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RESUMO 

Efeito gastroprotetor do óleo essencial da Croton argyrophyllus Kunth e mecanismos de 

ação farmacológicos em camundongos e lagomorfos. Amorim, G.P. São Cristóvão, 

2017.  

 

 

A espécie Croton argyrophyllus Kunth posssui óleo essencial, composto por 

terpenos, flavonóides e alcaloides que possui atividades anti-inflamatória, antioxidante 

antiulcerosa e analgésica, sendo assim um pontecial agente com ação gastroprotetora, 

sendo assim, o presente estudo investigou a ação gastroprotetora do OE da C. 

argyrophyllus (1, 3 e 10 mg/kg, v.o.) e os mecanismos de ação farmacológicos a este 

efeito gastroprotetor em úlcera aguda induzida por etanol acidificado em camundongos 

Swiss de ambos os sexos e lagomorfos. Adicionalmente, investigou-se a capacidade 

deste OE (1, 3, 10, 30 e 100 µg/mL) em inibir a atividade da bomba de K
+
,H

+
-ATPase, 

no qual utilizou-se homogenato preparado a partir de mucosa gástrica de coelho para 

isolar microssomas gástricos. O OE da C. argyrophyllus (1, 3 e 10 mg/kg) produziu 

gastroproteção dose-dependente, reduzindo (P<0,001) as áreas total e relativa da lesão 

no modelo de úlcera induzida por etanol acidificado. A resposta gastroprotetora causada 

pelo OE (3 mg/kg) foi significativamente atenuada (P<0,001) pelo tratamento 

intraperitoneal dos camundongos com ioimbina, N-etilmaleimida (NEM), glibenclamida 

e indometacina. A resposta gastroprotetora do OE (3 mg/kg) foi também revertida (P< 

0,01) pelo pré-tratamento intraperitoneal dos camundongos com Nw-nitro-L-arginina 

cloridrato do éster metílico (L-NAME). O OE das folhas de C. argyrophyllus (10, 30 e 

100 µg/mL) foi capaz de inibir de forma concentração dependente a atividade da bomba 

de prótons (K
+
,H

+
-ATPase) em 37,0%, 80,5% e 76,8%, respectivamente (P<0,01), 

quando utilizou-se microssomas da mucosa gástrica de coelho. Coletivamente, os 

resultados demonstram que o OE da C. argyrophyllus possui atividade gastroprotetora e 

antissecretória. Os resultados encontrados demonstram que o óleo essencial da C. 

argyrophyllus possui atividade gastroprotetora e capacidade de inibir a atividade da 

bomba de prótons. 

Descritores: Úlcera gástrica; gastroproteção; antiúlcera, Euphorbiaceae.  

 

 



xi 
 

ABSTRACT 

 

Gastroprotective effect of Croton argyrophyllus Kunth essential oil and 

pharmacological mechanisms of action in mice and lagomorphs. Amorim, G.P. São 

Cristóvão, 2017. 

The species Croton argyrophyllus Kunth possesses an essential oil, composed of 

terpenes, flavonoids and alkaloids that has anti-inflammatory, antiulcerous antioxidant 

and analgesic activity, being thus a causative agent with gastroprotective action. Thus, 

the present study investigated the gastroprotective action of OE Of C. argyrophyllus (1, 

3 and 10 mg / kg, vol) and the mechanisms of pharmacological action to this 

gastroprotective effect in acute acid induced ethanol induced ulcers in Swiss and male 

Swiss mice. In addition, the ability of this OE (1, 3, 10, 30 and 100 μg / mL) to inhibit 

K +, H + -ATPase pump activity was investigated in which homogenate prepared from 

rabbit gastric mucosa To isolate gastric microsomes. OE of C. argyrophyllus (1, 3 and 

10 mg / kg) produced dose-dependent gastroprotection, reducing (P <0.001) the total 

and relative areas of the lesion in the acidified ethanol-induced ulcer model. The 

gastroprotective response caused by OE (3 mg / kg) was significantly attenuated (P 

<0.001) by the intraperitoneal treatment of the mice with yohimbine, N-ethylmaleimide 

(NEM), glibenclamide and indomethacin. The gastroprotection response of OE (3 mg / 

kg) was also reversed (P <0.01) by intraperitoneal pretreatment of mice with Nw-nitro-

L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME). The EO of the leaves of C. 

argyrophyllus (10, 30 and 100 μg / mL) was able to inhibit concentration of the proton 

pump activity (K +, H + -ATPase) in 37.0%, 80.5% and 76.8%, respectively (P <0.01), 

when using microsomes of the rabbit gastric mucosa. Collectively, the results 

demonstrate that C. argyrophyllus OE has gastroprotective and antisecretory activity. 

The results show that the essential oil of C. argyrophyllus has gastroprotective activity 

and the ability to inhibit proton pump activity. 

Keywords: Gastric ulcer; Gastroprotection; Antiulcer, Euphorbiaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A úlcera gástrica é um distúrbio progressivo e também um dos maiores 

problemas da sociedade moderna. Possui notável impacto sobre a qualidade de vida do 

paciente, podendo em muitos casos levar ao desenvolvimento de neoplasias malignas 

(AMORIM et al., 2016). 

A falta de equilíbrio entre substâncias protetoras (muco, bicarbonato, 

prostaglandinas, compostos sulfidrilos, tais como proteínas e glutationa) e fatores 

agressivos [infecção por Helicobacter pylori, distúrbios na secreção de ácido e pepsina, 

uso de drogas anti-inflamatórias não esteroidais (AINEs), exposição a produtos 

químicos, álcool, infecções e estresse] tem sido a melhor explicação para o surgimento 

de lesões agudas ou crônicas na mucosa estomacal (AMORIM et al., 2016; EBERT, 

2012). 

A terapia utilizada atualmente para o tratamento desta doença envolve inibidores 

da bomba de prótons, antagonistas de receptor de histamina, drogas gastroprotetoras e 

antibióticos, quando há infecção pela H. pylori (MALFERTHEINER et al., 2012). 

Entretanto o regime ideal para o tratamento da úlcera gástrica ainda não foi 

identificado, uma vez que a taxa de reincidências é alta (GISBERT et al., 2012; 

MATSUI et al., 2015). O fracasso do tratamento normalmente está associado ao 

desenvolvimento da resistência bacteriana aos antibióticos, aumento da virulência 

bacteriana, reações adversas, fatores farmacocinéticos e farmacodinâmicos, tais como 

interação droga-droga (BOLTIN, 2016). 

Uma nova alternativa de tratamento para a úlcera gástrica é a utilização de 

plantas medicinais, uma vez que estas possuem efeitos biológicos favoráveis à cura 

desta doença (SANCHEZ et al., 2011). Entre as plantas medicinais destaca-se a C. 

argyrophyllus que  pertencente à família Euphorbiaceae. A C. argyrophyllus é um 

gênero endêmico do bioma da Caatinga da maioria dos estados do nordeste brasileiro, 

possui um odor agradável e compreende vários monoterpenos e é popularmente 

conhecido como "marmeleiro prateado" ou "sacatinga" (CRAVEIRO et al., 1978; 

HUANG et al., 2010; SILVA et al., 2010).  

Estudos realizados com o óleo essencial do gênero Croton mostraram diversas 

atividades biológicas e farmacológicas do mesmo, como anti-inflamatória, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malfertheiner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23010682


2 
 

anticitotóxica, antibacteriana, antitumoral, antinociceptiva, antifúngica e larvicida 

(ATHIKOMKULCHAI et al., 2015; COMPAGNONE et al., 2010; FONTENELLE et 

al., 2008; LIMA et al., 2006; KUO et al., 2007; NOGUEIRA et al., 2015; YAGI et al., 

2016). Pesquisas realizadas com o óleo essencial da C. argyrophyllus também 

demonstraram algumas destas atividades biológicas; o efeito anti-inflamatório (RAMOS 

et al., 2013), antioxidante (RAMOS et al., 2013), antinociceptivo (RAMOS et al., 

2016), antiproliferativo, antidiabético e antitumoral, são exemplos destas atividades 

(ARAÚJO et al., 2013). 

Diante das evidências farmacológicas e atividades biológicasrelatadas do óleo 

essencial da C. argyrophyllus, a realização do presente trabalho se justifica pelo 

interesse em identificar outras atividades biológicas do óleo essencial da C. 

argyrophyllus, como o possível efeito gastroprotetor do óleo essencial da C. 

argyrophyllus e seus mecanismos de ação na úlcera gástrica. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Epidemiologia e etiologia da úlcera gástrica 

A úlcera gástrica é um desarranjo frequente do trato gastrointestinal (BI, et al., 

2014); entretanto nas últimas décadas, grandes mudanças na incidência desta doença 

têm ocorrido, sendo demonstrada uma tendência na redução da mesma, muito embora 

esta ainda seja a doença gastrointestinal de maior prevalência em todo o mundo 

(SUMBUL et al., 2011). Seus índices chegam a 2,4% na população do continente 

ocidental (GROENEN et al., 2009), e as taxas de incidência anuais chegam a até 0,19% 

(SUNG et al., 2009). 

A taxa de reincidência da úlcera gástrica é elevada, ficando em torno de 80% dos 

casos em até um ano após a cicatrização da mesma e em quase 100% após 5 anos do 

tratamento (JUNIOR et al., 2014; WALLACE, 2008), o que acaba por acarretar um 

grande e significativo impacto econômico a nível mundial (BI et al., 2014). 

A etiologia da úlcera gástrica inclui um complexo mecanismo de desequilíbrio 

entre fatores ofensivos (secreção de ácido, pepsina, sais biliares, infecção por H. pylori 

e peroxidação lipídica) e fatores defensivos da mucosa gástrica [produção de 

prostaglandinas (PG), óxido nítrico (NO), muco, bicarbonato, renovação celular, fluxo 

sanguíneo adequado, derramamento de células da mucosa, secreção de mucina, 

glicoproteínas e enzimas antioxidantes como a catalase (CAT), superóxido dismutase 

(SOD) e glutationa] (VENKATESWARARAO, VENKATARAMANA, 2013). Fatores 

exógenos como os hábitos alimentares, tabagismo, consumo excessivo de etanol, uso 

prolongado de AINES e estresse também contribuem para o surgimento e agravamento 

do quadro clínico (MARIANO et al., 2016). Além disso, o desequilíbrio entre fatores 

protetores e agressivos promovem o recrutamento de células de defesa como 

macrófagos e neutrófilos, liberação de quimiocinas como a proteína quimiotática de 

monócitos (MIP)-2 e citocinas pró-inflamatórias como interleucina (IL)-1β, fator de 

necrose tumoral (TNF)-α, IL-17 e interferon (IFN)-γ, levando a exacerbação do quadro 

ulcerativo (ARAKAWA et al., 2012). 

Desta maneira, pode-se afirmar que vários mecanismos estão envolvidos na 

patogênese da úlcera gástrica, agindo conjuntamente ou não, e os mecanismos 
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supracitados constituem os principais alvos terapêuticos abordados durante a terapia 

deste distúrbio (ANDREOLLI, 2000; WOLFE et al., 1988). 

 

2.2 Regulação da secreção gástrica e fatores protetores da mucosa gástrica 

A secreção de ácido gástrico pelas células parietais é regulada por uma estreita e 

complexa relação entre três vias: (i) a via neural, com atuação principalmente da 

acetilcolina (ACh) e do peptídeo liberador de gastrina (GRP); (ii) a via hormonal , que 

possui ação da gastrina; (iii) e a via parácrina que libera histamina e somatostatina, além 

de estímulos mecânicos (distensão) e químicos (proteína, glutamato), entre outros 

(SCHUBERT, PEURA, 2008; SCHUBERT, 2014).  

O sistema nervoso central (SNC) regula a secreção da ACh principalmente 

através do nervo vago e em menor proporção através da estimulação do sistema nervoso 

entérico. As entradas sensoriais impulsionadas pelo pensamento, visão, olfato, paladar e 

deglutição de alimentos entre outros provocam respostas efetoras que são capazes de 

evocar a secreção gástrica. A regulação periférica ocorre através de uma variedade de 

estímulos hormonais, parácrinos, endócrinos, bem como produtos químicos 

(SCHUBERT, 2014).  

A secreção gástrica contém ácido clorídrico e enzimas proteolíticas e lipolíticas 

como a pepsina e a lipase respectivamente, e tem a função de facilitar a digestão de 

proteínas e a absorção de cálcio, ferro e vitamina B12; entretanto, sua presença está 

intimamente ligada ao surgimento da úlcera gástrica. Karl Schwarz (1910), disse a 

seguinte frase: “sem ácido, sem úlcera”, demonstrando a profunda relação entre sua 

presença e o surgimento da úlcera gástrica, embora saibamos que nem todas as pessoas 

desenvolvam úlcera apesar da grande quantidade de ácido presente em seus estômagos 

(SCHUBERT, 2011; SCHUBERT, 2014). Atualmente a máxima “sem droga, sem 

úlcera” tem sido utilizada para demonstrar a íntima relação entre o uso prolongado dos 

AINEs e o surgimento da úlcera gástrica. 

A acidez gástrica, em combinação com enzimas, tem a capacidade de inibir o 

crescimento de microrganismos, incluindo bactérias do gênero salmonela e 

Campylobacter e também o desenvolvimento de vírus no tecido estomacal. A acidez 
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gástrica tem participação ainda na digestão de alguns alimentos sendo sua presença no 

lúmen estomacal importante (SCHUBERT, 2014). 

O estômago secreta cerca de dois litros de suco gástrico diariamente e os 

principais constituintes deste suco gástrico são o ácido clorídrico e o fator intrínseco 

(envolvido na absorção da vitamina B12) sintetizados e secretados pelas células 

parietais e o pepsinogênio, sintetizado pelas células principais ou zimogênicas, que é 

transformado em pepsina quando em ambiente ácido (CONSTANZO, 2007; SANIOTO, 

2009;). 

Quatro tipos de células estomacais são responsáveis pela regulação da secreção 

do ácido gástrico, são elas: (1) células G antrais que secretam um dos principais 

estimulantes da secreção de ácido, a gastrina; (2) células enterocromafins (ECL) que 

libera histamina; (3) células parietais que produzem o ácido clorídrico; e (4) as células 

D que produzem somatostatina (SCHUBERT, 2014).  

Os principais estimulantes da secreção de ácido a nível da célula parietal (figura 

1) são histamina (mediador parácrino), gastrina (hormônio) e acetilcolina 

(neurotransmissor), e os principais inibidores são a somatostatina (agente parácrino), 

fatores de crescimento epidérmico e as prostaglandinas E2 e I2 ( que também estimulam 

as células superficiais a sintetizarem muco e bicarbonato). A liberação destes quatro 

agentes ocorre por via neural, hormonal e mecanismos parácrinos e as interações entre 

eles é que determinam a taxa de secreção de ácido em resposta a estímulos fisiológicos 

(SABER, BAYUMI, 2016).  

 

Figura 1. Célula parietal e fatores estimulantes e inibidores da secreção ácida. FONTE: 

Berne e Levy Fisiologia, 6ª Edição, 2009. 
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A histamina secretada pelas ECL estimula diretamente a célula parietal através 

da ligação aos receptores H2 , que são acoplados a proteína G e a adenilato ciclase, 

promovendo assim o aumento da concentração de adenosina 3’,5’-monofosfato cíclico 

(AMPc), que por sua vez estimula as proteínas quinases a ativarem a secreção de ácido 

pela bomba de prótons [H
+
,K

+
-ATPase] (YAO, FORTE, 2003). A acetilcolina, 

controlada pelo nervo vago, é liberada pelos neurônios pós-ganglionares e estimula 

diretamente a secreção gástrica nas células parietais via receptores M3 e células que 

contém histamina e, indiretamente, através dos receptores M2 e M4 ligados à inibição da 

secreção de somatostatina [ambos representados pela figura 1] (SCHUBERT, 2014). 

As células G secretam o hormônio gastrina (figura 1), liberado em resposta à 

ingestão de alimentos contendo proteínas e tem a função de estimular indiretamente a 

mucosa oxíntica (células parietais) a secretar ácido gástrico, através do receptor de 

colecistocinina (CCK)-2, um receptor acoplado a proteína G previamente denominado 

CCKB ou receptor de gastrina, presentes nas ECL, que sintetizam e secretam histamina, 

através da via endócrina (SABER, BAYUMI, 2016). As células parietais, além de 

serem reguladas por mecanismos neurais (SNC), hormonais e parácrinos, sofrem a 

influência de estímulos mecânicos (distensão local) e de componentes químicos do 

conteúdo gástrico para secretar ácido gástrico (ERICSSON, 2010). Embora a gastrina 

possa se ligar as células parietais, a atividade secretora deste hormônio está mais 

relacionada à indução da síntese de histamina nas células ECL, onde aumenta a 

produção de genes ligados à síntese e secreção de histamina (SCHUBERT, PEURA, 

2008). 

A regulação intracelular da secreção de ácido gástrico ocorre através da H
+
,K

+
-

ATPase, uma bomba de prótons armazenada nas vesículas citoplasmáticas das células 

parietais. Quando há um estímulo, estas vesículas se fundem à membrana apical das 

células parietais acionando a H
+
,K

+
-ATPase para bombear H

+
 contra um gradiente de 

concentração, assim o ácido clorídrico é secretado (GANOG, 2003; SCHUBERT, 2014; 

WOLOSIN, 1985).  

A H
+
,K

+
-ATPase promove a secreção do H

+
 no lúmen gástrico, trocando-o por 

K
+
. O Cl

-
 também é expelido através de seus canais ativados por AMPc. O ânion 

bicarbonato (HCO3
-
), formado pela dissociação do ácido carbônico (H2CO3) é expelido 

por antiporte na membrana basolateral das células parietais que trocam o HCO3
-
 por 

outro ânion, principalmente cloro [Cl
-
] (GANONG, 2003). 
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As células D do antro estomacal são responsáveis pela secreção de somatostatina 

(figura 1), que age como inibidor da secreção de ácido gástrico direta e indiretamente, 

quando o pH do lúmen estomacal está abaixo de 3. A somatostatina atua diretamente 

nas células parietais inibindo a secreção de ácido gástrico e indiretamente através da 

inibição da secreção de histamina das células ECL e através da inibição da secreção de 

gastrina pelas células G (SCHUBERT, 2014).  

Substâncias como prostaglandina E2 (PGE2) e glutamato, também influenciam 

no controle da secreção gástrica. A PGE2 apresenta ação ambígua na secreção de ácido 

gástrico, uma vez que pode atuar como estimulante ou inibidora. Em concentrações 

elevadas a PGE2 se liga ao receptor EP4 das células ECL e estimula a secreção de 

histamina; em concentrações menores a PGE2 liga-se ao receptor EP3, via ativação da 

proteína GI, das células parietais inibindo a secreção gástrica (TAKEUCHI et al., 2011). 

O glutamato principal neurotransmissor excitatório do SNC promove a secreção de 

ácido gástrico por aumentar o fluxo sanguíneo local e por inibir a secreção da 

somatostatina (FELDMAN, 2013). A presença de ácido gástrico, embora necessária 

para inibir o crescimento microbiano, pode ser nocivo para a mucosa. Diversos 

mecanismos de defesa da mucosa gastroduodenal evoluíram para defender a mucosa e 

preservar-se de lesões devido ao estresse oxidativo, infecção por H. pylori, lesões de 

isquemia e reperfusão e lesão induzida pelo uso de drogas, principalmente devido aos 

medicamentos AINEs (KEMMERLY, KAUNITZ, 2014; PALILEO, KAUNITZ, 2011).  

Os principais mecanismos de defesa do estômago contra o ácido gástrico são: a 

produção de o óxido nítrico, secreção de muco gástrico e bicarbonato, aumento do fluxo 

sanguíneo, produção de PGE2 e prostaciclina (PGI2), mecanismos antioxidantes, 

renovação de células epiteliais e a modulação da proteção gástrica a nível de SNC, 

através dos receptores α2 adrenérgicos GYIRES et al., 2015; TYTGAT, 2011).  

 O NO é um importante mediador gasoso do sistema de defesa gastroduodenal, 

devido às suas características vasodilatadoras, seu poder de inibir a secreção de ácido 

gástrico e estimular a secreção de bicarbonato, através da PGE2. Ele é sintetizado 

através da sintase do NO (NOS) a partir de L-arginina (AL-JIBOURY, KAUNITZ, 

2012; KEMMERLY, KAUNITZ, 2014). A via clássica pela qual o NO exerce muitas de 

suas ações é através da ativação da enzima guanilato ciclase solúvel (GCs) e da 

conversão resultante de guanosina trifosfato (GTP) no segundo mensageiro GMPc 

(WALLACE et al., 2015). Entretanto, altas quantidades de NO têm o efeito contrário à 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Jiboury%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22954689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22954689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22954689
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proteção e promovem a perda da barreira mucosa (SAHAH et al., 2004). A produção 

excessiva de NO pela isoforma induzível da NOS (iNOS) está relacionada com a lesão 

tecidual no sistema digestivo durante reações inflamatórias. Estas incluem úlcera 

péptica, úlcera gástrica, gastrite crônica, doenças intestinais ou câncer gastrointestinal 

(BARRACHINA et al., 2001), deixando claro o papel ambíguo do óxido nítrico na 

ulceração gastrointestinal. 

 As barreiras formadas pelas células epiteliais estomacais sintetizam e secretam 

um gel formado por muco, bicarbonato e fosfolipídios, que constituem a primeira linha 

de defesa gástrica (TARNAWSKI et al., 2014). Este gel de muco-bicarbonato é 

composto principalmente por mucina que possui diversas funções, incluindo a proteção 

da superfície epitelial contra enzimas digestivas, ácidos e agentes patogênicos e também 

promoção da digestão de alimentos. O gel mucoso adere à superfície da mucosa, 

protegendo as células epiteliais gástricas, criando um microambiente estável mesmo 

com a presença de ácido gástrico e permitindo o desenvolvimento de um gradiente de 

pH que mantém o epitélio estomacal íntegro (DE FONESKA, KAUNITZ, 2010; 

KEMMERLY, KAUNITZ, 2014). Esta secreção é regulada por fatores neurais e 

humorais, assim como pelas PGs endógenas e pela presença do ácido gástrico no 

estômago, e é mediada intracelularmente pela guanosina 3,5-monofosfato cíclico 

(GMPc) (TAKEUCHI, 1996).  

 O fornecimento de sangue oxigenado para a mucosa gástrica é um agente 

determinante para a manutenção de sua integridade; uma vez que para proteger a 

mucosa contra o excesso de ácido, o fluxo sanguíneo aumenta quando a secreção ácida 

é estimulada por secretagogos gástricos. O fluxo de sangue contribui para a proteção da 

mucosa através do fornecimento de oxigênio, nutrientes e bicarbonato e através da 

remoção de hidrogênio (H
+
) e de substâncias tóxicas que se difundem do lúmen gástrico 

para a mucosa. Desta maneira, pode-se afirmar que a diminuição do fluxo sanguíneo 

predispõe a mucosa a lesões, enquanto que o contrário também é verdadeiro (HAM, 

KAUNITZ, 2007; MAITY et al., 2003; SABER, BAYUMI, 2016). 

 As PGE2 e PGI2 estão envolvidas em diversos mecanismos de proteção gástrica 

incluindo o estímulo à secreção de muco e bicarbonato, através dos receptores EP2/EP4 e 

IP, respectivamente, acoplados a proteína G, o aumento do fluxo sanguíneo e a 

diminuição da motilidade gástrica (GYIRES et al., 2015; SZABO, 2014). Algumas 

ações das PGs, como a vasodilatação, são frequentemente relacionadas à ativação de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=deFoneska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20948371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20948371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20948371


9 
 

canais de K
+
 sensíveis ao ATP (KATP) pela proteína quinase A (PKA) (EUGUCHi et al., 

2007). As defesas estomacais podem ser facilitadas ou estimuladas pelas PGs e podem 

ser diminuídas ou abolidas quando são utilizados inibidores da ciclo-oxigenase (COX)-

1. 

A COX-1 é capaz de atenuar lesões na mucosa estomacal por estimular a 

secreção de muco e bicarbonato e aumentar o fluxo sanguíneo da mucosa. Além disso, 

enzimas como a COX-2 regulam a proliferação epitelial nos locais da lesão e inibem a 

adesão de leucócitos ao endotélio vascular; por isso, o uso prolongado de AINEs, 

inibidores da COX não seletivos, pode estimular o desenvolvimento da úlcera gástrica 

(HAM, KAUNITZ, 2007).  

 Os grupamentos SHs, presentes em substâncias tais como glutationa reduzida 

(GSH), também compõem as defesas endógenas contra úlcera gástrica, prevenindo um 

aumento na permeabilidade vascular e consequente toxicidade, uma vez que estimulam 

a produção de muco, ligam-se as espécies reativas de oxigênio (envolvidas no dano 

epitelial) e também participam da síntese de proteínas. Desta maneira, a manutenção de 

um nível crítico de compostos sulfidrílicos não proteicos, além do óxido nítrico, é 

necessária para a ação protetora contra radicais livres (GYIRES et al., 2015; 

ROSANELI et al., 2004; SALIM, 1992). 

 A integridade estrutural e funcional da mucosa de várias partes do trato 

gastrointestinal é mantida pela constante renovação das células epiteliais 

(TARNAWSKI et al., 2014). É importante destacar ainda que os vários mecanismos de 

defesa da mucosa gástrica também são regulados pelo sistema nervoso central através 

da inervação vagal, da liberação do fator liberador de corticotrofina, fator liberador de 

tireotrofina, melatonina, gastrina (como citado anteriormente), colecistocinina, 

corticosteroides suprarrenais, fatores de crescimento e citocinas (TARNAWSKI et al., 

2014). 

Os receptores α2 adrenérgicos centrais e periféricos possuem uma relevância 

particularmente importante para a modulação da secreção ácida gástrica, uma vez que 

ao serem estimulados pré-sinapticamente nos terminais colinérgicos do nervo vago, 

desempenham um importante papel na modulação da liberação da ACh e, 

consequentemente, nas funções intestinais. Os mecanismos de ação dos receptores α2 

adrenérgicos ainda não estão totalmente esclarecidos, mas sabe-se que a nível periférico 
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os receptores α2 adrenérgicos que estão localizados nos gânglios parassimpáticos 

intramurais modulam a secreção gástrica através da inibição da liberação de 

acetilcolina. Os agonistas do α2-adrenoceptor inibem a secreção de ácido gástrico, por 

inibirem a secreção da ACh e inibem ainda o esvaziamento gástrico e sua motilidade, 

reduzindo assim a lesão da mucosa gástrica em diferentes modelos de úlcera 

(BLANDIZZI et al., 1995; GYIRES et al., 2000; ZÁDORI et al., 2011).  

 

 2.3 Terapêutica para as úlceras gástricas 

Com o intuito de restaurar o equilíbrio da mucosa gástrica lesada, é necessária a 

abordagem terapêutica que promoverá o aumento dos fatores defensivos e/ou 

diminuição dos agentes lesivos ao estômago (COELHO, 2003). 

No inicio do século XX o único tratamento disponível para a úlcera gástrica era 

cirúrgico. Procedimentos como a remoção do nervo vago (vagotomia), remoção da 

porção antral do estômago (antrectomia) e gastrotomias parciais eram realizados 

frequentemente; porém, a taxa de morbimortalidade era alta. Em 1967, Forte et al., 

descobriram os inibidores da bomba de prótons (H
+
,K

+
-ATPase) possibilitando assim 

uma nova terapêutica para o tratamento das úlcera gástricas. Em 1972, James Black, 

anunciou a descoberta dos antagonistas de receptores de histamina (H2). (SCHUBERT, 

2011). 

Atualmente as principais opções disponíveis para o tratamento e/ou profilaxia 

desta doença estão fundamentadas na utilização de: drogas gastroprotetoras, como 

sulcralfato, que através da formação de géis como o muco inibem a ação da pepsina; 

carbenoxolona; e o misoprostol, análogo sintético da prostaglandina E1 (PGE1) que 

promove o aumento do fluxo sanguíneo e da secreção de muco e bicarbonato e regula a 

motilidade gástrica; antagonistas do receptor H2 de histamina como cimetidina, 

ranitidina, nizatidina e famotidina que inibem a secreção ácida pela competição 

reversível com a histamina pelos receptores H2 presentes nas membranas basolaterais 

das células parietais (ROBSON, 2005), inibidores da bomba de prótons (IBPs) tais 

como omeprazol e lansoprazol, constituem os medicamentos mais utilizados na defesa 

da mucosa gástrica e são considerados os mais eficazes para o tratamento da úlcera 

gástrica, diminuindo em até 95% a produção diária de ácido gástrico. Esta classe de 

medicamentos atua através da promoção da restituição celular e inibição da secreção de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Z%C3%A1dori%20ZS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21816147
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ácido gástrico. Além disso, inibição da infiltração de células e aumento da secreção de 

bicarbonato na mucosa gastrointestinal também tem sido relatada como atividade desta 

classe de medicamentos (PALILEO, KAUNITZ, 2011). Os IBPs são pró-fármacos que 

precisam ser ativados em ambiente ácido e seu mecanismo de ação são explicados 

através da ativação dos canalículos secretórios de ácido da célula parietal. Sua ação 

altera a secreção ácida pela inativação da bomba de prótons através da formação de 

ligações de dissulfeto entre a estrutura dos fármacos e a estrutura proteica da referida 

bomba. A sua forma ativa, sulfenamida cíclica, interage com o grupo sulfidril da 

cisteína 813 (domínio extracelular da bomba de prótons) levando a inibição da secreção 

do ácido clorídrico (HOOGERWERF, PASRICHA, 2012; SCHUBERT, 2011; SACHS 

et al., 2010 VARANNES et al., 2010;). E o uso de antibióticos, quando há infecção por 

H. pylori (CORLETO et al., 2014; KANGWAN et al., 2014; SUNG, 2010).   

A H. pylori é o principal causador da gastrite crônica, porém sua forma de 

transmissão ainda não foi totalmente esclarecida. Esta bactéria consegue colonizar o 

estomago por ser capaz de alcalinizar o pH do mesmo através da atividade da uréase 

que eleva o pH local e tonando-o em um microambiente adequado para seu crescimento 

e desenvolvimento e pode causar linfoma do tipo MALT e câncer gástrico  (USTUN et 

al., 2006). 

 A H. pylori romove lesão gástrica através de um complexo mecanismo que 

dependem da bactéria e também do hospedeiro. Os lipossacarídeos da parede celular da 

H. pylori possuem pouca atividade imunológica, contribuindo para a infecção e 

induzindo uma reação inflamatória mediada por fatores do hospedeiro como as 

interleucinas (IL)-1, -2, -9,-19, Fator de Necrose Tumoral (TNF) – α, céluas fagocitárias 

entre outros (MORAN, 1996; SOUZA et al., 2009). 

Entretanto, ainda existem várias lacunas no tratamento da úlcera gástrica, pois a 

supressão de ácido ou erradicação da H. pylori é insuficiente para a cura completa da 

mesma, e assim, a probabilidade de recorrência da úlcera após o tratamento aumenta. O 

uso continuado de medicamentos antissecretores acaba por se tornar indispensável, 

acarretando o surgimento de vários efeitos secundários, como maior susceptibilidade a 

pneumonia, fraturas ósseas, trombocitopenia, deficiência de vitamina B12 e ferro, 

hipergastrinemia e câncer gástrico (THOMSON et al., 2010; DACHA et al., 2015). 
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Nos últimos anos o interesse pela identificação de substâncias oriundas de 

produtos naturais, como a diocleína, com potencial antiulcerogênico tem crescido por 

apresentar eficiência curativa semelhante aos medicamentos já utilizados e por 

apontarem para um bom nível de prevenção de reincidência da mesma (KANGWAN et 

al., 2014).  

2.4 Modelos e métodos para estudo da gastroproteção 

 

Diversos modelos de ensaios biológicos têm sido sugeridos para avaliar a 

atividade gastroprotetora de novas substâncias e seus prováveis mecanismos de ação 

nesta proteção, sendo estes modelos baseados em fatores etiológicos da úlcera gástrica 

em humanos, como por exemplo a ingestão de etanol, redução do fluxo sanguíneo e 

presença de bastonetes de H. pylori. 

 

2.4.1 Modelo de úlcera induzida por etanol 

As úlceras gástricas induzidas por etanol ocorrem devido a diversos 

mecanismos, incluindo a diminuição da secreção do muco gástrico e aumento da 

permeabilidade da mucosa, levando a uma maior liberação de íons de hidrogênio para o 

lúmen estomacal e consequente aumento da acidez (HUANG, 2014). 

Os efeitos nocivos do etanol na mucosa gástrica ocorrem quando este se mantém 

em contato direto com a mesma, promovendo danos à mucosa poucos minutos após a 

administração oral deste. O etanol danifica a mucosa gástrica topicamente, 

interrompendo sua barreira de proteção e provocando alterações microvasculares, como 

a diminuição do fluxo sanguíneo local; além disso, o etanol está direta e indiretamente 

envolvido na produção de vários mediadores inflamatórios tais como lipoxigenase, 

citocinas e radicais livres levando ao aumento da peroxidação lipídica, o que 

consequentemente resulta em danos à membrana celular (HAMEDI et al., 2015). O 

etanol propicia a liberação de mediadores inflamatórios que promovem a ativação de 

granulócitos com a produção de proteases e radicais livres, e redução do fluxo 

sanguíneo promovendo assim isquemia, morte celular e danos à mucosa gástrica 

(OATES, HAKKINEN, 1988; SZABO et al., 1987). 

 Uma variação deste modelo de indução de úlcera é 0 uso do ácido clorídrico 

(HCl), tornando o etanol em etanol acidificado. Este modelo de úlcera induzida por 
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etanol acidificado intensifica a úlcera ocasionada pelo etanol uma vez que presente na 

mucosa gástrica eleva a permeabilidade vascular promovendo danos aos capilares 

próximos da superfície luminal e à mucosa muscular profunda, assinalando assim uma 

importante participação do fluxo sanguíneo na formação de lesões pelo etanol 

acidificado. O etanol acidificado é um agente ulcerogênico bastante utilizado com o 

intuito de causar danos à mucosa gástrica, por promover a formação de áreas de 

hiperemia focal e hemorragia (ADEYEMI et al., 2006). 

2.4.2 Modelo de úlcera induzida por AINES 

Os AINES são amplamente utilizados devido aos seus efeitos analgésicos, 

antipiréticos e anti-inflamatórios e são conhecidos por atuarem sobre as COX-1 e COX-

2 de maneiras diferentes. A COX-1 promove a síntese de PGs envolvidas na regulação 

de funções fisiológicas como citoproteção da mucosa gástrica e homeostasia renal e a 

COX-2 é sintetizada em resposta a estímulos inflamatórios. Desta maneira,  a inibição 

da COX-2 está relacionada aos seus efeitos anti-inflamatório e a atuação dos AINES 

sobre a COX-1 está associada ao surgimento de lesões gástricas (LAINE, 2001; 

INOTAI et al., 2010; SULEYMAN et al., 2010). Os AINES não seletivos inibem as 

duas isoformas da enzima COX, sendo responsáveis por provocar danos à mucosa 

gástrica através de vários mecanismos de ação como a inibição das enzimas COX e 

consequente diminuição da síntese de PGs que possuem um importante papel na 

manutenção da homeostase do trato gastrointestinal, uma vez que são responsáveis por 

controlar o fluxo sanguíneo, a produção de muco/bicarbonato e a secreção ácida; os 

AINES são responsáveis ainda pela formação de um gradiente de íons que favorece o 

efluxo de íons H
+ 

para o lúmen gástrico e o efluxo de potássio (K
+
) e sódio (Na

+
) para o 

interior das células da mucosa gástrica, alterando a permeabilidade celular e 

promovendo a hipermotilidade gástrica. Além disso, os AINES estimulam a ativação 

dos neutrófilos e a consequente liberação de espécies reativas de oxigênio (EROS) que 

induzem morte celular por apoptose e necrose, resultando desta maneira em lesão 

gástrica (WALLACE et al., 2008; MOTAWI et al., 2008; SILVA et al., 2014). 
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2.4.3 Modelo de úlcera induzida por ligadura de piloro 

A ligadura de piloro é mais um modelo de indução da úlcera gástrica, uma vez 

que este procedimento estimula a secreção de ácido após um período de 4 a 6 horas; 

muito provavelmente esta resposta ocorra devido a estímulos vagais através de sensores 

pressóricos localizados na região pilórica (ALUMETS et al., 1982). 

A ligadura de piloro é um fator importante para a gênese da úlcera induzida 

através deste modelo, uma vez que a mesma promove alterações na liberação de 

mediadores da secreção gástrica como ACh, histamina e gastrina. A distensão da 

mucosa gástrica provocada pela obstrução do piloro aumenta a liberação de ACh pelo 

nervo vago, que irá atuar diretamente nas células G e células parietais, estimulando a 

secreção de gastrina e histamina respectivamente. O acúmulo de secreção gástrica e a 

exposição do lúmen gástrico desprotegido ao ácido acumulado provoca a auto digestão 

da mucosa gástrica e ruptura da barreira da mucosa gástrica levando ao surgimento da 

úlcera (LEWIS, HANSON, 1991; SHAY, 1945; SAHOO et al., 2016). 

2.4.4 Mensuração in vitro da atividade da bomba de prótons (K
+
,H

+
-ATPase) 

A bomba de prótons H
+
,K

+
-ATPase é uma das responsáveis pela secreção ácida 

gástrica e o estudo de fármacos que tenham o poder de inibir a atividade da mesma 

proporcionou, e ainda proporciona uma oportunidade para o desenvolvimento de 

fármacos que são considerados os supressores da secreção ácida gástrica mais eficazes 

disponíveis atualmente (FELLENIUS et al., 1981). 

Os fármacos inibidores da bomba de prótons são substâncias derivadas de 

compostos benzimidazólicos que inibem de maneira completa e seletiva a atividade 

bomba de prótons H
+
,K

+
-ATPase na membrana apical da célula parietal. Desta maneira, 

a secreção ácida gástrica é diminuída ou bloqueada em resposta aos agentes 

estimulantes até que novas moléculas desta bomba sejam sintetizadas, promovendo 

assim a gastroproteção (GUIMARÃES et al., 2006).  
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2.5 Óleo essencial das folhas da Croton argyrophyllus 

O Brasil possui uma das floras mais abundantes e diversificadas do planeta; 

estima-se que dos 1,4 milhões de organismos descritos no planeta, aproximadamente 

10% ocorram no Brasil (SCHOPPAN, GASTAL , 2009). 

A Euphorbiaceae é uma das maiores famílias de Fanerógamas, que compreende 

aproximadamente 300 gêneros e 7.600 espécies, sendo o gênero Croton o segundo 

maior nesta família, com 1.200 espécies, difundidas em regiões tropicais e subtropicais 

(CRONQUIST, 1981; WEBSTER, 1994; RAMOS, 2013).  

Algumas das substâncias ativas presentes nesta espécie são terpenos como α-

pineno, mirceno e limoneno, flavanoides e alcaloides. Diversos estudos comprovam as 

atividades biológicas desta espécie como anti-inflamatória, anticitotóxica, 

antirreumática, antiulcerosa, analgésica e antiespasmódica (BRAGA, 1960; 

COMPAGNONE et al., 2010; FATTORUSSO et al., 2002; GIAN et al., 2004; KUO et 

al., 2007; TUONG et al., 2009;). 

A maioria das espécies do gênero Croton apresenta óleo essencial, que 

desenvolvem várias funções necessárias à sua sobrevivência, como os mecanismos de 

adaptação às variações climáticas, e de defesa contra herbívoros e patógenos. Além 

disso, estes óleos possuem efeitos medicinais para os seres humanos (HUANG et al., 

2010). 

A espécie Croton argyrophyllus Kunth (figura 2) é um arbusto de ramos tênues e 

adelgaçados que crescem abundantemente na região nordeste do Brasil, sendo 

conhecido popularmente como "marmeleiro prateado" ou "sacatinga"; esta espécie é 

utilizada também para o tratamento de doenças cardíacas e como calmante 

(ALBUQUERQUE et al., 2007; SALATINO et al., 2007; SILVA-FILHO et al., 2011). 

Cruz (2002) realizou pesquisas na região de Canindé do São Francisco-SE, nas 

quais ficaram evidenciadas a utilização desta planta pela comunidade, com o objetivo de 

tratar problemas do trato respiratório. Morais et al. (2006), realizaram estudos para 

verificar a veracidade destes efeitos, identificando a atividade antioxidante na 

entrecasca da Croton argyrophyllus Kunth. Esta atividade foi relacionada à presença de 

α-pineno, E-cariofileno e 1,8 cineol. Outros estudos, desenvolvidos por nosso grupo de 

pesquisa, demonstram que o óleo essencial desta espécie possui atividades anti-

inflamatória, antioxidante e antinociceptiva (RAMOS et al., 2013, 2016). Com o intuito 

de comprovar outras atividades biológicas desta planta, esta pesquisa se propôs a avaliar 
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o efeito gastroprotetor do óleo essencial do Croton argyrophyllus Kunth (C. 

argyrophyllus) e seus mecanismos de ação, como já demonstrado em outras espécies 

deste gênero, como a Croton campestris e a Croton zehntneri (COELHO-DE-SOUZA 

et al., 2013; JÚNIOR et al., 2014).  

 

 

 

Figura 2: Croton argyrophyllus Kunth encontrada na região nordeste do Brasil.  
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a atividade gastroprotetora do óleo essencial obtido das folhas da Croton 

argyrophyllus e elucidar mecanismos de ação farmacológicos em camundongos e 

lagomorfos. 

3.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar a atividade gastroprotetora do óleo essencial das folhas de Croton 

argyrophyllus macroscopicamente. 

b. Avaliar a gastroproteção do óleo essencial das folhas de Croton argyrophyllus na 

estrutura celular (microscopicamente), em úlceras gástricas agudas induzidas por 

etanol acidificado. 

c. Investigar a participação dos possíveis mecanismos de ação no efeito gastroprotetor 

do óleo essencial das folhas da Croton argyrophyllus em úlceras gástricas agudas 

induzidas por etanol acidificado: 

 Receptores α2-adrenérgicos 

 Compostos sulfidrílicos 

 Óxido nítrico  

 Prostaglandinas 

  Canais de K
+
 sensíveis a trifosfato de adenosina (ATP). 

d.  Mensurar in vitro a atividade do óleo essencial das folhas de Croton argyrophyllus 

sobre a bomba de prótons (H
+, 

K
+
, -ATPase). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta e extração do óleo essencial da planta 

As folhas de C. argyrophyllus foram coletadas no município de Canindé de São 

Francisco-SE, Brasil (09º39'40" S, 37º55'18" O), em outubro de 2010, às 11:00 horas. 

Um espécime foi identificado pela botânica professora Drª Ana Paula Prata do 

Departamento de Biologia, e posteriormente depositado no Herbário da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS, Av. Marechal Rondon S/N, São Cristóvão – SE, 49.100-000, 

Brasil) sob o número ASE 20.584. 

A extração do óleo essencial da C. argyrophyllus Kunth se deu no laboratório de 

Fitotecnia do Departamento de Agronomia da UFS, sob supervisão do professor Arie 

Fitzgerald Blank. 

O óleo essencial (OE) das folhas frescas foi extraído por hidrodestilação por 

meio de aparelho do tipo Clevenger durante 2 h, usando 500 g de folhas frescas (0,76% 

de rendimento). As folhas frescas foram transportadas para balão de destilação 

submetido a um processo de aquecimento com a colaboração de mantas térmicas 

alcançando a temperatura de 100 ºC, permitindo dessa maneira o surgimento de vapores 

e a extração dos constituintes voláteis das folhas.  

4.2 Determinação dos constituintes 

As análises de cromatografia (CG) foram realizadas no departamento de 

Química, da UFS, pelo professor Dr. Péricles Barreto Alves, utilizando-se um CG-

MS/FID (QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) equipado com um 

amostrador automático AOC-20i (Shimadzu). As separações foram realizadas usando 

uma coluna capilar de sílica fundida Rtx®-5MS Restek (polissiloxano com 5% de 

difenil - 95% de dimetil) de 30 m x 0,25 mm de diâmetro interno (d.i.), 0,25 µm de 

espessura de filme, em um fluxo constante de hélio (99,999%) com taxa de escoamento 

1,2 mL/min. Foi utilizado um volume de injeção de 0,5 µL (5 mg/mL), com uma razão 

de divisão de 1:10. A temperatura do forno foi programada com 50 °C (isotérmica 

durante 1,5 min), com um aumento de 4 °C/min, à 200 °C, em seguida, a 10 °C/min até 

250 °C, terminando com uma isotérmica de 5 minutos a 250 °C. Os dados MS e FID 

foram simultaneamente adquiridos empregando um sistema detector de separação; a 



19 
 

razão de escoamento de separação foi de 4: 1 (MS: FID). Um tubo restritor de 0,62 m × 

0,15 milímetros d.i. (coluna capilar) foi utilizado para conectar o divisor ao detector de 

MS; um tubo restritor de 0,74 m × 0,22 milímetros d.i. foi utilizado para conectar o 

divisor ao detector FID. Os dados de MS (cromatograma iônico total, TIC) foram 

adquiridos no modo de varredura completa (m/z de 40-350) a uma taxa de 0,3 

varredura/s usando o EI com uma energia eletrônica de 70 eV. As temperaturas do 

injetor e da fonte de íons foram de 250 °C. A temperatura do FID foi ajustada para 250 

°C, e o fornecimento de gás para o FID foram hidrogênio, ar e hélio em taxas de fluxo 

de 30, 300 e 30 mL/min, respectivamente. A quantificação de cada componente foi 

estimada por normalização da área de pico gerada (%) no FID. As concentrações de 

compostos foram calculadas a partir das áreas dos picos de CG e foram dispostas em 

ordem de eluição de CG. 

A identificação dos componentes individuais do óleo essencial foi realizada com 

base na coinjeção de padrões autênticos (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e 

comparação dos índices de retenção para uma série homóloga de n-alcanos (C8-C19) 

com os descritos na literatura (ADAMS, 2007), bem como pela correspondência 

computadorizada do espectro de massa adquirido com aqueles armazenados nas 

bibliotecas do equipamento (NIST21, NIST107 e WILEY8). 

4.3 Drogas 

Foram utilizadas N-etilmaleimida (NEM), glibenclamida, indometacina, Nw-

nitro-L-arginina cloridrato do éster metílico (L-NAME), omeprazol, ouabaina e 

ioimbina que foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Todos os 

outros reagentes utilizados foram de grau analítico.  

4.4 Animais 

Para avaliação da atividade gastroprotetora do óleo essencial da C. 

argyrophyllus foram utilizados 160 camundongos Swiss (25-30 g) de ambos os sexos, 

obtidos do Biotério setorial da Universidade Federal de Sergipe (São Cristóvão, Brasil). 

Os animais foram aleatoriamente divididos em grupos (n = 8) e mantidos em caixas 

plásticas (8 camundongos por caixa) em sala com temperatura ambiente controlada (21 

± 2 °C), água e ração (Purina®) ad libitum, sob ciclo claro/escuro de 12:12 h e trocas 

intercalares de serragem. Todos os procedimentos experimentais foram realizados entre 

as 7:00 h e 17:00 h e de acordo com as diretrizes de procedimentos sobre cuidados com 
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animais para uso em pesquisa e a Comssão de Ética da Universidade federal de Sergipe, 

as Normativas do CONCEA, 2008, da Lei 11.794  do Decreto 6.899 que estabelecem 

a  utilização de animais em atividades educacionais e das Diretrizes Brasileiras de 2016. 

Os animais submetidos à administração oral do óleo essencial da C. argyrophyllus e dos 

controles foram aclimatados no laboratório e submetidos a jejum de 16 h antes do 

experimento. Um coelho albino adulto (Oryctolagus cuniculus), pesando 

aproximadamente 2 kg, foi utilizado para o ensaio da atividade gástrica da H
+
,K

+
-

ATPase. Os experimentos foram realizados após a aprovação do protocolo pela 

Comissão de Ética Institucional (CEPA/UFS 41/2016) e foram realizadas de acordo 

com as diretrizes atuais para o cuidado de animais de laboratório. 

4.5 Avaliação da atividade gastroprotetora do óleo essencial da Croton 

argyrophyllus no modelo de úlcera induzida por etanol/HCl 

O experimento foi realizado de acordo com o método descrito por Mizui e 

Doteuchi (1983), com algumas modificações. Após 16 horas de jejum, os camundongos 

(n = 8/grupo) foram pré-tratados por via oral (v.o.) com o óleo essencial (1, 3 e10 

mg/kg), omeprazol (30 mg/kg) ou veículo (0,2% de Tween 80 em água destilada, 10 

mL/kg). Quarenta e cinco minutos após o pré-tratamento, todos os camundongos 

receberam 10 mL/kg de etanol a 60%/ácido clorídrico (HCl) a 0,3 M para indução da 

úlcera gástrica. Uma hora mais tarde, os animais foram anestesiados (3% de halotano) e 

eutanasiados por deslocamento cervical. Os estômagos foram removidos e abertos ao 

longo da curvatura maior e foram cuidadosamente lavados com água para remover os 

conteúdos gástricos e coágulos de sangue, para escaneamento subsequente. As imagens 

obtidas foram analisadas utilizando um software específico de domínio público, "Image 

J" (desenvolvido no NIA/EUA) para medir cada ponto da lesão. Os resultados foram 

expressos como a área total da lesão (mm
2
) e/ou área relativa de lesão (área ulcerativa 

total em relação à área total do estômago, %). 
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4.5.1 Análise histopatológica dos estômagos no modelo de úlcera induzida por 

etanol/HCl 

Para a análise histológica, as amostras do estômago dos animais submetidos à 

administração oral do etanol acidificado para indução de úlceras agudas, pré-tratados 

com o óleo essencial da C. argyrophyllus (1, 3 e 10 mg/kg), omeprazol (30 mg/kg) e 

veículo foram fixadas em formalina tamponada neutra a 10% por um período de 24 h. 

Posteriormente, as amostras passaram por banhos em álcool, xilol e parafina. O último 

ciclo foi conduzido para inclusão das amostras em parafina. Cortes de 5 µm de 

espessura foram realizados e os espécimes processados de acordo com a técnica 

histológica da hematoxilina-eosina (HE). Alterações da mucosa gástrica foram 

observadas e quantificadas (n = 8/grupo, 4 cortes histológicos/animal), como 

descamação e perda de vilosidades (desorganização) da superfície epitelial glandular, 

edema intersticial. Escores foram utilizados para determinar quantitativamente as 

alterações morfológicas ocorridas no tecido estomacal. Uma pontuação microscópica foi 

determinada para os seguintes parâmetros: (i) ruptura da região superficial da glândula 

gástrica com a perda de células epiteliais e (ii) edema intersticial. A intensidade da 

perda de células epiteliais e edema intersticial foram avaliadas como se segue, para cada 

critério: 0 - ausência; 1 - focal, limitado ao terço superior; 2 - focal, para além do terço 

superior; e 3 - difuso, no terço superior. As seções foram avaliadas por um patologista 

experiente sem conhecimento dos tratamentos. 

4.5.2 Avaliação dos mecanismos de ação gastroprotetor do óleo essencial da Croton 

argyrophyllus em úlcera induzida por etanol/HCl  

Em outro conjunto de experimentos, os animais foram pré-tratados 

intraperitonealmente com: (i) um antagonista de adrenorreceptor-α2, ioimbina (2 

mg/kg); (ii) um bloqueador de compostos sufidrilicos, N-etilmaleimida (NEM; 10 

mg/kg); (iii) um inibidor não-seletivo da sintase do NO (NOS), Nw-nitro-L-arginina 

cloridrato do éster metílico (L-NAME; 10 mg/kg); (iv) um anti-inflamatório não 

esteroidal, que inibe a síntese de PGE2, indometacina (10 mg/kg); (v) um bloqueador do 

canal KATP, glibenclamida (10 mg/kg); ou (vi) veículo (10 mL/kg). Todas as substâncias 

foram dissolvidas em 0,2% de Tween 80 em solução salina a 0,9%, com a exceção da 

indometacina que foi dissolvida em bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 5% em 0,9% de 

solução salina. Após 45 min, os camundongos receberam o óleo essencial (3 mg/kg; 

v.o.) ou veículo (0,2% de Tween 80 em água destilada; 10 mL/kg; v.o.). Quarenta e 
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cinco minutos mais tarde, a lesão gástrica foi induzida por instilação intragástrica de 

etanol/HCl (10 mL/kg; v.o.). A área total da lesão foi determinada após 1 hora, como 

descrita anteriormente. 

4.5.3 Determinação in vitro da atividade da H
+
,K

+
-ATPase 

O homogenato preparado a partir de mucosa gástrica de coelho foi usado para 

isolar microssomas gástricos. Tal como descrito por Kubo et al., 1995, a H
+
,K

+
-ATPase 

em microssomas foi obtida por ultracentrifugação e separação por gradiente. 

Posteriormente, uma mistura de reação contendo 50 µL de tampão Tris-HCl a 50 mM 

(pH 7,4), KCl a 20 mM, MgCl2 a 2,5 mM, ATP a 1 mM mais 100 µg da preparação de 

H
+
,K

+
-ATPase foi incubada a 37 °C por 20 min na presença ou ausência do veículo 

(DMSO a 0,5% em água), óleo essencial de C. argyrophyllus (1, 3, 10, 30 e 100 

µg/mL), omeprazol (100 µg/mL) ou ouabaína (100 µg/mL). O omeprazol foi incubado 

em tampão Tris-HCl a 50 mM (pH 5,5) até à sua protonação. A reação foi parada pela 

adição de 50 µL de ácido tricloroacético a 50% gelado. A atividade da ATPase foi 

quantificada medindo o fosfato inorgânico (Pi) liberado a partir da hidrólise de ATP 

(FISKE, SUBBAROW, 1925). Os experimentos foram realizados em triplicata e a 

atividade enzimática foi calculada utilizando o coeficiente de extinção molar de Pi (ε = 

11.000/M/cm) e expresso em micromolar de Pi por miligrama de proteína por minuto. 

4.5.4 Análise estatística 

Os resultados experimentais foram expressos como média ± erro padrão da 

média (EPM) de 8 animais por grupo. A avaliação estatística dos dados foi realizada 

utilizando uma análise de variância (ANOVA) one-way com teste posterior de 

Bonfferroni. A análise das alterações microscópicas foi realizada pelo teste de Kruskal-

Wallis para dados não paramétricos com teste posterior de Dunn, ambas as análises 

foram realizadas através do programa Instat, sendo utilizado o teste de normalidade 

Kolmogorov Smirnov, com valor de P > 0,10, todos os resultados passaram no teste de 

normalidade, com exceção dos resultados de escores da histologia. Valores de p < 0,05 

foram considerados estatisticamente significativos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise química do óleo essencial 

 

Trinta e um compostos do OE de C. argyrophyllus foram identificados; seus 

índices de retenção e composição em percentagem são dados na Tabela 1. Os principais 

componentes identificados no OE de C. argyrophyllus, de acordo com os seus índices 

de retenção (ADAMS, 2007) foram: biciclogermacreno (14,8%), (E)-cariofileno (8,0%), 

espatulenol (7,9%), β-felandreno (6,5%), mirceno (5,9%), germacreno B (4,9%), β-

elemeno (4,9%), α-pineno (4,6%) e δ-elemeno (4,4%). 

 

Tabela 1. Composição do óleo essencial das folhas de Croton argyrophyllus Kunth 

IRR exp. RRI lit. Compostos CG-FID (%) 

931 924 α-Tujeno   2,05 

938 932 α-Pineno   4,59 

977 969 Sabineno   2,01 

981 974 β-Pineno   2,03 

991 988 Mirceno   5,87 

1006 1002 α- Felandreno   0,45 

1013 1008 δ-3-Careno   3,49 

1032 1025 β- Felandreno   6,53 

1034 1026 1,8-Cineol   1,52 

1049 1044 E-β-Ocimeno   0,67 

1062 1054 γ-Terpineno   0,36 

1092 1086 Terpinoleno   1,23 
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IRR exp.: índice de retenção relativo, experimental; IRR lit.: índice de retenção 

relativo, a partir da literatura (Adams, 2007); %: percentual do composto; CG-

FID.: Cromatografia gasosa - Detector por Ionização de Chama em %). 

 

 

 

1102 1095 Linalool   0,70 

1182 1174 Terpineno-4-ol   0,61 

1343 1335 δ-Elemeno   4,35 

1398 1389 β-Elemeno   4,85 

1415 1417 (E)- Cariofileno   8,03 

1424 1434 γ-Elemeno   1,99 

1436 1442 6,9-Guaiadieno   0,88 

1452 1452 α-Humuleno   1,32 

1460 1458 Allo-aromadendreno   0,44 

1488 1484 Germacreno D   0,66 

1505 1500 Biciclogermacreno 14,82 

1549 1548 Elemol   1,66 

1559 1559 Germacreno B   4,94 

1577 1577 Espatulenol   7,91 

1581 1582 Óxido de Cariofileno   3,08 

1604 1600 Guaiol   1,93 

1605 1602 Ledol   1,06 

1660 1652 α-Eudesmol   2,40 

1675 1668 Trans-calamenen010-ol    0,17 

  Total identificado 92,60 
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5.2 Úlcera gástrica induzida por etanol/HCl 

 

No modelo de úlcera induzida por etanol/HCl, o tratamento dos animais com o 

óleo essencial de C. argyrophyllus promoveu uma inibição dose dependente (P <0,001) 

nas áreas total (51,0% e 82,5% nas doses de 3 e 10 mg/kg, respectivamente) e relativa 

(38,5%, 76,5% e 84,0% nas doses de 1, 3 e 10 mg/kg, respectivamente) de lesão, em 

comparação com o grupo tratado com o veículo (Fig. 3). O omeprazol (Omep; 30 

mg/kg) também reduziu significativamente os parâmetros de úlcera gástrica (82,3% e 

85,6% para as áreas de lesão total e relativa, respectivamente; P <0,001; Fig. 2). 
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Fig.3 O efeito preventivo do óleo essencial (OE) de Croton argyrophyllus na lesão 

gástrica induzida por etanol/HCl. Os camundongos foram tratados com veículo (0,2% 

de Tween 80 em água destilada; v.o.), OE da C. argyrophyllus (1, 3 e 10 mg/kg; v.o.) 

ou omeprazol (Omep; 30 mg/kg; v.o.) 45 minutos antes da administração de etanol a 

60%/HCl a 0,3 M (10 mL/kg). As áreas de lesão total (mm
2
) e relativa (%)foram 

determinadas após 1 h. Os resultados são apresentados como médias ± EPM (n = 

8/grupo). ANOVA one-way seguida pelo teste de Bonferroni. ***P <0,001 vs. grupo 

veículo; 
#
P <0,05 e 

###
P <0,001 vs. OE na dose de 10 mg/kg; 

+++
P <0,001 vs. OE nas 

doses de 3 e 10 mg/kg; 
&&&

P <0,001 vs. omeprazol. 
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5.3. Análise histopatológica do estômago dos animais submetidos à administração 

oral de etanol acidificado 

 

As lâminas histológicas dos estômagos dos animais submetidos à úlcera gástrica 

por etanol acidificado exibiram alterações compatíveis com lesão gástrica, expressas 

morfologicamente como descamação e perda da superfície epitelial glandular 

(desorganização) e edema intersticial. O grupo naive demonstra tecido gástrico sem 

alterações morfológicas, com epitélio gástrico preservado; o grupo veículo exibe intensa 

alteração na morfologia da mucosa gástrica como perda das células epiteliais (des3) e 

pronunciado edema da submucosa (ed3); o grupo omeprazol apresenta epitélio gástrico 

preservado (des1) e moderado edema da submucosa (ed2); o grupo OE da C. 

argyrophyllus na dose de 1 mg/kg demonstra leve desorganização das células epiteliais 

(des1) e intenso edema da submucosa (ed3); os grupos OE da C. argyrophyllus nas 

doses de 3 e 10 mg/kg exibem morfologia compatível com a normalidade (Figura 4).   

A análise quantitativa destas alterações revelou que o grupo veículo apresentou 

escores de desorganização do epitélio gástrico significativamente mais intensos que o 

grupo tratado com omeprazol (30 mg/kg) e com o OE da C. argyrophyllus  nas doses de 

1, 3 e 10 mg/kg (p<0,001, Tabela 2). Em relação a presença de edema da submucosa, 

somente os animais tratados com o OE da C. argyrophyllus nas doses de 3 e 10 mg/kg 

apresentaram-se compatíveis com a normalidade (grupo naive, não ulcerado) (Figura 4 e 

Tabela 2). 
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Fig.4 Avaliação histológica do efeito preventivo do óleo essencial (OE) de Croton 

argyrophyllus na lesão gástrica induzida por etanol/HCl.  (A) Avaliação 

macroscópica do efeito gastroprotetor do óleo essencial (OE) da Croton argyrophyllus 

no modelo de úlceras gástricas induzidas por etanol acidificado. (B) Seções histológicas 

representativas da mucosa gástrica coradas por Hematoxilina-Eosina (HE) em modelo 

de úlcera aguda induzida por etanol acidificado. (C) Seções histológicas representativas 

da submucosa gástrica coradas por Hematoxilina-Eosina (HE) em modelo de úlcera 

aguda induzida por etanol acidificado (grupo naive), com epitélio gástrico bastante 

preservado (des1) e leve edema da submucosa (ed1). des = desorganização; ed = edema. 

 

 

A B C 
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Tabela 2. Efeito do óleo essencial (OE) da Croton argyrophyllus sobre danos 

microscópicos induzidos por etanol/HCl na mucosa gástrica.  

Tratamento (v.o.) Dose 

(mg/kg) 

Desorganização(Escore 0-3) Edema 

(Escore 0-3) 

Naive - 0,0 (0,0-1,0)      0,0 (0,0-0,0) 

Veículo - 3,0 (2,0-3,0)
###

      3,0 (2,0-3,0)
 ###

 

OE 1 1,0 (0,0-2,0)***      3,0 (2,0-3,0) 

 3 1,0 (0,0-1,0)*** 1,0 (0,0-1,0)*** 

 10 1,0 (0,0-1,0)*** 1,0 (0,0-1,0)*** 

Omeprazol 30 1,0 (0,0-1,0)***      2,0 (1,0-2,0)* 

Os dados apresentados são medianas com escores mínimos e máximos entre parênteses. 

Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. 
###

P <0,001 vs. grupo naive (não ulcerado); 

*P <0,05 e ***P <0,001 vs. grupo veículo (quatro cortes histológicos de cada animal, n 

= 8/grupo). 

 

5.4 Mecanismos de ação gastroprotetor do óleo essencial de Croton argyrophyllus 

em úlcera induzida por etanol/HCl 

 

Posteriormente, para avaliar a contribuição de receptores α2-adrenérgico na ação 

de proteção do OE extraído a partir das folhas da C. argyrophyllus, os camundongos 

foram pré-tratados com ioimbina, que é um antagonista não seletivo de receptor α2-

adrenérgico. Como mostrado na Tabela 3, o efeito gastroprotetor do OE (3 mg/kg) foi 

diminuído (P <0,001) pelo pré-tratamento com ioimbina. 

A fim de avaliar a contribuição de mediadores gasosos no efeito protetor do OE 

de C. argyrophyllus, outros grupos de camundongos foram pré-tratados com NEM ou 

L-NAME. Na Tabela 3 podemos ver que o efeito gastroprotetor do OE (3 mg/kg) contra 

os danos gástricos induzidos por etanol/HCl foi inibido pelo pré-tratamento com NEM 

(P <0,001) e L-NAME (P <0,01). 

O potencial envolvimento de canais KATP no efeito do OE de C. argyrophyllus 

foi também considerado. Na Tabela 3 pode-se observar que a ação gastroprotetora do 
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OE (3 mg/kg) foi diminuída (P <0,001) pelo pré-tratamento de camundongos com 

glibenclamida. 

Adicionalmente, o potencial envolvimento de prostaglandinas no efeito do OE 

foi considerado. Na Tabela 3 pode-se verificar que o efeito gastroprotetor do OE de C. 

argyrophyllus (3 mg/kg) foi também inibido (P <0,001) pelo pré-tratamento dos animais 

com indometacina. 

Tabela 3. Avaliação do papel de receptores α2-adrenérgicos, compostos 

sulfidrílicos, óxido nítrico, prostaglandinas e canais de KATP sobre o efeito 

gastroprotetor do óleo essencial (OE) de Croton argyrophyllus contra a lesão 

gástrica induzida por etanol/HCl em camundongos 

Pré-tratamento (i.p.) Tratamento (v.o.) Área total da lesão (mm
2
) 

Salina (0,2% Tween 80) Água destilada (0,2% Tween 80)        49,89 ± 4,50 

 OE (3 mg/kg)        21,27 ± 2,11*** 

Ioimbina (2 mg/kg) Água destilada (0,2% Tween 80)        79,71 ± 4,35** 

 OE (3 mg/kg)        54,19 ± 5,42
###

 

NEM (10 mg/kg) Água destilada (0,2% Tween 80)        99,33 ± 2,25*** 

 OE (3 mg/kg)        52,23 ± 4,48
###&&&

 

L-NAME (10 mg/kg) Água destilada (0,2% Tween 80)        76,27 ± 2,68** 

 OE (3 mg/kg)        42,98 ± 3,77
##&&&

 

Glibenclamida (10 mg/kg) Água destilada (0,2% Tween 80)        73,10 ± 3,45** 

 OE (3 mg/kg)        53,17 ± 8,00
###

 

Salina (5% NaHCO3) Água destilada (0,2% Tween 80)        51,05 ± 4,67 

 OE (3 mg/kg) 18,03 ± 2,37
+++

 

Indometacina (10 mg/kg) Água destilada (0,2% Tween 80)        71,77 ± 2,80
+++

 

 OE (3 mg/kg)        43,36 ± 4,08
$$$&&&

 

NEM: N-etilmaleimida; L-NAME: Nw-nitro-L-arginina cloridrato de éster metílico. 

Resultados apresentados como média ± EPM (n = 8/grupo). A comparação estatística 

foi realizada utilizando ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. **P <0,01 e ***P 

<0,001 vs. salina (0,2% de Tween 80) + água destilada; 
##

P <0,01 e 
###

P <0,001 

vs.salina (0,2% de Tween 80) + OE; 
+++

P <0,001 vs. salina (5% de NaHCO3) + água 

destilada; 
$$$

P <0,001 vs. salina (5% de NaHCO3) + OE; 
&&&

P <0,001 vs. droga sozinha 

+ água destilada (na ausência do óleo essencial).  
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5.5. Avaliação do OE da C. argyrophyllus na atividade H
+
,K

+
-ATPase 

 

 A figura 5 apresenta o efeito in vitro do OE sobre a atividade H
+
,K

+
-ATPase em 

uma preparação microssomal gástrica a partir de estômago de coelho. O OE nas 

concentrações de 10, 30 e 100 µg/mL foi capaz de diminuir a liberação de fosfato 

inorgânico em 37,0%, 80,5% e 76,8%, respectivamente (P<0,01). O omeprazol (inibidor 

da H
+
,K

+
-ATPase) também foi capaz de diminuir a atividade da bomba de prótons em 

63,3% (P <0,001), enquanto a ouabaína (inibidor de Na
+
,K

+
-ATPase) não alterou a 

atividade enzimática. 
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Figura 5. O efeito in vitro do óleo essencial (OE) da C. argyrophyllus na atividade 

H
+
,K

+-
ATPase. A enzima foi incubada com veículo (0,5% de DMSO em água), OE (1, 

3, 10, 30 e 100 μg/mL), omeprazol (Omep; 100 μg/mL) ou ouabaína (Ouab; 100 μg/mL 

). ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
**

P<0,01 e 
***

P<0,001 vs. grupo veículo; 

#
P<0,05 e 

##
P<0,01 vs. grupo OE na concentração de 10 μg/mL; 

++
P<0,01 e 

+++
P< 0,001 

vs. grupos OE nas concentrações de 30 e 100 μL/mL; 
&&

P<0,01 e 
&&&

P<0,001 vs. grupo 

omeprazol. Pi = fosfato inorgânico. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Vários estudos têm demonstrado diversos efeitos biológicos da C. argyrophyllus 

como a atividade anti-inflamatória e antioxidante ( RAMOS et al., 2013) e a atividade 

antinociceptiva (RAMOS et al., 2017).  Entretanto, este trabalho foi o primeiro a 

demonstrar o efeito gastroprotetor do óleo essencial da C. argyrophyllus, utilizando o 

modelo de úlcera induzida por etanol/ácido clorídrico e possíveis mecanismos de ação 

subjacentes a este efeito em camundongos e a ação antissecretória via avaliação da 

atividade da bomba H
+
,K

+
-ATPase in vitro. 

A atividade gastroprotetora e os mecanismos de ação do OE foram avaliados 

através da indução da úlcera gástrica por etanol acidificado em camundongos, sendo 

este um modelo clássico de promoção de lesões gástricas em animais para avaliação da 

fisiopatologia e a prospecção de novas substâncias que tratem ou revertam totalmente o 

quadro ulcerativo, uma vez que este representa uma das mais comuns causas de úlcera 

gástrica em seres humanos (HAMEDI et al., 2015).  

O etanol promove o surgimento de lesões necróticas na mucosa gástrica de 

origem multifatorial e quando se adiciona o HCl, um agente tóxico que age diretamente 

sobre as células epiteliais da mucosa gástrica, provoca-se uma ação sinérgica sobre os 

efeitos deletérios do etanol, iniciando as lesões em poucos minutos após sua 

administração oral, devido a capacidade de penetração rápida deste na mucosa 

(BUJANDA, 2000). O etanol acidificado propicia a liberação, de maneira direta ou 

indireta, de substâncias vasoativas e provoca lesão endotelial superficial e profunda na 

mucosa gástrica. Os efeitos do etanol sobre o estômago variam desde a influência sobre 

a secreção de ácido e esvaziamento gástrico, como a capacidade de alterar os 

mecanismos de proteção da mucosa gástrica diminuindo a barreira formada pela camada 

de muco-bicarbonato e antioxidantes, diminuindo também a irrigação sanguínea local e 

as PGs (LAINE et al., 1988; SZABO et al., 1985; SZABO et al., 1987). 

O óleo essencial da C. argyrophyllus, neste modelo de úlcera induzida por etanol 

acidificado, promoveu inibição significativa e de maneira dose-dependente tanto na área 

total como na área relativa das lesões ulcerativas quando comparadas ao veículo, 

demonstrando que este OE possui efeito gastroprotetor sobre a mucosa gástrica. O 

omeprazol, como esperado, também promoveu diminuição significativa das áreas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamedi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742312
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ulceradas, de forma semelhante ao OE nas maiores doses. Este efeito gastroprotetor do 

OE da C. argyrophyllus provavelmente está relacionado à presença de terpenos no 

mesmo, uma vez que estudos anteriores avaliaram o efeito gastroprotetor e 

antiulcerogênico de alguns terpenos que também estão presentes neste OE. Pinheiro et 

al. (2016), por exemplo, avaliaram e comprovaram o efeito antiulcerogênico do α–

pineno no modelo de úlcera induzida por etanol. Bonamin et al. (2014) demonstraram a 

atividade antiulcerogênica e os efeitos antioxidantes do monoterpeno β-mirceno, 

presente no óleo essencial da Citrus aurantium. 

Em estudo realizado por Esteves et al. (2005) foram investigadas as atividades 

biológicas do óleo essencial das folhas de Sylvestris casearia, que assim como o OE da 

C. argyrophyllus, apresenta o biciclogermacreno como um dos principais constituintes, 

constatando-se que o mesmo foi capaz de inibir 90% da úlcera gástrica induzida por 

estresse em ratos. Lima et al. (2012) realizaram uma pesquisa afim de investigar o 

potencial antiulcerogênico do óleo essencial da Piper aleyreanum C.DC, que possui em 

sua composição terpenos como β-pineno e β-elemeno, também presentes no OE 

investigado neste estudo, sendo possível a observação de um efeito gastroprotetor dose-

dependente, semelhante aos encontrados nesta pesquisa. 

Muitos compostos de origem vegetal possuem potentes atividades biológicas que 

estão direta ou indiretamente relacionadas à gastroproteção. Algumas dessas atividades 

são observadas em produtos naturais que possuem em sua constituição alguns dos 

compostos presentes no OE avaliado neste estudo. A atividade antimicrobiana, 

anticitotóxica e antioxidante são exemplos dessas atividades biológicas investigadas por 

outros pesquisadores.  

A atividade antimicrobiana é a capacidade de inibir o crescimento de bactérias 

como a H. pylori, por exemplo, que possui ampla relação com o surgimento da úlcera 

gástrica uma vez que a mesma é capaz de produzir enzimas tóxicas, tais quais, urease, 

lipase e proteases, alterando as defesas do epitélio gástrico (LIMA; RABENHORST, 

2009). Esta atividade foi investigada por Athikomkulchai et al. (2015), num estudo no 

qual utilizou-se um OE da Croton oblongifolius que apresenta em sua constituição 

terpenos também encontrados no OE estudado nesta pesquisa, tais como mirceno e 

germacreno. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Athikomkulchai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26434141
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A atividade anticitotóxica dos compostos naturais confere uma capacidade 

protetora para as células gástricas uma vez que a citoproteção ocorre por diferentes 

mecanismos, por exemplo, a contínua síntese de PGs para manutenção da integridade da 

mucosa e proteção contra agentes ulcerogênicos. Esta atividade é comumente 

relacionada à presença de terpenos naturais, como é o caso do biciclogermacreno, 

principal composto identificado neste óleo essencial, cuja ação citoprotetora foi 

comprovada por DURÁN-PEÑA et al. (2015).  

Em estudo realizado por Da Silva et al. (2016) avaliou-se as atividades 

biológicas da Piper aequale Vahl, sendo identificada em sua composição alguns dos 

compostos que também são encontrados no óleo essencial da C. argyrophyllus como o 

δ-elemeno, β-pineno, α-pineno e biciclogermacreno, sendo comprovada as atividades 

antioxidante e anticitotóxica, sendo estas atribuídas aos terpenos já citados 

anteriormente.  

Barreto et al. (2016) realizaram um estudo que comprovou a atividade anti-

inflamatória da Stachys lavandulifolia Vahl, que apresenta como um de seus principais 

constituintes o biciclogermacreno. A atividade anti-inflamatória relaciona-se com o 

efeito gastroprotetor conferido aos terpenos uma vez que a inflamação promove a 

liberação de mediadores inflamatórios e citocinas pró-inflamatórias, entre outras 

substâncias, responsáveis por promover danos à mucosa gástrica. A gastroproteção 

promovida pelo efeito anti-inflamatório ocorre devido a vários mecanismos de ação, 

como manutenção da síntese de PGs, as quais possuem um importante papel na 

manutenção da homeostase do trato gastrointestinal uma vez que são responsáveis por 

controlar o fluxo sanguíneo, a produção de muco/bicarbonato e a secreção ácida, entre 

outros (SZABO, 2014). 

É sabido ainda que as enzimas antioxidantes possuem a capacidade de 

neutralizar o estresse oxidativo que ocorre pela produção excessiva e/ou diminuição da 

eliminação de espécies reativas de oxigênio (EROS), contribuindo para que ocorram 

danos celulares. As EROS induzem dano tecidual por estimulação da peroxidação 

lipídica, aumento da produção de mediadores e citocinas pró-inflamatórias (GYIRES et 

al., 2015). Um dos principais mecanismos de defesa estomacal contra o ácido gástrico é 

o óxido nítrico, secreção de muco gástrico e bicarbonato, aumento do fluxo sanguíneo, 

produção de PGs, mecanismos antioxidantes e renovação das células epiteliais 

(TYTGAT, 2011). Em estudo realizado por Silva et al. (2015), o óleo essencial de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dur%C3%A1n-Pe%C3%B1a%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
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lavanda que apresenta vários terpenos encontrados no OE da C. argyrophylus como α-

pipeno, β-pipeno e α-felandreno apresentou esta atividade.  

Através da análise histopatológica do estômago dos animais foi possível 

observar que o OE da C. argyrophyllus protegeu a mucosa gástrica dos efeitos 

deletérios do etanol acidificado quando comparado ao grupo veículo. Desta maneira o 

efeito gastroprotetor do OE pode ser devido a sua atuação através de vários mecanismos 

de proteção, como agente antioxidante (MORAIS, 2006; RAMOS et al., 2013), anti-

inflamatório (RAMOS et al., 2013) e anticitotóxico (ARAÚJO et al., 2014), visto que o 

mesmo possui todas as atividades biológicas citadas já comprovadas. 

Para avaliação dos possíveis mecanismos antiulcerativos do OE de C. 

argyrophyllus em úlcera induzida por etanol acidificado utilizou-se ioimbina, L-NAME, 

glibenclamida, indometacina e NEM. 

A ioimbina é um antagonista α2-adrenérgico não seletivo. Os α2-adrenoceptores 

são amplamente distribuídos no trato gastrointestinal, desempenhando um papel crucial 

na modulação pré-sináptica do SNC, reduzindo a liberação de ACh e, 

consequentemente, inibindo a secreção ácida (ZÁDORI et al., 2011). Com a utilização 

da ioimbina pôde-se verificar que o pré-tratamento dos animais com este antagonista foi 

capaz de diminuir o efeito gastroprotetor do OE de C. argyrophyllus, permitindo-nos 

inferir que este mecanismo está envolvido na gastroproteção desempenhada pelo OE da 

C. argyrophyllus. Em estudo realizado por JÚNIOR et al. (2014), no qual foi analisado 

a atividade gastroprotetora da C. campestris, a ioimbina também foi capaz de reverter a 

gastroproteção exercida pela C. campestris no referido estudo. 

O L-NAME, um inibidor não seletivo da NOS, quando administrado como pré-

tratamento em animais é capaz de inibir o efeito antiulcerogênico e de proteção do OE 

contra os danos gástricos induzidos por etanol/HCl, uma vez que o L-NAME prejudica 

a cicatrização da úlcera gástrica por inibir a síntese de NO. Efeito semelhante foi 

observado na pesquisa realizada por Bonamim et al., 2014, na qual o L-NAME foi 

capaz de diminuir a gastroproteção do β-mirceno, um terpeno também presente no OE 

da C. argyrophyllus.  

O óxido nítrico é um mensageiro inter- e intracelular que possui importantes 

funções fisiológicas e nos processos patológicos dentro da gastroenterologia, incluindo 

a motilidade do trato gastrointestinal, doenças malignas gastrointestinais, respostas 
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inflamatórias e regulação do fluxo sanguíneo (SHAH et al., 2004). Esta molécula é 

ainda reconhecida por sua capacidade de aumentar a secreção de muco alcalino ou 

gástrico, prevenir a ativação e adesão de neutrófilos ao endotélio vascular e inibir a 

secreção de ácido gástrico, permitindo assim gastroproteção (BRZOZOWSKI et al., 

2008). Além disso, o NO pode atuar estimulando a síntese de PGE2, responsável pela 

inibição da secreção de ácido e estimulação da secreção de bicarbonato (TAKEUCHI et 

al., 2011). 

As PGs inibem a ativação de mastócitos e a adesão de leucócitos ao endotélio 

vascular, estimulam a secreção de muco e bicarbonato, aumentam o fluxo sanguíneo da 

mucosa e aceleram a cicatrização da úlcera gástrica (TARNAWSKI et al., 2013). A 

indometacina, um anti-inflamatório não esteroidal inibidor da síntese de 

prostaglandinas, foi utilizada nesta pesquisa no pré-tratamento de camundongos, sendo 

observado que a mesma inibiu, pelo menos em parte, o efeito antiulcerogênico do OE da 

C. argyrophyllus, assim como foi determinado em estudo realizado por HIRUMA-

LIMA et al. (2002), que avaliaram a atividade gastroprotetora do OE da Croton 

cajucara. 

É sabido que os canais KATP estão envolvidos em uma variedade de funções 

fisiológicas do estômago e que a gastroproteção pode ser inibida por vários agentes, tais 

como a glibenclamida (PESKAR et al., 2002). Neste estudo, o envolvimento de canais 

de KATP no efeito do óleo essencial foi avaliado utilizando-se a glibenclamida, um 

bloqueador destes. Pôde-se notar que a ação gastroprotetora do OE foi inibida pelo pré-

tratamento com este bloqueador, indicando assim uma participação ativa deste 

mecanismo na gastroproteção exercida pelo óleo essencial da C. argyrophyllus, sendo 

estes resultados semelhantes aos encontrados por Rozza et al. (2013) em estudo no qual 

a glibenclamida antagonizou significativamente o efeito gastroprotetor do mentol. 

A contribuição dos grupamentos sulfidrílicos na gastroproteção exercida pelo 

OE da C. argyrophyllus foi avaliada através do pré-tratamento de camundongos com 

NEM, um composto bloqueador desses grupamentos. 

Os grupamentos sulfidrilas, presentes em diversas moléculas, como no GSH por 

exemplo, atuam como enzimas antioxidantes capazes de neutralizar o estresse oxidativo 

causado pela produção excessiva e/ou diminuição da eliminação de EROS. Uma 

diminuição da atividade da enzima SOD e da concentração de GSH contribui 



36 
 

significativamente para que ocorram danos celulares. As EROS podem induzir dano 

tecidual por promoção da peroxidação lipídica, aumento da produção de mediadores e 

citocinas pró-inflamatórias (GYIRES et al., 2015). Os resultados encontrados neste 

trabalho demonstraram que o pré-tratamento dos camundongos com o NEM foi capaz 

de diminuir a gastroproteção promovida pelo OE da C. argyrophyllus, o que nos leva a 

acreditar que os terpenos presentes neste OE atuam também por esta via. Em pesquisa 

realizada por Rozza et al. (2013), o mentol também teve sua gastroproteção revertida 

quando os animais foram pré-tratados com NEM.  

A fim de avaliarmos possível ação antissecretória do OE da C. argyrophyllus, 

em adição à sua propriedade gastroprotetora, ensaio adicional foi realizado in vitro 

utilizando microssomas da mucosa gástrica de coelho A avaliação do OE da C. 

argyrophyllus sobre a atividade da H
+
,K

+
-ATPase demonstrou que o mesmo foi capaz 

de diminuir a liberação de fosfato inorgânico a partir da concentração de 10 µg/mL e de 

forma concentração-dependente.  

O pilar da produção de ácido no estômago é a secreção de íons de hidrogênio 

pelas células parietais da mucosa gástrica. Cada íon hidrogênio é trocado por um íon 

potássio pela bomba de H
+
,K

+
-ATPase. Estas bombas de prótons são inibidas pelos 

inibidores das bombas de prótons sendo esta ação a que produz o efeito clínico desejado 

da supressão da secreção de ácido gástrico (SYED NAQVI, 2016). 

Todos os inibidores da bomba de prótons são derivados de benzimidazol, um 

composto farmaceuticamente inativo que necessita do ambiente ácido do canalículo 

secretor das células parietais estimuladas, com um pH de aproximadamente 1,0, para ser 

convertido em compostos de sulfonamida catiônicos tetracíclicos que se ligam 

covalentemente a resíduos de cisteína na subunidade alfa da molécula de enzima H
+
,K

+
-

ATPase, inibindo assim a produção de ácido (SYED NAQVI, 2016). 

 

 

 

 

 



37 
 

7 CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados neste estudo demonstram que o OE da C. 

argyrophyllus possui atividade gastroprotetora, através do envolvimento dos receptores 

α2-adrenérgico, óxido nítrico, prostaglandinas, canais de KATP e grupamentos 

sufidrilicos. A avaliação in vitro do OE da C. argyrophyllus também demonstrou 

capacidade de inibir a atividade da bomba de prótons. Os achados deste trabalho 

indicam que o OE da C. argyrophyllus pode ser utilizado na prevenção e tratamento de 

úlceras gástricas e poderá ser de grande interesse para a indústria farmacêutica para o 

desenvolvimento de novas substâncias para o tratamento de afecções gástricas. É de 

interesse de nosso grupo continuar os estudos do efeito gastroprotetor do OE da C. 

argyrophyllus isolando o Biciclogermacreno, principal constituinte do OE da C. 

argyrophyllus estudada neste trabalho para investigar suas atividades biológicas e 

patentear a descoberta do efeito gastroprotetor do OE da C. argyrophylles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ADAMS, R.P. Identification of essential oil by Gas Chromatography/Mass 

Spectroscopy. Allured Publishing Corporation, ed. 4, 2007. 

ADEYEMI, O.O.; YEMITAN O.K.; TAIOW A.E. Neurosedative and muscle-relaxant 

activies of ethyl acetate extract of Baphia nítida. AFZEL. J. Ethnopharmacol., v. 106, 

n.3, p.312-316, 2006. 

ALBUQUERQUE, U.P.; MEDEIROS, P.M.; ALMEIDA, A.L.S.; MONTEIRO, J.M.; 

FREITAS,E.M.L.; GOMES, J.M.; SANTOS, J.P. J. Ethnopharmacol. v. 114, p. 325, 

2007.  

AL-JIBOURY H.; KAUNITZ J.D. Gastroduodenal mucosal defense. Curr Opin 

Gastroenterol. v. 28 n. 6, p.594-601, 2012.  

ALUMETS, J.; EKELUND, M.; HANKANSON, R.; HENDENBRO, J.; REHFELD, 

J.F.; SUNDLER, F.; VALLDREN, S. Gastric acid response Pylorus ligation in rats: is 

gastrina or histamine involved? The Journal of Physiology, v. 323 p.145-156, 1982. 

AMORIM M.M.; PEREIRA J.O.; MONTEIRO K.M.; RUIZ A.L.; CARVALHO 

J.E.; PINHEIRO H.; PINTADO M. Antiulcer and antiproliferative properties of spent 

brewer's yeast peptide extracts for incorporation into foods. Food Funct. v. 18 n.7(5) 

p.2331-7, , 2016. 

ARAKAWA, T.; WATANABE, T.; TANIGAWA, T.; TOMINAGA, K.; FUJIWARA, 

Y.; MORIMOTO, K. Quality of ulcer healing in gastrointestinal tract: its 

pathophysiology and clinical relevance. World J. Gastroenterol. V. 18, p. 4811–4822, 

2012. 

ARAUJO, S.S.; SANTOS, M.I.S.; DIAS, A.S.; FERRO, J.N.S.; LIMA, R.N.; 

BARRETO, E.O. CORRÊA, B.S.; LAUNTON-SANTOS, S.; SHAN, A.Y.K.; ALVES, 

P.B.; SANTANA, A.E.G.; THOMAZZI, S.M.; ANTONIOLLI, A.R.; ESTEVAM, C.S. 

Chemical composition and cytotoxity analysis of the essential oil from leaves of Croton 

argyrophyllus kunth. Journal of essential Oil Research. V. 26, p. 446-451, 2014. 

ATHIKOMKULCHAI, S.; TADTONG, S,; RUANGRUNGSI 

N,; HONGRATANAWORAKIT, T. Chemical Composition of the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Jiboury%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22954689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22954689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22954689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22954689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amorim%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monteiro%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruiz%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pintado%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27125503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Athikomkulchai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26434141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tadtong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26434141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruangrungsi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26434141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruangrungsi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26434141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hongratanaworakit%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26434141


39 
 

Essential Oil from Croton oblongifolius and its Antibacterial Activity against 

Propionibacterium acnes. Nat Prod Commun.  v. 10(8), p.1459-60, 2015.  

BALOGUN SO.; DAMAZO A.S,; de O. M. D.T.elicteres sacarolha A. St.- 

Hil. gastroprotective and possible mechanism of actions in experimental animals. J 

Ethnopharmacol.  v. 84, 166-176, 2015.  

BARRACHINA, M.D.; PANÉS, J.; ESPLUGUES, J.V. Role of nitric oxide in 

gastrointestinal inflammatory and ulcerative diseases: perspective for drugs 

development. Current Pharmaceutical Design. V. 7, p. 31–48, 2001. 

BARRETO, R.S.; QUINTANS, J.S.; AMARANTE, R.K.; NASCIMENTO, 

T.S.; AMARANTE RS.; BARRETO, A.S.; PEREIRA, E.W.; DUARTE, 

M.C.; COUTINHO, H.D.; MENEZES I.R.;, ZENGIN, G.; AKTUMSEK, 

A.; QUINTANS-JÚNIOR, L.J.. Evidence for the involvement of TNF-α and IL-1β in 

the antinociceptive and anti-inflammatory activity of Stachys lavandulifolia Vahl. 

(Lamiaceae) essential oil and (-)-α-bisabolol, its main compound, in mice. J. 

Ethnopharmacol.  v. 18, p. 191-9, 2016.  

BI W.P.; MAN, H.B.; MAN, M.Q.. Efficacy and safety of herbal medicines in 

treating gastric ulcer: a review, World J Gastroenterol. v. 20(45) p. 17020-8, 2014. 

BLANDIZZI, C.; NATALE, G.; COLUCCI, R.; CARIGNANI, D.; LAZZERI, G.; DEL 

TACCA, M. Characterization of α2-adrenoceptor subtypes involved in the modulation 

of gastric acid secretion. European Journal of Pharmacology, v. 278, p. 179-182, 1995. 

BONAMIM, F.; MORAES, T. M.; SANTOS, R.C.; KUSHIMA, H.; FARIA, F.M.; 

SILVA, M.A.; JUNIOR, I.V.; NOGUEIRA, L.; BAUAB, T.; BRITO, A.R.M.S.; da 

ROCHA L.R.M.; HIRUMA-LIMA, C.A. The effect of a minor constituent of essential 

oil from citrus aurantium: The role of β-myrcene in preventing peptic ulcer disease. 

Chemico-Biological Interactions v. 212, p.11-19, 2014. 

BONAMIN, F.; MORAES, T.M.; Dos SANTOS, R.C.; KUSHIMA, H.; FARIA, F.M.; 

SILVA, M.A.; JUNIOR, I.V.; Nogueira, L.; BAUAB, T.M.; SOUZA; BRITO, A.R.; da 

ROCHA, L.R.;, HIRUMA-LIMA, C.A. The effect of a minor constituent of essential oil 

from Citrus aurantium: the role of β-myrcene in preventing peptic ulcer disease. Chem 

Biol Interact. v. 5;212, p. 9-11, 2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26434141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balogun%20SO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25792014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Damazo%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25792014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Oliveira%20Martins%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25792014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25792014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25792014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barreto%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quintans%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amarante%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nascimento%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nascimento%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amarante%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barreto%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duarte%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duarte%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coutinho%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menezes%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zengin%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aktumsek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aktumsek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quintans-J%C3%BAnior%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27292196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27292196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bi%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25493014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Man%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25493014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Man%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25493014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25493014


40 
 

BRAGA R. Plantas do Nordeste: Especialmente do Ceará Editora Universitária-RN p. 

540, 1960. 

BRZOZOWSKI, T.; KONTUREK, P.C.; PAJDO, R.; PTAK-BELOWSKA, A.; 

KWIECIEN, S.; PAWLIK, M.; DROZDOWICZ, D.; SLIWOWSKI, Z.; 

BRZOZOWSKI, B.; KONTUREK, S.J.; PAWLIK, W.W. Physiological mediators in 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)- induced impairment of gastric 

mucosal defense and adaptation. Focus on nitric oxide and lipoxins. Journal of 

Physiology and Pharmacology. v. 59, p. 89–102, 2008. 

BUJANDA, L. The effects of alcohol consumption upon the gastrointestinal tract.  The 

American Journal of Gastroenterology vol. 95, n. 12, by am. Coll. Of gastroenterologyv. 

95, n.12, p. 3374-82, 2000. 

COELHO, L. Projetos Diretrizes: Úlcera Péptica. Associação Médica Brasileira e 

Conselho Federal de Medicina. Federação Brasileira de Gastroenterologia, p. 50-62, 

2003. 

COELHO-DE-SOUZA, A.N.; LAHLOU, S.; BARRETO, J.E.; YUM, 

M.E.; OLIVEIRA, A.C.; OLIVEIRA, H.D.; CELEDÔNIO, N.R.; FEITOSA, 

R.G.; DUARTE, G.P.; SANTOS, C.F.; ALBUQUERQUE, A.A.; LEAL-CARDOSO, 

J.H. Essential oil of Croton zehntneri and its major constituent anethole display 

gastroprotective effect by increasing the surface mucous layer. Fundam Clin 

Pharmacol.  v. 27(3), p. 288-98, 2013.  

COMPAGNONE, R.S.; CHAVEZ K.; MATEU, E.; ORSINI, G.; ARVELO, F.; 

SUÁREZ, A.I. Composition and cytotoxic activity of essential oils from Croton 

matourensis and Croton micans from Venezuela. Rec Nat Prod. v. 2, p. 101–8, 2010. 

CONSTANZO L.S. Fisiologia. 3ed. São Paulo, Elsevier. 2007. 

CORLETO, V.D.; FESTA, S.D.G.; ANNIBALE, B. Proton pump inhibitor therapy and 

potential long-term harm. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes obes. V. 21, p. 3–8, 2014.  

CRAVEIRO, A.A.; ANDRADE, C.H.S.; MATOS, F.J.A.; ALENCAR J.W. Anise-like 

flavor of Croton aff. zehntneri Pax et Hoffm. J Agric Food Chem. v.26, p. 772– 773, 

1978. 

CRONQUIST A. New York: Columbia University Press. An Integrated System of 

Classification of Flowering Plants; p. 1262, 1981. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bujanda%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11151864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coelho-de-Souza%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lahlou%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barreto%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yum%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yum%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Celed%C3%B4nio%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feitosa%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feitosa%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duarte%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Albuquerque%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leal-Cardoso%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leal-Cardoso%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22211386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22211386


41 
 

 CRUZ, M.C.S. Avaliação da atividade antifúngica de plantas utilizadas popularmente 

pela comunidade de Curitiba, município de Canindé de São Francisco-SE. 160f. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Núcleo de Pós-

Graduação em Estudos do Semi-Árido, Universidade Federal de Sergipe, Sergipe, 2002. 

DA SILVA J.K.; PINTO, L.C.; BURBANO, R.M.; MONTENEGRO, 

R.C.; ANDRADE E.H.; MAIA, J.G. Composition and cytotoxic and antioxidant 

activities of the oil of Piper aequale Vahl. v. 7;15(1), p. 174, 2016. 

DACHA, S.; RAZVI, M.; MASSAAD, J.; CAI, Q.;WEHBI, M. Hypergastrinemia., 

Gastroenterology.  v. 3, p. 201-208, 2015.  

DEFONESKA, A.; KAUNITZ JD. Gastroduodenal mucosal defense. Curr Opin 

Gastroenterol. Nov;26(6):604-10,  2010.  

DURÁN-PEÑA, M.J.; BOTUBOL, A. .JM.;, HANSON, J.R.; COLLADO, 

I.G.; HERNÁNDEZ-GALÁN, R. Biological activity of natural sesquiterpenoids 

containing a gem-dimethylcyclopropane unit. Nat Prod Rep. v.32(8), p. 1236-48, 2015.  

EBERT E., Gastrointestinal involvement in spinal cord injury: a clinical perspective. J. 

Gastrointest. Liver Dis., v. 21, p. 75–82, 2012. 

ERICSSON, P.; HAKANSON, R.; REHFELD, J.F.; NORLEN, P. Gastrin release: 

antrum microdialysis reveals a complex neural control. Regul Pept v. 161, p. 22–32, 

2010. 

ESTEVES, I
.;
 SOUZA, I.R.; RODRIGUES, M.; CARDOSO, L.G.; SANTOS, 

L.S.; SERTIE, J.A.; PERAZZO, F.F.; LIMA, L.M.; SCHNEEDORF, J.M.;,BASTOS, 

J.K.; CARVALHO, J.C. Gastric antiulcer and anti-inflammatory activities of the 

essential oil from Casearia sylvestris Sw. J Ethnopharmacol. v. 101(1-3) p.191-6, 2005.  

EUGUCHI, S.; KAWANO, T.; YINHUA; TANAKA, K.; YASUI, S.; MAWATARI, 

K.; TAKAHASHI, A.; NAKAYA, Y.; OSHITA, S.; NAKAJO, N. Effects of 

prostaglandina El on vascular ATP-Sensitive potassium channels. J. Cardiovasc. 

Pharmacol., v. 50, n.6, p.686-691,  2007. 

FATTORUSSO, E.; TAGLIALATELA-SCAFATI, O.; CAMPAGNUOLO, C.; 

SANTELIA, F.U.; APPENDINO, G.; SPAGLIARDI, P. Diterpenoids from Cascarilla 

(Croton eluteria Bennet). J. Agric. Food Chem. v. 50, p..5131–8, 2002.  

FELDMAN, H. Gastric and secretion: still relevant? The American Journal of 

gastroenterology. v. 108(3), p. 347-52, 2013. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Silva%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinto%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burbano%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montenegro%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montenegro%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrade%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maia%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27717404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=deFoneska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20948371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20948371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20948371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20948371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dur%C3%A1n-Pe%C3%B1a%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Botubol%20Ares%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collado%20IG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collado%20IG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hern%C3%A1ndez-Gal%C3%A1n%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25994531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esteves%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodrigues%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardoso%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sertie%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perazzo%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schneedorf%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bastos%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bastos%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15994044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bicyclogermacrene+gastric+ulcer


42 
 

FELLENIUS, E.; BERGLINDH, T.; SACHS, G.; OLBE, L.; ELANDER, B.; 

SJOSTRAND, S.E.; WALLMARK, B. Substituted benzimidazoles inhibit gastric acid 

secretion by blocking (H+/K+) ATPase. Nature, v. 290, p. 159-161, 1981. 

FISKE, C.H.; SUBBARO, Y. The colorimetric determination of phosphorus, J. Biol. 

Chem. v. 66, p. 375-392, 1925. 

FONTENELLE, R.O.S.; MORAIS, S.M.; BRITO, E.H.S.; BRILHANTE, R.S.N.; 

CORDEIRO, R.A.; NASCIMENTO, N.F.R.; KERNTOPF, M.R.; SIDRIM, J.J.C.; 

ROCHA, M.F.G. Antifungal activity of essential oils of Croton species from the 

Brazilian Caatinga biome. J. Appl Microbiol v. 104,p. 1383–1390, 2008.  

GANONG, W.F.Review of medical physiology. ed. 21 San Francisco: Lange Medical 

Books, 2003. 

GIANG, P.M.; SON, P.T.; LEE, .J.; OTSUKA, H. Four ent-kaurane-type diterpenoids 

from Croton tonkinensis Gagnep. Chem Pharm Bull v. 52, p:879–82, 2004.  

GISBERT, J.P.; CALVET, X,.; COSME, A. Long-term follow-up of 1,000 patients 

cured of helicobacter pylori infection following an episode of peptic ulcer bleeding am j 

gastroenterol. v. 107, n. 8 p. 1197–1204, 2012.  

GROENEN, M.J.; KUIPERS, E.J.; HANSEN, B.E.; OUWENDIJK, R.J. Incidence of 

duodenal ulcers and gastric ulcers in a Western population: back to where it started. Can 

J Gastroentero. v. 23, p. 604-608, 2009. 

GUIMARÃES, E.V.; MARGUET, C.; CAMARGOS, P.A.M. Tratamento da doença do 

refluxo gastroesofágico, Jornal de Pediatria. v. 82(5), p. s133-s145, 2006. 

GYIRES, K.; MÜLLNER, K.; FÜRST, S.; RÓNAI, A.Z. Alpha-

2 adrenergic and opioid receptor-mediated gastroprotection. J Physiol Paris.  v.94(2), p. 

117-21, 2000. 

GYIRES, K.; TOTH, V.E.; ZADORI, Z.S. Gastric mucosal protection: from the 

periphery to the central nervous system. J. Physiol Pharmacol.  v. 66 (3), p.319-29, 

2015.  

GYIRES, K.;, TOTH , V.E.;, ZADORI, Z.S.;. gastric mucosal protection: from the 

periphery to the central nervous system. J. of physiology and pharmacology. v. 66, n. 3, 

p. 319-329, 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyires%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10791692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BCllner%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10791692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%C3%BCrst%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10791692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%C3%B3nai%20AZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10791692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Gyires+K%2C+Mullner+K%2C+Furst+S%2C+Ronai+AZ.+%CE%B1-2+adrenergic+and+opioid+receptor-mediated+gastroprotection.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyires%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toth%20VE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zadori%20ZS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084214


43 
 

HAM, M.; KAUNITZ, J.D. Gastroduodenal defense. Curr Opin Gastroenterol.  v. 23(6) 

p. 607-16, 2007. 

HAMEDI, S.; ARIAN, A.A.; FARZAEI, M.H. Gastroprotective effect of aqueous stem 

bark extract of Ziziphus jujuba L. against HCl/Ethanol-inducedgastric mucosal injury in 

rats. J Tradit Chin Med.  v. 35(6), p. 666-70, 2015. 

HIRUMA-LIMA, C.A.; GRACIOSO, J.S.;  BIGHETTI, E.J.B.; GRASSIKASSISSE, 

D.M.; NUNES, D.S.; SOUZA-BRITO, A.R.M. Effect of essential oil obtained from 

Croton cajucara Benth. on gastric ulcer healing and protective factors of the gastric 

mucosa. Phytomedicine. v. 9, p. 523–529, 2002. 

HOOGERWERF, W.A.; PASRICHA, P.J. Agentes usados para o controle da acidez 

gástrica e no tratamento de úlceras pépticas e da doença do refluxo gastresofágico. In: 

BRUNTON, L. L. et al (Edt.). Goodman & Gilman manual de farmacologia e 

terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

HUANG, C.C.; CHEN, Y.M.; WANG, D.C.; CHIU, C.C.; LIN, W.T.; HUANG, C.Y.; 

HSU, M.C. Cytoprotective Effect of American Ginseng in a Rat Ethanol Gastric Ulcer 

Model. v. 19, p. 316-326, 2014. 

HUANG, M.;  ABEL, M.; SOHRABI, R.; PETRI, J.; HAUPT, I.; COSIMANO, J.; 

GERSHENZON, J.; THOLL, D.Variation of herbivore-induced volatile terpenes among 

Arabidopsis ecotypes depends on allelic differences and subcellular targeting of two 

terpene synthases, TPS02 and TPS03. Plant Physiol. v. 153(3), p. 1293-310, 2010. 

INOTAI, A.; HANKÓ, B.; MÉSZÁROS, A. Trends in the non-steroidal 

antiinflammatory drug market in six Central-Eastern European countries based on retail 

information. Pharmacoepidemiol Drug Saf. v. 19, p.183–190, 2010. 

JÚNIOR, F.E.B.; OLIVEIRA, D.R.; BOLIGON, A.A.; ATHAYDE, M.L.; KAMDEM, 

J.P.; MACEDO, G.E.; SILVA, G.F.; MENEZES, I.R.A.; COSTA, J.G.M.; 

COUTINHO, H.D.M.; KERNTOPF, M.R.;POSSER, T. Protective effects of Croton 

campestris A. St-Hill in different ulcer models in rodent: evidence for the involvement 

of nitric oxide and prostaglandins. J. Ethnopharmacol. v. 153, p. 469-477, 2014.  

KANGWAN, N.;PARK,  J.M.;KIM, E.H.;  HAHM, K.B. Quality of healing of 

gastriculcers: natural products beyond acid suppression, World J. Gastrointest. 

Pathophysiol. V. 5, p. 40-47, 2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ham%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17906436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17906436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamedi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arian%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farzaei%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26742312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Variation+of+Plant+Physiol.%2C+v.+153%2C+p.+1293-1310%2C+2010.


44 
 

KUBO, K.; UEHARA, A.; KUBOTA, T.; NOZU, T.;, MORUYA, M.; WATANABE, 

Y. Effects of ranitidine on gastric vesicles containing H+, K+-ATPase adenosine 

triphosphatase in rats, Scand. J. Gastroenterol. v. 30(10), p. 944-51, 1995.   

KUO, P.C.; SHEN, Y.C.; YANG, M.L.; WANG, S.H.; THANG, T.D,; DUNG, 

N.X,; CHIANG, P.C.; LEE, K.H.; LEE, E.J.; WU, T.S. Crotonkinins A and B and 

related diterpenoids from Croton tonkinensis as anti-inflammatory and antitumor 

agents. J. Nat Prod. v. 70(12), p. 1906-9, 2007. 

LAINE, L. Approaches to nonsteroidal anti-inflammatory drug use in the high-risk 

patient. Gastroenterology. v. 120, p. 594–606, 2001.  

LAINE, L.; WeINSTEIN, W.M. Histology of alcoholic hemorrhagicsgastrits: a 

prospective evaluation. Gastroentetology. v. 94, p.1254-1262, 1988.  

LEWIS. D.A.; HANSON, P.J. Anti-ulcer Drugs of Plant Origin. Elsevier Science 

Publishers. v. 28, p. 201-231, 1991. 

LIMA P.V.; RABENHORST H.B.S.; Genes Associados à virulência de Helicobacter 

pylori. Revista Brasileira de Cancerologia. v. 55(4), p. 389-396, 2009. 

LIMA, D.K.
;
 BALLICO, L.J.; ROCHA, F.L.; GONÇALVES, H.P.; de SOUZA, 

L.M.; IACOMINI, M.; WERNER, M.F.; BAGGIO, C.H.; PEREIRA, I.T.; da SILVA, 

L.M.; FACUNDO, V.A.: SANTOS, A.R. Evaluation of the antinociceptive, anti-

inflammatory and gastric antiulcer activities of the essential oil from Piper aleyreanum 

C.DC in rodents. J Ethnopharmacol. v. 142(1), p. 274-82, 2012 

LIMA, M.G.A.; MAIA, I.C.C.; SOUSA, B.D.; MORAIS, S.M.; FREITAS, S.M. Effect 

of stalk and leaf extracts from Euphorbiaceae species on Aedes aegypti (Diptera, 

Culicidae) larvae. Rev Inst Med Trop. v. 48, p.211–214, 2006. 

 LUFT, C.; LUNARDELLI A.;  AMARAL, R.H.; MELO, D.A.; DONADIO, 

M.V,; NUNES, F.B,; de AZAMBUJA, M.S,; SANTANA, J.C,; MORAES 

C.M,; MELLO, R.O,; CASSEL, E,; PEREIRA M.A.O.Jr.  Antioxidant, analgesic and 

anti-inflammatory effects of lavender essential oil. An Acad Bras Cienc.  v. 87(2), p. 

1397-408, 2015. 

 MAITY, P.; BISWAS, K.; ROY, S.; BANERJEE, R.K.; BANDYOPADHYAY, U. 

Smoking and the pathogenesis of gastroduodenal ulcer – recent mechanistic update. 

Molecular and Cellular Biochemistry, v. 253, p. 329–338, 2003. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuo%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thang%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dung%20NX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dung%20NX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiang%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18161942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lima%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballico%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha%20Lapa%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gon%C3%A7alves%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Souza%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Souza%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacomini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Werner%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baggio%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20IT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Silva%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Silva%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Facundo%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22588049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luft%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lunardelli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amaral%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melo%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donadio%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donadio%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nunes%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Azambuja%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santana%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moraes%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mello%20RO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247152


45 
 

MALFERTHEINER P.; SELGRAD. M.; BORNSCHEIN. Helicobacter pylori: clinical 

management. J. Curr Opin Gastroenterol. v. 28(6), p.608-14, 2012.  

MARIANO, L.N.; da SILVA, L.M.
;
 de SOUZA, P

.;
 BOEING, T

.;
 SOMENSI, 

L.B.; BONOMINI, T.J.; MONACHE, D.F.; CECHINEL, F.V.; de ANDRADE, 

S.F.; NIERO R. Gastroprotective xanthones isolated from Garcinia achachairu: Study 

on mucosal defensive factors and H+, K+-ATPase activity. Chem Biol Interact. v. 18, n. 

258, p. 30-39, 2016. 

MATSUI, S.; KASHIDA, H.; ASAKUMA, Y. Gastric ulcer, duodenal ulcer. Nihon 

rinsho v. 73, n. 7, p.1116–1122, 2015. 

MIZUI, T.;DOTEUCHI, M.Effect of polyamines on acidified ethanol-induced gastric 

lesions in rats, Jpn. J. Pharmacol. v. 33, p. 939-945, 1983. 

MORAIS, L.S.M.; CAVALCANTI, E.S.; BERTINI, L.M.; OLIVEIRA, 

C.L.; RODRIGUES, J.R.; CARDOSO, J.H. Larvicidal activity of essential 

oils from Brazilian Croton species against Aedes aegypti . J. Am Mosq Control 

Assoc. v. 22(1), p. 161-4, 2006.  

MOTAWI, T.K. ELGAWAD, A.H.M, SHAHIN, N.N. Gastroprotective effect of leptin 

in indomethacin induced gastric injury. J Biomed Sci. v. 15, p. 405–412, 2008.  

NOGUEIRA, L.M.; SILVA, M..;, SANTOS, S.M.;ALBUQUERQUE, J.F.; FERRAZ, 

I.C;; ALBUQUERQUE, T.T.; MOTA, C.R.; ARAÚJO, R.M.; VIANA, G.S.; 

MARTINS, R.D.; HAVT, A.: XIMENES, R.M. Antinociceptive Effect of the 

Essential Oil Obtained from the Leaves of Croton cordiifolius Baill. (Euphorbiaceae) in 

Mice. Evid Based Complement Alternat Med. v. 2015, 2015.  

OATES, P.J.; HAKKINEN, J.P. Studies on the mechanismof ethanol induced of human 

monocyte functions by acute etanol treatment: decreased tumor necrosis fator-R, 

interleukin-1 β and elevated interleukin-10, and transforming growth fator- β 

production. Alcoholism, Clinical. Experimental Research. v.20, p. 900-907, 1988. 

PALILEO, C.; KAUNITZ, J.D. Gastrointestinal defense mechanisms.  Curr Opin 

Gastroenterol. v. 27(6), p. 543-8; 2011.  

PINHEIRO, M.A.; MAGALHÃES, R.M.; TORRES, D.M.; CAVALCANTE, R.C.; 

MOTA, F.S.; OLIVEIRA, C.E.M.; MOREIRA, H.P.; LIMA, G.C.; ARAÚJO, P.C.; 

CARDOSO, J.H.; de SOUZA A.N.; DINIZ, L.R. Gastroprotective effect of alpha-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malfertheiner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23010682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selgrad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23010682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bornschein%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23010682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bornschein%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23010682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mariano%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Silva%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Souza%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boeing%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Somensi%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Somensi%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonomini%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delle%20Monache%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cechinel%20Filho%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Andrade%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Andrade%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niero%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27545833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morais%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavalcanti%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertini%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodrigues%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardoso%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16646345
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larvicidal+activity+of+essencial+oils+from+brazilian+croton
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larvicidal+activity+of+essencial+oils+from+brazilian+croton
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abd%20Elgawad%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18181030
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahin%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18181030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nogueira%20Lde%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Silva%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dos%20Santos%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Albuquerque%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferraz%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferraz%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Albuquerque%20TT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mota%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viana%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martins%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havt%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ximenes%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25821494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palileo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaunitz%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21897225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897225


46 
 

pinene and its correlation with antiulcerogenic activity of essential oils obtained from 

Hyptis species. Pharmacogn Mag. v. 11(41), p.123-30, 2015. 

RAMOS, J.M.O. Identificação dos constituintes químicos e estudo farmacológico do 

óleo essencial das folhas da Cróton Argyrophyllus Kunth. Dissertação (Doutorado em 

Ciências da Saúde) Univesidade Federal de Sergipe, São Cristóvão Brasil, 83f., 2011.  

RAMOS, J.M.O.; SANTOS, C. A.; SANTANA, D.G.; SANTOS, D.A.; ALVES, P.B.; 

THOMAZZI, S.M. Chemical constituents and potential anti-inflammatory activity of 

the essential oil from the leaves of Croton argyrophyllus Rev. bras. 

farmacogn. v.23, n.4  2013.   

RAMOS, J.M.O; SANTOS, C.A., SANTANA D.G., ANTONIOLLI, A.R.,SANTOS, 

D.A.,, ALVES, P.B., THOMAZZI, S.M. Impact of Croton argyrophyllus essential oil 

on behavioural models of nociception. On line: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.3343/full, 2016. 

ROBINSON, M. Proton pump inhibitors: update on their role in acidrelated 

gastrointestinal diseases. Int J Clin Pract. V.59, p. 709–715, 2005. 

RODRIGUES, P.A.; MORAIS, S.M.; SOUZA, C.M.; MAGALHÃES, D.V.; VIEIRA, 

I.G.P.; ANDRADE, GM.; RAO, V. S.; SANTOS, F.A. Gastroprotective effect 

of Byrsonima sericea DC leaf extract against ethanol-induced gastric injury and its 

possible mechanisms of action An. Acad. Bras. Ciênc. v.84, n.1, 2012. 

ROSANELI, C. F.; BIGHETTI, A. E.; ANTÔNIO, M. A.; CARVALHO, J. E.; 

SGARBIERI, V. C. Protective effect of bovine milk whey protein concentrate on the 

ulcerative lesions caused by subcutaneous administration of indomethacin. Journal of 

Medicinal Food. v. 7, p. 309-314, 2004.  

ROZZA, A.L.; HIRUMA-LIMA, C.A.; TAKAHIRA, R.K.; PADOVANI, C.R.; 

PELIZZON, C.H. Efect of menthol in experimentally induced ulcer: pathways of 

gastroprotection.  Chemico-Biological Interactions, v.206, p.272-278, 2013. 

SABER, A.; EMAD, K.; BAYUMI. 
 
Related Gastric Changes. Journal of Surgery. v. 

4, n. 2-1, p. 20-26, 2016.  

SACHS, G., SHIN, J. M., VAGIN, O., LAMBRECHT, N., YAKUBOV, I., & 

MUNSON, K. The Gastric H,K ATPase as a Drug Target: Past, Present, and Future. 

Journal of Clinical Gastroenterology. v. 41, n.2, p. 226–242, 2010. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ffj.3343/full
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=253


47 
 

SAHOO, S.K. ;  SAHOO,  H.B.;  PRIYADARSHINI, D.; SOUNDARYA, 

G.;  KISHORE, C.;K.; RAN, K.U. Antiulcer Activity of Ethanolic Extract of Salvadora 

indica (W.) Leaves on Albino Rats. J Clin Diagn Res. 2016 v. 10(9), p. 7-10,2016 . 

SALATINO, A.; SALATINO, M.L.F.; NEGRI. G. Traditional uses, chemistry and 

pharmacology of Croton species (Euphorbiaceae). J Brazil Chem Soc. v. 18, p.11–33, 

2007.  

SALIM, A.S. Sulfhydryl-containing agents: new approach to the problem of refractory 

peptic ulceration. Pharmacology, v. 46, p. 281–288, 1993. 

SANCHEZ-MENDOZA, M.E;, REYES-RAMÍREZ, A.; CRUZ, A.L.; MARTÍNEZ, 

J.L.;  RODRÍGUEZ-SILVERIO, J.; J. Bioassay-guided isolation of an anti-ulcer 

compound, tagitinin C, from Tithonia diversifolia: role of nitric oxide, prostaglandins 

and sulfhydryls. Molecules; v. 16, p. 665-74, 2011. 

SANTOS, G.K.N.; DUTRA, K.A.; LIRA, C.S.; LIMA, B.N.; NAPOLEÃO, T;H; 

PAIVA, P.M.G.; MARANHÃO, C.A.; BRANDÃO, S.F.; NAVARRO, D.M.A.F 

Effects of Croton rhamnifolioides essential oil on Aedes aegypti oviposition, larval 

toxicity and trypsin activity. Molecules. v. 19(10), p. 16573-87, 2014. 

SANIOTO SML. Secreções do Sistema gastrintestinal. In: Curi R, Procopio J. 

Fisiologia Básica. Rio de janeiro, Guanabara Koogan. p.625-644; 2009. 

SCHOPPAN, L.T.; GASTAL, C.V.; Plantas medicinais de um parque municipal de 

Porto Alegre, RS-Brasil, Caderno de Pesquisa. Sér Biol. V. 21, p. 31–45, 2009. 

SCHUBERT, M.L. Gastric secretion. Curr Opin Gastroenterol. v. 30(6), p.578-82; 

2014.  

SCHUBERT, M.L. Gastric secretion. Curr Opin Gastroenterol. v.27(6), p.536-42, 2011. 

SHAH, V.; LYFORD, G.; GORES, G.; FARRUGIA, G. Nitric oxide in gastrointestinal 

health and disease. Gastroenterology. v. 126, p. 903–913, 2004. 

SHAY, H. A simple for uniform production of gastric ulceration in rat. Gastroenterol. v. 

5, p. 43-61, 1945. 

SHUBERT, M.L.; PEURA, D.A. Control of gastric acid secretion in healf and disease. 

Gastroenterology, v.134, n. 7, p.1842- 1860, 2008. 

SILVA, A.C.A;LEMOSA, F.O.;, GOMES. M.T.R.; SALASB, C.E.; LOPES, M.T.P. 

Role of gastric acid inhibition, prostaglandins and endogenous-free thiol groups on the 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soundarya%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27790462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27790462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+Croton+rhamnifolioides+essential+oil+on+Aedes+aegypti+oviposition%2C+larval+toxicity+and+trypsin+activity
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schubert%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25211241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25211241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schubert%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25211241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gastric+scretion+schubert+2011


48 
 

gastroprotective effect of a proteolytic fraction from Vasconcellea cundinamarcensis 

látex. J. Pharm Pharmacol. v. 67(1), p. 133-41, 2015. 

 SILVA, F.W.; SOUZA, C. A.N.;, ALBUQUERQUE, A.A.;  VALE, O.C.
;
, Leal-

Cardoso, J.H. Essential oil of Croton zehntneri and its main constituent anethole block 

excitability of rat peripheral nerve. Planta Med. v.81(4), p.292-7, , 2015.   

SILVA, J.S.; SALES, M.F.; GOMES, A.P.; CARNEIRO-TORRES, D.S.  Sinopse das 

espécies de Croton L. (Euphorbiaceae) no estado de Pernambuco, Brasil. Acta Bot Bras, 

2010. 

SILVA-FILHO, F.A.; BRAZ-FILHO, R.; SILVEIRA, E.R.;LIMA, M.A.S. Structure 

elucidation of casbane diterpenes. v. 49(6),  p.370-373, 2011. 

SULEYMAN, H
.;
 ALBAYRAK, A.; BILICI, M.; CADIRCI, E.; HALICI, Z. Different 

mechanisms in formation and prevention of indomethacin-induced gastric ulcers. V. 

33(4), p. 224-34, 2010. 

SUMBUL, S.; AHMAD, M.A.; ASIF, M.; AKHTAR, M. Role of phenolic compounds 

in peptic ulcer: an overview. J. Pharm. Bioallied Sci. v. 3, p. 361–367; 2011. 

SUNG, J.J. Marshall and Warren lecture 2009: peptic ulcer bleeding: an expedition of 

20 years from 1989–2009. Journal of Gastroenterology and Hepatology, v. 25, p. 229–

233, 2010. 

SUNG, JJ.; KUIPERS, E.J.; EL-SERAG, H.B. Systematic review: the global incidence 

and prevalence of peptic ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther. v. 29, p.938-

946, 2009. 

SYED, A.A.; NAQVI A.S.H. Proton pump inhibitors use; beware of side-effects. J. Pak 

Med Assoc. v.66(10), p.1314-1318, 2016. 

SZABO, S. "Gastric cytoprotection" is still relevant. J Gastroenterol Hepatol. v. 29 n.4, 

p. 124-32, 2014.   

SZABO, S. Mechanism of musocal injury in the stomach and duodenum: time-sequence 

analysis of morphologic, funcional biocjemical and histochemical studies. Scadinavan 

Journal of Gastroenterology.v. 22, p. 21-28, 1987. 

SZABO, S.; TRIER, J.S.; BROWN, A.; SCHNOOR, J.; HOMAN H.D.;  BRADFORD, 

J.C. A quantitative method for assessing the extent of experimental erosions and ulcers. 

J. Pharmacol. Methods, v. 13, n.1, p. 59-66, 1985. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25213103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coelho-de-Souza%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albuquerque%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=do%20Vale%20OC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leal-Cardoso%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leal-Cardoso%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25714722
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25714722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suleyman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20084447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albayrak%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20084447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilici%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20084447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cadirci%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20084447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halici%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20084447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halici%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20084447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asim%20Syed%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27686311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbas%20Naqvi%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27686311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27686311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27686311
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25521744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25521744


49 
 

TAKEUCHI, K.; KITA K.; HAYASHI, S.; AIHARA E. Regulatory mechanism of 

duodenal bicarbonate secretion: roles of endogenus prostaglandins and nitric oxide.  

Phamacology and therapeutics, v. 230, p. 59-70, 2011.  

TAKEUCHI, K.; NIHON, Y.Z. Gastroduodenal bicarbonate secretion: pharmacological 

modulation and contribution to mucosalprotection. v. 108(6), p. 281-93, 1996. 

TARNAWSKI, A.S.; AHLUWALIA, A
.;
 JONES, M.K.

;
., Gastric cytoprotection beyond 

prostaglandins: cellular and molecular mechanisms of gastroprotective and ulcer healing 

actions of antacids. Curr. Pharm. v. 19, p. 126–132, 2013. 

TARNAWSKI, A.S.; AHLUWALIA. A.; JONES, M.K. Increased susceptibility of 

aging gastric mucosa to injury: the mechanisms and clinical implications. World J 

Gastroenterol. v. 20(16),p. 4467-82, 2014. 

THOMSON, A.B.; SAUVE, M.D.; KASSAM, N.; KAMITAKAHARA, H. Safety of 

the longterm use of proton pump inhibitors. World J. Gastroenterol., v. 16, p. 2323-

2330, 2010. 

THUONG, P.T.. DAO, T.T.; PHAM, T.H.; NGUYEN, P.H.; LE, T.V.; LEE, K.Y.: 

Crotonkinensins A and B, diterpenoids from the Vietnamese medicinal plant Croton 

tonkinensis. J Nat Prod. v. 72, p. 2040–2, 2009. 

TULASSAY, Z.; HERSZÉNYI, L. 
 
Best Pract Res Clin Gastroenterol. Gastric mucosal 

defense and cytoprotection. v. 24(2), p. 99-108; 2010. 

TYTGAT, G.N. Etiopathogenetic principles and peptic ulcer disease classification. Dig 

Dis.; v. 29(5), p. 454-8., 2011. 

USTUN, O.; ELIK, B.O.; AKYON, Y.; ABBASOGLU, U.; YESILADA, E. Flavanoids 

with anti-helicobacter pyloru activity from cistuslaurifolius leaves. Journal of 

ethnopharcology, v. 108, p. 457-46. 

VARANNES, S.B.; CORON, E.; GALMICHE, J.P. Short and longterm PPI treatment 

for GERD. Do we need morepotent antisecretory drugs? Best Pract Res Cl Ga.v. 24, p. 

905–921, 2010. 

VENKATESWARARAO C.; VENKATARAMANA, K.;. A Pharmacological Review 

On Natural Antiulcer Agents. Journal of Global Trends in Pharmaceutical Sciences v. 4, 

p. 1118-1131, 2013. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeuchi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9017683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9017683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarnawski%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahluwalia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarnawski%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahluwalia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24782600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tulassay%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20227024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hersz%C3%A9nyi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20227024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20227024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tytgat%20GN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22095009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22095009


50 
 

 VIJAYAKUMAR, A. R.; ILAVARASAN, R.;  VENKATARAMAN, 

S.; VIJAYAKUMAR, S.; Ulcer Protective Activity of Jatropha gossypiifolia Linn. in 

Wistar Rats. Pharmacognosy Res. v. 8, n.1, p.S61–S66, 2016.  

WALLACE, J.L. Prostaglandins, NSAIDs, and gastric mucosal protection: why doesn’t 

the stomach digest itself? Rev. Physiol. v. 88, p. 1547-1565, 2008. 

WEBSTER, G.L. Synposis of the genera suprageneric taxa of Euphorbiaceae. Ann Mo 

Bot Gard. v. 81, p. 144, 1994. 

WOLOSIN, J.M.Ion transport studies with H+-K+-ATPase-rich vesicles: implications 

for HCl secretion and parietal cell physiology. Am J Physiol v. 248(6), p. 595-607, 

1985. 

YAGI, S.; BABIKER, R.; TZANOVA, T.; SCHOHN, H. Chemical composition, 

antiproliferative, antioxidant and antibacterial activities of essential oils from aromatic 

plants growing in Sudan. Asian Pac J Trop Med. v.9(8), p. 763-70. 2016.  

YAO, X.; FORTE, J. G. Cell Biology of acid secretion by the parietal cell. Annu Ver 

Physiol, v. 65, p. 103-131, 2003. 

ZÁDORI, Z.S.; SHUJAA, N.; BRANCATI, S.B.; HEIN, L.; GYIRES, K. Both α2B- 

and α2C adrenoceptor subtypes are involved in the mediation of centrally induced 

gastroprotection in mice. Eur. J. Pharmacol. v. 669, p. 115–120, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ilavarasan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Venkataraman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vijayakumar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27114695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4821110/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolosin%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2408481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yagi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27569885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Babiker%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27569885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tzanova%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27569885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schohn%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27569885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27569885


51 
 

 ANEXO  

 

 


