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RESUMO  

A mucosite intestinal é um fator limitante nas terapias com antineoplásicos por 
ocasionar destruição celular gastrointestinal atingindo a maioria dos pacientes 
submetidos à quimioterapia/radioterapia sendo muitas vezes responsável pela 
interrupção do tratamento. Apesar de vários estudos já terem sido realizados para o 
tratamento/prevenção desta patologia, ainda não existe nenhum protocolo 
padronizado aceito universalmente e com eficácia comprovada. Espécies vegetais 
com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes tem sido consideradas para o 
tratamento da mucosite, dentre elas a Bidens pilosa L. (BP) (Asteraceae) e a 
Curcuma longa L. (CL) (Zingiberaceae). Assim, neste estudo, os efeitos de uma 
formulação contendo os extratos vegetais de Bidens pilosa (BP) e Curcuma longa 
(CL), aliada à tecnologia farmacêutica de mucoadesão, foram estudados em animais 
portadores de mucosite intestinal induzida por 5-fluorouracil (5-FU). Esta formulação 
foi administrada por via oral (gavagem) durante 6 dias em cada grupo de 
camundongos nas doses de 75mg/kg BP + 3,75 mg/kg CL, 100 mg/kg BP+ 7,5 
mg/kg CL ou 125 mg/kg BP + 15 mg/kg CL. O tratamento com as formulações foi de 
seis dias, sendo que em paralelo foi realizada a indução da mucosite com o 5-FU 
(200 mg/kg, intraperitonealmente) do 4º ao 6º dia. No 7º dia, os camundongos foram 
eutanasiados e a porção duodenal do intestino de cada animal foi extraída para 
realização da técnica de histomorfometria. A partir dessa análise, a dose de 125 
mg/kg da formulação mucoadesiva obteve melhores resultados e foi escolhida então 
para a realização dos demais testes: análise histopatológica; análise da expressão 
de Bax, Bcl-2, p53 e Ki-67 pela técnica de imunohistoquímica; avaliação da atividade 
da enzima mieloperoxidase (MPO); e determinação dos níveis de malondialdeído 
(MDA). Além disso, foi realizada a análise de variação ponderal e a análise 
hematológica. Para comprovação da segurança da formulação estudada, foi 
realizado um teste de toxidade oral aguda da formulação mucoadesiva, e avaliação 
do efeito dos extratos vegetais sobre o intestino dos animais não submetidos à 
mucosite intestinal. A formulação mucoadesiva foi capaz de amenizar os danos 
histopatológicos causados pelo 5-FU; reduziu a perda de peso corporal, reduziu os 
níveis de MPO e MDA; estimulou proliferação celular verificada através do aumento 
da expressão de Ki-67; além de diminuir a apoptose observada através da análise 
da expressão de Bax e Bcl-2. A formulação na dose de 2000mg/kg não apresentou 
sinais de toxicidade. Pode-se concluir que a formulação em estudo exerce efeitos 
preventivos e/ou terapêuticos frente à mucosite intestinal com potencial para ser 
utilizada associada ao tratamento anticâncer. 
 
Palavras Chaves: mucosite intestinal; Bidens pilosa L; Curcuma longa L; 
mucoadesão.
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ABSTRACT  

Intestinal mucositis is a limiting factor in anticancer therapies by causing 
gastrointestinal cell destruction reaching the majority of patients undergoing 
chemotherapy/radiotherapy and is often responsible for treatment discontinuation. 
Although several studies have already been conducted to treat this disease, there 
are still no universally accepted and standardized protocols of treatment. Plant 
species with anti-inflammatory and antioxidant properties have been considered for 
the treatment of mucositis, among them Bidens pilosa L. (BP) (Asteraceae) and 
Curcuma longa L. (CL) (Zingiberaceae). In this study, the effects of a formulation 
containing plant extracts of Bidens pilosa L. (BP) and Curcuma longa L. (CL), both 
with pharmaceutical technology of mucoadhesion in mice intestinal mucositis induced 
by 5-fluoruoacil (5-FU) were studied. This formulation was administered orally 
(gavage) for 6 days in each group of mice at doses of 75mg/kg + BP 3.75 mg / kg CL 
100 mg / kg BP + 7.5 mg / kg or 125 mg CL / BP kg + 15 mg / kg CL. The treatment 
with the formulations occurred during six days, and in parallel with mucositis 
induction was performed with 5-FU (200 mg / kg, intraperitoneally) from day 4 to day 
6. On day 7, the mice were euthanized and the duodenal portion of the intestine of 
each animal was extracted to perform the histomorphometry technique. From this 
analysis, the dose of 125 mg/kg mucoadhesive formulation showed best 
effectiveness results and was then chosen for the realization of the other tests: 
histopathology analysis, expression of Bax, Bcl-2, p53 and Ki-67 analysis via 
immunohistochemistry technique; analysis of the activity of myeloperoxidase (MPO) 
enzyme, and determination of malondialdehyde (MDA) levels. Furthermore, analysis 
of weight change and hematologic parameters were performed. To prove safety of 
the formulation, an oral toxicity test of mucoadhesive formulation, and effect 
evaluation of the plant extracts on the animals’intestine not submitted to mucositis 
were performed. The mucoadhesive formulation was able to assuage the 
histopathological damage caused by 5-FU; reduced weight loss, reduced levels of 
MPO and MDA; stimulated cell proliferation by increasing the expression of Ki-67; 
besides decreasing apoptosis observed by analyzing the expression of Bax and Bcl-
2. The formulation at a dose of 2000mg/kg showed no signs of toxicity. It can be 
concluded that the formulation under study exerts preventive and/or therapeutic 
effects to intestinal mucositis with potential to be used with associated to anticancer 
treatment. 
 
Keywords: intestinal mucositis; Bidens pilosa L; Curcuma longa L; mucoadhesion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tratamento do câncer e os efeitos adversos 

 

O câncer é considerado um problema de saúde pública mundial, e segundo 

as estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2030, são 

esperados 27 milhões de casos incidentes, 17 milhões de mortes por câncer e 75 

milhões de pessoas vivas com câncer. Um fato importante a se observar é que a 

maior parte do ônus global do câncer pode ser observada em países em 

desenvolvimento, principalmente aqueles com poucos e médios recursos. No Brasil, 

estimativas para 2013 foram alarmantes com previsão de ocorrência de 

aproximadamente 518.510 casos novos de câncer, incluindo os casos de pele não 

melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer no país (INCA, 2013). 

Dentre os tratamentos do câncer, a cirurgia foi o primeiro tratamento que 

alterou de forma significativa a doença e ainda é um importante método terapêutico 

utilizado. A radioterapia, outra modalidade terapêutica que pode ser prescrita em 

associação ou isoladamente, tem o objetivo de levar as células malignas a perder 

sua clonogenicidade, nem sempre preservando os tecidos normais (INCA, 2008).  

A quimioterapia também tem seu papel de destaque como um dos principais 

métodos para o tratamento de diversos tipos de câncer (HUANG et al., 2013). É a 

opção utilizada principalmente para tratamento de tumores não curáveis por 

radioterapia e/ou cirurgia. O principal objetivo dessa terapia é destruir as células que 

estão se multiplicando de forma desordenada e preservar as normais (CALABRESI; 

CHABNER, 1997). 

O tratamento quimioterápico é fundamentado na utilização de compostos, na 

forma de mono ou politerapia, baseada na cinética celular, considerando o ciclo e o 

tempo de vida celular, a fração de crescimento e o tamanho da massa tumoral 

(INCA, 2008). Apesar das vantagens, o principal problema advindo deste tratamento 

consiste na inespecificidade da maioria dos antineoplásicos, trazendo assim uma 

citotoxicidade generalizada (ELTING et al., 2003). 

O 5-fluorouracil (5-FU) é um dos fármacos mais utilizados na 

poliquimioterapia do câncer, incluindo câncer de mama, câncer colorretal e de 

tumores aerodigestivos. É um antimetabólito, antagonista das pirimidinas, que inibe 
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a biossíntese do DNA e do RNA. O mecanismo de citotoxicidade do 5-FU se deve à 

incorporação de fluornucleotídeos no DNA e no RNA e na inibição da enzima 

timidilato-sintase (TS). A sua ação ocorre através de três metabólitos ativos 

principais: monofosfato de fluorodesoxiuridina (FdUMP), trifosfato de 

fluorodesoxiuridina (FdUTP) e trifosfato de fluoruridina (FUTP) (LONGLEY; HARKIN;  

JOHNSTON, 2003). 

O principal problema decorrente do 5-FU e dos demais fármacos utilizados na 

quimioterapia são os seus efeitos sobre células e tecidos normais. Esta é uma 

preocupação clínica pelo fato de que alguns desses efeitos se tornam um fator 

limitante e acabam por comprometer a eficácia da quimioterapia. Entre esses efeitos 

adversos, a mielossupressão e disfunção digestiva são os mais comuns e que 

comumente acabam por afetar outros parâmetros clínicos (YAO et al., 2013).  

 Alguns dos efeitos adversos observados muitas vezes são tão graves que 

pode ser necessário interromper o tratamento e podem até mesmo acarretar na 

morte do paciente (INCA, 2008). A mucosite é um desses efeitos citotóxicos graves 

associado à quimioterapia (SOARES et al., 2013). Mucosites severas podem 

complicar e interromper o tratamento do câncer, reduzindo os índices de cura das 

neoplasias (ROSE-PED et al., 2002).  

A mucosite intestinal acompanhada de diarréia e vômitos são os efeitos 

adversos mais observados na quimioterapia, em especial com 5-FU (AZEVEDO et 

al., 2012). Dos pacientes que recebem quimioterápicos contendo fluorpirimidinas e 

irinotecano, cerca de 50 a 80% deles têm diarréia após a administração do 

tratamento. São esses uns dos fármacos de tratamento com maior incidência de 

mucosite gastrointestinal (SALTZ, 2003). Estudos realizados por SOARES et al. 

(2008) com ratos tratados com 5-FU mostraram que o uso deste quimioterápico 

provocou um aumento das citocinas inflamatórias na mucosa intestinal, lesões nas 

células epiteliais dessa mucosa além de uma diminuição na altura das vilosidades 

duodenais. Desta forma, o uso deste composto para indução de mucosite em 

animais permitiu criar um modelo de mucosite experimental aplicado à pesquisa de 

novos agentes para o tratamento da mucosite. 
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1.2 Mucosite  

 

A mucosite é um agravo clínico grave, geralmente associado a pacientes em 

tratamento do câncer, e ainda sem tratamento eficaz. Lesões na mucosa bucal, no 

esôfago, no intestino e no reto, além de úlceras dolorosas são características desta 

patologia induzida comumente por uma variedade de combinações de terapias com 

radiação e agentes quimioterápicos (SONIS, 2011). A doença se caracteriza por 

uma série de sintomas, onde se destacam dor abdominal, diarréia, constipação, 

vômito e náuseas (WU et al., 2010).  

A mucosite intestinal é resultante de uma série de processos, como apoptose, 

hipoproliferação, resposta inflamatória, expressão de citocinas como TNF-, IL-1 e 

IL-6, alteração da capacidade absortiva, com consequente proliferação e 

colonização bacteriana (BOWEN et al., 2006).  

Sabe-se que a mucosite é uma lesão epitelial e subepitelial, comprometendo 

a capacidade do tecido de se regenerar, e que se desenvolve em cinco fases: (1) 

iniciação, (2) resposta inicial ao dano, (3) sinalização e amplificação de sinais, (4) 

ulceração com inflamação e (5) cicatrização ou cura. A iniciação caracteriza-se pela 

agressão causada pela quimioterapia e pela radioterapia; pela produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO), o que diminui a renovação celular; e pelos danos ao 

DNA, através da inibição da topoisomerase. Na segunda fase, de resposta inicial ao 

dano, ocorre a ativação de fatores de transcrição (família Kappa-B), a produção de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL1-β e IL6) e a produção de proteínas efetoras 

como algumas enzimas pró-apoptóticas. A produção dessas citocinas e enzimas que 

darão início às lesões teciduais e à morte celular por apoptose. Na fase de 

sinalização e amplificação de sinais, há um aumento do dano tecidual devido ao 

aumento da produção das citocinas pró-inflamatórias. Inicia-se então a fase 

ulcerativa, de intenso processo inflamatório, na qual a mucosa perde sua 

integridade, ocorrendo colonização bacteriana, elevado estímulo de liberação de 

citocinas, além da formação de lesões; sendo esta a fase de maior dificuldade para o 

paciente, pois há intensa dor. Na quinta e última fase, cicatrização ou cura, há a 

produção de sinais da matriz extracelular, estimulação e a renovação da divisão e da 

diferenciação celular do epitélio lesado, possibilitando assim que a mucosa se 

reestabeleça (SONIS, 2004).  
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A gravidade da mucosite depende de alguns fatores como idade, gênero, raça 

(parâmetros cuja influência ainda é mal estabelecida), além do estado nutricional, 

microbiota bucal, contagem de neutrófilos e fatores específicos do tecido 

(BARASCH; PETERSON, 2003). Além disso, outros estudos indicam que esses 

fatores aliados com a influência genética podem indicar o risco, o curso e a 

gravidade da mucosite (ANTHONY et al., 2006). 

Sonis (2004) relatou a ocorrência de mucosite em 40% dos pacientes que 

receberam a dose padrão de quimioterapia e em 100% dos pacientes que 

receberam altas doses de quimioterapia. Geralmente o processo começa de 3 a 7 

dias depois de se iniciar o tratamento e dura até cerca de 7-10 dias após a 

administração da quimioterapia. Dois dias após o inicio do tratamento já se verifica a 

formação de úlceras e edemas, com a perda da integridade do epitélio, aumentam-

se muito os riscos de infecções, bacteremia e sepse. Além de tudo, a mucosite ainda 

acarreta em um maior tempo de hospitalização e a necessidade do uso da 

alimentação parenteral com consequente aumento do custo do tratamento para o 

sistema de saúde (MUÑOZ-CORCUERA, GONZÁLEZ-NIETO, MUÑOZ, 2013).  

Em um estudo realizado por Elting et al. (2003), constatou-se que em 

pacientes que receberam quimioterapia para tumores sólidos ou de linfoma, a taxa 

de infecção durante os ciclos com mucosite foi o dobro do que durante os ciclos sem 

mucosite e a taxa de infecção foi diretamente proporcional à gravidade da mucosite. 

Além disso, óbitos por causas infecciosas também foram mais comuns durante os 

ciclos de quimioterapia em que o paciente apresentava mucosite oral ou intestinal. 

Evidenciando-se, assim, o grande obstáculo clínico que esse processo patológico 

representa para o tratamento anticâncer.  

  Além de todas as limitações que a mucosite causa ao paciente e ao 

tratamento quimioterápico, ela acaba por ser também um problema econômico. 

Pacientes em tratamento quimioterápico que desenvolvem mucosite requerem 

cuidados de suporte (nutrição parenteral, reposição de fluidos e profilaxia contra 

infecções) que acabam por aumentar consideravelmente o custo total do tratamento. 

O custo de hospitalização por paciente, por exemplo, que recebem tratamento 

antineoplásico de tumores sólidos ou linfoma é em torno de US$ 3893,00 por ciclo 

de quimioterapia, o que aumenta para US$ 6277,00 para pacientes com mucosite 

oral e até US$ 9132,00 para os que desenvolvem mucosite oral e mucosite 
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intestinal. Evidencia-se dessa maneira o impacto da mucosite sobre os gastos em 

saúde pública (ELTING et al., 2003). 

O intestino delgado é composto por três camadas básicas: a camada epitelial 

onde se encontram as projeções das vilosidades, a lâmina própria contendo o 

núcleo tecidual das vilosidades e a camada muscular. Na base das vilosidades estão 

as criptas. Estas são as regiões proliferativas do intestino delgado onde todas as 

células de absorção do epitélio são produzidas (MADARA; TRIER, 2001). 

No intestino delgado, a mucosite resulta na diminuição do tamanho tanto das 

criptas quanto das vilosidades, devido ao desequilíbrio entre o aumento da apoptose 

e a diminuição da proliferação celular (XIAN et al., 2000). Apesar de muitas vezes 

não ocasionar óbito, os sintomas decorrentes da mucosite intestinal são dolorosos e 

desconfortáveis, e devem ser considerados, pois podem prejudicar a ingestão de 

alimentos, a comunicação, o sono, o estado mental e o bem estar do paciente 

(SONIS et al., 2004). 

O desenvolvimento de tratamentos efetivos para a mucosite intestinal ainda é 

bastante deficiente em relação à mucosite oral, justamente por ser uma região mais 

difícil de ser estudada. Isto dificulta o entendimento completo da patologia da 

mucosite intestinal, e acarreta como já foi dito, em um aumento de gastos para o 

sistema público de saúde. Há uma grande necessidade, portanto, do 

desenvolvimento de agentes protetores para o intestino durante a quimioterapia, 

possibilitando assim o tratamento por completo (TOOLEY; HOWARTH; BUTLER, 

2009). 

Vários tipos de tratamentos para recuperação da mucosite intestinal ou para 

amenizar os danos causados pelos quimioterápicos na mucosa do intestino estão 

sendo estudados. Wu et al. (2010) avaliaram o efeito de uma antagonista do 

receptor de Inteleucina-1 Ra sobre a mucosite intestinal induzida por 5-FU em 

camundongos Balb/C. Foi observado que, durante a mucosite intestinal, os níveis de 

interleucina-1 Ra ficam aumentados e que o uso do antagonista foi capaz de reverter 

os danos à mucosa do intestino, além de promover a sua recuperação. 

Han et al. (2011) relataram o uso profilático de uma pequena molécula, a 

quimiocina CXCL9, induzida pelo interferonpara atenuar os danos causados pela 

mucosite intestinal. Está molécula que é altamente expressa no epitélio do trato 

digestivo, e que teve sua expressão gênica correlacionada com os danos e as fases 

de regeneração do intestino delgado após a quimioterapia 5-FU, foi capaz de 
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diminuir a diarréia e a perda de peso, além de aumentar a sobrevivência de 

camundongos que receberam dose letal de quimioterapia. A proteção exercida pela 

CXCL9 foi capaz de reduzir o índice de apoptose das células da mucosa intestinal.  

Estudos demonstraram atividade de um peptídeo mimético de apolipoproteína 

E (ApoE) COG 133 contra a mucosite intestinal induzida por 5-FU em camundongos 

Swiss, que possui relevante atividade anti-inflamatória, além de ser capaz também 

de aumentar a viabilidade celular (AZEVEDO et al., 2012). O uso do butirato, um 

ácido graxo, para o tratamento da mucosite intestinal também foi capaz de reparar 

rapidamente o tecido intestinal ulcerado e inflamado, e também de reconstruir a 

mucosa intestinal (FERREIRA et al., 2012). 

Em um estudo realizado em ratos com mucosite induzida por metotrexato e 

tratados com ácidos graxos ômega-3 foi possível observar uma reversão do dano 

causado pelo quimioterápico e um estímulo para a recuperação dos danos 

intestinais. O possível mecanismo pelo qual os ácidos graxos n-3 exerceram esse 

efeito foi pelo aumento da proliferação celular e pela inibição da morte celular 

programada (KOPPELMANN et al., 2013).  

Outros compostos para o tratamento da mucosite também foram estudados, 

como o peptídeo glucagon tipo 2, que mostrou o seu efeito preventivo sobre a 

mucosite intestinal induzida por 5-FU em ratos Wistar (VIBY, 2012). Outro estudo, 

mostrou o papel do peptídeo glucagon tipo 1, com ação preventiva contra a mucosite 

severa em um modelo animal, de maneira semelhante ao glucagon tipo 2 (KISSOW 

et al., 2013). 

No contexto dos produtos naturais, muitos agentes de origem natural têm sido 

estudados recentemente também relacionados à mucosite. Prebióticos, probióticos, 

extratos de plantas e os fatores de crescimento derivados de óleos marinhos, 

compostos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, têm sido 

investigados como potenciais agentes terapêuticos (ABIMOSLEH; TRAN; 

HOWARTH, 2012). 

Ainda em relação a produtos naturais, a camomila, Chamomilla recutita L., 

(Asteraceae) tem sido considerada um agente interessante para o tratamento da 

mucosite onde estudos em diferentes modelos animais demonstraram grande 

potencial para tratar esta enfermidade. Um estudo realizado por Pavesi et al, (2011) 

com o composto AD-MUC®, uma pomada que contém em sua formulação extrato 

fluido de camomila, derivados flavonóides, óleos essenciais e mucilagem se mostrou 
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efetivo no tratamento da mucosite oral induzida por 5-FU  também em hamsters, 

exibindo através das análises histológicas um menor grau de mucosite em todo o 

período avaliado em comparação ao grupo controle. Em um outro estudo, também 

ficou evidenciado que o uso deste composto na mucosite oral em hamsters reduziu 

os níveis teciduais de IL-1β e TNF-α, demonstrando assim a sua ação anti-

inflamatória (CURRA et al., 2013) 

 

1.3 Bidens pilosa L. (Asteraceae) 

 

Bidens pilosa L. (BP) é uma planta presente em regiões tropicais e 

subtropicais, mede em torno de 30-100 cm de altura (figura 1). É muito utilizada em 

diversas desordens devido às suas propriedades anti-inflamatórias (VALDÉS; 

REGO, 2001). Outras bioatividades do extrato desta espécie vegetal também já 

foram relatadas, como propriedades anti-hiperglicêmica, anti-hipertensiva, 

antiulcerogênica, imunossupressora, hepatoprotetora, antileucêmica, antimalárica, 

antibacteriana e antimicrobiana (CHIANG et al., 2004). 

É uma planta muito utilizada na medicina popular e é o ingrediente principal 

de um chá de ervas em Taiwan que se acredita ser capaz de prevenir a inflamação e 

o câncer (YANG et al., 2006). O uso popular da BP já foi relatado na América, na 

Ásia, na África e na Oceania (OLIVEIRA et al., 2004). No Brasil, esta planta 

geralmente é conhecida como picão-preto e é amplamente utilizada na medicina 

popular indígena para várias doenças como angina, diabetes, edema, infecções e 

inflamações (VALDÉS; REGO, 2001). 

Alguns estudos anteriores demonstraram que a BP possui uma complexa 

constituição fitoquímica e que esta pode variar de acordo com o local em que a 

planta foi cultivada, sendo que os principais compostos já isolados desta planta são 

flavonóides e poliacetilenos (GROMBONE-GUARANTINI et. al, 2005).  

Segundo SILVA et al. (2011), aproximadamente 200 compostos já foram 

descritos para a espécie, sendo as classes mais recentes: esteróis, terpenóides, 

fenilpropanóides e hidrocarbonetos. Outros estudos fitoquímicos identificaram como 

compostos bioativos desta planta: glicosídeos fenilpropanóides, diterpenos, 

poliacetilenos, flavonoides e glicosídeos flavonóides (CHIANG et al., 2004).  
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Bartolome, Villaseñor e Yang ( 2013) relataram como os principais compostos 

bioativos pertencentes à BP os polienos, flavonóides, fenilpropanóides, ácidos 

graxos e compostos fenólicos como responsáveis pela eficácia nos tratamentos de 

tumores, inflamação, modulação imunológica, doenças gastrointestinais, diabetes, 

viroses, hipertensão e doenças cardiovasculares. 

Comprovou-se que as aplicações farmacológicas da BP se devem às suas 

fortes propriedades antioxidantes e pela capacidade inibitória sobre os micro-

organismos patogênicos (ABAJO et al.,2004). Em um estudo realizado por Wu et al. 

(2013) também foram comprovadas as propriedades antioxidante da BP, além das 

propriedades citotóxicas contra células tumorais, correlacionadas respectivamente 

com os seus bioativos fenóis totais e flavonóides. 

Os prováveis mecanismos pelos quais esta espécie exerce suas propriedades 

antioxidantes foram demonstrados em um estudo realizado por Yoshida et al.(2006), 

onde foi verificado que a BP foi capaz de inibir a atividade da proteína cinase ativada 

por mitógeno (MAPK), principalmente de p38, a expressão de COX-2, e a produção 

subsequente de prostaglandina 2 (PGE2) em fibroblastos dérmicos humanos 

normais com inflamação induzida por interleucina-1(IL-1). 

O potencial antioxidante da BP também foi demonstrado através do seu efeito 

protetor na prevenção de danos no fígado induzido por tetracloreto de carbono 

(CCI4) em camundongos. O CCl4 tem sido utilizado para estudar estes danos 

induzidos por radicais livres, pois a lesão hepática causada é semelhante à sua 

hepatotoxicidade em humanos. O pré-tratamento com o extrato de BP foi capaz de 

bloquear a lesão induzida por CCl4, através da inibição da peroxidação lipídica  e da 

carbonilação protéica causada pelo composto, além de diminuir a fragmentação do 

DNA (KVIECINSKI et al., 2011). 

Um estudo realizado por Horiuchi, Wachi e Seyama (2010) mostrou que a 

administração oral de uma suspensão de BP em ratos impediu a progressão das 

lesões da mucosa gástrica induzidas por ácido clorídrico/etanol, exercendo um efeito 

protetor sobre as lesões, o que provavelmente contribuiu para a supressão do 

estresse oxidativo, da produção de prostaglandinas e da inflamação. Em outro 

estudo realizado também ficou demonstrado a ação da BP sobre lesões gástricas. 

Neste caso, a dose de 750 mg/kg do extrato de cloreto de metileno da BP foi capaz 

de inibir totalmente as úlceras gástricas induzidas por ácido clorídrico/etanol em 
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ratos em comparação com os extratos de ciclo-hexano e metanol, que promoveram 

inibição de 41 e 46%, respectivamente (TAN et al., 2000). 

Estudos anteriores realizados pelo nosso grupo de pesquisa mostraram os 

efeitos da BP sobre a mucosite intestinal induzida por 5-FU em camundongos. O 

tratamento preventivo com esta espécie vegetal foi capaz de proteger o intestino 

delgado dos animais submetidos à esta patologia, além de apresentar importante 

atividade anti-inflamatória (ÁVILA, 2013). 

Em razão de todas estas propriedades farmacológicas já descritas, o Brasil 

incluiu a BP na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema 

Único de Saúde (RENISUS). O RENISUS é constituído de espécies vegetais que 

interessam ao SUS por serem nativas ou exóticas adaptadas, amplamente utilizadas 

pela população brasileira, que já demonstraram algumas evidências para indicação 

de uso na atenção básica de saúde, e que têm potencial para avançar nas etapas da 

cadeia produtiva e de gerar produtos de interesse ao SUS (MINISTÉRIO DA 

SÁUDE, 2013). 

Em decorrência dos efeitos farmacológicos relatados sobre a BP, como suas 

propriedades anti-inflamatória e antioxidantes, importantes na patologia da mucosite, 

além do destaque desta espécie vegetal no SUS, buscou-se estudar os efeitos 

dessa espécie vegetal sobre essa patologia.  

 

Figura 1. Imagem da Bidens pilosa L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARTOLOME et al., 2013 
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1.4 Curcuma longa L. (Zingiberaceae) 

 

Outra espécie vegetal muito utilizada na medicina popular e que possui 

propriedades farmacológicas aplicáveis no contexto da mucosite é a Curcuma longa 

(CL). A partir do rizoma desta planta, obtêm-se um pó amarelo-alaranjado chamado 

cúrcuma, conhecido popularmente como açafrão-da-terra, um condimento que há 

muitos anos tem seus efeitos sendo estudados (CHAINANI-WU et al., 2003).  

O cúrcuma contém os chamados curcuminóides, sendo eles principalmente a 

curcumina (diferuloilmetano) (figura 2), a demetoxicurcumina e o 

bisdemetoxicurcumina. A curcumina é um composto fenólico que corresponde a 

cerca de 0,3-5,4% da curcuma, e é o princípio ativo mais estudado devido às suas 

propriedades antioxidantes, analgésicas, anti-inflamatórias, antissépticas e 

anticarcinogências (Ç1KR1KÇ1,MOZIOGLU, Y1LMAZ, 2008). Trata-se de um 

polifenol que contém duas cetonas -insaturadas (SHARMA, GESCHER, 

STEWARD, 2005). 

 

Figura 2. Estrutura química da curcumina. 

 

 

 

Fonte: TRUJILLO et al., 2013  

 

Há quase 4000 anos a CL é usada na tradicional medicina chinesa para uma 

diversidade de doenças como inflamações, desordens hepáticas, problemas 

gástricos, doenças ginecológicas, furúnculos, tosse, resfriado e até problemas 

dentais. É uma espécie vegetal que vem sendo estudada em pesquisas científicas 

há muitos anos, e que possui base científica e segurança para ser usada para 

doenças em humanos (PRASAD; AGGARWAL, 2012). 
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Devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a CL vem 

sendo muito estudada na quimioprevenção do câncer e na supressão do 

crescimento do tumor. Estudos mostraram que a curcumina foi capaz de inibir a 

formação de tumores em modelos animais, induzir a apoptose em células 

cancerígenas e tem ação em vários mecanismos e alvos moleculares de 

desenvolvimento do câncer. Estudos também indicam que a atividade antioxidante 

da CL se deve a sua capacidade de, em concentrações baixas, reduzir ou manter 

dentro dos parâmetros fisiológicos normais os níveis de espécies reativas de 

oxigênio (ERO). Considerando que as EROs estão correlacionadas com a 

carcinogênese, provavelmente é nessa capacidade em reduzir os níveis desses 

radicais que se encontra o potencial quimopreventivo desta espécie vegetal (LÓPEZ-

LÁZARO, 2008). 

Estudos em roedores mostraram a ação da curcumina contra alguns tipos de 

cânceres como de colo, mama, esôfago, estômago, fígado, pele e leucemia. Além 

destes, estudos clínicos de fase 1 em pacientes com predisposição para o câncer, 

mostraram que em 7 dos 25  pacientes que usaram curcumina via oral por três 

meses, houve uma melhora nas lesões pré-cancerígenas (CHENG et. al, 2001). 

Outra propriedade da CL que também vem sendo muito estudada é a sua 

capacidade imunomoduladora, exercendo seus efeitos através da regulação da 

expressão de diversos genes e proteínas (AGGARWAL et al., 2007). As 

propriedades imunomoduladora e anti-inflamatória da CL foram demonstradas em 

um estudo realizado por Chandrasekaran et al. (2013). Um extrato dessa espécie 

vegetal apresentou potentes atividades imunoestimulantes in vitro, através da 

ativação de macrófagos, proliferação de esplenócitos e liberação de citocinas, além 

de potentes atividades anti-inflamatórias pela regulação da secreção de PGE2 e IL-

12. 

Efeitos da CL sobre lesões gástricas também foram relatados. Um estudo de 

fase II realizado com pacientes diagnosticados com úlcera gástrica e que receberam 

600 mg do pó de CL cinco vezes por dia, mostraram que em doze semanas, 76% 

dos pacientes foram curados (PRUCKSUNAND et al., 2001). 

O papel da curcumina no tratamento dos efeitos adversos causados pela 

quimioterapia já foram estudados. Uma formulação utilizando a CL foi desenvolvida, 

consistindo de curcuminatocoferol e óleo de girassol. A formulação mostrou-se 
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eficaz na redução das ulcerações na mucosa oral induzidas por radiação em ratos 

(REZVANI; ROSS, 2004).  

Em uma revisão realizada por um grupo que atua na Associação 

Multinacional de Cuidados de Suporte em Câncer (MASCC) / Sociedade 

Internacional de Oncologia Oral (ISOO), a curcumina teve destaque no seu papel 

como agente potencial para a prevenção da mucosite oral induzida por quimioterapia 

e radioterapia (BARASCH et al., 2006). Elad et al. (2013) testaram a realização de 

bochechos com uma formulação líquida de curcumina para prevenção da mucosite 

oral em paciente pediátricos e, apesar da necessidade de maiores estudos, ela 

mostrou-se eficaz e segura. 

Os efeitos da curcumina na mucosite intestinal também já foram estudados. 

Van’t land et al. (2004) relataram a eficácia do uso da curcumina na redução de 

citocinas pró-inflamatórias em células intestinais, tanto in vitro quanto in vivo, que 

estavam aumentadas devido aos danos causados pelo quimioterápico metotrexato e 

a consequente ativação do fator de transcrição NF-kB. A curcumina é um conhecido 

inibidor do NF-kB. 

Estudos anteriores realizados por nosso grupo de pesquisa também relataram 

a eficácia do uso de uma formulação contendo CL para o tratamento da mucosite 

intestinal em camundongos. A formulação contendo curcumina foi capaz de exercer 

uma proteção sobre as células epiteliais do duodeno desses animais além de 

apresentar uma importante atividade proliferativa (FILHO, 2014). 

O alto metabolismo da CL nos intestinos, sua rápida eliminação e baixa 

absorção são alguns dos fatores que afetam a sua biodisponibilidade via oral e 

consequentemente a sua eficácia clínica.  Por isso, estratégias tecnológicas devem 

ser estudadas e desenvolvidas para que a espécie vegetal possa ser utilizada de 

maneira segura e eficaz no tratamento de diversas patologias (NAGPAL; SOOD, 

2013). 

 

1.5 Compostos mucoadesivos 
 

Os sistemas de mucoadesão consistem geralmente em compostos 

poliméricos que têm a capacidade de aderir-se à superfície das células de epitélios 

ou da camada de muco que as recobre e são de grande interesse devido à 

propriedade dos polímeros de prolongar o tempo do fármaco no local de absorção, 
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além de intensificar o contato com a mucosa, ou seja, ações que acabam por 

aumentar a biodisponibilidade do fármaco (MOHAMMADI-SAMANI; BAHRI-NAJAFI; 

YOUSEFI, 2005).  

Os polímeros em contato com soluções aquosas geralmente tendem a 

hidratar, o que leva ao intumescimento e assim favorece a interação entre as 

cadeias poliméricas e as cadeias da mucina. Além disso, a hidratação do polímero e 

a consequente desidratação do muco contribuem para o aumento das propriedades 

coesivas. Diferentes tipos de compostos mucoadesivos podem ser elaborados de 

acordo com a formulação que se deseja (ROSSI; SANDRI; CARAMELLA, 2005). 

As formas de interação do composto mucoadesivo com a mucosa são 

ligações reversíveis como interações eletrostáticas, ponte de hidrogênio e/ou 

cadeias de interpenetração (DEL FANTE et al., 2011). Um exemplo típico de 

polímero mucoadesivo é o polaxamer, polímero formado por unidades de óxido de 

polietileno e óxido de polipropileno, e que é conhecido pela propriedade de 

geleficação térmica inversa, tendo como forma, solução em baixas temperaturas e 

gel em altas temperaturas (LEE et al., 2006).  

Um tipo de polaxamer muito utilizado devido á sua propriedade de 

geleificação termo-reversível é o polaxamer 407, um copolímero formado por uma 

cadeia hidrofóbica central de polioxipropileno e duas cadeias idênticas laterais 

hidrofílicas de polioxietileno (MA et al., 2008). Este polímero vem sendo muito 

utilizado em vários sistemas de entrega de fármacos devido a sua capacidade de ser 

administrado no estado líquido e servir como depósito de liberação prolongada em 

temperatura corporal (GUO et al., 2009). 

Estudos realizados por Chen et al. (2012), onde se procurou aumentar a 

biodisponibilidade da curcumina através do uso de propriedades mucoadesivas 

mostrou que o polaxamer 407 foi o composto mucoadesivo mais eficaz em aumentar 

a biodisponibilidade da curcumina em uma formulação de supositório líquido para 

quimioprevenção do câncer colorretal, e isso ocorreu em parte devido à sua força 

mucoadesiva. 

Em outro estudo, a curcumina foi adicionada a nanopartículas de quitosana, 

outro polímero mucoadesivo muito utilizado, para que tivesse sua biodisponibilidade 

e estabilidade metabólica melhorada. Os resultados encontrados mostraram que a  

associação com a quitosana foi capaz de impedir a degradação da curcumina em 

sangue de camundongos em comparação com a curcumina livre. Além disso, as 
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nanopartículas de quitosana e curcumina administradas via oral foram capazes de 

curar a infecção dos camundongos por Plasmodium yoelii  (AKHTAR; RIZVI; KAR, 

2012). 

Em vista disso, a estratégia da mucoadesão pode ser então uma atraente 

ferramenta para o desenvolvimento de formulações para tratamento da mucosite. 

Considerando o conjunto das informações aqui apresentadas, bem como estudos 

prévios do nosso grupo, buscando soluções para o tratamento da mucosite 

utilizando a BP ou CL, neste trabalho avaliamos os efeitos de uma formulação 

mucoadesiva contendo a associação de BP e CL para o tratamento de 

camundongos portadores de mucosite intestinal induzida pelo 5-FU.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliação dos efeitos da formulação mucoadesiva de BP e CL sobre a mucosite 

intestinal induzida por 5-FU em camundongos. 

2.2.  Objetivos específicos 

 Investigar e comparar os efeitos do tratamento da mucosite intestinal 

induzida por 5-FU em camundongos com uma ação combinada dos 

extratos de espécies vegetais de Bidens pilosa e Curcuma longa em 

uma formulação mucoadesiva e em uma formulação não mucoadesiva 

através das análises histológicas e morfométricas e a escolha da 

melhor formulação e a melhor dose; 

 Investigar as alterações histopatológicas que envolvem a mucosite 

intestinal causada por quimioterapia em camundongos e os efeitos do 

tratamento com a formulação mucoadesiva em estudo; 

 Avaliar os efeitos dos extratos vegetais de BP e CL sobre o tecido 

intestinal de animais sadios; 

 Investigar os efeitos da formulação mucoadesiva de BP e CL sobre as 

alterações biológicas que ocorrem nos grupos estudados através do 

leucograma e análise da variação da massa corporal. 

 Avaliar os marcadores de apoptose celular através da expressão das 

proteínas Bcl-2, Bax e p53 e do marcador de proliferação celular Ki-67 

no tecido intestinal de animais portadores de mucosite intestinal e 

tratados com a formulação mucoadesiva através da técnica de 

imunohistoquímica; 

 Investigar os efeitos da formulação mucoadesiva sobre a enzima 

mieloperoxidase, marcadora de inflamação e do malondialdeído, 

marcador de peroxidação lipídica; 



Objetivo 28 

 Avaliar a toxicidade da formulação mucoadesiva por meio do teste de 

toxicidade oral aguda; 

 

 

 



Métodos 29 

1ª ETAPA: DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DA FORMULAÇÃO

• Avaliação da eficácia da formulação não mucoadesiva e da formulação

mucoadesiva contendo BP e CL através da análise histomorfométrica intestinal

• Avaliação dos efeitos dos extratos de BP e CL em animais saudáveis

2ª ETAPA: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA FORMULAÇÃO MUCOADESIVA DE BP E 

CL EM CAMUNDONGOS PORTADORES DE MUCOSITE INTESTINAL

•Análise histopatológica

•Análise ponderal

•Avaliação hematológica

•Avaliação da atividade proliferativa através do marcador de proliferação celular

Ki-67 (imunohistoquímica)

•Avaliação dos mecanismos apoptóticos através dos marcadores Bcl-2, Bax e

p53 (imunohistoquímica)

•Avaliação da atividade anti-inflamatória através da dosagem da enzima

mieloperoxidase

•Avaliação da atividade antioxidante através da dosagem da enzima

malondialdeído

•Avaliação da toxicidade oral aguda

3 MÉTODOS 

  

O presente trabalho foi realizado em duas etapas e desenvolvido no 

Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular - LFTC/FARMATEC e no 

Laboratório de Patologia Bucal - Faculdade de Odontologia, coordenado pela 

professora Dra Aline Carvalho Batista. 

 

3.1 Parâmetros Avaliados 
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3.2 Formulações 

 

 Neste estudo foram avaliadas duas formulações contendo a associação de 

BP e CL, sendo que uma com propriedades mucoadesivas e a outra sem 

mucoadesão. Ambas as formulações foram desenvolvidas pelo Laboratório de 

Nanotecnologia Farmacêutica e Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos 

(FARMATEC), sob coordenação do Professor Dr. Ricardo Neves Marreto.  

 

3.2.1 Formulação mucoadesiva de BP e CL (FM) 

  

 A formulação mucoadesiva contem os seguintes componentes descritos no 

quadro 1:  

 

Quadro 1. Composição da formulação mucoadesiva de BP e CL 

Excipiente Quantidade 

Extrato de CL 2,5 g 

Ecobidens® 40 mL 

Polaxamer 407® (Fração 1) 6 g 

Polaxamer 407® (Fração 2) 9 g 

Polietilenoglicol 400 30 mL 

Soluplus® 1,5 g 

Metabissulfito 0,1 g 

Bissulfito 0,1 g 

Ácido cítrico 0,157 g 

Propilenoglicol (Fração 1) 28 mL 

Propilenoglicol (Fração 2) qsp 100 mL 

 

 

A formulação foi feita a partir de duas frações: fração A (extrato de BP) e 

fração B (extrato de CL). Nas duas frações foi utilizado o composto mucoadesivo 

polaxamer 407 (15%, p/p) (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, Estados Unidos), que 

funcionou como veículo da formulação. 

 A fração A foi feita a partir do produto chamado Ecobidens® (CHEMYUNION, 

Sorocaba, São Paulo, Brasil), sendo especificado a quantidade de 84 ppm (partes 

por milhão) de polifenóis totais no produto. A constituição da Ecobidens® é de: 54-



Métodos 31 

78% de água, 5-25% de glicerina, 10-25% de extrado de Bidens pilosa L, 0,5 -1% de 

álcool benzol e 0,3-0,8% de sorbato de potássio. 

 A preparação da fração A foi realizada da seguinte maneira: em um recipiente 

adequado adicionou-se a Ecobidens® colocou-se sob agitação e foi adicionando-se 

lentamente o polaxamer 407® (Fração 1) até a completa solubilização. Após a 

solubilização do polaxamer, adicionou-se metade do soluplus e agitou-se até a 

completa solubilização. Após a solubilização do soluplus, adicionou-se então os 

sulfitos e agitou-se novamente até a completa solubilização. 

 Já a fração B foi obtida a partir do extrato de Curcuma longa (Gamma 

Comércio, Importação e Exportação LTDA, São Paulo, São Paulo, Brasil), e trata-se 

de um extrato enriquecido de curcuminóides. O teor de curcuminóides especificado 

foi de 96,45% (anexo 2). 

A preparação da fração B procedeu-se da seguinte maneira: em um recipiente 

com capacidade adequada, sobre uma chapa de aquecimento (Nova Ética, Vargem 

Grande Paulista, São Paulo, Brasil) adicionou-se o polietilenoglicol e o 

propilenoglicol (fração 1), e manteve-se sob agitação e aquecimento até 65 ºC. 

Acrescentou-se então lentamente o polaxamer 407® (fração 2) até a completa 

solubilização, mantendo-se a mesma temperatura. Após a solubilização, adicionou-

se o restante do soluplus e agitou-se. Adicionou-se então lentamente a curcumina 

até a sua solubilização, sempre mantendo a temperatura em 65ºC. 

 Após o término do preparo da fração B, aqueceu-se a fração A até a mesma 

temperatura (65ºC), verteu-se esta na fração B e agitou-se. Após a agitação, deixou-

se esfriar até a temperatura ambiente (25ºC). Completou-se o volume com 

propilenoglicol (fração 2). Agitou-se por 30 minutos mantendo a temperatura em 

65ºC. Desligou-se o aquecimento e agitou-se até o produto atingir a temperatura de 

25ºC. Por fim, ajustou-se o pH para 6,5 com adição de ácido cítrico, para manter a 

estabilidade da curcumina. O teor de curcuminóides da Curcuma longa e polifenóis 

totais da Ecobidens® foram determinados e encontraram-se dentro dos limites 

especificados pelos fornecedores. 

 A formulação pronta foi então armazenada em um recipiente em temperatura 

ambiente e sob proteção da luz. 
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3.2.2 Formulação não mucoadesiva de BP e CL (FNM) 

 

 A formulação não mucoadesiva contem os seguintes componentes descritos 

no quadro 2. 

 

Quadro 2. Composição da formulação não mucoadesiva de BP e CL 

Excipiente Quantidade 

Extrato de CL 2,5 g 

Ecobidens® 40 mL 

Polietilenoglicol 400 30 mL 

Soluplus® 1,5 g 

Metabissulfito 0,1 g 

Bissulfito 0,1 g 

Ácido cítrico 0,157 g 

Propilenoglicol (Fração 1) 28 mL 

Propilenoglicol (Fração 2) qsp 100 mL 

  

 

A formulação não mucoadesiva de BP e CL foi preparada de maneira 

semelhante à formulação mucoadesiva, tendo como única diferença a ausência do 

polímero mucoadesivo polaxamer 407®. O extrato de CL foi enriquecido com 

curcuminóides. Após o preparo, a formulação foi armazenada em recipiente em 

temperatura ambiente e sob proteção da luz. 

 

3.3 Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos, Swiss albinos (Mus musculus), com 

idade entre 10 e 14 semanas, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Os animais foram mantidos em sala climatizada sob 

temperatura constante de 24  2 ºC e condições ambientais de 12:12 horas de ciclo 

claro-escuro. O regime alimentar foi o clássico, com ração comercial padrão 

(Presence Nutrição Animal, Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil) e água potável 
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fornecidas ad libitum. Os animais foram separados pelo peso (n=5 animais/grupo) e 

aclimatados por sete dias. 

Todos os procedimentos experimentais foram realizados conforme os 

princípios éticos da experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa dessa universidade (COEA/UFG - protocolo n° 

036/12, conforme anexo 3) 

Ao fim do experimento, os animais foram anestesiados com 10 mg/kg de 

cloridrato de xilazina (Synter, Cotia, São Paulo, Brasil) e 100 mg/kg de cloridrato de 

ketamina (König, Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil), administradas por via 

intraperitoneal. Quando se observou a ausência de reflexo de pata, a eutanásia foi 

realizada por deslocamento cervical. 

 

3.4 Tratamento da mucosite intestinal com a FM e FNM  

A mucosite intestinal foi induzida via intraperitonealmente (i.p.) pela injeção de 

5-FU (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, Estados Unidos) em doses de 200 mg/kg, 

no quarto dia de experimento, conforme estabelecido por Wu et  al. (2010).  

Para o tratamento da mucosite intestinal induzida por 5-FU, foram utilizados 

via oral (gavagem) 3 diferentes doses da formulação mucoadesiva de BP e CL e 3 

diferentes doses da formulação não mucoadesiva, para que fosse escolhida então a 

melhor formulação e a melhor dose. Os grupos tratados com as formulações 

receberam tratamento profilático por gavagem nos 3 primeiros dias do teste, logo 

após este período eles continuaram a receber o tratamento com a formulação 

juntamente com a injeção i.p. de 5-FU por mais 3 dias.  

Para o grupo 5-FU nas duas formulações, nada foi administrado nos 3 

primeiros dias, enquanto que nos 3 dias restantes foram administrados as doses de 

5-FU.  

Já em relação ao grupo controle, para a formulação mucoadesiva foi 

administrado nos animais o veículo mucoadesivo durante todos os dias do teste, e 

do 4º ao 6º dia uma injeção de água estéril. Já para o grupo controle da formulação 

não mucoadesiva, os animais receberam água por gavagem durante todos os dias 

do experimento. 

Os grupos (n=5 animais/grupo) foram assim distribuídos:  

1) para os testes da FM: 
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• grupo I: 5-FU 

• grupo II: controle (veículo). 

• grupo III: 75mg/kg BP+ 3,75 mg/kg CL + 5-FU;  

• grupo IV: 100 mg/kg BP+ 7,5 mg/kg CL + 5-FU;  

• grupo V: 125 mg/kg BP+ 15 mg/kg CL + 5-FU; 

 

2) para os testes da FNM: 

• grupo I: 5-FU 

• grupo II: controle (água). 

• grupo III: 75mg/kg BP+ 3,75 mg/kg CL + 5-FU 

• grupo IV: 100 mg/kg BP+ 7,5 mg/kg CL + 5-FU  

• grupo V: 125 mg/kg BP+ 15 mg/kg CL + 5-FU 

 

No 7º dia, os animais foram anestesiados para realizar a coleta de sangue por 

punção cardíaca, seguido de eutanásia, para retirada da porção duodenal do 

intestino delgado (aproximadamente 10 cm), retirado a partir de uma distância de 3 

cm do esfíncter pilórico (faixa de fibra musculares que separa o estômago do 

duodeno). O esquema de tratamento está exemplificado na figura 3. 

 

Figura 3. Esquema simplificado da indução e tratamento da mucosite intestinal (dias 1-6 tratamento 

com formulação mucoadesiva/ formulação não mucoadesiva; dias 4-6 indução da mucosite intestinal 

por 5-FU; dia 7-eutanásia dos animais). 
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3.5 Avaliação histológica e morfométrica do segmento intestinal 

 

Para que fosse realizada a análise histológica e morfométrica do intestino dos 

grupos estudados, o duodeno foi dessecado e lavado com solução salina (PBS), e 

em seguida ocorreu a fixação em solução de formalina tamponada (10%) por no 

mínimo 24 horas. Após este período de incubação, os cortes sofreram processo de 

desidratação e clareamento. A água das amostras foi inicialmente extraída passando 

os fragmentos por diversos banhos de soluções hidroalcoólicas crescentes (70 a 

100% de etanol). Depois da desidratação foi realizado o clareamento com o xilol dos 

fragmentos de tecidos. Logo em seguida as amostras preparadas foram colocadas 

em parafina previamente derretida em uma estufa (60°C).  

Os blocos rígidos obtidos dos tecidos preparados foram então levados a um 

micrótomo (Leica RM 2155, Heidelberg, Alemanha) onde são seccionados por uma 

lâmina de aço de modo a fornecer cortes de 5 µm de espessura de secções 

transversais do duodeno. O comprimento das criptas e das vilosidades intestinais 

foram medidos a partir dos tecidos preparados corados com hematoxilina e eosina 

(H&E) em um microscópio óptico (Axioskop 40 ZEISS; Carl Zeiss, Gottingen, 

Germany). Foram analisados e fotografados dez campos aleatórios de cada lâmina, 

através do software AxioVs40, versão 4.7.2.0 (Carl Zeiss, Jena, Turíngia, 

Alemanha), o qual foi conectado a um computador. 
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A partir dessas análises foi então escolhida a formulação e a dose mais 

eficazes, para que fossem feitos então os demais testes para melhor avaliar os 

efeitos sobre os camundongos portadores da mucosite intestinal.  

 

3.6 Análise Histopatológica 

 

Para avaliar a gravidade dos danos da mucosite intestinal, foi realizada uma 

avaliação semi-quantitativa abrangendo parâmetros histopatológicas a partir das 

lâminas obtidas. A avaliação foi feita a partir da análise de dez lâminas do intestino 

dos animais de cada grupo por três pesquisadores diferentes e os resultados 

incluíram o cálculo da pontuação de dez lâminas analisadas e a média das 

pontuações das três avaliações. Antes da realização das análises os pesquisadores 

passaram por uma calibração, onde com a ajuda de uma patologista foram 

estudados os principais fatores a serem observados, como analisar e como 

quantificar,  para adequar a concordância a respeito dos tópicos a serem avaliados. 

Os critérios avaliados foram: infiltrado inflamatório, vacuolização, integridade 

da camada muscular, integridade do epitélio e edema. Estas alterações foram então 

classificadas de acordo com os seguintes escores: 0-normal (sem alterações), 1-

alterações leves, 2-alterações moderadas e 3-alterações graves. O escore final foi 

obtido através da média dos escores de cada característica, a fim de se obter um 

escore final denominado Índice de Dano Histológico (IDH) e então realizar a 

comparação entre os grupos. 

 

3.7 Avaliação dos efeitos dos extratos vegetais sobre o tecido intestinal 

 

 Foi realizado um experimento para a verificação do efeito dos extratos 

vegetais de BP e CL em estudo no organismo dos animais (n=5) que não foram 

submetidos à mucosite intestinal, para verificarmos alterações causadas pelos 

extratos nos animais sadios.  

Os animais receberam a combinação de extratos na dose de 125mg/kg de BP 

e 15 mg/kg de CL por seis dias. No sétimo dia os animais foram eutanasiados para 

retirada da porção duodenal do intestino e para análise macroscópica dos órgãos. 

O comprimento das criptas e das vilosidades intestinais foram medidos a 

partir dos tecidos preparados corados com hematoxilina e eosina (H&E) em um 
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microscópio óptico (Axioskop 40 ZEISS; Carl Zeiss, Gottingen, Germany). Foram 

analisados e fotografados dez campos aleatórios de cada lâmina, através do 

software AxioVs40, versão 4.7.2.0 (Carl Zeiss, Jena, Turíngia, Alemanha).  

A partir dos resultados obtidos foi feita a comparação com o grupo controle. 

 

3.8 Avaliação ponderal 

 

Os animais foram pesados todos os dias (1º ao 7º dia), imediatamente antes da 

aplicação do quimioterápico ou do tratamento com a formulação mucoadesiva. A 

porcentagem da variação da massa corporal de cada grupo neste período foi então 

avaliada dia-a-dia em relação ao peso inicial. 

 

3.9 Avaliação hematológica  

 

No 7°dia de experimento, os animais foram anestesiados e em seguida o 

sangue periférico foi coletado por punção cardíaca, utilizando-se como 

anticoagulante (EDTA) (Doles, Goiânia, GO, Brasil). Em seguida as amostras foram 

centrifugadas a 2000 rpm por 20 minutos, obtendo-se o  plasma sanguíneo a fim de 

se realizar o hemograma. Para isto, foi utilizado o contador automático de células 

sanguíneas modelo ABX MICROS 60. Logo após, os animais foram eutanasiados 

por deslocamento cervical. 

 

3.10 Avaliação dos marcadores imunohistoquímicos 

 

Para a análise imunohistoquímica, utilizou-se o método estreptavidina biotina. 

Todo o procedimento foi realizado no Laboratório de Patologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás. 

As lâminas silanizadas contendo cortes histológicos do intestino delgado de 3 

μm foram desparafinizadas em xilol e hidratadas numa série de álcoois graduados 

(70%, 95% e 100%). Posteriormente, foram lavadas com tampão TBS (pH 7.2-7.4) 

contendo Tris base e NaCl. Para recuperação antigênica, as lâminas foram 

incubadas em tampão de ácido cítrico (pH 6,0), à 95 °C, durante 20 minutos ou em 

EDTA Tris Base pH 9,0 (LabSynth, São Paulo, Brasil), de acordo com cada 

anticorpo. 
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Após a incubação, as lâminas passaram por processo de resfriamento 

(25oC) durante 10 minutos. Em seguida, foram lavadas com tampão TBS e 

incubadas por 30 minutos em solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) (3%) para 

bloqueio da peroxidase endógena. 

Para evitar ligações não específicas das amostras com os anticorpos 

utilizados, as lâminas foram incubadas em solução de 1% de soro de albumina 

bovina (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri,EUA), à temperatura ambiente, durante 20 

minutos.  

Logo após, as lâminas foram incubadas overnight, em temperatura de 4°C, 

com os seguintes anticorpos murinos monoclonais primários: anti-humano Ki-67 

(clone 124, Novacastra, Leica Biosystems Newcastle upon Tyne, Reino Unido) na 

diluição de 1:100; anti-camundogo p53 (clone 3H2820: Santa Cruz , Carlifornia, 

EUA) na diluição de 1:50; anti-humano Bcl2 (clone C-2: Santa Cruz, California, EUA) 

na diluição de 1:50. Também foram incubadas com anticorpo policlonal de coelho 

anti-camundogo Bax (clone P-19: Santa Cruz, CA , EUA) na diluição de 1:50 

(Quadro 3). 

No dia seguinte, após uma nova lavagem, foi feita a incubação com o 

anticorpo secundário por 30 minutos, após uma lavagem com TBS para não deixar 

resíduos do anticorpo, uma nova incubação foi realizada com a enzima reagente 

(avidina + biotina HRP) por 30 minutos, seguida de outra lavagem com TBS. Logo 

após, incubou-se com a estreptavidina + peroxidase pelo mesmo período de tempo. 

Para visualização da imunomarcação foi realizada outra incubação por cinco 

minutos com a solução de 3,3 diaminobenzidina – DAB (Dako, Carpinteria, 

California, EUA). Por fim, as lâminas foram contra-coradas com hematoxilina de 

Mayer, posteriormente desidratadas e foi feita então a montagem das lamínulas. Os 

controles negativos foram obtidos pela substituição da incubação com os anticorpos 

primários pela incubação com TBS. 

 As células marcadas foram então visualizadas por três pesquisadores que 

também passaram por um processo de calibração, pelo microscópio de luz 

(Axioskop 40 ZEISS; Carl Zeiss, Gottingen, Germany) no aumento de 20X e 

contadas na camada epitelial e do infiltrado do intestino, numa área total de 10 

campos consecutivos, sendo analisadas um total de 100 células por campo. Foi 

possível então determinar a porcentagem de células que expressaram as proteínas 



Métodos 39 

Bcl-2, Bax e p53 envolvidos no processo apoptótico e do Ki-67, um indicador de 

proliferação celular. O infiltrado foi também analisado, de forma qualitativa. 

Quadro 3. Proteínas pesquisadas na análise imunohistoquímica. 

PROTEÍNA FUNÇÃO TIPO DILUIÇÃO KIT 

TAMPÃO PARA 

RECUPERAÇÃ

O ANTIGÊNICA 

Ki-67 

Marcador de 

proliferação 

celular 

AC murino 

monoclonal 

anti-humano 

1:100 Novacastra Citrato 

BCl-2 
Marcador anti-

apoptótico 

AC murino 

monoclonal 

anti-humano 

1:50 
Santa Cruz 

Biotechnology 
Citrato 

Bax 
Marcador pró-

apoptótico 

Anticorpo 

policlonal de 

coelho anti-

camundogo 

1:50 
Santa Cruz 

Biotechnology 
Citrato 

p53 
Marcador pró-

apoptótico 

AC murino 

monoclonal 

anti-

camundongo 

1:50 
Santa Cruz 

Biotechnology 
EDTA 

 

 

3.11 Dosagem da mieloperoxidase (MPO) 

 

A mieloperoxidase é uma enzima presente predominantemente nos neutrófilos e 

que tem sido usada como marcador quantitativo da infiltração de neutrófilos nos 

processos inflamatórios. A atividade da mieloperoxidase é medida a partir da 

velocidade de oxidação do substrato orto-dianisidina na presença de peróxido de 

hidrogênio, o que é detectado pela mudança da absorbância. 

A determinação da atividade da mieloperoxidase foi realizada a partir da 

adaptação da técnica usada por Victoni (2008). O ensaio foi realizado a partir da 

porção duodenal do intestino dos camundongos.  

A cavidade abdominal foi exposta, retirou-se a primeira porção intestinal (10cm 

de duodeno) e armazenou-se a -20 ºC até realização dos ensaios. 

Na realização do teste, após o descongelamento das amostras pesou-se 250mg 

do duodeno de cada animal (quintuplicata). Lavou-se com  tampão fosfato (pH 7.2- 

7.4) e secou-se em papel de filtro. Em seguida cada amostra foi colocada em tubos 

falcon 50 mL (TPP, Trasadingen, Suiça) juntamente com 5 mL de tampão brometo 
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de hexadecitrimetilamônio (HTAB, 0,5%) (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA) e 

então homogeneizadas em um ultra-turrax® T 25 digital (IKA, Baden-Württemberg, 

Alemanha) a 10000 rpm por 5 min. Os homogeneizados obtidos foram centrifugados 

a 2000 rpm durante 15 min a 4ºC. O sobrenadante obtido foi utilizado para 

determinar a atividade de MPO. 

O ensaio de atividade de MPO prosseguiu-se adicionando 10 µl das amostras 

(quintuplicata) em placas de 96 poços (TPP, Trasadingin, Suiça) contendo 200µl de 

tampão fosfato pH 6,0 com 0,1% de H2O2 e 1,3% de Orto-dianisidina (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, Missouri, EUA). Decorridos 10 minutos, a reação foi paralisada por meio 

da adição de 50 µL de solução de azida sódica 1,3% (Labsynth, São Paulo, Brasil).  

A leitura da densidade óptica foi realizada no espectrofotômetro Thermo Scientific 

Multiskan® (Thermo Electron Corporation, Bervely, USA) no comprimento de onda 

de 450 nm. Os resultados foram expressos em valores de absorbância / 100 mg de 

tecido x 1000. 

 

 

 

 

3.12 Dosagem dos níveis de malondialdeído (MDA) 

 

A peroxidação lipídica foi analisada nos segmentos duodenais dos intestinos dos 

camundongos através da dosagem das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), tais como o malondialdeído (MDA). O MDA é um importante marcador 

utilizado na avaliação do estresse oxidativo celular. O princípio do teste consiste na 

reação do MDA com o ácido tiobarbitúrico (TBA) e o produto é então detectado 

através de espectrofotometria. 

A técnica utilizada foi uma adaptação do procedimento realizado por Marques et 

al. (2010). A cavidade abdominal foi exposta, retirou-se a primeira porção intestinal 

(10 cm de duodeno) e armazenou-se a -20 ºC até realização dos ensaios. 

Na realização do teste, pesou-se 250mg do duodeno de cada animal 

(quintuplicata). Lavou-se com tampão fosfato (pH 7,2- 7,4) e secou-se em papel de 

filtro. Em seguida cada amostra foi colocada em tubos falcon 50mL (TPP, 

Trasadingen, Suiça) juntamente com 5 mL tampão brometo de 

hexadecitrimetilamônio (HTAB, 0,5%) (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA) e 
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então homogeneizadas em um ultra-turrax® T 25 digital (IKA, Baden-Württemberg, 

Alemanha) a 10000 rpm por 5 min. Os homogeneizados obtidos foram centrifugados 

a 2000 rpm durante 15 min a 4 ºC. O sobrenadante obtido foi utilizado para 

determinar a atividade de MDA. 

Transferiu-se então 250 µL do sobrenadante obtido para um eppendorf 

contendo 25 µL de butilhidroxitolueno 4% BHT (Mapric, São Paulo, Brasil) 

metanólico que foram, novamente, homogeneizados em vórtex (Phoenix, São Paulo, 

Brasil). A seguir adicionou-se 1 mL de ácido tricloroacético 12%, (Vetec Química 

Fina, Rio de Janeiro, Brasil), 1 mL de ácido tiobarbitúrico 0,73% (Merck KGaA, 

Darmstadt, Alemanha) e 750µL de tampão tris (Vetec Química Fina, Rio de Janeiro, 

Brasil) / HCl (Vetec Química Fina, Rio de Janeiro, Brasil) incubando-se em banho-

maria, a 100°C por 60 minutos. Terminada esta etapa acondicionaram-se os tubos 

em recipiente contendo gelo para bloquear a reação. 

Em seguida acrescentou-se 1,5 mL de n-butanol, homogeneizando no vórtex 

por mais 30 segundos, e centrifugou-se (Thermo Electron Corporation, Bervely, 

EUA) por 10 minutos a 5.000 rpm a 25ºC. Removeu-se o sobrenadante e a leitura da 

coloração foi realizada em espectrofotômetro Thermo Scientific Multiskan® (Thermo 

Electron Corporation, Bervely, USA) nas absorbâncias de 532nm e 453nm. 

Para a obtenção dos valores de MDA do sobrenadante subtraiu-se 20% da 

absorbância a 453nm da concentração a 532nm, usando um coeficiente de extinção 

molar de 1,56 x 105 M1cm-1.  

 

3.13 Avaliação da toxicidade oral aguda 

 

Para análise da toxidade da formulação mucoadesiva estudada utilizada para 

o tratamento da mucosite intestinal foi realizado o teste de toxicidade oral aguda 

baseada nas diretrizes da Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (Organization for Economic Cooperation and Development - 

OECD), através do Guia OECD 420 - Acute Oral Toxicity – Fixed Dose Procedure. 

O teste do guia utilizado para determinação da toxicidade da combinação de 

extratos em estudo foi o Teste Limite, este é primeiramente utilizado em situações 

em que o analista tem informação indicativa de que o material de ensaio 

provavelmente não seja tóxico. Usando o procedimento normal, um estudo de 

observação com a dose inicial de 2000 mg/kg (ou excepcionalmente 5000 mg/kg), 
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seguido de dosagem de mais quatro animais neste nível serve como um teste limite 

para essa diretriz. No caso do estudo a dosagem utilizada foi de 2000 mg/kg. 

Os animais foram então observados após a dosagem por pelo menos uma 

vez durante os primeiros 30 minutos, periodicamente, durante as primeiras 24 horas 

(com especial atenção durante as primeiras 4 horas), e diariamente a partir daí, para 

um total de 14 dias. Todas as observações foram registradas sistematicamente e 

individualmente. 

As observações incluíram alterações na pele e pêlos, olhos e mucosas das 

membranas. Atenção especial foi dirigida à observação de tremores, convulsões, 

salivação, diarreia, letargia, sono e coma. Decorridos os quatorze dias, os animais 

foram então eutanasiados e a cavidade abdominal foi exposta para verificarmos a 

integridade e aparência dos órgãos. 

A partir dos resultados obtidos, a formulação mucoadesiva foi então 

categorizada segundo o Globally Harmonised System (GHS). 

 

 

 

 
3.14 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos foram expressos como média ± desvio padrão e 

processados utilizando software GraphPad Prism 5.0 (San Diego, CA, EUA). A 

variação entre grupos foi analisada utilizando análise de variância (ANOVA) seguido 

do teste de Bonferroni, com significância de p<0,05. O teste t também foi utilizado, 

utilizando-se o mesmo nível de significância. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Efeitos da formulação não mucoadesiva e formulação mucoadesiva sobre a 

análise histológica e morfométrica intestinal 

 

Nos animais do grupo 5-FU, tanto na análise morfométrica das criptas quanto 

das vilosidades foi possível observar uma redução no tamanho de 37,8 e 35,47%, 

respectivamente, quando comparado ao grupo controle. Por outro lado, na análise 

do tratamento profilático tanto com a formulação não mucoadesiva quanto com a 

formulação mucoadesiva, foi possível observar aumento das criptas e vilosidades 

quando comprado ao grupo 5-FU (figuras 4 e 5).  Na análise morfométrica da 

formulação não mucoadesiva (figura 4) foi possível observar um aumento 

significativo (p<0,05) do tamanho das criptas dos grupos de 149,73% (75 mg/kg BP+ 

3,75 mg/kg CL + 5-FU), 90,64% (100 mg/kg BP+ 7,5 mg/kg CL + 5-FU) e 128,77% 

(125 mg/kg BP+ 15 mg/kg CL + 5-FU) em relação ao grupo 5-FU. Já em relação ao 

aumento do tamanho das vilosidades os valores encontrados foram 103%, 109,1% e 

180%. 

Na análise morfométrica dos grupos tratados com a formulação mucoadesiva 

(figura 5) também verificou-se um aumento significativo (p<0,05) no tamanho tanto 

das criptas quanto das vilosidades em relação ao grupo 5-FU. Os valores verificados 

do aumento das criptas foram de 47,28% (grupo 75mg/kg BP+ 3,75 mg/kg CL + 5-

FU), 45,23% (grupo 100 mg/kg BP+ 7,5 mg/kg CL + 5-FU) e 99,21% (grupo 125 

mg/kg BP+ 15 mg/kg CL + 5-FU). Já os valores de aumento em relação ao tamanho 

das vilosidades foram respectivamente, na ordem crescente da concentração dos 

grupos tratados, de 118,47%, 128,1% e 147,1%. 

Outro fator relevante a ser destacado foi o fato de, embora não tenha sido 

detectado diferenças significativas entre o grupo controle e os grupos tratado com a 

formulação mucoadesiva, observou-se uma tendência de aumento das vilosidades 

em relação a esse grupo. 
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Figura 4. Morfometria das criptas e das vilosidades do intestino delgado dos animais com mucosite 
intestinal induzida por 5-FU e seu tratamento com a formulação não mucoadesiva. (#p<0,05, 
###p<0,001: indicam diferenças significativas entre o grupo 5-FU e os grupos tratados; *p<0,05, 
***p<0,001 indicam diferenças significativas entre o grupo controle e os demais grupos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Morfometria das criptas e das vilosidades do intestino delgado dos animais com  mucosite  
intestinal induzida por 5-FU  e seu tratamento com a formulação mucoadesiva. (#p<0,05, ###p<0,001: 
indica diferenças significativas entre o grupo 5-FU e os grupos tratados; *p<0,05, ***p<0,001 indica 
diferença significativa entre o grupo controle e os demais grupos) 
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Pelas imagens da histologia (figuras 6 e 7) também foi possível comprovar os 

danos causados pelo 5-FU e a proteção que as formulações forneceram à 

integridade das criptas e das vilosidades. Da mesma forma que observado 

anteriormente, o tratamento observado por todas as doses das formulações 

mucoadesiva apresentou maior eficácia comparado à formulação não mucoadesiva, 

sendo, portanto, a formulação mucoadesiva a escolhida para os demais estudos.  

É importante salientar também que pode ser observado através das figuras 

que o tratamento com os fitoterápico em estudo, tanto com a formulação 

mucoadesiva quanto com a não mucoadesiva, impediu que a mucosite chegasse até 

a fase 3 (fase ulcerativa). É possível observar uma inflamação advinda das primeiras 

fases da mucosite nos grupos tratados, porém observa-se que as formulações são 

capazes de impedir o desenvolvimento da mucosite até os estágios mais graves. 

A dose de tratamento da formulação mucoadesiva para a realização dos 

demais testes foi escolhida a partir das análises histológicas e microscópicas das 

imagens. A dose do grupo V: 125 mg/kg BP+ 15 mg/kg CL + 5-FU obteve um melhor 

resultado com aumento de 99,21% no tamanho das criptas e 147,1% no tamanho 

das vilosidades sendo esta a dose de escolha  para os demais experimentos. 

 

Figura 6. Imagens histológicas (H&E; objetiva de 20x; microscopia óptica) do intestino delgado dos 

grupos tratados com a formulação não mucoadesiva de BP e CL. A: Controle; B: 5-FU; C: grupo III; D: 

grupo IV; E: grupo V. 

 

 

 

A B 
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Figura 7. Imagens histológicas (H&E; objetiva de 20x; microscopia óptica) do intestino delgado dos 

camundongos tratados com a formulação mucoadesiva de BP e CL. A: Controle; B: 5-FU; C: grupo III; 

D: grupo IV; E: grupo V. 
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Para a dose de 125 mg/kg BP+ 15 mg/kg CL + 5-FU foi feito uma avaliação 

histopatológica para determinar o índice de dano histológico (tabela 1). Foi possível 

avaliar os danos histológicos causados pelo 5-FU nas várias características 

histológicas analisadas em relação ao grupo controle. Além disso, mais uma vez foi 

observada a proteção exercida pelo grupo tratado com os extratos em estudo em 

relação ao grupo 5-FU. Não foram observadas diferenças entre o grupo tratado e o 

grupo controle, enfatizando a proteção exercida pela formulação contra o 

desenvolvimento da mucosite intestinal. Conforme apresentado na tabela abaixo, os 

parâmetros avaliados foram: ruptura das criptas intestinais, presença de infiltrado 

inflamatório e integridade do epitélio e da camada muscular. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Avaliação do índice de dano histológico 

Critérios para análise histopatológica da mucosite intestinal                                                                                                               
Escores variando de 0-3 (0: sem alterações; 1:leve, 2 :moderado e 3:grave). 

 
CRITÉRIOS 

Grupos analisados 

Controle 5-FU Tratado 

Presença de infiltrado inflamatório. 1,1 2,9 2 

Vacuolização 1,1 2 1,8 

Integridade da Camada Muscular 0,3 1,4 0,1 

Integridade do Epitélio 0,1 1,7 0,6 

Edema 0 0 0 

INDÍCE DE DANO HISTOLÓGICO (IDH) 0,5 1,6 0,9 

 

Com o objetivo de investigar somente o efeito da formulação sobre as criptas e 

vilosidades do animal normal (não submetido à mucosite intestinal), investigamos os 

efeitos da dose de 125 mg/kg BP+ 15 mg/kg CL (figura 8) e a comparação deste 

grupo com o controle. Foi verificado tanto em relação às criptas quanto às 

vilosidades um aumento no tamanho destas no grupo que recebeu a combinação de 

extratos de BP e CL, indicando assim que além de poder ser utilizada de forma 

segura os extratos promovem uma proliferação celular no epitélio intestinal destes 

animais. 
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Figura 8. A: Análise morfométrica das criptas e das vilosidades do intestino delgado dos animais que 

receberam apenas a combinação de extratos sem a indução mucosite intestinal por 5-FU e sua 

comparação com o grupo Controle. Cada barra do gráfico representa a média ± desvio padrão. B: 

Imagem histológica (H&E; objetiva de 20x; microscopia óptica) do intestino delgado do grupo sadio 

que recebeu a formulação de BP + CL (*p<0,05, ***p<0,001 indicam diferenças significativas entre o 

grupo controle e o grupo analisado). 

 

 

 

                         
 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Efeitos da formulação mucoadesiva sobre a variação da massa corporal 

 

A partir da análise da variação da massa corpórea dos animais (figura 9) foi 

possível verificar a perda de peso causada pelo quimioterápico nos animais do 

A B 
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grupo 5-FU. Foi observado neste grupo uma gradativa perda de peso, chegando ao 

sétimo dia com uma redução de cerca de 15% da massa corporal inicial.  

Já no grupo portador de mucosite tratado com a formulação mucoadesiva na 

dose de 125mg/kg BP+ 15mg/kg CL foi possível verificar a proteção exercida pela 

formulação mucoadesiva em estudo contra a perda de peso corporal causada pelo 

quimioterápico. Os resultados indicaram que nos animais tratados com a formulação 

mucoadesiva há uma menor perda de peso ao fim do experimento, cerca de apenas 

7,6% em relação a massa inicial. Ou seja, o tratamento com a formulação 

mucoadesiva foi capaz de reduzir cerca de 50,6% da perda de peso dos animais. 

Em contrapartida, o grupo controle ganhou peso, chegando ao fim do experimento 

com cerca de 13,1% de ganho em relação a massa inicial. 

 

 

 

Figura 9. Efeitos da formulação mucoadesiva sobre a variação da massa corpórea dos animais 
submetidos à mucosite intestinal e tratados com a formulação mucoadesiva. Os pontos representam 
a variação percentual da massa corpórea em relação à massa inicial, calculada através da diferença 
da massa dos camundongos em relação a suas massas iniciais. (#p<0,05, ###p<0,001: indicam 
diferenças significativas entre o grupo 5-FU e o grupo tratado; *p<0,05, ***p<0,001 indicam diferenças 
significativas entre o grupo controle e os demais grupos). 
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4.3 Efeitos da formulação mucoadesiva sobre o hemograma dos animais 
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 Como apresentado na tabela 3, o protocolo de indução de mucosite com o 5-

FU não causou alterações nos hemograma do grupo analisado, considerando séries 

branca e vermelha. Da mesma forma o tratamento dos animais com mucosite 

também não causou nenhuma alteração nos parâmetros avaliados. 

 

 

Tabela 3. Efeitos da formulação mucoadesiva sobre os glóbulos brancos (GB) e glóbulos vermelhos 

(GV) dos animais submetidos à mucosite intestinal e tratados com a formulação mucoadesiva e a 

comparação com o grupo 5-FU e o Controle. 

 

 CONTROLE 5-FU 125BP+15CL+5-FU 

GB    GV GB    GV GB    GV 

ANIMAL 1 5,6 10,11 3,1 7,1 1,4 9 

ANIMAL 2 4,0 11,9 3,2 10,7 3,4 9,3 

ANIMAL 3 5,2 9,9 4,2 9,5 6,0 6,7 

ANIMAL 4 4,9 8,2 4,2 7,6 2,3 10,1 

ANIMAL 5 4,3 11,4 3,6 9,6 4,9 7,3 

MÉDIA + DP 4,8±0,7 10,35±1,3 3,6±0,5 8,9±1,4 3,6±1,6 8,5±1,2 

 

 

 

                             

 

4.4 Efeitos da formulação mucoadesiva sobre os marcadores 

imunohistoquímicos  Ki-67, Bcl-2, Bax  e p53 

 

Os efeitos do tratamento de animais com mucosite com a formulação de 125 

mg/kg BP + 15 mg/kg CL nos marcadores associados a proliferação celular (Ki-67) e 

apoptose (Bcl-2, Bax e p53) estão apresentados nas figuras 10 e 11.  

Em relação ao marcador de proliferação celular Ki-67 tanto a análise dos 

gráficos quanto das figuras podem evidenciar a importância desse marcador no 

contexto da mucosite. Foi observado que a marcação ocorreu nas células epiteliais 

do intestino dos animais. Os animais do grupo 5-FU apresentaram uma diminuição 

de 64,7% de Ki-67 em relação ao grupo controle.  Em contraste a redução 
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observada no grupo tratado com a formulação mucoadesiva na dose de 125mg/kg 

BP + 15mg/kg CL foi de apenas 18,6%, mostrando a recuperação proporcionada por 

esta formulação.   

   Já em relação marcador anti-apoptótico Bcl-2, foi observada uma marcação 

nas células do tecido conjuntivo e pôde-se constatar uma diferença significativa 

(p<0,001) entre a porcentagem de Bcl-2 do grupo tratado (9,46%) em relação ao 

grupo 5-FU (1,77%), mostrando novamente o efeito protetor da formulação, através 

deste marcador. Além disso, observou-se também diferença entre a marcação do 

grupo tratado e o grupo Controle (3,69%), mostrando que a inibição da apoptose 

pode ser um outro possível mecanismo pelo qual a FM de BP e CL exerce sua 

proteção. 

 Em relação ao marcador pro-apotótico Bax, pôde-se observar a maior 

presença deste no grupo 5-FU (20,84%) em comparação ao grupo Controle (3,52%). 

Em contrapartida, observou-se a diminuição do Bax no grupo tratado (8,8%) em 

comparação ao grupo 5-FU, mostrando mais uma vez a proteção exercida pela 

formulação. A pequena porcentagem de Bax observada no grupo controle, 

possivelmente se deve a um turnover natural das células. A quantidade de Bax no 

grupo controle não demonstrou diferença significativa em relação ao grupo tratado 

com a formulação mucoadesiva de BP + CL, evidenciando que esta é capaz de 

proteger o intestino dos animais de maneira semelhante ao normal. As marcações 

observadas também foram nas células do tecido conjuntivo. 

Em relação ao outro marcador envolvido na apoptose, p53, não foi verificada 

diferença significativa na porcentagem de marcação desse entres os grupos 

analisados, nem na quantificação nem como obervado nas imagens. Em relação a 

esse marcador observou-se uma presença no tecido conjuntivo. 
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Figura 10. Expressão dos marcadores de apoptose Bax, Bcl2 e p53 e do marcador de proliferação 
celular Ki-67 pela técnica de imunohistoquímica no intestino delgado dos animais com  mucosite 
intestinal induzida por 5-FU  e seu tratamento com a formulação de BP e CL. Cada ponto do gráfico 
representa a média ± desvio padrão. (#p<0,05,##p<0,01 ###p<0,001: indicam diferenças 
significativas entre o grupo 5-FU e os grupo tratado; *p<0,05,**p<0,01 ***p<0,001 indicam diferenças 
significativas entre o grupo controle e os demais grupos) 
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  Figura 11. Imagens das células Bax, Bcl2 e p53 (marcadores de apoptose) e células Ki-67 (marcador de 

proliferação celular) em amostras de intestino delgado de animais com mucosite intestinal induzida por 5-FU 

e seu tratamento com a formulação de BP e CL (Imunohistoquímica, aumento original de 200x). 
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4.5 Efeitos da formulação mucoadesiva sobre a atividade da MPO 

 

A partir da análise dos dados (figura 12), foi possível observar um aumento 
significativo (p<0,001) entre a atividade da MPO do grupo 5-FU em relação ao grupo 
controle. Por outro lado, o grupo tratado apresentou atividade de MPO semelhante 
ao grupo controle. 

 
 

Figura 12. Determinação da atividade intestinal da MPO. (####p<0,001: indica diferenças 
significativas entre o grupo 5-FU e o grupo tratado; ***p<0,001 indica diferença significativa entre o 
grupo controle e os demais grupos). 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Efeitos da formulação mucoadesiva sobre os níveis de MDA 

 

 Segundo os resultados apresentados (figura 13) observa-se um aumento 

significativo do nível de MDA dos animais submetidos à mucosite intestinal (grupo 5-

FU) em relação ao controle. Em contraste, o tratamento dos animais com a 

formulação mucoadesiva (125mg/kg de BP e 15mg/kg de CL) foi capaz de reduzir os 

níveis de MDA em relação ao grupo 5-FU, sendo capaz de restaurar a níveis 

semelhantes ao controle. 
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Figura 13. Dosagem de MDA no intestino dos animais. (###p<0,001: indica diferenças significativas 

entre o grupo 5-FU e o grupo tratado; ***p<0,001 indica diferença significativa entre o grupo controle e 

os demais grupos).  
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4.7 Avaliação da toxicidade oral aguda da formulação 

 

Na avaliação da toxicidade oral aguda da formulação em estudo, a exposição 

dos animais a dose de 2000 mg/kg não promoveu qualquer alteração 

comportamental nos animais que indicasse algum sinal de toxicidade da formulação 

(do 1° ao 14°dia). Os órgãos observados post mortem não apresentaram sinais de 

toxicidade ou qualquer alteração diferente da normalidade. 

 Segundo a OECD 420, a formulação mucoadesiva foi então classificada na 

categoria 5 do GHS (não tóxica). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Várias pesquisas sobre o tratamento da mucosite vêm sendo realizadas 

devido ao crescente reconhecimento da gravidade dessa doença na vida dos 

pacientes em tratamento do câncer. Como mencionado anteriormente, ainda não 

existe nenhum protocolo de tratamento preconizado, além disto, poucos são os 

indícios de tratamentos com eficácia comprovada na prevenção e/ou terapêutica 

(SONIS, 2011). Neste contexto dos danos causados pelos tratamentos do câncer, 

vários autores vêm revisando o uso de plantas medicinais tradicionais que são 

conhecidas devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e 

imunomoduladoras como ferramenta teraputica (JAGETIA, 2007).   

O presente estudo comprovou a excelente eficácia da utilização da 

associação das espécies vegetais de BP e CL para o tratamento da mucosite 

intestinal. Esta associação demonstrou habilidade em aumentar a proliferação 

intestinal epitelial, provavelmente impedindo o avanço da mucosite para a fase 

ulcerativa (fase 3). Além disto, esta associação também reduziu níveis de MPO, 

sugerindo uma redução de infiltrado inflamatório, provavelmente neutrofílico, 

mostrando um efeito preventivo. Os resultados obtidos através da associação dos 

extratos vegetais obteve resposta bem mais eficiente do que o tratamento com a BP 

e CL em separado, em estudos que já haviam sido realizados pelo nosso grupo de 

pesquisa. Acredita-se que a união das propriedades terapêuticas das duas espécies 

proporcionou esse melhor resultado. 

Neste sentido, a eficácia da associação, foi evidenciada inicialmente através 

da análise morfométrica, onde foi possível observar a proteção exercida pela 

formulação de extratos vegetais em animais submetidos à mucosite intestinal em 

comparação aos animais não tratados. As criptas e as vilosidades intestinais foram 

preservadas nesses grupos de animais de maneira similar ao grupo controle. 

Ficou demonstrado um melhor desempenho protetor pela formulação 

mucoadesiva em comparação à formulação não mucoadesiva na análise 

morfométrica, evidenciando o papel exercido pelo composto mucoadesivo e a 

importância da mucoadesão na melhor biodisponibilidade local dos ativos vegetais 

em estudo e, consequentemente maior eficácia desta formulação. Essa diferença 
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também pode ser verificada quando comparamos os grupos controles das duas 

formulações sugerindo ainda um efeito protetor da agente mucoadesivo. Outro 

aspecto importante acerca do composto mucoadesivo (polaxamer) é que além de 

ser capaz de promover a mucoadesão, também tem papel como agente 

solubilizante, fazendo com que os compostos presentes na formulação, em especial 

a CL, componente de difícil solubilização, fossem dissolvidos de maneira mais 

eficiente na formulação para que pudessem desempenhar seus efeitos. 

O grupo controle da formulação mucoadesiva (contendo polaxamer) 

possibilitou um aumento no tamanho tanto das criptas quanto das vilosidades em 

relação ao grupo controle da formulação não mucoadesiva, mostrando que o próprio 

polaxamer já promove alguma proteção ao intestino dos animais em estudo. 

Um estudo realizado por Chen et al. (2012) mostrou de maneira semelhante a 

maior eficácia de uma formulação mucoadesiva contendo curcuminóides e 

polaxamer 407 sobre uma cultura de células de câncer de colo retal em comparação 

com a formulação não mucoadesiva. Com a formulação mucoadesiva observou-se 

um maior efeito citotóxico e apoptótico sobre as células tumorais. 

Em relação aos danos causados pelo 5-FU observados na análise 

histopatológica, estes já foram relatados em estudos anteriores. Soares et. al (2008) 

demonstraram que ratos tratados com este quimioterápico apresentaram reduções 

significativas na altura das vilosidades do intestino delgados destes animais, com um 

aumento de danos nas células epiteliais, e o aumento de citocinas pró-inflamatórias 

na mucosa intestinal. Foi observada uma redução significativa desses danos devido 

aos efeitos da formulação mucoadesiva. 

Em relação à análise ponderal, a perda de peso decorrente da mucosite 

mostrada no presente trabalho é um dos efeitos adversos que já foi bem relatado na 

literatura, juntamente com outros sintomas como vômitos e diarréia (SONIS, 2004). 

Essa perda provavelmente é decorrente da diarréia e da absorção intestinal 

prejudicada devido à destruição das criptas e das vilosidades. A diminuição desta 

perda de peso observada pela ação da formulação mucoadesiva de BP e CL é de 

significativa importância para o tratamento da mucosite e pela melhora da qualidade 

de vida do paciente. 

Em um estudo realizado por Han et al. (2011), também ficou evidenciada a 

perda de peso causado pelo quimioterápico 5-FU em comparação ao controle. Além 

disso, neste mesmo estudo, mostrou-se que o tratamento com a molécula CLCL9 foi 
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capaz de atenuar a perda de peso causada pelo quimioterápico, além de ser capaz 

de promover a recuperação do peso destes animais. 

A perda de peso decorrente da mucosite também foi observada com outros 

quimioterápicos e através da radioterapia como foi relatado por Patel et al. (2013). 

Ratos que receberam radioterapia e o quimioterápico bussulfano desenvolveram 

mucosite oral e tiveram o peso corporal reduzido em comparação ao grupo controle. 

O tratamento com L-glutamina também foi capaz de proporcionar um aumento 

progressivo do peso corporal desses animais com mucosite oral. 

A ausência de toxicidade da formulação utilizada e de quaisquer efeitos 

tóxicos dos extratos vegetais ficou evidenciada através dos testes de toxidade oral 

aguda. Vale ressaltar que são espécies vegetais utilizadas há milhares de anos pela 

população. Além disso, trata-se de dados condizentes com outros já relatados na 

literatura. Aggarwal, Kumar e Bharti (2003), por exemplo, mostraram que a 

curcumina não possui efeitos adversos e é considerada não tóxica para adultos 

humanos até uma dose de 10g/dia. Em outro estudo, realizado para verificar os 

efeitos do uso de curcuminóides no tratamento de uma doença autoimune, a 

segurança do uso da curcumina foi demonstrada, pois o uso de curcuminóides foi 

bem tolerado e os efeitos adversos observados para o grupo de pacientes em 

estudo foram os mesmos do grupo placebo (CHAINANI-WU et al., 2012) . 

Em um estudo realizado por Nakama et al. (2011), o extrato de BP foi capaz 

de inibir a produção viral de uma linhagem celular de células T infectadas com 

HTLV-1 sem produzir quaisquer efeitos tóxicos. Estudos de toxicidade a partir de um 

extrato aquoso de BP com base na análise do peso corporal de camundongos 

também indicaram a ausência de efeitos tóxicos deste extrato vegetal (NAKAMA et 

al., 2012). 

Na análise hematológica observada no estudo não foram identificadas 

diferenças significativas entre os grupos analisados tanto em relação aos glóbulos 

brancos quanto aos glóbulos vermelhos, mostrando que nem o 5-FU nem a 

formulação em estudo possui efeitos sobre o hemograma.  

Em relação aos mecanismos envolvidos na proliferação e morte celular, a 

análise imunohistoquímica houve grande destaque o papel do marcador de 

proliferação celular Ki-67, indicando que um provável mecanismo exercido pela 

formulação mucoadesiva de BP e CL na preservação do intestino, ou seja, a indução 

da proliferação celular, fato que pode ser evidenciado também na análise histológica 
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e morfométrica. Em um estudo do uso do peptídeo apoliproteína E para o tratamento 

da mucosite induzida pelo quimioterápico 5-FU realizado por Azevedo et al. (2012), 

também foi observado que na presença apenas do 5-FU há uma redução da 

marcação desta proteína, corroborando os dados do presente trabalho. O peptídeo 

em estudo, da mesma maneira que a formulação mucoadesiva de BP e CL, foi 

capaz de aumentar a porcentagem de marcação do Ki-67. 

Já em relação ao marcador pró-apotótico Bax, houve uma maior porcentagem 

de marcação desta proteína no grupo 5-FU. Assim como já foi evidenciado em outro 

estudo realizado por Yao et al. (2013), onde procurou-se pesquisar o efeito da 

curcumina na disfunção intestinal causada pela quimioterapia. Os pesquisadores 

mostraram uma maior marcação da proteína Bax no grupo 5-FU e uma marcada 

redução dessa marcação no grupo 5-FU + curcumina. Nesse mesmo estudo, 

também pode-se verificar alguns resultados semelhantes ao nosso estudo em 

relação a proteína anti-apoptótica Bcl-2. Da mesma maneira como evidenciado nos 

presentes resultados, Yao et al. (2013) observaram que o tratamento com a 

curcumina estimulou a expressão de Bcl-2, assim como a formulação mucoadesiva 

de BP e CL. Fica evidenciado assim, o papel desempenhado pelos marcadores 

apoptóticos Bax e Bcl-2 na apoptose induzida pelo 5-FU, bem como a habilidade da 

curcumina em modular tais marcadores. 

 A atividade anti-inflamatória tanto da BP quanto da CL já foram bem relatadas 

na literatura e foi comprovada no presente estudo de forma indireta por meio da 

dosagem do marcador a enzima mieloperoxidase. A atividade da mieloperoxidase no 

tecido se correlaciona diretamente com a infiltração de neutrófilos. Além disto, os 

neutrófilos também são indicativos de destruição tecidual. O tratamento dos animais 

portadores da mucosite intestinal com a formulação mucoadesiva de BP e CL foi 

capaz de diminuir os níveis de MPO em valores semelhantes ao controle, mostrando 

assim o potencial anti-inflamatório da formulação e a capacidade de modulação da 

destruição tecidual. A mucosite, como já mostrado na análise histológica e 

comprovado através da dosagem da mieloperoxidase, causa uma intensa 

inflamação intestinal. 

 A capacidade anti-inflamatória da curcumina evidenciada através da redução 

da atividade da MPO também foi demonstrada em um estudo realizado por Franck et 

al. (2008). Foi verificado que curcuminóides e tetrahidrocurcuminóides tiveram 

efeitos inibitórios sobre a atividade de MPO. 
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 Outra atividade farmacológica das espécies vegetais em estudo relatada na 

literatura e de grande importância no contexto da mucosite é a capacidade 

antioxidante. A atividade antioxidante no estudo pôde ser evidenciada por meio da 

avaliação da atividade da MDA a qual se mostrou inibida sugerindo assim uma 

inibição da peroxidação lipídica, frequentemente associada a destruição tecidual em 

processo de mucosite.  

 Um estudo realizado por Vajragupta et al. (2003) mostrou a capacidade da 

curcumina e seus derivados em diminuir em cerca de 50% a peroxidação lipídica do 

tecido cerebral avaliado por meio da quantidade de MDA liberado. Da mesma 

maneira ficou evidenciada no presente estudo, a capacidade de redução de MDA 

pela formulação mucoadesiva contendo BP e CL. 

 Um estudo também evidenciou a capacidade antioxidante da BP, através do 

extrato hidroetanólico, que foi capaz de promover a proteção contra a peroxidação 

lipídica induzida por CCl4 no fígado de camundongos em estudo. Essa propriedade 

pode ser verificada através da quantificação de MDA (KVIECINSKI et al.,2010). 

 Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa já haviam comprovado a 

eficácia de formulação mucoadesiva contendo BP ou da CL no tratamento da 

mucosite intestinal. No estudo da formulação contendo a BP ficou evidenciado a 

redução de processo inflamatório e a formulação contendo CL um efeito 

predominantemente proliferativo do epitélio intestinal. O presente estudo pode 

evidenciar que as espécies vegetais atuando em conjunto promoveram uma maior 

eficácia na proteção contra a mucosite intestinal considerando as várias análises 

realizadas, além de um maior efeito anti-inflamatório e antioxidante, possivelmente 

pelos efeitos associados dessas plantas já inerentes a cada uma das espécies. 

 Como já foi discutido, vários outros estudos vem sendo desenvolvidos para a 

descoberta de possíveis agentes para o tratamento desta patologia. Alguns estudos 

mais recentes, como o desenvolvido por Jusitino et al. (2014), relataram a eficácia 

da utilização do Saccharomyces boulardii, uma levedura probiótica não patogênico 

termofílica, que é amplamente usado no tratamento de desordens gastrointestinais, 

e foi eficaz em reduzir a inflamação e a disfunção do trato gastrointestinal na 

mucosite intestinal induzida por 5-FU em camundongos. Outro estudo recente 

demonstrou que a inibição da via interleucina-33/ST2 é capaz de atenuar a mucosite 

intestinal induzida por quimioterapia em camundongos (GUABIRABA et al., 2014).  
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 Em suma, podemos verificar em todo o estudo o grande potencial da 

formulação mucoadesiva de BP e CL para o tratamento da mucosite intestinal, 

observados através da redução dos danos histológicos, da perda de peso corporal, 

da redução das proteínas apoptóticas em detrimento das anti-apoptóticas, do 

estímulo de proteínas proliferativas e da capacidade anti-inflamatória e antioxidante. 

Cabe aqui enfatizar a importância desta formulação para o tratamento da mucosite 

intestinal, considerando que a maioria das possibilidades terapêuticas disponíveis 

atualmente são para o tratamento da mucosite oral. Vale destacar também a 

importância de um tratamento efetivo para o tratamento da mucosite intestinal, 

principalmente para a melhora na qualidade de vida do paciente, além do aumento 

da sobrevida deste. São necessários, no entanto, estudos posteriores para 

comprovação dos mecanismos de eficácia envolvidos no processo da proteção e/ou 

tratamento exercidos pela formulação em estudo. Neste cenário, cabe aqui informar 

que estudos estão em andamento para avaliar os níveis de citocinas pro e anti-

inflamatórias envolvidos no processo da mucosite e possivelmente moduladas pela 

formulação em estudo. 
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6 CONCLUSÕES  

 O presente estudo permitiu concluir que: 

 

 A formulação mucoadesiva e a formulação não mucoadesiva de BP e CL 

foram capazes de reduzir os danos causados pela mucosite intestinal 

induzida pelo 5-FU em todas as doses testadas evidenciado através da 

análise morfométrica intestinal e através das imagens histológicas. No 

entanto, a formulação mucoadesiva na dose de 125 mg/kg BP e 15 mg/kg CL 

se mostrou a mais eficaz e portanto foi a escolhida para a realização dos 

demais testes; 

 Os danos histopatológicos causados pelo 5-FU foram reduzidos pela 

formulação mucoadesiva de BP e CL; 

 A formulação de BP e CL foi capaz de amenizar a perda de peso corporal 

causado pelo quimioterápico 5-FU; 

 A formulação mucoadesiva de BP e CL promoveu uma proliferação celular 

através de aumento da expressão de Ki-67 em contraste com os animais que 

receberam apenas 5-FU; 

 A apoptose foi amenizada pela formulação mucoadesiva de BP e CL uma vez 

que diminuiu o desequilíbrio induzido pelo 5-FU na taxa de expressão entre 

Bax e Bcl-2; 

 A formulação mucoadesiva de BP e CL desempenhou uma atividade anti-

inflamatória e antioxidante pela diminuição das taxas de MPO e MDA, 

respectivamente; 

 A formulação mucoadesiva em estudo demonstrou não ser tóxica na dose de 

2000 mg/kg; 
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ANEXO 2. Certificado de  Análise do extrato de Curcuma longa (GAMMA) 
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Anexos 79 

 
 

 
 




