um papel protetor no processo inflamatório. Sua 

liberação crônica em altas concentrações, devido a uma regulação positiva da iNOS, tem sido 

correlacionada com a patogênese das DII e o câncer de cólon, principalmente através de a 

geração de peroxinitrito (FORNI et al., 2019; SERRELI et al., 2019; SOUFLI et al., 2016).  

O LPS, uma endotoxina que é parte integrante da membrana externa das bactérias Gram-

negativas, é citotóxica às diferentes linhagens celulares, dentre elas a RAW 264.7. O LPS 

desencadeia uma geração excessiva de ânion superóxido e, simultaneamente, induz a expressão 

seletiva de iNOS, o qual contribui para a produção de NO e subsequente formação de 

peroxinitrito por meio da interação do NO com ânions superóxidos. Essas ERN (NO e 

peroxinitrito), quando em excesso, produzem consequências bioquímicas negativas na 

formação de proteína e do DNA e desencadeiam respostas imunogênicas e oxidativas, ou seja, 

induzem a ativação e migração de células de defesa (macrófagos, linfócitos, neutrófilos, células 
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dendríticas), assim como a produção e liberação de proteínas pro-inflamatórias (NF-κB, TNF-

α, IL-1β, dentre outras) e um dano oxidativo na membrana das células (peroxidação lipídica) 

(KUMAR et al., 2014; LEE; LEE; KIM, 2019; SERRELI et al., 2019).  

Cruz et al. (2012) verificaram a atividade anti-inflamatória in vitro do extrato aquoso 

obtido das folhas da B. pinnatum e dos flavonoides quercetina e quercitrina. Para isso, os 

investigadores aplicaram o ensaio de ativação de mastócitos in vitro utilizando mastócitos 

derivados da medula óssea (cultivados em microplacas de 96 poço; 106 células/poço) e 

proteínas recombinantes e anticorpos para ocasionar a desgranulação dos mastócitos. Assim 

como na presente tese, foi observado que o extrato dessa espécie vegetal possui ação anti-

inflamatória in vitro, visto que tanto o extrato obtido como a quercetina inibiram a 

desgranulação dos mastócitos e a produção de citocinas IL-5, IL-13 e TNF-α. Os autores 

relacionaram a ação o anti-inflamatória observada aos compostos fenólicos presentes nas folhas 

a B. pinnatum, especialmente a quercetina (CRUZ et al., 2012).  

Também em experimentos in vitro, Hara et al. (2018) descreveram a capacidade de 

eliminação de radicais livres do extrato hidroetanólico (70%) das folhas da B. pinnatum por 

meio do ensaio de redução do radical DPPH. O extrato apresentou propriedade redutora de 

radicais DPPH (antioxidante) nas concentrações de 0,01 a 1% (v/v) testadas. Nascimento et al. 

(2013), Alhaji et al. (2014), Gupta et al. (2015) e Mabeku et al. (2017) também demonstraram 

a atividade antioxidante in vitro da B. pinnatum utilizando o DPPH teste. Esse ensaio é baseado 

na capacidade do DPPH em reagir com compostos doadores de H+. Dessa forma, pode se sugerir 

que o DPPH recebeu H+ doado pelas hidroxilas presentes nas estruturas química das substâncias 

(flavonoides, terpenos, ácidos fenólicos) encontradas nessa planta, sendo então reduzido. Essa 

capacidade redutora de radicais livres é um dos prováveis mecanismos de ação da B. pinnatum 

contra os danos oxidativos ocasionados pelo NO, ERO e ERN (ALHAJI et al., 2014; GUPTA 

et al., 2015; HARA et al., 2018; MABEKU et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2013). 

As propriedades tóxicas do HEBP também foram verificadas por meio de avaliações 

toxicológicas in vivo (camundongos Swiss) utilizando os protocolos estabelecidos pelo guia da 

OECD n° 423 (2001) e n° 407 (2008). Conforme esses guias, as doses de HEBP escolhidas para 

os ensaios de toxicidade (agudo e subcrônico), principalmente a de 2000 mg/kg, foram baseadas 

no histórico do uso tradicional da B. pinnatum, bem como nas informações sobre seus efeitos 

tóxicos disponíveis na literatura (AFZAL; KAZMI; ANWAR, 2013; DEVBHUTI et al., 2008; 

OZOLUA; IDOGUN; TAFAME, 2010; TORRES-SANTOS et al., 2003; YADAV; 

GULKARI; WANJARI, 2016; YADAV; DIXIT, 2003), as quais indicaram que a mortalidade 

ocasionada por essa espécie é improvável em altas doses.  
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Tanto nos ensaios de toxicidade aguda (14 dias; dose de 2000 mg/kg) quanto na 

subcrônica (doses repetidas por 28 dias; 300 e 600 mg/kg) o extrato HEBP, quando 

administrado oralmente, não desencadeou mudanças expressivas no peso corporal dos roedores 

utilizados (camundongos Swiss), tampouco em seu comportamento geral, incluindo atividade 

comportamental geral (frênito vocal, irritabilidade, hipnose, anestesia, lacrimação, convulsões, 

micção, defecação, piloereção e respiração), coordenação (movimentação, tônus corporal, força 

de agarrar, ataxia, contorção, straub endireitamento, ptose e tremores) e reflexos (resposta ao 

toque, aperto de cauda e reflexo corneal). Além disso, o HEBP, em ambos os experimentos de 

toxicidade, não provocou ação tóxica sistêmica que levasse à morte dos animais nas doses 

testadas (300, 600 e 2000 mg/kg). Dessa forma, o extrato foi classificado na categoria 5 de 

perigosidade do GHS especificada no guia 423 da OECD (2001) sendo que sua DL50 estimada 

é igual ou superior a 2000 mg/kg e o HEBP foi enquadrado como produto com toxicidade aguda 

relativamente baixa, mas que, em certas circunstâncias, podem representar um risco para 

populações vulneráveis (OECD, 2001). 

Yadav, Gulkari e Wanjari (2016) também realizaram um estudo de toxicidade in vivo 

(ratos Wistar) com um extrato hidroetanólico (70%) obtido das folhas da B. pinnatum. Em seu 

experimento os autores avaliaram a toxicidade aguda (14 dias) do seu extrato, na dose de 

2000 mg/kg (v.o.), aplicando o protocolo da OECD n° 423 (2001). Assim como no presente 

trabalho, Yadav, Gulkari e Wanjari (2016) constaram que o extrato da B. pinnatum, quando 

administrado oralmente em dose única (aguda) de 2.000 mg/kg, não ocasiona sintomas tóxicos 

sistêmicos em roedores durante 14 dias consecutivos de observação, tampouco provoca a morte 

desses animais. Ademais, os pesquisadores concluíram que a sua DL50, em ratos Wistar, é 

superior a 2500 mg/kg (YADAV; GULKARI; WANJARI, 2016). 

Os testes do campo aberto e da barra giratória (rota-rod) foram empregados nos modelos 

de toxicidade aguda e subcrônica (dose repetida por 28 dias) no intuito de avaliar o possível 

efeito depressor ou estimulante do SNC exercido pelo HEBP nos camundongos Swiss, bem 

como a atividade exploratória e a coordenação (incoordenação) motora desses animais. Apesar 

de se encontrar nos bancos de dados científicos trabalhos que identificaram e/ou isolaram 

bufadionolídeos (compostos com atividades relacionadas ao SNC) nas folhas da B. pinnatum 

(OUFIR et al., 2015; SUPRATMAN et al., 2000, 2001; WÄCHTER et al., 2011; XIUZHEN; 

KUOHSIUNG; TAKASHI, 1992), na presente investigação, o HEBP não produziu toxicidade 

aguda (dose de 2000 mg/kg) e subcrônica (doses de 300 e 600 mg/kg) a nível de SNC, nas 

condições experimentais efetuadas.  

Na pesquisa de Yadav, Gulkari e Wanjari (2016) nos ratos Wistar que receberam o 
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extrato hidroetanólico (70%) obtido das folhas da B. pinnatum por gavagem não foram 

verificadas alterações importantes no perfil comportamental, locomotor e neurológico 

avaliados diariamente até 14 dias após a administração do extrato. Ao contrário do constatado 

por Yadav, Gulkari e Wanjari (2016) e no presente estudo, Yemitan e Salahdeen (2005) 

observaram que o extrato (extração com solução salina) das folhas da B. pinnatum, nas doses 

de 50, 100 e 200 mg/kg (v.o.), exerceu ações neurosedativas em camundongos Swiss utilizados 

nos modelos do sono induzido por pentobarbital e os métodos de Hole-Board e de evasão. Tais 

metodologias, bem como os testes do campo aberto e rota-rod, permitem avaliar a atividade 

exploratória, a ansiedade, o estresse, a neofilia e a emocionalidade dos animais testados 

(LABOTS et al., 2015; TOMAZ et al., 2014). Segundo os autores, o extrato produziu efeito 

depressor no SNC, demonstrado pelo prolongamento da duração do tempo de sono/hipnose 

induzidos por pentobarbital e pelo aumento na porcentagem dos roedores que permaneceram 

na caixa (plana, com orifícios e sem paredes laterais) e sem explorar seus orifícios nos testes 

Hole-Board e de evasão (YEMITAN; SALAHDEEN, 2005). Entretanto, não foi discutido de 

que forma o extrato poderia ter produzido essa ação neurosedativa.  

O bufadianolídeo denominado bersaldegenina-1,3,5-ortoacetato, composto identificado 

no extrato da B. pinnatum obtido utilizando-se diclorometano como solvente extrativo (OUFIR 

et al., 2015; XIUZHEN; KUOHSIUNG; TAKASHI, 1992), é listado no meio científico como 

uma substância sedativa (KOLODZIEJCZYK-CZEPAS; STOCHMAL, 2017). Porém, até a 

publicação dessa tese, não existem relatos na literatura da presença desse e de outros 

bufadianolídeos nos extratos das folhas da B. pinnatum preparados a partir de soluções 

hidroetanólicas (50%) o que, por sua vez, poderia justificar a ausência de efeitos a nível de SNC 

nos animais que receberam o HEBP (v.o.) nos modelos agudos (14 dias) e subcrônico (28 dias) 

de toxicidade, principalmente a ação sedativa do bufadianolídeo citado. 

Além da investigação dos parâmetros comportamentais e locomotores, verificou-se 

também a capacidade tóxica do HEBP em romper a homeostase do metabolismo, da excreção, 

da respiração, da circulação sanguínea, da produção de proteínas e de células de defesa e demais 

funções fisiológicas dos camundongos Swiss utilizados nos ensaios toxicológicos in vivo. Essas 

possíveis alterações foram averiguadas ao se analisar os parâmetros bioquímicos (glicose, uréia, 

creatinina, AST, ALT, albumina, triglicerídeos e colesterol total) e hematológicos (eritrócitos, 

leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos, plaquetas, hemoglobina, hematócrito, VGM, HGM e 

CHGM) examinados na presente tese, bem como os alterações macroscópicos e os danos 

causados por estresse oxidativo (peroxidação lipídica) nos órgãos coletados (fígado, baço, 

cérebro, rins, pulmão e coração). 
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Ao final dessas análises, pôde-se verificar que tanto na toxicidade aguda (dose 2000 

mg/kg) quanto na de doses repetidas (dose de 300 e 600 mg/kg) o HEBP não alterou os níveis 

e valores normais (grupo controle como referência) dos parâmetros bioquímicos e 

hematológicos supracitados, constatando-se uma diminuição nos níveis de glicose e no número 

de leucócitos totais, sobretudo no número de linfócitos. Tampouco se verificou nos órgãos 

coletados (fígado, rins, baço, cérebro, pulmão e coração) alterações macroscópicas (sinais de 

inflamação, danos teciduais ou tumores visíveis), aumento ou diminuição no seu tamanho e 

peso relativo e nos níveis de peroxidação lipídica (proporcional a concentração de MDA) no 

tecido hepático (não houve lesões oxidativas no fígado).  

Por conseguinte, esses resultados, assim como os demais obtidos no ensaio de 

toxicidade não clínico in vivo aplicados, reiteram a afirmativa de que o referido o HEBP é 

seguro em camundongos Swiss quando administrado por v.o. Ao investigar os efeitos 

toxicológicos da B. pinnatum, Torres-Santos et al. (2003), Ozolua et al. (2010) e Afzal et al. 

(2013) confirmaram a segurança dessa espécie vegetal em roedores (ratos Wistar e Sprague-

Dawley e camundongos BALB/c) ao ser administrada oralmente, o que corrobora o resultado 

encontrado nessa tese. Entretanto, existe a necessidade de se realizar mais pesquisas, 

principalmente estudos clínicos, para se afirmar que a B. pinnatum é segura em humanos. 

Torres-Santos et al. (2003), Ozolua; Idogun; Tafame (2010) e Afzal, Kazmie e Anwar 

(2013) relataram ausência de toxicidade aguda e subcrônica nas doses até 2000 mg/kg dos 

extratos da B. pinnatum testados (aquoso, etanólico e metanólico) tampouco a ocorrência de 

modificaçõs nos parâmetros bioquímicos (ALT, AST, ureia, creatinina, albumina, proteínas 

totais, bilirrubina, fosfatase alcalina) e hematológicos (contagem de glóbulos brancos, 

linfócitos, neutrófilos, hematócrito, plaquetas) avaliados. Além disso, os pesquisadores não 

presenciaram lesões macrocópicas e histopatológicas nos órgãos coletados como coração, rins, 

fígado e baço (AFZAL; KAZMI; ANWAR, 2013; OZOLUA; IDOGUN; TAFAME, 2010; 

TORRES-SANTOS et al., 2003). Corroborando esses achados, Afzal et al. (2013) 

demonstraram que o extrato aquoso das folhas da B. pinnatum (dose de 5 a 500 mg/kg) 

apresentou atividade hepatoprotetora no ensaio de hepatotoxicidade induzida por N-

dietilnitrosamina (DENA) utilizado. Esse efeito foi atríbuido à capacidade de os flavonoides 

contidos nessa planta em reduzir os radicais livres oxidativos e de induzir o aumento de 

antioxidantes endógenos como SOD e CAT, favorencendo, assim, a diminuição da peroxidação 

lipídica observada por meio da eliminação dos radicais livres.  

Diferentemente dessa tese, no trabalho de Ozolua et al. (2010) não foram observadas 

alterações (diminuição ou aumento) nos níveis de glicose e no número de linfócitos, parâmetros 
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estes avaliados pelos investigadores. Porém, as pesquisas publicadas por Patil et al. (2013) e 

George, Radha e Somashekaraiah (2019) mostram que a B. pinnatum apresenta efeitos anti-

diabético quando administrada oralmente com diminuição nos níveis de glicose no sangue dos 

ratos Wistar. Almeida et al. (2000) e Cruz et al. (2008; 2012) demonstraram a ação 

imunomoduladora dessa planta com a diminuição de células imunes, incluindo os linfócitos em 

decorrência da ação dos polifenóis presentes nas folhas dessa espécie, principalmente os 

flavonoides dereivados da quercetina. Em ensaios in vitro (cultura de linfócitos de linfonodos 

inguinais de camundongos BALB/c e de linfócitos de sangue periférico humano) e in vivo 

(camundongos BALB/c hipersensibilizados com ovalbumina), esses estudiosos relataram que 

a B. pinnatum possui a capacidade de suprimir a proliferação das células imune (efeito 

imunossupressor) testadas, linfócitos T, neutrófilos, eosinófilos e mastócitos, bem como 

reduziu os níveis das citocinas inflamatórios IL-5, IL-6 e TNF-α (ação anti-inflamatória) 

(ALMEIDA et al., 2000; CRUZ et al., 2008, 2012), o que fundamentaria a redução no número 

de linfóficos constatada no ensaio de toxicidade de doses repetidas na presente tese.   

Esses resultados (ALMEIDA et al., 2000; CRUZ et al., 2008, 2012), assim como os 

levantados nesse estudo e por outros pesquisadores (AFZAL et al., 2012; ANADOZIE et al., 

2018; CHIBLI et al., 2014; DE ARAÚJO et al., 2018; FERREIRA et al., 2014), ressaltam a 

importância de se investir em P&D de fitoterápicos a base da B. pinnatum direcionados ao uso 

terapêutico em doenças cuja fisiopatologia envolve processos oxidativos e inflamatórias, como no 

caso da DII humana. 

O processo inflamatório desempenha um papel central no desenvolvimento e progressão 

de inúmeras situações patológicas, incluindo as DIIs, principalmente,  DC e CU, que 

caracterizam-se por inflamação remitente e recorrente no intestino (HEGAZY; MOSAED; 

HASSAN, 2015; SALARITABAR et al., 2017). Os modelos experimentais de DIIs, induzidos 

por DNBS e DSS, são considerados adequados para estudar os mecanismos que participam da 

patogênese da DII humana e que são fundamentais para entender o contexto da doença na vida 

real, bem como os efeitos de novas potenciais estratégias terapêuticas － nesse estudo o HEBP  

－, o que possibilita a previsão de possíveis resultados nos seres humanos (KIESLER; FUSS; 

STROBER, 2015; MORAMPUDI et al., 2014; RANDHAWA et al., 2014). 

Esses modelos forneceram informações relevantes sobre a homeostase e a imunologia 

intestinal, incluindo a inflamação grave e a lesão na mucosa associadas à perda de peso, diarreia 

e/ou hemorragia retal (parâmetros utilizadas na determinação do DAI), espessamento da parede 

intestinal, encurtamento do cólon, ulceração da mucosa e infiltração de neutrófilos 
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(VALATAS; VAKAS; KOLIOS, 2013). Segundo Morampudi et al. (2014), a instilação retal 

do DNBS diluído em etanol (fundamental para romper a barreira da mucosa do cólon 

favorecendo a penetração do DNBS na lâmina própria) permite estudar a patogênese tanto da 

CU como da DC. Apresenta menor custo e curso mais rápido do que o modelo DSS, sendo a 

inflamação intestinal mais grave, por meio da qual os animais mais frágeis e responsivos podem 

rapidamente serem levados ao óbito (MORAMPUDI et al., 2014; RANDHAWA et al., 2014).  

A administração v.o. (água ad libitum) de DSS a 3-10% por 7 a 10 dias, em 

camundongos, pode induzir a fisiopatologia e sintomatologia (supracitada) da CU similares aos 

dos humanos. Esse modelo possibilita explorar os mecanismos do dano tecidual e da imunidade 

inata na homeostase da mucosa, inclusive da resposta imune iniciada pelo TLR, bem como na 

produção e secreção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias e no papel da anti-

inflamatório intestinal dos produtos testados. Tanto o DSS como o DNBS são modelos de 

inflamação intestinal amplamente utilizados e assentidos pela comunidade científica ao longo 

dos anos. No entanto, existem algumas desvantagens para o modelo DSS, como a inconsistência 

no grau, extensão e distribuição da lesão da mucosa e ulceração no cólon, além do alto custo 

do experimento. Essas instabilidades no modelo DSS são influenciadas pela variação na 

concentração do DSS necessária para induzir a colite e a qual depende do animal utilizado 

(linhagem, peso, metabolismo, etc.) e pelo consumo irregular da água por parte dos roedores o 

que, por sua vez, leva a uma exposição inconsistente ao DSS (KIESLER; FUSS; STROBER, 

2015; RANDHAWA et al., 2014).  

Nesse contexto, a presente investigação destaca que o HEBP exerce efeitos anti-

inflamatórios intestinais nos modelos experimentais de colite em roedores, posto que foi capaz 

de prevenir o dano colônico induzido pelo DNBS em ratos (propriedade preventivo) e melhorar 

a inflamação do colón associada ao DSS em camundongos (propriedade curativa). Essas ações 

foram evidenciadas pela melhora dos diferentes parâmetros avaliados no DAI (diarreia, perda 

de peso e presença de sangue nas fezes), bem como pelos danos macroscópicos e 

histopatológicos intestinais. Como relatado anteriormente, os principais compostos 

previamente identificados no HEBP foram os derivados de flavonoides glicosídeos da 

quercetina (ex. BP1 e BP3) e do canferol (ex. BP1 e BP3). Esses compostos apresentaram 

efeitos benéficos contra a inflamação intestinal nos mesmos modelos de colite experimental 

(DNBS e DSS) (FERNANDES, 2019; JU et al., 2018; MUZITANO, 2006; PARK; JI; SUNG, 

2012; SALARITABAR et al., 2017; VEZZA, 2017). 

Como discutido os modelos DNBS e DSS são considerados adequados para estudar as 

vias imunorregulatórias da inflamação intestinal, que estão intimamente ligadas à patogênese 
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da DII (KIESLER; FUSS; STROBER, 2015; VALATAS; VAKAS; KOLIOS, 2013) 

(VALATAS et al., 2013). Um dos principais mecanismos envolvidos no processo inflamatório 

intestinal é a ativação das células T (CHEN; SUNDRUD, 2016; WALDNER; NEURATH, 

2014). A regulação da diferenciação e proliferação das células T inflamatórias nos subgrupos 

Th1, Th2 e Th17 pode se iniciar pela ativação do TLR (glicoproteínas expressas em células de 

defesa -macrófagos, linfócitos, células dendríticas - e no epitélio intestinal), incluindo o TLR-

4 após a ruptura da homeostase intestinal (LU et al., 2018; SIPOS, 2014).  

A estimulação do TLR por agentes ativadores do sistema imunológico, como antígenos, 

microrganismo e substâncias químicas (ex. DNBS e DSS), promoverá a quimioatração da 

IRAK-1 e IRAK-4, as quais possuem um papel crucial na resposta protetora contra agentes 

lesivos ao induzir a inflamação aguda seguida por respostas imunes adaptativas. A IRAK-1 e 

IRAK-4 enviam sinais químicos ao TRAF6 que, quando excitado, estimula o TAK1 a promover 

a ativação do IKK. Esse complexo favorece a fosforilação e degradação de IκB-α, resultando 

na dissociação e liberação do NF-κB p65, conhecido e relevante fator da regulação do processo 

imunológico e inflamatório na DII (JAIN; KACZANOWSKA; DAVILA, 2014; TRZECIAK-

JĘDRZEJCZYK et al., 2017; YAO et al., 2017).  

Por sua vez, o NF-κB p65 (proteína altamente expressada em pacientes com DII e 

importante alvo dos fármacos de escolha) migra para o núcleo das células imune (células 

dendríticas, linfócitos e macrófagos) e intestinais. No núcleo celular, o NF-κB p65 inicia a 

transcrição e regulação de proteínas (citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão) 

inflamatórias que então são liberadas e induzem o processo inflamatório. Essas proteínas 

inflamatórias (ex. TNF-α, IFN-γ, IL-8, IL-7, IL-6, IL-1β) modulam a ativação dos linfócitos T 

pela via de sinalização CD28 (via responsável por manter a homeostase imunológica). Os 

linfócitos T são então diferenciados em linfócitos Th1, Th2 e Th17, os quais podem suprimir 

ou estimular a expressão gênica de diferentes mediadores inflamatórios (IL-12, IL-17, IL-18, 

IL-23, IL-6, IL-1β, IL-10, TNF-α e prostaglandinas), da AP1, do GM-CSF, das moléculas de 

adesão (ICAM) e de outras enzimas inflamatórias e oxidativas (iNOS, COX, etc.) (BRIBI et 

al., 2016; RAMOS; PAPADAKIS, 2019; THAKER; SCHNEIDER; RUDD, 2015; YAO et al., 

2017). 

Com base nessas informações, o tratamento com HEBP (por gavagem) foi capaz de 

prevenir o aumento anormal da expressão gênica de TLR-4 colônico o que, presumidamente, 

limitou a ativação da cascata de sinalização subsequente, ou seja, diminuiu a expressão de 

mRNA e a imunorreatividade de NF-κB p65, IL-17 e COX-2. Essa regulação negativa pode 

estar correlacionada à supressão de algumas das citocinas pró-inflamatórias avaliadas (TNF-α, 
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IL-1β e IL-6). Como explanado anteriormente, em doenças imunológicas mediadas por células 

T diferenciados em Th17, como a DII, observar-se um aumento dos níveis da IL-17 proteína 

essa que supra-regula (up-regulation) a transcrição gênica e, consequentemente, a produção de 

citocinas pró-inflamatórias. No processo inflamatório, a enzima COX-2 está diretamente 

relacionada à superprodução e à liberação de mediadores inflamatórias (IL-1β e TNF-α) e de 

quimiocinas como MIP-2 e MCP-1, que provocam no local da inflamação uma vasodilatação, 

extravasamento extracelular com formação do edema, dor, aumento da temperatura e a 

quimioatração das células de defesa (neutrófilos, macrófagos, linfócitos, etc.). Esses efeitos são 

desencadeados pela ação dos eicosanoides prostaglandinas e tromboxano gerados na oxidação 

do ácido araquidônico pela COX-2 (ENGEL; KOPYLOV, 2016; KLEINER et al., 2015; LI et 

al., 2014b; MURRAY et al., 2020; SALES-CAMPOS et al., 2015).  

A inibição da resposta inflamatória exercida por HEBP na colite induzida por DNBS e 

DSS provavelmente se deve à grande quantidade de compostos fenólicos (flavonoides) no 

extrato, que direta ou indiretamente infra-regularam (down-regulation) as vias inflamatórias 

ativadas: TLR-4, NF-κB p65, COX-2 e IL-17, contribuindo, assim, para restaurar a homeostase 

intestinal. Na verdade, a inibição na produção de TLR-4, NF-κB p65, COX-2, IL-17, TNF-α, 

IL-1β e IL-6 é considerada como um mecanismo de ação fundamental no tratamento da colite. 

A IL-6, por também ser uma citocina pró-tumorigênica, além de se relacionar à regressão da 

inflamação intestinal, poder ser associada à diminuição do risco de desenvolvimento do câncer 

colorretal (ALGIERI, 2015; FAN; LIU, 2015; LU et al., 2018; RAMOS; PAPADAKIS, 2019; 

UNVER; MCALLISTER, 2018) 

Na DII humana, assim como nos modelos experimentais de colite (DNBS e DSS), o 

processo inflamatório intestinal está diretamente associado à indução de estresse oxidativo, por 

meio do qual se observa uma redução na capacidade antioxidante celular (GSH, SOD, CAT). 

A produção excessiva de radicais livres pode reagir com os ácidos graxos da membrana celular 

provocando à peroxidação lipídica e, portanto, contribuem para o dano oxidativo intestinal 

(NIKKHAH-BODAGHI et al., 2019; SAFDARI et al., 2016). Dessa forma, um outro 

mecanismo que poderia fundamentar os efeitos benéficos do HEBP nos modelos experimentais 

de colite aplicados está associado às propriedades antioxidantes que o extrato pode exercer, 

presumidamente, em decorrência da presença de flavonoides, principalmente os derivados da 

quercetina (ex. BP1 e BP3) e canferol (ex. BP2). Esse efeito antioxidante foi evidenciado pela 

redução dos níveis de MDA, um marcador de peroxidação lipídica, e pelo aumento do conteúdo 

colônico do antioxidante endógeno GSH. 

Além disso, tem sido relatado na literatura que a produção excessiva de NO na DII 
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humana e em outras desordens inflamatórias causa efeitos deletérios ao tecido por meio da 

produção de excessiva de ERO e ERN, as quais são responsáveis por processos citotóxicos, 

como peroxidação lipídica e dano ao DNA o que, consequentemente, resulta na inflamação e 

no dano tecidual (ANDRADE et al., 2018; BALMUS et al., 2016; SIMIONI et al., 2018). Os 

resultados do presente estudo revelaram que o HEBP suprimiu a expressão gênica e a 

imunorreatividade da proteína iNOS no tecido colônico de camundongos colíticos tratados, 

possivelmente por ação direta ou indireta via infrarregulação do NF-κB p65, reduzindo, assim, 

a formação de NO (Figura 41), efeito esse também observado no ensaios anti-inflamatório in 

vitro aplicado (produção de NO induzida por LPS na linhagem celular RAW 264.7). 

Forni et al. (2019) e Serreli et al. (2019) relatam que diferentes fitocompostos (terpenos, 

flavonoides, antocianinas) apresentam a capacidade de atuar como agentes anti-inflamatórios, 

limitando a liberação anormal de NO nas células intestinais por meio da inibição da expressão 

de iNOS. Esse efeito podem desempenhar um papel importante na melhoria do processo 

patogênico que envolve a infiltração de neutrófilos e, por sua vez, a superprodução de ERO e 

ERN em pacientes com DII (BALMUS et al., 2016; PIECHOTA-POLANCZYK; FICHNA, 

2014). Camuesco et al. (2004) e Comalada et al. (2005) afirmam que flavonoides quercetina e 

quercitrina são capazes de promover a supressão da produção de NO e/ou expressão do iNOS 

em modelos de colite experimental induzida por DSS. Como na presente tese, os autores 

relacionaram a diminuição na expressão de iNOS com a regulação negativa de NF-κB no tecido 

colônico decorrente da ação da quercetina e da quercitrina (CAMUESCO et al., 2004; 

COMALADA et al., 2005).  

A intensidade e a manutenção da resposta inflamatória, tanto na DII clínica quanto 

experimental, também são determinadas por mecanismos coordenados de recrutamento celular 

e penetração no local da inflamação. Esse recrutamento e infiltração celular (leucócitos) pode 

ser formado por meio da regulação positiva da expressão gênica (up-regulation) de moléculas 

de adesão (ICAM-1) e quimiocinas (MIP-2 e MCP-1), transcritos pela ativação do NF-κB p65 

(CHEN et al., 2018; TRZECIAK-JĘDRZEJCZYK et al., 2017; WANG et al., 2018). Além 

disso, o infiltrado inflamatório também pode ser associado à atividade da MPO, uma enzima 

presente nos leucócitos (neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastócitos e monócitos envolvida 

na formação das ERO e ERN e na penetração dessas células de defesa no tecido inflamado 

(ROMAN; WENDLAND; POLANCZYK, 2008).  

A inflamação colônica induzida e constatada nesse estudo foi associada ao aumento da 

expressão de mRNA das proteínas MIP-2, MCP-1 e ICAM-1 e da atividade da MPO que, por 

sua vez, propiciaram o recrutamento células de defesa (linfócitos, neutrófilos, macrófagos, 
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células dendríticas, etc.) e favorecem a sua adesão ao endotélio ativado no local da inflamação 

(ABIODUN et al., 2016; VAINER, 2005). A regulação negativa (down-regulation) na 

expressão das quimiocinas MIP-2 e MCP-1 e da molécula de adesão ICAM-1 e da redução da 

atividade da MPO exercida pelo HEBP melhorou a inflamação colônica em ambos os modelos 

experimentais de colite (DNBS e DSS), resultando, assim, na redução da migração e penetração 

de células inflamatórias na mucosa intestinal. A redução do infiltrado inflamatório e, 

consequentemente, o seu impacto deletério no tecido intestinal observado nos exames 

histológicos poderia ser justificado pela ação supressora nas proteínas MIP-2, MCP-1 e ICAM-

1 exercida pelo HEBP. 

O efeito benéfico do extrato na manutenção e/ou restauração tecidual, constatadas nos 

exames histológicos, pode se relacionar também à expressão aumentada (up-regulation) das 

proteínas envolvidas na integridade epitelial colônica avaliadas, principalmente em MUC-3, 

ZO-1, villin e TFF-3. De acordo com Zilbauer et al. (2011) e Garcia-Carbonell et al. (2019), a 

desregulação imunológica e o estresse oxidativo (verificadas na presente tese) correlacionam-

se com o comprometimento funcional das IEC (enterócitos, células caliciformes, células 

neuroendócrinas, células de Paneth e células M). Essas IEC são responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela expressão, produção e secreção de mucinas formadoras da camada de 

proteção (MUC-2 e MUC-3) e das proteínas encarregadas pela formação da estrutura celular e 

restituição/cicatrização epitelial intestinal, como villin e TFF-3 (GARCIA-CARBONELL et 

al., 2019; PASTORELLI et al., 2013; VEZZA, 2017).  

A diminuição da expressão gênica (down-regulation) dessas mucinas (MUC-2 e MUC-

3) e proteínas (villin e TFF-3), juntamente com a da ocludina (células de complexos juncionais) 

e da ZO-1 (proteínas citoplasmáticas acessórias), contribuem para o rompimento da homeostase 

da imunidade inata, bem como da funcionalidade da barreira epitelial (DOROFEYEV et al., 

2013; PASTORELLI et al., 2013; SCHOULTZ; KEITA, 2020). No presente estudo supressões 

(down-regulation) na transcrição do mRNA de MUC-2, MUC-3, villin, TFF-3, ocludina e ZO-

1 foram fortemente evidenciadas nos animais (ratos Wistar e camundongos C57BL/6J) do 

grupo de controle colítico não tratado. Todavia, a expressão gênica das proteínas associadas à 

proteção da mucosa (MUC-2, MUC-3, villin, TFF-3, ocludina e ZO-1) foi regulada 

positivamente (up-regulation) pelo tratamento com o HEBP (Figura 41), apresentando um 

aumento relevante nas proteínas TFF-3, MUC-3 e villin. Como abordado anteriormente, o TFF-

3 e o villin são considerados importantes parâmetros de avaliação da função das IEC, em 

especial as células caliciformes, e, assim como o MUC-3, desempenham um papel importante 

regulação da imunidade intestinal e na proteção, restituição e cicatrização da mucosa 
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(ALGIERI, 2015; VEZZA et al., 2017). Destaca-se, portanto, outra propriedade farmacológica 

em potencial do HEBP. 

O tratamento dos animais com colite com diferentes doses (100-500 mg/kg) do HEBP 

resultou na melhora da maioria das citocinas pró-inflamatórias e proteínas da barreira intestinal 

avaliadas. Esse efeito benéfico do HEBP pode ser atribuído, presumidamente, às propriedades 

imunomoduladoras e antioxidantes dos diferentes flavonoides presentes no extrato, como BP1, 

BP2 e BP3. O pré-tratamento e tratamento com o HEBP nos modelos DNBS e DSS 

possibilitaram uma condição protetora no corpo do animal contra o desenvolvimento da doença 

(DNBS) e curativa (DSS). Várias investigações relataram que um dos estágios iniciais da DII 

está relacionado à interrupção da barreira na mucosa intestinal que resulta em inflamação e 

desregulação da homeostase da mucosa. Quando isso ocorre, células envolvidas na imunidade 

inata como macrófagos e células dendríticas podem ativar PRRs presentes nas células epiteliais, 

incluindo o TLR (Figura 41), ativação esta já conhecida e descrita nos modelos DNBS e DSS 

(KIESLER; FUSS; STROBER, 2015; MOGENSEN, 2009; MORAMPUDI et al., 2014).  

Com base nos resultados encontrados na presente tese, pode-se propor que um dos 

mecanismos de ação do HEBP na DII (Figura 41) correlaciona-se à sua capacidade em diminuir 

a expressão gênica (down-regulation) do TLR-4, o que promove à infrarregulação do NF-

κB p65 e dos linfócitos T (observado no ensaio de toxicidade subcrônica) e, consequentemente, 

a supressão da produção desregulada (aumentada) dos mediadores inflamatórios e oxidativos 

(COX-2, IL-17, TNF- α, IL-1β, IL-6 e iNOS), das moléculas de adesão (ICAM-1) e das 

quimiocinas (MIP-2 e MCP-1), ou seja, o HEBP apresentou uma atividade anti-inflamatória 

intestinal possivelmente por infrarregular (down-regulation) a via de sinalização TLR-4 e, 

direta ou diretamente, suprimiu a translocação/ativação nuclear do NF-κB p65. 

As citocinas inflamatórias promovem a ruptura da integridade epitelial, facilitando o 

acesso de agentes agressores (antígenos, microrganismo, substância química, etc.) à 

submucosa, que estimula a ativação de células imunes e a infiltração de leucócitos no tecido 

inflamado. A infiltração de leucócitos ativados favorece a produção e liberação de mais 

citocinas pró-inflamatórias, desempenhando papel fundamental na indução de reações 

oxidativas na mucosa intestinal (BRIBI et al., 2016; YOUSEFI et al., 2019).  

Partindo desse princípio, pode-se propor que outro mecanismo de ação do HEBP 

(Figura 41) é decorrente da sua capacidade em reduzir a infiltração leucocitária evidenciada 

pela diminuição da atividade da MPO o que, juntamente com sua propriedade antioxidante 

(aumento dos níveis de GSH), redução da peroxidação lipídica (diminuição dos níveis do MDA) 

e com sua ação suprarreguladora (up-regulation) das proteínas de proteção (MUC-2, MUC-3, 
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TFF-3, viliin, ZO-1 e ocludina) promoveram a manutenção e/ou recuperar a integridade da 

barreira intestinal comprometida pelos agentes indutores de colite: DNBS e DSS. Dessa forma, 

o HEBP tem um papel fundamental na regulação da homeostase imune intestinal e nas respostas 

inflamatórias. Os resultados obtidos nos modelos DNBS e DSS indicam, respectivamente, que 

o HEBP possui efeitos quimiopreventivos e anti-inflamatórios intestinais o que 

presumidamente se deve à grande quantidade de flavonoides que o extrato possui, dentre eles 

o BP1, BP2 e BP3. 

Efeitos anti-inflamatórios intestinais clinicamente importantes também foram 

demonstrados nas investigaçõe, não clínicas com modelos in vivo de inflamação intestinal 

(TNBS, DNBS e DSS) e conduzidas com extratos de plantas (P. subpeltata, Ziziphus spina-

christi, I. asarifolia, O. europaea, P. purpurea e P. lychnitis) que contêm derivados de 

compostos fenólicos, incluindo a quercetina, a quercitrina, o canferol, a rutina, a luteolina, a 

oleuropeína, o ácido gálico, a ácido caféico, a catequina, dentre outros (ALGIERI et al., 2013; 

ALMEER et al., 2018; DA SILVA et al., 2018; SHANMUGAM et al., 2020; VEZZA, 2017). 

Os autores relataram que essas plantas, assim como a B. pinnatum, possuem a capacidade de 

reduzir os níveis de mediadores inflamatórios e oxidativos no cólon dos animais (ratos Wistar 

e camundongos BALB/c, C57BL/6J e CD1) com inflamação intestinal induzida por TNBS, 

DNBS e DSS. 

Algieri et al. (2013), Vezza (2017), Almeer (2018), da Silva et al. (2018) e Shanmugam 

et al. (2020) imputaram aos flavonoides (quercetina, quercitrina, canferol, rutina, oleuropeína, 

luteolina, ácido gálico, ácido caféico, catequina, dentre outros) presentes nas espécies vegetais 

estudadas (P. subpeltata, Ziziphus spina-christi, I. asarifolia, O. europaea, P. purpurea e P. 

lychnitis) o efeito supressor da ativação da via de sinalização TLR-4/NF-κB p65. Essa 

inativação, assim como na presente tese, levou a uma consequente diminuição da atividade da 

atividade da MPO e na expressão gênica/níveis dos marcadores inflamatórias e oxidativas: 

TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17, MCP-1, ICAM-1, MIP-2, COX, iNOS, além de uma regulação 

positiva nos marcadores de proteção intestinal e antioxidantes: MUC-2, MUC-3, ZO-1, 

ocludina, TFF-3, villin, GSH, SOD e CAT. 

Por conseguinte, os pesquisadores constataram, nos roedores colíticos e tratados com os 

extratos das plantas utilizadas (P. subpeltata, Ziziphus spina-christi, I. asarifolia, O. europaea, 

P. purpurea e P. lychnitis), uma atenuação nos danos macroscópicos e histopatológicos 

(diminuição nos valores do EDMa e EDMi) com redução na ulceração, nas lesões de tecido 

colônico, no encurtamento das criptas, na infiltrado inflamatório, na perda de peso, diarreia e/ou 
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no sangramento retal (escores do DAI menores) (ALGIERI et al., 2013; ALMEER et al., 2018; 

DA SILVA et al., 2018; SHANMUGAM et al., 2020; VEZZA, 2017).  

Esses resultados assemelham-se aos dessa tese de doutorado, sendo que os efeitos 

supracitados foram atribuídos pelos estudiosos às conhecidas propriedades imunomoduladora, 

anti-inflamatórias e antioxidantes dos flavonoides, entreos quais a quercetina, a quercetrina e o 

canferol, compostos esses majoritários em alguns dos extratos utilizados. Em outros ensaios 

farmacológicos in vivo com colite induzida por TNBS, DNBS ou DSS, a quercetina, a 

quercetrina e o canferol, de forma isolada, mostraram efeitos anti-inflamatórios intestinais e 

antioxidantes notáveis similares aos relatados anteriormente (CAMUESCO et al., 2004; PARK; 

JI; SUNG, 2012; SOTNIKOVA; NOSALOVA; NAVAROVA, 2013).  

Como demonstrado, atualmente existem várias plantas, ricas em compostos fenólicos, 

com potencialidade de se tornarem uma nova estratégia terapêutica para DII humana. Dentre 

elas a B. pinnatum, cujos constituintes majoritários são derivados da quercetina e canferol, a 

exemplo de BP1, BP2 e BP3, e vêm se destacando por ter demonstrado em recentes estudos 

publicados nas bases de dados científicas relevantes efeitos biológicos (gastroprotetor, 

antitumoral, analgésico, anti-hipertensivo, antidiabético, cicatrizante, antimicrobiano, etc.), em 

especial a ação antioxidante, imunossupressora e anti-inflamatória, além de ser uma planta 

listada na RENISUS (FERNANDES et al., 2019; ZAKHARCHENKO et al., 2017).  

Esses fatos aumentam o interesse por essa espécie no meio científico/acadêmico e no 

setor farmacêutico o que, juntamente com outros fatores relacionadas às DIIs e à segurança dos 

fármacos de escolha, valorizam ainda mais a presente tese, pois esse foi o primeiro trabalho a 

demonstrar a propriedade anti-inflamatória intestinal da B. pinnatum. Adicionado a isso, se faz 

importante ressaltar que os resultados encontrados poderão subsidiar futuras pesquisas voltadas 

as propriedades farmacológicas e desenvolvimento de um fitoterápico derivado das folhas dessa 

espécie ou um fitocomposto a base dos flavonoides BP1, BP2 e BP3 para o tratamento das DII 

humana como CU e DC. 
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O Brasil possui potencialidade para se tornar referência nos avanços científicos e 

tecnológicos no âmbito farmacêutico o que tem chamado a atenção e incentivado o 

financiamento para P&D de fitoterápicos ou fitocomplexos direcionados a numerosas 

patologias como as DIIs (CU e DC). Poucos ou nenhum dos trabalhos publicados nas bases de 

dados científicas abordaram as temáticas levantadas nessa pesquisa, a qual, confirmou que os 

extratos de duas espécies vegetais, K. laciniata e B. pinnatum denominados HEKL e HEBP, 

respectivamente, possuem grande quantidade de compostos fenólicos e flavonoides totais. Os 

métodos analíticos por UFLC-DAD desenvolvidos foram capazes de demonstrar o perfil 

cromatográfico dos extratos. Todavia, somente o método para o HEBP foi devidamente 

validado segundo as especificações das normas vigentes (RDC Nº 166 de 24 de julho de 2017), 

o que possibilitou concluir a quantificação dos flavonoides majoritários quercetina 3-O-α-L- 

arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo, canferol 3-O-α-L-arabinopiranosil (12) α-L-

ramnopiranosídeo e quercetina-3-O- ramnopiranosídeo. 

Em relação aos estudos in vitro, os nossos achados indicam que o HEKL e do HEBP 

não são citotóxicos e tampouco imunogênicos à linhagem celular RAW 264.7. Constatou-se 

que ambos os extratos possuem propriedades anti-inflamatória e antioxidante in vitro e que o 

HEBP possui a atividade proliferativa celular presumidamente relacionada ao aumento no 

metabolismo mitocondrial das células RAW 264.7. Na avaliação da toxicidade in vivo 

considerou-se que tanto o HEKL como o HEBP são seguros em roedores (camundongos Swiss) 

quando administrados oralmente, apresentando uma DL50 estimada em valores superiores a 

2000 mg/kg (dose única). 

Na presente tese de doutorado, os experimentos farmacológicos in vivo com o HEKL e 

o HEBP, evidenciaram que os extratos possuem efeito anti-inflamatório intestinal preventivo 

frente ao modelo de colite induzido por DBNS e curativo no modelo DSS em camundongos 

C57BL/6J. Ainda pode-se sugerir a capacidade antioxidante e imunomoduladora observada 

estão intimamente correlacionados à presença de flavonoides nessas espécies, principalmente 

aos derivados de patuletina (K. laciniata), da quercetina (K. laciniata e B. pinnatum) e do 

canferol (B. pinnatum), a exemplo de quercetina 3-O-α-L- arabinopiranosil (12) α-L-

ramnopiranosídeo, canferol 3-O-α-L-arabinopiranosil (12) α-L-ramnopiranosídeo e 

quercetina-3-O- ramnopiranosídeo. 

Com base nos resultados obtidos e dentro das condições metodológicas dessa tese, 

conclui-se que o HEKL e o HEBP são extratos seguros, assim como eficazes na inflamação 

intestinal em roedores, os quais exercerem efeitos quimiopreventivo (DNBS) e curativo (DSS). 
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Porém, existe a necessidade de mais estudos, sobretudo os ensaios clínicos de toxicidade e 

farmacologia para inferir que a K. laciniata e a B. pinnatum não produzem efeitos tóxicos e que 

os extratos são eficazes em humanos quando administrados oralmente. A partir disso, o presente 

estudo apresenta grande potencial para conduzir e subsidiar futuras pesquisas não clínicas e 

clínicas para garantir o desenvolvimento de um possível fitoterápico a base da K. laciniata e B. 

pinnatum seguro e eficaz no tratamento na DII humana.  
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ANEXO A: Artigo intulado “Anti-Inflammatory and Chemopreventive Effects of Bryophyllum 
pinnatum (Lamarck) Leaf Extract in Experimental Colitis Models in Rodents” submetido a 
revista “Frontiers in Pharmacology”: Fator de impacto 4,225. Qualis CAPES A1 (Quadriênio 
2013-2016). 
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ANEXO B: Aprovação do Comitê de Ética no Uso Animal 
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