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RESUMO  

 

A mangiferina é uma glicosilxantona encontrada em algumas plantas medicinais utilizadas 

tradicionalmente, que tem mostrado múltiplos efeitos farmacológicos, como antioxidante, 

anti-inflamatório e gastroprotetor.  A mangiferina utilizada neste trabalho foi extraída e 

isolada a partir das cascas do caule de Mangifera indica L. (mangueira), e seu efeito pró-

cinético foi investigado utilizando-se modelos experimentais de motilidade gastrintestinal em 

camundongos. Mangiferina acelerou significativamente o trânsito gastrintestinal nas doses 

orais de 30 e 100 mg/kg (89% e 93%, respectivamente), comparada ao controle veículo 

(63%). Tegaserode (1mg/kg, i.p.), um pró-cinético conhecido, estimulou o trânsito 

gastrintestinal (81%). Em uma segunda série de experimentos, camundongos foram usados 

para estudar o efeito da mangiferina (30 mg/kg, v.o.) no retardo do trânsito gastrintestinal 

causado por morfina, clonidina, capsaicina, verapamil, ondansetrona ou atropina. Enquanto a 

co-administração de mangiferina reverteu totalmente os efeitos inibitórios de morfina, 

ondansetrona e capsaicina no trânsito gastrintestinal, o retardo no trânsito causado por 

clonidina e verapamil foram apenas revertidos parcialmente. A atropina bloqueou 

completamente o efeito estimulante da mangiferina, sugerindo o envolvimento de receptores 

muscarínicos de acetilcolina. Além disso, a mangiferina (30 e 100 mg/kg, v.o.) aumentou 

significativamente o esvaziamento gástrico em camundongos. Mangiferina, nas doses de 100 

mg/kg e 300 mg/kg, e tegaserode 1 mg/kg aumentaram significativamente a saída de pelotas 

fecais em 52%, 40% e 80%, respectivamente, quando comparado à produção fecal em 

camundongos tratados com veículo. O grupo tegaserode elevou o conteúdo de água nas fezes 

(59%) em relação ao controle veículo (51%). O Íleo Pós-Operatório (IPO) em camundongos 

foi caracterizado por redução do trânsito gastrintestinal acompanhada por uma resposta 

inflamatória intestinal. IPO causou uma redução significativa do trânsito gastrintestinal (46,46 

± 4,56%) quando comparado ao grupo sham (75,09 ± 1,88%). O tratamento oral com 

mangiferina (30 e 100 mg/kg) acelerou o trânsito gastrintestinal, reduziu a atividade da 

mieloperoxidase, reduziu os níveis de nitrato/nitrito e de mediadores inflamatórios (TNF-α, 

IL-1β, IL-6, MCP-1) em camundongos, comparado ao controle veículo respectivo. O 

tratamento com mangiferina reduziu a inflamação e protegeu o íleo do dano histológico 

induzido por IPO, além de reduzir a imunoreatividade de NF-κB e iNOS no íleo. Este estudo 

indica o efeito pró-cinético da mangiferina, sugerindo que a droga venha a ser uma alternativa 

às drogas pró-cinéticas disponíveis para o tratamento de distúrbios gastrintestinais, como 

constipação, dispepsia e íleo pós-operatório. 

 

Palavras-chave: Mangiferina. Mangifera indica L.. Pró-cinético. Trânsito gastrointestinal. 

Esvaziamento gástrico. Íleo pós-operatório. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Prokinetic effect of mangiferin, isolated from Mangifera indica L., in mice. 

 

Mangiferin is a glucosylxanthone encountered in several traditionally used medicinal plants 

that has been shown to exhibit multiple pharmacological effects that include antioxidant, anti-

inflammatory and gastroprotective. Mangiferin used in this study was extracted and isolated 

from the stem bark of Mangifera indica L. (mango), and its prokinetic effect was investigated 

using experimental models of gastrointestinal motility in mice. Mangiferin significantly 

accelerated gastrointestinal transit at oral doses of 30 and 100 mg/kg (89% and 93%, 

respectively), compared with the vehicle control (63%). Tegaserod (1mg/kg, i.p.), a known 

prokinetic, stimulated gastrointestinal transit (81%). In the second series of experiments, mice 

were used to study the effect of mangiferin (30 mg/kg, po) on gastrointestinal transit delay 

caused by morphine, clonidine, capsaicin, verapamil, ondansetron or atropine. While co-

administered mangiferin totally reversed the inhibitory effects of morphine, ondansetron and 

capsaicin on gastrointestinal transit, the transit delays caused by clonidine and verapamil were 

only partially reversed. Atropine completely blocked the stimulant effect of mangiferin, 

suggesting the involvement of muscarinic acetylcholine receptor. Also, mangiferin (30 and 

100 mg/kg, po) significantly increase gastric emptying in mice. Mangiferin at doses of 100 

mg/kg and 300 mg/kg, and tegaserod at 1 mg/kg significantly enhanced the fecal pellets 

output by 52%, 40%, and 80%, respectively, when compared to fecal output in vehicle treated 

mice. Tegaserod group elevated water content (59%) relative to the vehicle-treated control 

(51%). Postoperative ileus (POI) in mice was characterized by decreased gastrointestinal 

transit accompanied by an intestinal inflammatory response. POI caused a significant decrease 

(46,46 ± 4,56%) of gastrointestinal transit when compared to sham control (75,09 ± 1,88%). 

The oral treatment with mangiferin (30 and 100 mg/kg) accelerated gastrointestinal transit, 

reduced myeloperoxidase activity, reduced nitrate/nitrite and inflammatory mediators (TNF-α, 

IL-1β, IL-6, MCP-1) levels in mice compared to respective vehicle control. Treatment with 

mangiferin reduced the inflammation and protected the ileus from histological damage 

induced by POI, and reduced the NF-κB and iNOS immunoreactivity in the ileum. This study 

indicate the prokinetic action of mangiferin and suggests that could be an alternative to 

available prokinetic drugs for the treatment of gastrointestinal disturbances such as 

constipation, dyspepsia and postoperative ileus. 

 

Keywords: Mangiferin. Mangifera indica L.. Prokinetic. Gastrointestinal transit. Gastric 

emptying. Postoperative ileus. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Trato digestivo e Motilidade 

 

O trato digestivo é um tubo longo que vai da boca ao ânus e é constituído por paredes 

musculares revestidas com epitélio, sendo fechado em cada extremidade por esfíncteres 

músculo esqueléticos (FIGURA 1). A função primária do trato digestivo é transportar água, 

eletrólitos e nutrientes do meio externo para o meio interno do corpo. Para conseguir alcançar 

este objetivo, requer: o movimento do alimento através o trato digestivo; a secreção de sucos 

digestivos e digestão dos alimentos; a absorção de água, eletrólitos e produtos digestivos; a 

circulação de sangue e o controle de todas essas funções por sistemas locais, nervosos e 

hormonais (GUYTON; HALL, 2011; SILVERTHORN, 2010). As suas funções dependem de 

propriedades da musculatura lisa intestinal, reflexos de neurônios intrínsecos no intestino e no 

sistema nervoso central, efeitos parácrinos de mediadores químicos e hormônios 

gastrintestinais (GANOG, 2003).  

O trato digestivo é projetado para o processamento ideal do alimento que nutre todos os 

sistemas orgânicos. O ducto alimentar é constituído por esôfago, estômago (cárdia, fundo, 

corpo, antro e piloro), intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e intestino grosso (ceco, 

cólon e reto). Esôfago, estômago, intestino delgado e cólon são tubos neuromusculares 

sofisticados com esfíncteres especializados que transportam os alimentos ingeridos de uma 

região para outra. As contrações peristálticas movem sólidos e líquidos do esôfago para o 

estômago (KAHRILIS; PANDOLFINA, 2010); o estômago mistura os nutrientes ingeridos 

em quimo e esvazia quimo do estômago para o duodeno (KOCH, 2010). O movimento para 

frente e para trás do intestino delgado maximiza a absorção de gordura, proteínas e 

carboidratos (HUSEBYE, 1999), e as contrações peristálticas são necessárias para o 

funcionamento do cólon e defecação (KOCH; BITAR; FORTUNATO, 2012; RAO, 2010). 

Observa-se que a motilidade gastrintestinal é um fator importante no processamento de 

alimentos, porém é algo complexo que envolve interação entre vias neurais, hormonais e 

neuromusculares, promovendo o movimento do material alimentar (GANOG, 2003; MELO; 

PALHARES; FERREIRA, 2007).  
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Figura 1: Trato digestivo  

 

 

Fonte: GUYTON; HALL, 2011. 

 

1.2 Aspectos gerais da motilidade gastrintestinal 

 

A parede do trato gastrintestinal possui quatro camadas, a partir da superfície exterior 

para o interior: serosa, muscular (camada muscular lisa longitudinal e camada muscular lisa 

circular), submucosa e mucosa (FIGURA 2). Na camada de músculo longitudinal, os feixes se 

estendem longitudinalmente ao trato intestinal; já na camada muscular circular, estendem-se 

em torno deste. As funções motoras do intestino são realizadas pelas diferentes camadas de 

músculo liso (GUYTON; HALL, 2011; SILVERTHORN, 2010).  

A camada serosa consiste na cobertura externa de todo o trato digestório; é uma 

continuação da membrana peritoneal (peritônio) que reveste a cavidade abdominal. A camada 

muscular externa representa a parede externa do trato gastrintestinal, consistindo de duas 

camadas de músculo liso: Circular e Longitudinal. Nesta camada, encontra-se o Plexo 
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Mioentérico, a mais importante rede nervosa do Sistema Nervoso Entérico. A camada 

submucosa é composta de tecido conectivo com vasos sanguíneos e linfáticos maiores, sendo 

adjacente à mucosa. Ainda na camada submucosa, encontra-se o Plexo Submucoso, uma das 

principais redes nervosas do Sistema Nervoso Entérico. A camada mucosa reveste 

internamente o trato gastrintestinal, sendo constituída por uma camada de células epiteliais, 

lâmina própria e muscular da mucosa. Nesta camada, observa-se uma parede pregueada, com 

a presença de rugas, vilosidades e criptas que aumentam a superfície de absorção dos órgãos 

(GUYTON; HALL, 2011; SILVERTHORN, 2010).  

Figura 2 – Camadas da parede gastrintestinal - Corte transversal típico do intestino 

 

Fonte: GUYTON; HALL, 2011 

 

O músculo liso do trato gastrintestinal é excitado por atividade elétrica intrínseca, 

contínua e lenta, nas membranas das fibras musculares. Essa atividade consiste em dois tipos 

básicos de ondas elétricas: (1) ondas lentas e (2) potenciais em ponta (MURPHY, 1998).  A 

maioria das contrações gastrintestinais ocorre ritmicamente, e esse ritmo é determinado 

principalmente pela frequência das chamadas "ondas lentas" de potencial da membrana 

muscular lisa. A causa exata das ondas lentas são as chamadas células intersticiais de Cajal, 

que atuam como marca-passos elétricos para as células do músculo liso (BERNARDINI et al., 

2012; GUYTON; HALL, 2011). Estes subtipos particulares de células representam a geração 

e propagação de ondas elétricas lentas, que determinam a frequência característica das 

contrações fásicas gastrintestinais. Ondas lentas determinam também a direção e taxa de 



23 

 

propagação da atividade peristáltica, em conjunto com o sistema nervoso entérico 

(BERNARDINI et al., 2012). 

As ondas lentas geralmente não causam contração muscular, mas disparam potenciais 

em ponta, que, de fato, provocam contração. Os potenciais em ponta são portanto verdadeiros 

potenciais de ação. A movimentação de íons cálcio para o interior da fibra muscular durante o 

potencial de ação tem papel especial na contração das fibras musculares intestinais 

(GUYTON; HALL, 2011). 

Esquematicamente, a arquitetura morfológica do aparelho neuromuscular gastrintestinal 

consiste em três componentes celulares altamente integrados: (a) neurônios intrínsecos do 

Sistema Nervoso Entérico e Células Gliais Entéricas; (b) Células intersticiais de Cajal e (c) 

Células musculares lisas da túnica muscular, atuando como efetores finais da motilidade 

intestinal (BERNARDINI et al., 2012).  

O Sistema Nervoso Entérico (SNE) é uma rede neuronal complexa que contém mais de 

100 milhões de neurônios e células gliais entéricas, distribuídos ao longo de todo o trato 

gastrintestinal (FURNESS, 2006). Dentro do compartimento neuromuscular gastrintestinal, o 

sistema nervoso entérico está organizado em vários plexos comunicantes, como o Plexo 

Mientérico (ou Auerbach), localizado entre as camadas musculares circular e longitudinal. A 

maioria dos neurônios entéricos envolvidos no controle das funções motoras do intestino 

estão localizados dentro do plexo mioentérico, enquanto alguns neurônios aferentes primários 

pertencem ao Plexo Submucoso (ou Meissner) (BERNARDINI et al., 2012).  

O SNE é composto basicamente por dois plexos: (1) plexo mioentérico (Auerbach): 

localizado entre a camada muscular longitudinal e circular da parede intestinal, e responsável 

pelo controle motor; (2) plexo submucoso (Meissner): localizado na submucosa da parede 

intestinal, e regula a secreção, transporte de líquidos e o fluxo vascular (FIGURA 3). Fibras 

extrínsecas do simpático e parassimpático são responsáveis pela conexão entre estes plexos 

(GUYTON; HALL, 2011); assim, os sistemas simpático e parassimpático podem interagir 

com o sistema nervoso entérico, inibindo ou ativando suas funções (GRUNDY et al., 2006). 
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Figura 3 – Localização dos Plexos Mioentérico e Submucoso 

 

Fonte: SILVERTHORN, 2010 

 

As células intersticiais de Cajal são conhecidas por atuar como marca-passo da 

atividade motora intestinal e como condutores de atividade elétrica em todo o sincício do 

músculo liso entérico, como sugerido por estudos morfológicos e de eletrofisiologia, que 

mostram áreas específicas do marca-passo povoadas por redes de células intersticiais de Cajal 

relacionadas com células musculares lisas por meio de junções comunicantes (HUIZINGA; 

LAMMERS, 2009).  

As células musculares lisas são as efetoras finais do aparelho neuromuscular, pois 

representam as células alvo dos neurônios entéricos e das células intersticiais de Cajal. 

Embora nem todas as células musculares lisas estejam ligadas a células de Cajal, a presença 

de junções comunicantes garante uma transmissão intercelular adequada de sinais reguladores 

em toda a rede de células musculares lisas, permitindo, assim, a geração de padrões de 

contrações coordenadas (FURNESS, 2006). 

Existem dois tipos de movimentos no trato gastrintestinal: movimentos propulsivos 

(peristaltismo), que fazem o alimento avançar ao longo do trato digestivo em direção ao ânus, 

e os movimentos de mistura, que proporcionam a mistura do conteúdo intestinal (FIGURA 4). 

O estímulo usual do peristaltismo é a distensão do trato gastrintestinal, porém outros 

estímulos podem deflagrar o peristaltismo, como irritação química ou física do revestimento 
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epitelial do intestino. O plexo mioentérico é de fundamental importância no peristaltismo, 

tanto que o peristaltismo torna-se fraco ou não ocorre em regiões em que exista ausência 

congênita do plexo mioentérico (GUYTON; HALL, 2011).  

Figura 4 – Tipos de movimentos do trato gastrintestinal 

 

Fonte: SILVERTHORN, 2010 

 

Os neurônios do SNE liberam diversos neurotransmissores e neuromoduladores, tais 

como: acetilcolina, norepinefrina, serotonina, polipeptídeo intestinal vasoativo e dopamina, 

todos muito importantes para o entendimento das funções gastrintestinais. Destacam-se nesse 

contexto, a acetilcolina, a norepinefrina e a serotonina. A acetilcolina geralmente exerce 

atividade excitatória no SNE; sua interação com o receptor muscarínico do subtipo M3 

provoca contração do músculo liso, aumentando a atividade peristáltica do trato 

gastrintestinal. Já a norepinefrina, quase sempre inibe a atividade gastrintestinal. A 

estimulação de receptores 5-Hidroxitriptamina 4 (5-HT4) pela serotonina aumenta a atividade 

pró-cinética no intestino, enquanto que a estimulação de receptores 5-HT3 diminui a 

motilidade (GUYTON; HALL, 2011; SILVERTHORN, 2010). 
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A função intestinal é controlada tanto pelo Sistema Nervoso Entérico como pelo 

Sistema Nervoso Central. Os autacóides (serotonina, acetilcolina e prostaglandina) 

desempenham um papel importante no controle dos movimentos intestinais e secreções 

(AFROZ et al., 2006).  

Há relatos de que a motilidade gastrintestinal é regulada por um grande número de 

substâncias, incluindo o óxido nítrico (CHEN et al., 2010; KUO et al., 2009), autacóides 

como a serotonina e prostaglandinas (AFROZ et al., 2006), peptídeos gastrointestinais como 

como gastrina e grelina (GREENWOOD-VAN MEERVELD et al., 2011), e alguns outros 

neurotransmissores, tais como 5-hidroxitriptamina (5-HT) (KIMURA; SUMIYOSHI, 2012), 

dopamina (LI et al., 2006; YOSHIKAWA; YOSHIDA, 2010), as catecolaminas 

(SCHEIBNER et al., 2002) e acetilcolina (ACh) (FUJII et al., 2002; KHAN; GILANI, 2009).  

A ACh é considerada um dos mais importantes neurotransmissores reguladores da 

motilidade gastrintestinal (BOLTON et al., 1979; LECLÈRE et al., 2005; OHAMA et al., 

2007). Os subtipos de receptores muscarínicos predominantemente presentes na musculatura 

lisa gastrintestinal de mamíferos são M2 e M3, e servem principalmente para produzir 

excitações de músculo liso gastrintestinal por neurotransmissor parassimpático ACh 

(EHLERT, 2003; UNNO et al., 2005). Os receptores M3 causam mobilização de Ca
2+

 

intracelular, através da ativação de fosfolipase C (EHLERT, 2003). O Ca
2+ 

desempenha um 

papel muito importante nos mecanismos celulares para regular a contração do músculo liso. A 

contração dos músculos lisos depende não só do Ca
2+ 

extracelular, mas também do Ca
2+

 

intracelular (CHAN et al., 2000). Transcrição de receptores de Ca
2+

  e / ou proteína são 

expressos nos tratos gastrintestinais de humanos (CHENG et al., 2002). 

Os hormônios gastrintestinais também são fatores determinantes da motilidade, pois 

uma vez liberados exercem suas ações fisiológicas em células-alvo. Dentre os principais 

hormônios liberados, encontramos a motilina, que aumenta a motilidade gastrintestinal, a 

gastrina, que promove o esvaziamento do estômago, e colecistocinina, secretina e peptídeo 

inibitório gástrico (GIP), que inibem o esvaziamento gástrico (GUYTON; HALL, 2011; 

SILVERTHORN, 2010).  

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874114003869#bib1
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1.3 Distúrbios Gastrintestinais  

 

As doenças gastrintestinais são um grave problema de saúde pública em todo o mundo, 

e estima-se que afetam 70% da população em geral (OUYANG; CHEN, 2004). De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com a Federação Brasileira de 

Gastroenterologia (FBG), é significativa a prevalência das doenças do trato gastrointestinal na 

população mundial e brasileira. Dentre os principais distúrbios gastrintestinais estão: Azia 

(queimação que sobe do estômago para o esôfago); Síndrome do Intestino Irritável (SII – um 

dos problemas mais comuns que causam dor ou desconforto abdominal); Constipação 

Intestinal (prisão de ventre) e a Dispepsia Funcional (má digestão).  

A função gastrintestinal varia bastante, não apenas de um indivíduo para outro, mas 

também no mesmo indivíduo em momentos diferentes, podendo ser afetada pela dieta, pelo 

estresse, por drogas, por doenças e inclusive por padrões sociais e culturais. Na maioria das 

sociedades ocidentais, o número normal de evacuações varia de duas a três por semana até 

duas a três por dia. As alterações da frequência, da consistência ou do volume das evacuações 

ou a presença de sangue, muco, pus ou um excesso de matéria gordurosa (óleo, gordura) nas 

fezes podem indicar uma doença (Manual Merck - Saúde para a Família, 2014). 

Dor abdominal ou desconforto, hábito intestinal alterado com constipação ou diárreia e 

inchaço são sintomas comuns na população geral, sintomas que individualmente não têm 

sensibilidade e especificidade para o diagnóstico, no entanto, combinações de tais sintomas 

são mais específicas e podem caracterizar uma síndrome (SPILLER; THOMPSON, 2012). As 

maiores causas declaradas de problemas do intestino são maus hábitos alimentares, problemas 

emocionais (estresse e ansiedade) e estilo de vida; entretanto, os transtornos funcionais 

digestivos são muito complexos, sendo pouco provável que apenas uma causa explique 

sintomas diversos, sendo necessária a análise conjunta de fatores genéticos, orgânicos e 

psicológicos (MEARIN; REY; BALBOA, 2012).  

Distúrbios gastrintestinais, como Constipação Intestinal, Dispepsia Funcional e Doença 

do Refluxo Gastroesofágico, apresentam alta prevalência e representam problemas de ordem 

social, visto que geram consequências econômicas e reduzem a qualidade de vida das pessoas. 

Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), os distúrbios funcionais 

intestinais respondem por um grande número de atendimentos médicos e, alguns deles, como 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112002528#bib20
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a Síndrome do Intestino Irritável, atingem homens e mulheres de qualquer faixa etária, sem 

distinção racial.  

Alguns medicamentos produzem distúrbios gastrintestinais por alterar a fisiologia 

gastrintestinal (Exemplo: constipação induzida por medicamentos anticolinérgicos), por 

causar toxicidade e danos aos tecidos (Exemplo: úlceras induzidas por anti-inflamatórios não-

esteroidais (AINEs), por mudança da microbiota intestinal (Exemplo: antibióticos causando 

infecção por Clostridium difficile), ou por mecanismos desconhecidos, tais como a 

metformina (KUMAR et al., 1996; TALLEY et al., 2001). 

Anormalidades na motilidade do intestino delgado e do cólon estão presentes em 

condições gastrintestinais comuns, como Síndrome do Intestino Irritável, Constipação e Íleo 

pós-operatório (CHEY; CASH, 2006).  

 

1.4 Constipação 

 

A constipação é um dos distúrbios gastrintestinais mais comuns vistos por 

gastroenterologistas e médicos do Atendimento Primário de Saúde. Os sintomas da 

constipação ocorrem com frequência, com a maior prevalência em idosos. A prevalência em 

adultos acima de 60 anos é de 33%, enquanto que a prevalência geral entre os adultos de todas 

as idades é de cerca de 16% (BHARUCHA et al., 2013). A constipação acomete ambos os 

sexos e classes sociais, porém é mais frequente em mulheres e em populações 

socioeconômicas mais baixas (CHENG et al., 2009; COSTILLA; FOXX-ORENSTEIN, 

2014).  

A constipação reduz a qualidade de vida e representa um grande ônus econômico, com 

mais de 820 milhões de dólares gastos em laxantes a cada ano (DENNISON et al., 2005). O 

distúrbio pode causar complicações como hemorróidas, impactação fecal, incontinência fecal, 

prolapso retal, entre outras. Essas complicações geralmente levam a atendimentos de urgência 

e internações (COSTILLA; FOXX-ORENSTEIN, 2014). 

Os pacientes com constipação têm uma definição ampla para o distúrbio, que engloba 

sintomas como fezes duras, sensação de evacuação incompleta, desconforto abdominal, 

inchaço e distensão, esforço excessivo, sensação de obstrução anorretal durante a evacuação e 

necessidade de manobras manuais (BHARUCHA et al., 2013; LACY; HUSSAIN; MEARIN, 

2014). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112002528#bib4
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Johanson e Kralstein (2007) realizaram uma pesquisa avaliando 557 indivíduos com 

constipação crônica, obtendo que a maioria (79%) dos entrevistados relatou esforço, 71% 

fezes duras, 62% desconforto abdominal, 57% inchaço, 54% relataram sentimento de 

evacuação incompleta após a defecação e evacuações infrequentes foram relatadas por 57%. 

A constipação pode ser aguda ou crônica, sendo a constipação crônica definida como a 

duração superior a três meses (GRAY, 2011). 

A constipação crônica pode ser dividida em duas categorias principais: Primária e 

Secundária. A Constipação Primária é dividida em três tipos principais: Funcional, Disfunção 

de Saída e Constipação de Trânsito Lento. A Constipação Funcional é diagnosticada 

utilizando-se critérios Roma III, que leva em consideração o esforço para evacuar, a 

consistência das fezes, a quantidade de evacuações por semana, dentre outros fatores. A 

constipação do tipo Disfunção de Saída engloba vários distúrbios de defecação em que o 

paciente experimenta difícil ou insatisfatória expulsão de fezes do reto (FOXX-ORENSTEIN; 

MCNALLY; ODUNSI, 2008). Já a constipação do tipo Trânsito Lento, é definida como 

trânsito de fezes prolongado (> 3 dias) através do cólon (GALLEGOS-OROZCO et al., 

2012). A Constipação Secundária pode ser causada por dieta, medicamentos (drogas) e 

condições médicas subjacentes. A avaliação da constipação começa com uma história 

detalhada e exame físico, incluindo um exame visual e digital anal (COSTILLA; FOXX-

ORENSTEIN, 2014). 

 

1.4.1 Constipação induzida por agentes farmacológicos 

 

Sintomas gastrintestinais induzidos por medicamentos são comumente encontrados na 

prática clínica (DELOOSE et al., 2012). O composto farmacologicamente ativo, bem como o 

excipiente do comprimido ou cápsula podem causar os problemas (KUMAR; RAWLINGS; 

BEAMAN, 1993). 

Vários agentes farmacológicos estão associados à constipação, incluindo 

anticolinérgicos, bloqueadores dos canais de cálcio e opióides. Os anticolinérgicos podem 

diminuir a contratilidade do músculo liso intestinal (NESS et al., 2006) e os bloqueadores dos 

canais de cálcio, especialmente o antihipertensivo verapamil, são conhecidos por causar 

constipação severa, causando dismotilidade reto-sigmóide (BASSOTTI et al., 1998; 

TRAUBE; MCCALLUM, 1984). Os opiáceos são bem conhecidos por causar constipação, 
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ocorrendo em cerca de 40% dos pacientes (TUTEJA et al., 2010). A constipação induzida por 

opiáceos, como a morfina, pode ser significativa e resultar na interrupção do uso do 

medicamento.  

Outros agentes farmacológicos, como clonidina e ondansetrona também podem causar 

constipação, reduzindo a qualidade de vida dos seus usuários. A clonidina, um agonista α2-

adrenérgico, tem um efeito antidiarreico potente e um efeito supressor sobre as contrações 

gastrintestinais (KOJIMA et al., 2009). A ondansetrona, um antagonista de receptores 5-HT3, 

pode produzir constipação leve (TALLEY et al., 1990).  

 Os pacientes idosos geralmente utilizam vários destes medicamentos simultaneamente, 

sendo bastante frequente a constipação neste grupo. 

 

1.4.2 Tratamento da Constipação  

 

O estilo de vida sedentário e a baixa quantidade de fibras na dieta estão associados com 

a constipação. Portanto, o tratamento não medicamentoso da constipação consiste em 

mudanças no estilo de vida, com a inclusão de exercícios físicos e dietas ricas em fibras 

(GALLEGOS-OROZCO et al., 2012).  Porém, quando as mudanças na dieta e no estilo de 

vida não são suficientes para melhorar os sintomas, uma variedade de medicamentos está 

disponível para remediar a constipação. 

Dentre as opções de tratamento medicamentoso para constipação, tem-se: Laxantes (ex.: 

bisacodil), Laxantes osmóticos (exs.: lactulose, sorbitol), Agentes lubrificantes (ex.: óleo 

mineral), Ativadores de canais de cloreto (ex.: lubiprostona), Agonistas de serotonina ou 5-

hidroxitriptamina (5-HT) (exs.: tegaserode, cisaprida, prucaloprida).   

Neste contexto, tem-se os medicamentos pró-cinéticos, como o tegaserode, que 

partilham a característica comum de acelerar a motilidade gastrintestinal. O tegaserode, um 

agonista parcial 5-HT4, promove o esvaziamento gástrico e acomodação gástrica em adição 

ao peristaltismo intestinal (TACK et al., 2003). 

Os medicamentos pró-cinéticos, quer direta ou indiretamente, estimulam a função do 

músculo liso e ativação de neurônios aferentes primários intrínsecos localizados no plexo 

mioentérico, que desempenham papéis importantes no controle do esvaziamento gástrico e do 

trânsito intestinal (FURNESS, 2008). Os pró-cinéticos exercem suas ações fisiológicas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Talley%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2138532
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através de efeitos sobre uma variedade de receptores de neurotransmissores, incluindo 

acetilcolina, dopamina, serotonina e motilina. 

 

1.5 Dispepsia Funcional 

 

A dispepsia funcional (DF) é caracterizada por plenitude pós-prandial, saciedade 

precoce e dor epigástrica e queimação (TACK et al., 2006), podendo ainda causar azia, 

inchaço e desconforto (STANGHELLINI et al., 2003). 

A DF é uma desordem altamente heterogênea e prevalente, e isso tem um forte impacto 

na sociedade em termos de custos de saúde e carga social. Embora estudos recentes tenham 

investigado vários mecanismos fisiopatológicos, a patogênese da DF permanece obscura. 

Mecanismos fisiopatológicos atualmente propostos estão envolvidos na geração dos sintomas 

da DF e incluem: retardo no esvaziamento gástrico, acomodação gástrica diminuída, 

hipersensibilidade à distensão gástrica, alteração da sensibilidade duodenal a lipídios ou 

ácido, motilidade duodenojejunal anormal, fatores genéticos, estresse social e inflamação, 

dentre outros (BRUN; KUO, 2010; MIMIDIS; TACK, 2008; MIZUTA et al., 2006). Há ainda 

pacientes que apresentam esvaziamento gástrico acelerado (BREDENOORD et al., 2003; 

TACK et al., 2004). 

Como a dispepsia é uma desordem multifatorial, existem diversas abordagens de 

tratamento, dentre elas: Mudança no estilo de vida, Terapia antisecretora (ex.: antagonistas de 

receptores H2 e inibidores de bomba de prótons), Melhora das funções motoras gástricas (ex.: 

agentes pró-cinéticos ou agentes anticolinérgicos), Tratamento da hipersensibilidade visceral, 

Terapias psicológicas e comportamentais, dentre outras (CAMILLERI; STANGHELLINI, 

2013). 

O retardo no esvaziamento gástrico é considerado uma das principais causas de 

sintomas em pacientes com DF.  Uma meta-análise de 17 estudos envolvendo 868 pacientes 

dispépticos e 397 controles mostrou que o esvaziamento gástrico de sólidos em pacientes com 

DF foi 1,5 vezes mais lento do que em indivíduos controle saudáveis e que um atraso 

significativo no esvaziamento ocorreu em aproximadamente 40% dos pacientes com DF 

(BRUN; KUO, 2010; QUARTERO et al., 1998). 

Supõe-se que o esvaziamento gástrico retardado e consequente distensão antral 

prolongada pode reduzir a fome, aumentar a saciedade e até mesmo causar desconforto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3830115/#B086
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gástrico, todos os quais representaria uma barreira significativa à alimentação adequada (LI et 

al, 2013). O retardamento no esvaziamento gástrico pode influenciar a função de secreção 

gastrintestinal, o que por sua vez pode afetar ainda mais a motilidade gastrintestinal, 

resultando em alterações na química do ambiente luminal, refluxo anormal duodeno gástrico 

de bile e sintomas de DF (MEARIN et al., 1995). Assim, o esvaziamento gástrico retardado é 

um ponto focal de debate quando se discute sobre dispepsia funcional. 

Pró-cinético refere-se a um grupo de medicamentos que partilham a característica 

comum de acelerar a motilidade gastrintestinal (LI et al, 2013). Atualmente, os principais 

medicamentos prescritos para o tratamento da DF são pró-cinéticos gastrintestinais. Após a 

retirada da cisaprida, devido aos seus efeitos secundários cardiovasculares, vários agentes pró-

cinéticos foram desenvolvidos no intuito de se ter menores preocupações com segurança 

(KWON; SON, 2013). 

Os compostos com ação pró-cinética gastrintestinal superior podem ser organizados em 

grupos distintos, com base nos receptores em que atuam (incluindo receptores de dopamina, 

serotonina, motilina e grelina) para aumentar a atividade motora gástrica. Dentre esses 

compostos, destaco a domperidona (antagonista de receptor D2 de dopamina) e a cisaprida 

(agonista de receptor 5-HT4 de serotonina), que estimulam a motilidade gástrica, facilitando a 

liberação de acetilcolina a partir do sistema nervoso entérico. Apesar deste efeito benéfico 

sobre a motilidade, a cisaprida foi retirada em muitos países por causa de preocupações de 

segurança cardíaca (arritmia) e a domperidona não está amplamente disponível 

(CAMILLERI; STANGHELLINI, 2013).  

Apesar de extensa pesquisa, o tratamento da Dispepsia Funcional permanece 

insatisfatório para muitos pacientes. Portanto, a pesquisa de novas alternativas de tratamento é 

importante. Neste contexto, convém estudar drogas com possível atividade pró-cinética. 

 

1.6 Íleo Pós-Operatório 

 

O Íleo Pós-Operatório (IPO) consiste numa disfunção transitória da motilidade 

intestinal. O IPO é um padrão anormal de motilidade gastrintestinal, que ocorre mais 

frequentemente após cirurgia abdominal. Suas principais características incluem náuseas e 

vômitos, incapacidade de tolerar uma dieta oral, distensão abdominal e passagem tardia de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwon%20YS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Son%20M%5Bauth%5D
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flatos e fezes.  O surgimento do IPO retarda a recuperação do paciente, aumenta a morbidade 

pós-operatória e prolonga a permanência no hospital (BAIG; WEXNER, 2004; MATTEI; 

ROMBEAU, 2006).  

O IPO tem consequências profundas porque representa um fardo substancial aos 

pacientes e gera impacto financeiro nos sistemas de saúde, com hospitalização prolongada e 

custos médicos elevados (GOLDSTEIN et al., 2007; KREIS et al., 2003; RAMIREZ et al., 

2013). O ônus econômico do íleo pós-operatório foi estimado em mais de US$ 750 milhões 

por ano nos Estados Unidos, e, curiosamente, foi tão caro como gerenciar complicações pós-

operatórias graves, tais como trombose venosa profunda, embolia pulmonar e infecção de 

sítio cirúrgico (ASGEIRSSON et al., 2010). 

A paralisação da atividade do intestino é esperada após uma grande cirurgia abdominal, 

com a motilidade do intestino delgado e do esvaziamento gástrico retornando muito 

rapidamente (dentro de 24 e 48 h, respectivamente). A recuperação do intestino grosso, no 

entanto, é tipicamente mais prolongada, tendo-se para 3 a 5 dias para retomar a atividade. A 

maioria dos pacientes apresenta sintomas moderados e recupera-se em 2 a 3 dias sem 

intervenção médica; no entanto, alguns pacientes têm distúrbios da motilidade gastrintestinal 

que duram por um longo tempo, sendo diagnosticados com IPO (RAMIREZ et al., 2013; 

RESNICK; GREENWALD; BRANDT, 1997a, 1997b).  O IPO pode ser causado por 

anestesia e manipulação mecânica intestinal, durante a cirurgia (BAUER; BOECKXSTAENS, 

2004; SPILLER, 2003).  

A patogênese do IPO é complexa e multifatorial, não estando ainda totalmente 

elucidada; porém, a disfunção do sistema nervoso autônomo parece ser primordial no 

desenrolar da dismotilidade intestinal pós-operatória. O sistema nervoso simpático, que 

geralmente é inibitório para o trato gastrintestinal, torna-se hiperativo no período pós-

operatório. Em contrapartida, o efeito estimulante do sistema nervoso parassimpático, que 

promove a liberação da acetilcolina no plexo mioentérico, está inibido. Sabe-se ainda que 

certos hormônios e neurotransmissores como o óxido nítrico, o peptídio intestinal vasoativo e 

a substância P contribuem para o íleo pós-operatório. Atualmente, dispomos de uma maior 

compreensão de alguns mecanismos que contribuem para a alteração da motilidade 

gastrintestinal após a cirurgia, que incluem mecanismos neuroimunes, fatores farmacológicos 

e alterações eletrolíticas (ARTINYAN et al., 2008; CARROLL; ALAVI, 2009). 
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O desenvolvimento do íleo paralítico após a cirurgia abdominal ocorre em duas fases: 

inicialmente uma fase neurogênica e posteriormente uma fase inflamatória 

(BOECKXSTAENS; DE JONGE, 2009).  

A incisão da pele e a abertura da parede abdominal desencadeiam um estímulo 

nociceptivo que, pela ativação do sistema simpático, leva à libertação de noradrenalina e 

subsequente à inibição da motilidade intestinal. Com o decorrer da cirurgia, a manipulação do 

intestino vai ativar mais nociceptores e mecanorreceptores que acentuam essa inibição 

adrenérgica intestinal (BOECKXSTAENS; DE JONGE, 2009). Com o terminar da cirurgia, 

seria de esperar que a ausência de estímulos nociceptivos levasse o intestino a recuperar a sua 

motilidade normal, contudo, a adinamia intestinal perpetua-se devido à existência de uma fase 

inflamatória (GOULART; MARTINS, 2010). 

Desde o final dos anos 1990, a teoria de que a inflamação desempenha um papel 

importante na patogênese do IPO foi reforçada pelo aumento de evidências experimentais. Em 

modelos animais de IPO, os cientistas observaram respostas inflamatórias caracterizadas por 

infiltração de leucócitos na camada muscular do intestino e níveis elevados de mediadores 

inflamatórios nos tecidos e plasma 24 h após a cirurgia abdominal (KREIS et al., 2003; 

KALFF et al., 1998; KALFF et al., 1999). Estudos experimentais mostram ainda um aumento 

na atividade da mieloperoxidase (MPO), indicando aumento do número de neutrófilos no IPO 

(LI et al., 2013; MUELLER et al., 2011).  

Os mastócitos presentes na serosa e no mesentério são ativados durante a manipulação 

intestinal e libertam histamina e proteases na cavidade abdominal. Estes mediadores vão 

provocar um aumento transitório da permeabilidade da mucosa intestinal, permitindo que 

bactérias e produtos bacterianos penetrem na parede intestinal, sendo posteriormente 

fagocitados por macrófagos residentes na parede. Estes macrófagos também são ativados por 

damage-associated molecular patterns (DAMPs) que são libertados pela lesão desencadeada 

pela manipulação intestinal e libertam citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias que vão 

aumentar o fluxo de leucócitos para o intestino (BOECKXSTAENS; DE JONGE, 2009). 

Dentre as citocinas pró-inflamatórias secretadas, estão Fator de necrose tumoral α (TNF-α), 

Interleucina-1β, Interleucina-6 e Proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1), essas 

citocinas regulam positivamente moléculas de adesão, como a Molécula de adesão 

intercelular-1 (ICAM-1) (BAUER; BOECKXSTAENS, 2004). 
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Os macrófagos residentes e os leucócitos recrutados produzem grandes quantidades de 

óxido nítrico (NO) e prostaglandinas (PGs), por meio de Óxido Nítrico Sintase induzível 

(iNOS) e Ciclo-oxigenase-2 (COX-2)  respectivamente, que impedem a contração das fibras 

musculares lisas da parede intestinal, conduzindo assim a um atraso no trânsito gastrintestinal 

(VAN BREE et al., 2012). Contudo, a paralisia da atividade mecânica ocorre por todo o 

intestino e não apenas nas zonas manipuladas pelo cirurgião. As PGs produzidas pelo 

infiltrado inflamatório potenciam a ativação de vias adrenérgicas inibitórias levando à 

diminuição da motilidade intestinal em áreas distantes. Esta hipomotilidade generalizada 

deve-se também às quimiocinas e produtos bacterianos circulantes que, através da circulação 

sanguínea, ativam macrófagos residentes em áreas não manipuladas (BOECKXSTAENS; DE 

JONGE, 2009). O IPO, portanto, não se restringe ao intestino delgado, mas envolve todo o 

trato gastrintestinal (PRASAD; MATTHEWS, 1999). 

Alguns fatores farmacológicos também contribuem para o desenvolvimento do IPO. 

Medicamentos como analgésicos opióides e alguns anestésicos são referidos como 

responsáveis pelo desenvolvimento de íleo pós-operatório. Contudo, os novos anestésicos 

intravenosos (propofol), inalatórios (sevoflurano e desflurano) e opióides (remifentanil) 

raramente causam disfunção intestinal prolongada (PERSON; WEXNER, 2006). 

O tempo operatório, a perda hemorrágica peri-operatória e a dose total de opióides 

administrada no pós-operatório são fatores de risco independentes para o desenvolvimento de 

íleo paralítico pós-operatório (CARROLL; ALAVI, 2009; STORY; CHAMBERLAIN, 2009). 

Algumas medidas benéficas, como controle rigoroso da dor pós-operatória com o uso 

mínimo de opióides e abordagens cirúrgicas minimamente invasivas, podem ser realizadas 

para minimizar o IPO. Além disso, o impacto do IPO em pacientes e sistemas de saúde levou 

ao surgimento recente de um grande número de ensaios clínicos investigando intervenções 

terapêuticas eficazes (VATHER; TRIVEDI; BISSETT, 2013).   

Inúmeras pesquisas têm sido realizadas no mundo a fim de descobrir fármacos que 

previnam ou tratem os distúrbios gastrintestinais com uma eficácia maior do que a dos 

agentes farmacológicos disponíveis atualmente. Neste contexto, os produtos naturais 

destacam-se como novas alternativas terapêuticas.  
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1.7 Produtos Naturais 

 

Um produto natural é uma substância química produzida por organismos vivos, tais 

como plantas, animais e microrganismos. Tais substâncias têm sido utilizadas como fármacos 

há milênios, principalmente através de chás, compressas quentes, pós ou líquidos (JOO, 2014; 

ORHAN, 2014).  

A história do desenvolvimento das civilizações Oriental e Ocidental é rica em exemplos 

da utilização de recursos naturais na medicina. No Brasil, os primeiros médicos portugueses 

foram obrigados a perceber a importância dos remédios indígenas, diante da escassez na 

colônia de remédios empregados na Europa. O profundo conhecimento da natureza pelos 

povos primitivos e pelos indígenas pode ser considerado fator fundamental para a descoberta 

de substâncias tóxicas e medicamentosas ao longo do tempo (PINTO et al., 2002; VIEGAS-

JR et al., 2006).  

Os produtos naturais são pontos de partida para a descoberta de drogas, desempenhando 

um papel significativo no desenvolvimento de medicamentos (BANERJEE et al., 2014; 

BENT, 2008). Estudos voltados para as funções, estruturas químicas, atividades, métodos de 

produção e uso de substâncias desenvolvidas a partir de produtos naturais começaram por 

volta do final do século XVIII e tem crescido ao longo dos anos, aumentando o 

reconhecimento do valor clínico e econômico dos produtos naturais (JOO, 2014). 

As inúmeras pesquisas com produtos naturais proporcionaram aos cientistas a 

compreensão de fenômenos complexos relacionados à biologia celular e molecular e à 

eletrofisiologia, permitindo que enzimas, receptores, canais iônicos e outras estruturas 

biológicas fossem identificados, isolados e clonados. Isso possibilitou à indústria farmacêutica 

produzir drogas dotadas de maior seletividade e também mais eficazes contra várias 

patologias de maior complexidade (CALIXTO, 2003). 

Os produtos naturais e seus derivados representam mais de 50% de todas as drogas em 

utilização clínica no mundo, sendo que as plantas contribuem com 25% desse total (GURIB-

FAKIM; MEENAH, 2006). Um estudo mais recente, de Newman e Cragg (2012), aponta que 

os produtos naturais estão envolvidos no desenvolvimento de 64% de todas as drogas 

aprovadas pelo Food and Drug Administration (FDA) dos anos 1981 a 2010. Portanto, os 

produtos naturais têm desempenhado um papel importante no tratamento e prevenção de 

doenças humanas, em todo o mundo (KUMAR et al., 2014). 
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Os produtos naturais são importantes fontes de drogas de uso medicinal, com destaque 

para as plantas. As plantas sempre foram usadas como remédio pela humanidade para tratar 

problemas que ameaçam a saúde. Além do seu uso na medicina popular, são importantes 

fontes para a investigação farmacológica e desenvolvimento de medicamentos, não só quando 

os fitocompostos bioativos são usados diretamente como agentes terapêuticos, mas também 

quando servem como modelos para a síntese de compostos farmacologicamente ativos 

(NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003). 

A avaliação do potencial terapêutico de plantas medicinais e seus metabólitos 

secundários, tais como alcalóides, triterpenos, taninos e flavonóides, tem sido objeto de 

constante estudo que inclui a investigação da atividade farmacológica e toxicológica de 

substâncias isoladas, frações e extratos da droga vegetal (ARRUDA, 2008; ZANETTI, 2002). 

A pesquisa utilizando plantas medicinais tem avançado principalmente em duas linhas: a 

etnofarmacologia e a toxicologia, cujas estratégias têm levado à descoberta de diversas 

substâncias com potencial terapêutico (CALIXTO, 2005; SCHMIDT et al., 2008; TULP; 

BOHLIN, 2004). 

As plantas possibilitaram a descoberta de vários fármacos, como os alcalóides 

vimblastina e vincristina, isolados de Catharanthus roseus G., e a atropina obtida  a  partir  de 

Atropa  belladona. Dentre outros produtos químicos bioativos já descobertos, temos efedrina, 

morfina, cafeína, ácido salicílico, digoxina, taxol, galantamina e colchicina (ORHAN, 2014). 

Um caso de sucesso no Brasil foi o do anti-inflamatório Acheflan
®
, desenvolvido a partir da 

Cordia verbenacea DC., que foi o primeiro medicamento 100% nacional.  

O Brasil possui uma rica diversidade biológica, étnica e cultural, além de possuir 

valioso conhecimento tradicional relacionado ao uso de plantas medicinais, isso confere ao 

país um enorme potencial para a descoberta de moléculas com importância terapêutica. 

Apesar de existir um grande número de grupos de pesquisa no país, contribuindo para o 

desenvolvimento da química e da farmacologia de produtos naturais, inúmeras espécies 

vegetais ainda não foram estudadas (CALIXTO, 2003; PINTO et al., 2002; YUNES et al., 

2001). 

Dentre as plantas medicinais, destaco a Mangifera indica L., de onde se extraiu a 

mangiferina, produto natural estudado neste trabalho. 
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1.7 Mangifera indica L. 

A espécie Mangifera indica Linn. (mangueira) é uma árvore pertencente à família 

Anacardiaceae, ao gênero Mangifera, nativa da Ásia, porém cultivada em diversas regiões 

tropicais e subtropicais (GARRIDO et al., 2004). O cultivo da mangueira está presente em 

vários países, constituindo uma importante atividade econômica em muitos deles (Índia, 

China, Tailândia, México, Paquistão, Indonésia, Filipinas, Brasil e Nigéria) (RIBEIRO, 

2006).  

Mangifera indica é uma espécie arbórea de porte médio a alto, podendo chegar a mais 

de 20 m de altura, que apresenta folhagem densa e um tronco robusto (FIGURA 5). Suas 

folhas são arranjadas em ramos, linear-oblongas, lanceolado-elípticas, apontadas em ambas as 

extremidades, com aproximadamente 25 cm de comprimento e 8 cm de largura, de cor verde-

escuras, porém podem ser avermelhadas quando jovens. A inflorescência ocorre em panículas 

constituída por cerca de 3000 pequenas flores vermelho-esbranquiçadas ou amarelo – 

esverdeadas. O fruto é tipo drupa, ovóide, oblíquo, pêndulo, carnoso, com episperma fibroso, 

podendo variar quanto a cor da casca, que pode ser verde, verde com pintas pretas, amarelada 

ou ainda róseo, quando maduro (FIGURA 6). A polpa é suave, sumarenta, cuja coloração 

varia do amarelo ao amarelo alaranjado. A semente (caroço) é chata, delgada, com 

cotilédones plano-convexos, comumente lobados (BRAGA, 1953; SHAH et al., 2010). 

 Figura 5 – Mangifera indica L. (mangueira). 

           

       Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br    Foto: Francisco Pinheiro Lima Neto. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20KA%5Bauth%5D
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Figura 6 – Folhas, flores e frutos de Mangifera indica L.  

 

Fonte:  http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/species/170 (adaptada) 

 

No Brasil, a mangueira é cultivada em todas as regiões, com destaque para o Nordeste 

e para o Sudeste. No Nordeste, o cultivo ocorre em todos os estados, sendo principalmente 

encontrado nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Historicamente, a exploração da 

manga no Brasil foi feita em moldes extensivos, sendo comum o plantio em áreas esparsas, 

nos quintais e em pequenas propriedades; entretanto, nos últimos anos, esse quadro está 

mudando, com a implantação de grandes áreas com novas variedades de manga de 

comprovada aceitação pelo mercado externo. O cultivo da manga chamada “tipo exportação” 

encontra-se em fase de franca expansão (EMBRAPA, 2004).  

Além do importante valor nutricional e comercial, a Mangifera indica é utilizada na 

medicina tradicional para uma ampla variedade de enfermidades, em diversas partes do 

mundo. A M. indica tem sido importante nos sistemas médicos Ayurveda 

(Medicina Tradicional Indiana) e indígenas há mais de 4000 anos. De acordo com a medicina 

indiana, propriedades medicinais variadas são atribuídas a diferentes partes da mangueira 

(SHAH et al., 2010). A folha, a raiz e a casca do caule são amplamente utilizadas para 

medicamentos, uma vez que podem ser obtidas facilmente, com pouco ou nenhum dinheiro 

(OYEWO et al., 2012).  

A Mangifera indica é utilizada pela medicina popular para os mais variados males, 

como: menorragia, leucorréia, anemia, sífilis, infecções cutâneas e afecções respiratórias 

(BRAGA, 1953; NÚÑEZ-SELLÉS et al., 2007; SHAH et al., 2010). Algumas comunidades 

rurais africanas utilizam a mangueira para o tratamento de doenças crônicas (diabetes e 

artrite) e também como antiinflamatório e analgésico (OJEWOLE, 2005). A polpa da fruta de 

http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/species/170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20KA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20KA%5Bauth%5D
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M. indica é utilizada pela medicina Ayurvedica em desordens gástricas, dispepsia, perda de 

apetite, doenças uterinas, úlcera etc (SINGH et al., 2005). 

Estudos realizados com o extrato aquoso das cascas do caule de Mangifera indica 

deram origem à formulação farmacêutica Vimang
®
.  O Vimang

® 
é um produto utilizado 

tradicionalmente em Cuba por seus efeitos anti-inflamatório, analgésico, antioxidante e 

imunomodulador (GARRIDO et al., 2001; LEIRO et al., 2004; SÁNCHEZ et al., 2000). 

O Vimang
®
 é empregado como fitomedicamento, suplemento nutricional e cosmético. 

Estudos químicos do extrato levaram ao isolamento e identificação de ácidos fenólicos (ácido 

gálico, o ácido 3,4-di-hidroxibenzóico, ácido benzóico), ésteres de fenol (éster metílico de 

ácido gálico, éster propílico de ácido gálico, éster propílico do ácido benzóico), flavon -3-óis 

(catequina e epicatequina) e a xantona mangiferina, que é o componente principal da fração 

polifenólica deste extrato. Vimang® também contém ácidos graxos como o ácido mirístico, 

palmítico, esteárico e eicosatrienóico. (NÚÑEZ et al., 2002).  

No campo da pesquisa científica, a Mangifera indica tem sido bastante estudada, 

havendo relatos na literatura de diversas atividades biológicas desta planta, como: anti-

inflamatória (MÁRQUEZ et al., 2010; MOHAN et al., 2013; OJEWOLE, 2005; RIVERA et 

al., 2011, etc), analgésica e hipolipidêmica (OJEWOLE, 2005), analgésica (GARRIDO et al., 

2001; GARRIDO-SUÁREZ et al., 2010; IZQUIERDO et al., 2013, etc), antioxidante 

(SÁNCHEZ et al., 2000; SULTANA et al., 2012) e antiulcerogênica (SEVERI et al., 2009). 

 

1.9 Mangiferina 

 

A mangiferina é uma glicosilxantona natural comumente encontrada em plantas 

medicinais usadas tradicionalmente (EL-SEEDI et al., 2010), entre as quais a mangueira 

(Mangifera indica) é uma das fontes primárias (MATKOWSKI et al., 2013). Na mangueira, a 

mangiferina é um dos principais constituintes fenólicos, podendo ser detectada nas folhas, na 

casca do caule, no fruto e nas raízes (RICHARDSON, 1983). De acordo com Scartezzini e 

Speroni (2000), a porcentagem de mangiferina em Mangifera indica L. é de 6,9%.  

As xantonas são compostos fenólicos heterocíclicos que contêm oxigênio, apresentam 

uma coloração amarela e o esqueleto base dibenzo-γ-pirona (FIGURA 7). Sua estrutura está 

relacionada com a dos flavonóides e seu comportamento cromatográfico também é 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rivera%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21899550
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semelhante. As xantonas apresentam muitas propriedades biológicas e farmacológicas 

interessantes (DIDEROT et al., 2006; HOSTETTMANN; WAGNER, 1977). 

                                               Figura 7– Dibenzo-γ-pirona. 

 

 

 

 

 

 

 

Um certo número de xantonas tem sido isolado a partir de algumas fontes naturais 

(plantas superiores, fungos e líquens) (DIDEROT et al., 2006). As xantonas isoladas podem 

ser classificadas em cinco grupos: xantonas simples oxigenadas (subdivididas segundo o grau 

de oxigenação em mono, di, tri tetra, penta ou hexa-oxigenadas); glicosilxantonas 

(subdivididas em O-glicosídeas ou C-glicosídeas, de acordo com natureza da ligação 

glicosídica); xantonas preniladas; xantolignóides e xantonas diversas (MANDAL et al., 

1992).  

A mangiferina é um polifenol natural de estrutura C-glicosilxantona [2-C-β-D-

glicopiranosil-1, 3, 6, 7-tetrahidroxixantona] abundantemente presente em folhas jovens e na 

casca do caule da mangueira (BARRETO et al., 2008). A estrutura xantonóide da mangiferina 

(FIGURA 8) com ligação C-glicosil e grupos hidroxil aromáticos contribui para um efeito 

antioxidante potente, bem como várias atividades biológicas. A mangiferina também é um 

quelante de ferro eficiente (MATKOWSKI et al., 2013; TELANG et al., 2013; VYAS et al., 

2012). 

Figura 8 – Estrutura química da mangiferina. 
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A mangiferina, sendo um antioxidante polifenólico e uma glicosilxantona, tem forte 

ação antioxidante, anti-peroxidação lipídica, imunomoduladora, hipotensora, cicatrizante de 

feridas, antidegenerativa e anti-diabética (SHAH et al., 2010).  

Diversos estudos farmacológicos in vitro e in vivo publicados demonstraram muitas 

outras atividades da mangiferina, como: antioxidante e analgésica (DAR et al., 2005; 

GARRIDO-SUÁREZ et al., 2014; IZQUIERDO et al., 2013); anti-diabética (LI et al., 2010; 

MURUGANANDAN et al., 2005); antiparasitária (PERRUCCI et al., 2006); antiviral 

(ZHENG; LU, 1990; ZHU et al, 1993); cardioprotetora (ZHENG et al., 2012); 

hepatoprotetora (DAS et al., 2012); anti-inflamatória (GONG et al., 2013; MÁRQUEZ et al., 

2012); antitumoral, imunomoduladora e anti-HIV (GUHA et al., 1996); antidepressiva e 

ansiolítica (JANGRA et al, 2014) e citoprotetora (RAJENDRAN et al., 2008; SATISH et al., 

2009) . Alguns estudos também indicaram a sua atividade antitumoral em células cancerosas 

(LI et al., 2004) e de indução de apoptose (PAN et al., 2014). A mangiferina possui ainda 

efeito anti-inflamatório em modelos de colite experimental (JEONG et al., 2014; DOU et al., 

2014).  

O grupo de pesquisa do Laboratório de Farmacologia de Produtos Naturais demonstrou 

a atividade gastroprotetora da mangiferina em lesões gástricas induzidas por etanol e 

indometacina em camundongos (CARVALHO et al., 2007), a atividade neurocitoprotetora da 

mangiferina em modelo de esquizofrenia induzida por cetamina (RAO et al., 2012) e a 

atividade antinociceptiva da mangiferina em modelos agudos de nocicepção em camundongos 

(LOPES et al., 2013). Um trabalho de Carvalho (2008) indicou também que a mangiferina 

aumenta o esvaziamento gástrico de ratos. 

 

1.10  Justificativa 

Este trabalho justifica-se pela incidência elevada de distúrbios gastrintestinais na 

população, pela necessidade de se descobrir opções terapêuticas mais eficazes e seguras que 

as disponíveis atualmente e pelas atividades farmacológicas já descritas para a mangiferina 

indicarem um efeito benéfico em doenças gastrintestinais.   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20KA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrido-Su%C3%A1rez%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24849742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jangra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25064341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24972244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087136
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

            Investigar o efeito pró-cinético da mangiferina, isolada de Mangifera indica L., em 

camundongos.  

2.2 Objetivos específicos 

 Investigar o efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal normal em 

camundongos. 

 Investigar o efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

diversos agentes farmacológicos (morfina, clonidina, capsaicina, verapamil, 

ondansetrona ou atropina), em camundongos. 

 Investigar o efeito da mangiferina sobre o esvaziamento gástrico em camundongos. 

 Investigar o efeito da mangiferina na saída de pelotas fecais e no conteúdo de água das 

fezes em camundongos. 

 Investigar o efeito da mangiferina em modelo de íleo pós-operatório em camundongos, 

estudando o efeito sobre o trânsito gastrintestinal e sobre mediadores inflamatórios. 
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3 MATERIAL 

3.1 Mangiferina 

A mangiferina utilizada neste estudo foi extraída e isolada a partir de cascas do caule da 

Mangifera indica L. (Anacardiaceae), coletadas no Campus do Pici - Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Uma amostra do material vegetal foi autenticada pelo Dr. Francisco Edson de 

Paula (exsicata nº 32628) e depositada no Herbário Prisco Bezerra, da UFC.  

A mangiferina foi fornecida pela Profa. Dra. Maria Teresa Salles Trevisan, do 

Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC.  

 

3.2 Animais experimentais 

 

Foram utilizados camundongos albinos, Swiss, machos, pesando entre 20-25 g, 

provenientes do Biotério Central da UFC. Os animais foram mantidos em caixas de 

polipropileno, à temperatura ambiente de 23 ± 2 °C, em ciclos de claro-escuro de 12/12 h, 

recebendo ração padrão e água à vontade. Os animais foram submetidos a um jejum de ração, 

15h antes da realização dos experimentos. 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal 

(CEPA) da UFC, sob o número 31/11. 

 

3.3 Aparelhos                                                                                                                 

 Origem 

Balança para animais (modelo MF-6) Filizola, Brasil 

Balança analítica (mod. AX-200) Shimadzu, Japão 

Pipetas automáticas Jencons Scientific Inc., EUA 

Homogeneizador (mod. MA 102) Marconi, Brasil 

Microcentrífuga refrigerada (mod. Z216 MK) Hermle, Alemanha 

Centrífuga refrigerada (mod. CT 5500 DR) Cientec, Brasil 

Espectrofotômetro (mod. DU
®
 720) 

Leitor de microplaca (mod. UVM 340)  

Microscópio confocal (mod. LSM 510 Meta)                                          

Beckman Coulter, EUA 

Asys, Reino Unido 

Zeiss, Alemanha  
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3.4 Drogas e Reagentes                                   

 Origem 

Ácido fosfórico  

Alexa Fluor 594 

Anticorpo primário anti- NF-Κb 

Anticorpo primário anti-iNOS  

Atropina 

Betanecol (Liberan®) 

Brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 

Capsaicina 

Capsazepina 

Carvão ativo 

Clonidina  

Cloreto de cálcio 

DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) 

Dihidrorocloreto de N-1-(naftil) etilenodiamina  

Dimetilsulfóxido (DMSO) 

Goma arábica 

Hidróxido de sódio 

Ioimbina 

Ketamina (Ketalar®) 

Kits Elisa para determinação de TNF-α e IL-6 

Kits Elisa para determinação de IL-1β e MCP-1 

Morfina (Sulfato de Morfina - Dimorf®) 

Naloxona (Narcan®) 

Nitrito de sódio 

o-dianisidina 

Ondansetrona 

Peróxido de hidrogênio 

Reagente de Bradford 

Serotonina 

Sulfanilamida  

Tegaserode (Zelmac®) 

Vetec Química, Brasil 

Invitrogen, EUA 

Santa Cruz Biotechnology, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Apsen Farmacêutica, Brasil 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Calbiochem, EUA 

Dinâmica, Brasil 

Sigma Aldrich, EUA 

Vetec Química, Brasil 

Vector Laboratories, Reino Unido 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Vetec Química, Brasil 

Vetec Química, Brasil 

Sigma Aldrich, EUA 

 Pfizer, EUA 

eBioscience, EUA 

R&D Systems, EUA 

Cristália, Brasil 

Cristália, Brasil 

Dinâmica, Brasil 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Dinâmica, Brasil 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Novartis, Brasil 
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Verapamil 

Vermelho de fenol 

Xilazina (Rompun®) 

Sigma Aldrich, EUA 

Sigma Aldrich, EUA 

Bayer, Brasil                            
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção da mangiferina 

 

O material vegetal seco (2,03 kg de cascas do caule de Mangifera indica L.) foi extraído 

duas vezes com etanol (13 l). O extrato etanólico bruto teve seu solvente removido em 

evaporador rotatório, sob pressão reduzida. O resíduo sólido foi redissolvido em metanol, 

resultando na formação de um precipitado amorfo, que foi separado logo em seguida por 

filtração simples.  Depois de repetidas recristalizações em acetato de etila, foram obtidos 

cristais amarelados de mangiferina (40 g).  A estrutura e a pureza da mangiferina foram 

confirmadas utilizando-se técnicas espectroscópicas (RMN de 
1
H e 

13
C, infravermelho) e 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE).  

 A metodologia de extração e caracterização da mangiferina foi realizada pela Profa. 

Dra. Maria Teresa Salles Trevisan, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

4.2 Avaliação do efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal normal de 

camundongos. 

 

O trânsito gastrintestinal foi mensurado através do teste de propulsão de carvão 

(CAPASSO et al., 1976).  

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), mangiferina (3, 10, 30 

ou 100 mg/kg, v.o.) ou tegaserode (1 mg/kg, i.p.). Após 30 min dos tratamentos, foi 

administrado carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.) a 

todos os grupos (0,2 mL/animal). Transcorridos 20 minutos, os animais foram sacrificados 

por deslocamento cervical, o estômago e o intestino delgado foram removidos e foram 

medidos o comprimento total do intestino (da região gastropilórica até a junção ileocecal) e a 

distância percorrida pelo carvão, do piloro até a última porção do intestino que continha pelo 

menos 1cm contínuo de carvão. O resultado foi expresso em % do percurso do marcador em 

função do comprimento intestinal total. 
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Trânsito gastrintestinal (%) = (distância percorrida pelo carvão / comprimento total do 

intestino delgado) x 100 

 

4.3 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por agentes farmacológicos diversos em camundongos. 

 

4.3.1 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por morfina em camundongos. 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), morfina (2,5 mg/kg, 

s.c.), naloxona (1 mg/kg, i.p.)  ou mangiferina (30 mg/kg, v.o.) 30 min antes da administração 

de carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.). Também foram 

realizadas combinações onde a naloxona, um antagonista opióide, foi administrada 15 min 

antes de morfina e a mangiferina foi co-administrada com morfina. Transcorridos 20 min, o 

percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado como descrito anteriormente (item 4.2). 

 

4.3.2 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por clonidina em camundongos. 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), clonidina (0,1 mg/kg; 

i.p.),  ioimbina (2 mg/kg; s.c.) ou mangiferina (30 mg/kg, v.o.) 30 min antes da administração 

de carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.). Também foram 

realizadas combinações onde a ioimbina, um antagonista α2-adrenérgico, foi administrada 15 

min antes de clonidina e a mangiferina foi co-administrada com clonidina. Transcorridos 20 

min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado como descrito anteriormente (item 

4.2). 
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4.3.3 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por capsaicina em camundongos. 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), capsaicina (0,3 mg/kg; 

v.o.),  capsazepina (5 mg/kg, i.p.) ou mangiferina (30 mg/kg, v.o.) 30 min antes da 

administração de carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.). 

Também foram realizadas combinações onde a capsazepina, um antagonista de receptores 

vanilóides tipo 1 (TRPV1), foi administrada 15 min antes de capsaicina e a mangiferina foi 

co-administrada com capsaicina. Transcorridos 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal 

foi avaliado como descrito anteriormente (item 4.2). 

 

4.3.4 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por verapamil em camundongos. 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), verapamil (5 mg/kg, 

i.p.),  cloreto de cálcio (50 mg/kg; i.p.) ou mangiferina (30 mg/kg, v.o.) 30 min antes da 

administração de carvão ativado (5% de carvão ativado suspenso em 10% de goma arábica, 

v.o.). Também foram realizadas combinações onde o cloreto de cálcio, um agonista de cálcio, 

foi administrado 15 min antes de verapamil e a mangiferina foi co-administrada com 

verapamil. Transcorridos 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado como 

descrito anteriormente (item 4.2). 

 

4.3.5 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por ondansetrona em camundongos. 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), serotonina (3 mg/kg, 

s.c.), ondansetrona (3 mg/kg, i.p.)  ou mangiferina (30 mg/kg, v.o.) 30 min antes da 

administração de carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.). 

Também foram realizadas combinações onde a serotonina foi administrada 15 min antes de 
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ondansetrona e a mangiferina foi co-administrada com ondansetrona. Transcorridos 20 min, o 

percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado como descrito anteriormente (item 4.2). 

 

4.3.6 Avaliação do efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido 

por atropina em camundongos. 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), atropina (3 mg/kg, s.c.), 

betanecol (3 mg/kg, i.p.)  ou mangiferina (30 mg/kg, v.o.) 30 min antes da administração de 

carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.). Também foram 

realizadas combinações onde o betanecol, um agonista colinérgico muscarínico, foi 

administrado 15 min antes de atropina e a mangiferina foi co-administrada com atropina. 

Transcorridos 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado como descrito 

anteriormente (item 4.2). 

 

4.4 Avaliação do efeito da mangiferina sobre o esvaziamento gástrico de camundongos. 

 

 O esvaziamento gástrico foi avaliado através do teste proposto por Gupta e Brans 

(1978), adaptado. 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram 

tratados com veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL /kg, v.o.), mangiferina (3, 10, 30 

e 100 mg/kg, v.o.) ou atropina (3 mg/kg, v.o.). Decorridos 30 minutos, os animais receberam 

vermelho de fenol (0,5 mg/kg, v.o.). Após 10 minutos, os animais foram sacrificados, o piloro 

e a cárdia foram amarrados e então os estômagos foram removidos. Os estômagos foram 

lavados externamente, abertos ao longo da grande curvatura e foi coletado o conteúdo gástrico 

em tubo de ensaio. A superfície interna dos estômagos foi lavada com 5 mL de água destilada. 

O volume obtido foi centrifugado a 1500rpm por 15 minutos. Foi adicionado 1 ml de NaOH 

0,1N a 1 ml de sobrenadante. Em seguida, as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro 

a 560nm. Os resultados foram interpolados com curva padrão de vermelho de fenol para 

calcular a concentração do corante retida no estômago. 
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4.5 Avaliação do efeito da mangiferina na saída de pelotas fecais e no conteúdo de água 

das fezes no modelo de ―fecal pellet output‖ em camundongos. 

 

A avaliação seguiu o proposto por IZZO et al., 1999. Camundongos Swiss, machos, 

com peso de 20-25 g, divididos em grupos (n=8), foram tratados com veículo (DMSO 2% em 

água destilada, 10 mL/kg, v.o.), mangiferina (30, 100 e 300 mg/Kg) ou tegaserode (1 mg/Kg, 

i.p.) e transferidos para gaiolas individuais (19 cm × 31 centímetros, forradas com papel 

branco não-absorvente). Os animais foram monitorados durante 6h, tendo as suas fezes 

coletadas em intervalos de 1h (para minimizar o risco de perda de água, fezes e coprofagia). 

Após a coleta, as fezes eram pesadas (peso úmido, em mg) e posteriormente colocadas para 

desidratar em estufa (50°C, durante 6h). Após a estufa, as fezes foram novamente pesadas 

(peso seco, em mg). O conteúdo de água nas fezes foi calculado de acordo com a equação:  

Conteúdo de água (%) = 100 (peso úmido - peso seco) / peso úmido. 

Obs.: Apesar de a coleta ser realizada em intervalos de 1h, o resultado considerado foi o 

cumulativo das 6h observadas.  

 

4.6 Modelo de Íleo Pós-Operatório (IPO) 

 

Camundongos Swiss, machos, com peso de 20-25 g, foram divididos em quatro grupos 

(n=6): Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), Mangiferina (30mg/kg e 100 

mg/kg, v.o.) e Sham (Falsamente operado). Uma hora após seus respectivos tratamentos, os 

grupos de animais foram anestesiados com uma mistura de ketamina (100 mg/kg, i.p.) e 

xilazina (10 mg/kg, i.p.). 

Os animais foram laparotomizados e seguidos por operação simulada (Grupo Sham) ou 

manipulação do intestino delgado para indução de IPO (nos demais grupos). Para a indução 

de IPO, o intestino delgado foi retirado com cuidado sobre uma gaze úmida e 

sistematicamente manipulado, do ligamento de Treitz até o íleo terminal, com dois 

aplicadores de algodão úmido, durante 5 min (LI et al, 2013; MUELLER et al, 2011). A 

laparotomia foi fechada com uma sutura contínua, e todos os animais se recuperaram 

rapidamente, começando a comer e a beber dentro de algumas horas após a cirurgia. A 

cirurgia foi realizada em condições estéreis.  
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O Trânsito Gastrintestinal e as respostas inflamatórias do Íleo Pós-Operatório foram 

investigados 24h após a cirurgia. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical, e 

amostras de sangue e de íleo foram recolhidas para análise da atividade da mieloperoxidase, 

determinação dos níveis de TNF-α, IL-6, IL-1β e MCP-1 no plasma, determinação dos níveis 

de nitrato/nitrito teciduais, avaliação histológica e imunohistoquímica em íleo. 

 

4.6.1 Avaliação do efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 

 

O Trânsito gastrintestinal foi medido usando-se o teste de propulsão de carvão vegetal 

(CAPASSO et al., 1976).  24h após a cirurgia, o carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso 

em goma arábica 10%, v.o.) foi administrado aos animais de todos os grupos (0,2 

mL/animal). Transcorridos 20 minutos, os animais foram sacrificados, o estômago e o 

intestino delgado foram removidos e foram medidos o comprimento total do intestino (da 

região gastropilórica até a junção ileocecal) e a distância percorrida pelo carvão do piloro até 

a última porção do intestino que continha pelo menos 1cm contínuo de carvão. O resultado foi 

expresso em % do percurso do marcador em função do comprimento intestinal total. 

Trânsito gastrintestinal (%) = (distância percorrida pelo carvão / comprimento total do 

intestino delgado) x 100 

 

4.6.2 Avaliação do efeito da mangiferina sobre a atividade da mieloperoxidase em 

modelo de íleo pós-operatório em camundongos. 

 

O grau de infiltração de neutrófilos foi quantificado pela medição da atividade de 

mieloperoxidase (MPO). Amostras de íleo (50 mg) foram picadas e homogeneizadas em uma 

solução de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 0,5 %, em tampão fosfato 50mM 

(pH 6,0 ; 1 mL para 50mg do tecido). O homogenato foi submetido a três ciclos de 

congelamento (-70°C, 5 min) e descongelamento (água a 37 °C, 5 min). As amostras foram 

então centrifugadas (4000 rpm, por 15 min, 4°C) para remover o material insolúvel. A MPO 

presente no sobrenadante (0,1 mL) foi analisada espectrofotometricamente após adição de 2,9 

mL de tampão fosfato (50 mM, pH 6,0) contendo 0,167 mg/mL de hidrocloreto de o-
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dianisidina e 0,0005% de peróxido de hidrogênio. A absorbância a 470 nm foi medida nos 

tempos de 0 e 5 min, utilizando-se um espectrofotômetro (KRAWISZ et al., 1984). 

 

4.6.3 Avaliação do efeito da mangiferina sobre os níveis teciduais de nitrato/nitrito em 

modelo de íleo pós-operatório em camundongos. 

 

Os níveis de óxido nítrico foram medidos como níveis de nitrato/nitrito totais, com o 

uso do reagente de Griess (GREEN et al., 1982). O íleo foi homogeneizado em tampão de 

fosfato de potássio 50 mM (pH 7,8) e centrifugou-se a 11,000 × g, durante 15 min, a 4 ° C. 

100 μL do sobrenadante foram misturados com 100 μL de reagente de Griess (0,1% de 

Dihidrorocloreto de N-1-(naftil) etilenodiamina, 1% de sulfanilamida em 5% de ácido 

fosfórico), e após 10 min, a absorbância foi medida a 540 nm.  

A curva padrão foi obtida através da utilização de nitrito de sódio. Os resultados foram 

expressos em micromoles de nitrato/nitrito por micrograma de proteína. A concentração de 

proteína da amostra foi determinada pelo Ensaio de Bradford (BRADFORD, 1976). 

 

4.6.4 Avaliar o efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de TNF-α, IL-6, IL-1β e 

MCP-1 em modelo de íleo pós-operatório em camundongos.  

 

Os níveis plasmáticos de TNF-α, IL-6, IL-1β e MCP-1 foram determinados utilizando-

se kits de ELISA disponíveis comercialmente. Os níveis foram calculados a partir de curva 

padrão e expressos como pg/mL 

 

4.6.5 Avaliação do efeito da mangiferina sobre modificações histológicas do íleo em 

modelo de íleo pós-operatório em camundongos. 

 

A fim de investigar mudanças morfológicas do intestino durante o íleo pós-operatório, a 

avaliação histológica foi realizada em amostras de íleo. Após lavagem com solução salina 

normal, as amostras intestinais foram fixadas em paraformaldeído 4%, overnight, e embebidas 

em parafina. A partir daí, fatias de tecido (5 μm) foram coradas com hematoxilina e eosina 

(HE) e avaliadas sob um microscópio.  
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4.6.6 Avaliação do efeito da mangiferina na ativação de NF-κB e Óxido Nítrico Sintase 

induzível (iNOS) em modelo de íleo pós-operatório em camundongos.              

     

Análises imunohistoquímicas da expressão de NF-κB e iNOS foram realizadas. Secções 

de íleo (4µm) foram transferidas para uma lâmina revestida de gelatina. As secções foram 

desparafinizadas e reidratadas com xileno e álcool graduado e a atividade da peroxidase 

endógena foi bloqueada pela incubação com H2O2 3% por 10 minutos. A ligação não-

específica de proteínas foi bloqueada por incubação dos tecidos com solução de bloqueio  

(10% soro de cabra, 0,2% Triton X-100 em PBS, por 45 minutos). As lâminas foram então 

incubadas overnight com anticorpo primário de coelho anti- NF-κB (1:200) ou anti-iNOS 

(1:400) diluídos com solução de bloqueio. As secções foram lavadas três vezes, durante 10 

min cada, em solução salina tamponada com Tris e posteriormente incubadas por 2h à 

temperatura ambiente, com anticorpo secundário de cabra anti-coelho conjugado com um 

fluoróforo (Alexa Fluor 594), diluído 1:500 em solução de bloqueio. Após lavagem três vezes 

durante 10 min em solução salina tamponada com Tris, as lâminas foram contracoradas com 

DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole, 1:250), montadas com Fluoromount (Sigma) e 

armazenadas a −20 °C até a análise. Secções de controle negativo foram processadas em 

simultâneo, tal como descrito acima, mas com o primeiro anticorpo substituído por solução de 

bloqueio. As secções foram visualizadas com um microscópio confocal de varrimento a laser 

(LSM 510 Meta, Zeiss).  

 

4.7 Análise estatística 

 

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

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

seguida do teste de Student Newman Keuls. Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Obtenção e identificação da mangiferina 

 

A obtenção da mangiferina a partir de 2,03 kg de cascas do caule de Mangifera indica 

L. produziu 40 g de mangiferina, o que corresponde a um rendimento de 1,97%. 

A estrutura e a pureza da mangiferina foram confirmadas utilizando-se técnicas 

espectroscópicas (RMN de 
1
H e 

13
C, infravermelho) e cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE).  

 

5.2 Trânsito gastrintestinal 

 

5.2.2 Efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal normal de camundongos. 

 

A Tabela 1 e a Figura 9 mostram que a mangiferina nas doses de 30 e 100 mg/kg 

aumentou significativamente (p<0,05) o trânsito gastrintestinal (88,63 ± 2,88 e 92,90 ± 

1,42%, respectivamente), assim como o tegaserode 1 mg/kg (80,66 ± 4,71%), um agonista 

parcial de receptores 5-HT4, quando comparados ao grupo veículo (62,95 ± 2,43%).   

. 
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Tabela 1 – Efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal normal de 

camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

   Trânsito gastrintestinal  

(%) 

   

Veículo -                  62,95 ± 2,43 

Mangiferina   3; v.o. 

 10; v.o. 

 30; v.o. 

100; v.o. 

                 56,00 ± 2,94
 
 

                 64,75 ± 1,68  

88,63 ± 2,88 
a 

92,90 ± 1,42 
a
 

Tegaserode    1; i.p. 80,66 ± 4,71 
a
 

   

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

trânsito gastrintestinal. Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), mangiferina 

(3, 10, 30 e 100 mg/kg, v.o.) e tegaserode (1mg/kg, i.p.) foram administrados 30 min antes de 

carvão ativado. Transcorridos 20 min, o percentual de trânsito intestinal foi avaliado. 
a
p<0,05 

vs Veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keuls).  

 

Figura 9 – Efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal normal de 

camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), mangiferina (3, 10, 30 e 100 mg/kg, 

v.o.) e tegaserode (1mg/kg, i.p.) foram administrados 30 min antes de carvão ativado. 

Transcorridos 20 min, o percentual de trânsito intestinal foi avaliado. Os dados representam a 

média  E.P.M. 
a
p<0,05 vs Veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keuls). 
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5.2.3 Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por morfina 

em camundongos. 

 

A Tabela 2 e a Figura 10 mostram que a morfina reduziu o trânsito gastrintestinal 

(36,24 ± 2,45%) quando comparada ao grupo veículo (62,90 ± 2,04%); tal redução foi de 

aproximadamente 42,4%. A mangiferina e a naloxona aumentaram significativamente o 

trânsito gastrintestinal (90,44 ± 2,58% e 78,94 ± 5,74%, respectivamente) quando comparadas 

ao grupo veículo (62,90 ± 2,04%).  

O retardo causado pela morfina foi revertido em camundongos pré-tratados com o 

antagonista opióide naloxona (76,65 ± 4,75%).  A co-administração de mangiferina reverteu o 

efeito inibitório da morfina (72,26 ± 4,50%), quando comparada ao grupo morfina (36,24 ± 

2,45%). 
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Tabela 2 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

morfina em camundongos. 

Grupos Dose (mg/kg, via) Trânsito GI (%) 

   

Veículo -             62,90 ± 2,04 

Morfina 

MGF  

Naloxona 

Naloxona + Morfina 

  2,5 ; s.c. 

   30 ; v.o. 

    1 ; i.p. 

     1, i.p.; 2,5, s.c. 

36,24 ± 2,45 
a
 

90,44 ± 2,58 
a
 

78,94 ± 5,74 
a 

   76,65 ± 4,75 
a, b

 

MGF + Morfina    30; v.o.; 2,5, s.c.    72,26 ± 4,50 
b, c

 

   

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

trânsito gastrintestinal. Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), morfina (2,5 

mg/kg, s.c.), mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e naloxona (1 mg/kg, i.p.) foram 

administrados 30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde naloxona 

foi administrada 15 min antes de morfina e mangiferina foi co-administrada com morfina. 

Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 
a 

p<0,05 vs Veículo; 
b 

p<0,05 vs morfina; 
c 
p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student Newman Keuls). 

 

 

 

Figura 10 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

morfina em camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), morfina (2,5 mg/kg, s.c.), 

mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e naloxona (1 mg/kg, i.p.) foram administrados 30 min 

antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde naloxona foi administrada 15 

min antes de morfina e mangiferina foi co-administrada com morfina. Após 20 min, o 

percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. Os dados representam a média  EPM. 
a 

p<0,05 vs Veículo; 
b 

p<0,05 vs morfina; 
c 
p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student 

Newman Keuls). 
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5.2.4 Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por clonidina 

em camundongos. 

 

A Tabela 3 e a Figura 11 mostram que a clonidina reduziu o trânsito gastrintestinal 

(23,19 ± 2,12%) quando comparada ao grupo veículo (63,10 ± 2,08%); tal redução foi de 

aproximadamente 63,2%. A mangiferina e a ioimbina aumentaram significativamente o 

trânsito gastrintestinal (91,95 ± 1,91% e 84,00 ± 4,07%, respectivamente) quando comparadas 

ao veículo (63,10 ± 2,08%).  

O retardo causado pela clonidina foi revertido em camundongos pré-tratados com o 

antagonista α2-adrenérgico ioimbina (37,79 ± 3,04%).  A co-administração de  mangiferina 

reverteu o efeito inibitório da clonidina (45,21 ± 1,90%), quando comparada ao grupo 

clonidina (23,19 ± 2,12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabela 3 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

clonidina em camundongos. 

Grupos Dose (mg/kg, via) Trânsito GI (%) 

   

Veículo -            63,10 ± 2,08 

Clonidina 

MGF  

Ioimbina 

Ioimbina + Clonidina 

  0,1; i.p. 

   30 ; v.o. 

    2 ; s.c. 

     2, s.c.; 0,1, i.p. 

23,19 ± 2,12 
a
 

91,95 ± 1,91 
a
 

84,00 ± 4,07 
a 

   37,79 ± 3,04 
a, b

 

MGF + Clonidina   30; v.o.; 0,1, i.p       45,21 ± 1,90 
a,
 
b, c

 

   

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

trânsito gastrintestinal.  Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), clonidina 

(0,1 mg/kg; i.p.), mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e ioimbina (2 mg/kg; s.c.) foram 

administrados 30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde ioimbina 

foi administrada 15 min antes de clonidina e mangiferina foi co-administrada com clonidina. 

Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 
a 

p<0,05 vs Veículo; 
b 

p<0,05 vs clonidina; 
c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student Newman Keuls). 

 

Figura 11 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

clonidina em camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), clonidina (0,1 mg/kg; i.p.), 

mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e ioimbina (2 mg/kg; s.c.) foram administrados 30 min 

antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde ioimbina foi administrada 15 

min antes de clonidina e mangiferina foi co-administrada com clonidina. Após 20 min, o 

percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. Os dados representam a média  EPM. 
a 

p<0,05 vs Veículo; 
b 

p<0,05 vs clonidina; 
c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de 

Student Newman Keuls). 
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5.2.5 Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

capsaicina em camundongos. 

 

A Tabela 4 e a Figura 12 mostram que a capsaicina reduziu o trânsito gastrintestinal 

(47,13 ± 2,98%) quando comparada ao grupo veículo (66,14 ± 1,45%); tal redução foi de 

aproximadamente 28,7%. A mangiferina e a capsazepina aumentaram significativamente o 

trânsito gastrintestinal (89,91± 0,84% e 83,71± 3,70%, respectivamente) quando comparadas 

ao veículo (66,14 ± 1,45%).  

O retardo causado pela capsaicina foi revertido em camundongos pré-tratados com o 

antagonista de receptores vanilóides tipo 1 (TRPV1)  capsazepina (67,43 ± 2,88%).  A co-

administração de  mangiferina reverteu o efeito inibitório da capsaicina (63,24 ± 7,23%), 

quando comparada ao grupo capsaicina (47,13 ± 2,98%).  
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Tabela 4 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

capsaicina em camundongos. 

Grupos Dose (mg/kg, via) Trânsito GI (%) 

Veículo -            66,14 ± 1,45 

Capsaicina 

MGF  

Capsazepina 

Capsazepina + Capsaicina 

  0,3; v.o. 

   30 ; v.o. 

   5 ; i.p. 

     5, i.p.; 0,3, v.o. 

47,13 ± 2,98 
a
 

89,91 ± 0,84 
a
 

83,71 ± 3,70 
a 

 67,43 ± 2,88 
 b

 

MGF + Capsaicina   30; v.o.; 0,3, v.o.    63,24 ± 7,23 
 b, c

 

   

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

trânsito gastrintestinal. Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), capsaicina 

(0,3 mg/kg; v.o.), mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e capsazepina (5 mg/kg, i.p.)  foram 

administrados 30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde 

capsazepina foi administrada 15 min antes de capsaicina e mangiferina foi co-administrada 

com capsaicina. Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 
a 
p<0,05 vs 

Veículo; 
b 

p<0,05 vs capsaicina; 
c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student 

Newman Keuls). 

 

Figura 12 –  Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

capsaicina em camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), capsaicina (0,3 mg/kg; v.o.), 

mangiferina (MGF; 30 mg/Kg, v.o.) e capsazepina (5 mg/kg, i.p.) foram administrados 30 

min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde capsazepina foi 

administrada 15 min antes de capsaicina e mangiferina foi co-administrada com capsaicina. 

Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. Os dados representam a 

média  EPM. 
a 
p<0,05 vs Veículo; 

b 
p<0,05 vs capsaicina; 

c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA 

e Teste de Student Newman Keuls). 
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5.2.6 Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

verapamil em camundongos. 

 

A Tabela 5 e a Figura 13 mostram que o verapamil reduziu o trânsito gastrintestinal 

(31,05 ± 1,95%) quando comparada ao grupo veículo (62,95 ± 2,43%); tal redução foi de 

aproximadamente 50,7%. A mangiferina e o cloreto de cálcio aumentaram significativamente 

o trânsito gastrintestinal (91,51 ± 4,08% e 74,43 ± 2,47%, respectivamente) quando 

comparadas ao veículo (62,95 ± 2,43%).  

O retardo causado pelo verapamil foi revertido em camundongos pré-tratados com 

cloreto de cálcio (41,72 ± 3,37%).  A co-administração de  mangiferina reverteu o efeito 

inibitório do verapamil (50,47 ± 4,80%), quando comparada ao grupo verapamil (31,05 ± 

1,95%). 
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Tabela 5 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

verapamil em camundongos. 

Grupos Dose (mg/kg, via) Trânsito GI (%) 

Veículo -           62,95 ± 2,43 

Verapamil 

MGF 

Cloreto de cálcio 

Cloreto de cálcio + Verapamil 

    5 ; i.p. 

   30 ; v.o. 

  50 ; i.p. 

              50, i.p.; 5, i.p. 

31,05 ± 1,95 
a
 

91,51 ± 4,08 
a
 

74,43 ± 2,47 
a 

   41,72 ± 3,37 
a, b

 

MGF + Verapamil              30; v.o.; 5, i.p.     50,47 ± 4,80 
a,b,c

 

   

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

trânsito gastrintestinal. Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), verapamil (5 

mg/kg, i.p.), mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e cloreto de cálcio (50 mg/kg; i.p.) foram 

administrados 30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde cloreto de 

cálcio foi administrado 15 min antes de verapamil e mangiferina foi co-administrada com 

verapamil. Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 
a 

p<0,05 vs 

Veículo; 
b 

p<0,05 vs verapamil; 
c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student 

Newman Keuls). 

 

Figura 13 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

verapamil em camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), verapamil (5 mg/kg, i.p.), 

mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e cloreto de cálcio (50 mg/kg; i.p.) foram administrados 

30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde cloreto de cálcio foi 

administrado 15 min antes de verapamil e mangiferina foi co-administrada com verapamil. 

Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. Os dados representam a 

média  EPM. 
a 
p<0,05 vs Veículo; 

b 
p<0,05 vs verapamil; 

c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA 

e Teste de Student Newman Keuls). 
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5.2.7 Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

ondansetrona em camundongos. 

 

A Tabela 6 e a Figura 14 mostram que a ondansetrona reduziu o trânsito gastrintestinal 

(42,23 ± 4,34%) quando comparada ao grupo veículo (62,95 ± 2,43%); tal redução foi de 

aproximadamente 32,9%. A mangiferina e a serotonina aumentaram significativamente o 

trânsito gastrintestinal (91,60 ± 1,76% e 85,33 ± 4,86%, respectivamente) quando comparadas 

ao veículo (62,95 ± 2,43%).  

O retardo causado pela ondansetrona foi revertido em camundongos pré-tratados com a 

serotonina (52,71± 5,38%).  A co-administração de  mangiferina reverteu o efeito inibitório 

da ondansetrona (80,18 ± 5,94%), quando comparada ao grupo ondansetrona (42,23 ± 

4,34%). 
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Tabela 6 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

ondansetrona em camundongos. 

Grupos Dose (mg/kg, via) Trânsito GI (%) 

Veículo -           62,95 ± 2,43 

Ondansetrona 

MGF  

Serotonina 

Serotonina + Ondansetrona 

3 ; i.p. 

30 ; v.o. 

3 ; s.c. 

3, s.c.; 3, i.p. 

42,23 ± 4,34 
a
 

91,60 ± 1,76 
a
 

85,33 ± 4,86 
a 

 52,71 ± 5,38  
b
 

MGF + Ondansetrona 30; v.o.; 3, i.p.   80,18 ± 5,94 
b,c

 

   

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

trânsito gastrintestinal. Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), ondansetrona 

(3 mg/kg, i.p.),  mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e serotonina (3 mg/kg, s.c.) foram 

administrados 30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde serotonina 

foi administrada 15 min antes de ondansetrona e mangiferina foi co-administrada com 

ondansetrona. Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 
a
p<0,05 vs 

Veículo; 
b 

p<0,05 vs ondansetrona; 
c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student 

Newman Keuls). 

 

Figura 14 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

ondansetrona em camundongos. 

V
eí

cu
lo

O
ndan

se
tr

ona

M
G

F 

Ser
ot

on
in

a

Ser
ot

on
in

a 
+ O

ndan
se

tr
on

a 

M
G

F +
 O

ndan
se

tr
on

a

0

20

40

60

80

100

a

a
b,ca

b

T
râ

n
si

to
 g

a
st

ri
n

te
st

in
a

l 
(%

)

 

Veículo (DMSO 2% em água destilada,10 mL/kg,v.o.), ondansetrona (3 mg/kg, i.p.), 

mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e serotonina (3 mg/kg,s.c.) foram administrados 30 min 

antes de carvão. Foram realizadas combinações onde a serotonina foi administrada 15 min 

antes de ondansetrona e a mangiferina foi co-administrada com ondansetrona.Após 20 min, o 

percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. Os dados representam a médiaEPM. 
a
p<0,05 vs Veículo; 

b 
p<0,05 vs ondansetrona; 

c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de 

Student Newman Keuls). 
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5.2.8 Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por atropina 

em camundongos. 

 

A Tabela 7 e a Figura 15 mostram que a atropina reduziu o trânsito gastrintestinal 

(40,97 ± 5,11%) quando comparada ao grupo veículo (59,39 ± 1,92%); tal redução foi de 

aproximadamente 31%. A mangiferina e o betanecol aumentaram significativamente o 

trânsito gastrintestinal (89,07 ± 2,91% e 75,14 ±4,07%, respectivamente) quando comparados 

ao veículo (59,39 ± 1,92%).  

Os resultados da combinação entre betanecol e atropina e da co-administração de 

mangiferina e atropina mostram que a atropina, um antagonista colinérgico, bloqueia os 

efeitos estimuladores de mangiferina e betanecol. 
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Tabela 7 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

atropina em camundongos. 

Grupos Dose (mg/kg, via)  Trânsito GI (%) 

Veículo -           59,39 ± 1,92 

Atropina 

MGF  

Betanecol 

Betanecol + Atropina 

    3 ; s.c. 

   30 ; v.o. 

  3 ; i.p. 

              3, i.p.; 3, s.c. 

40,97 ± 5,11 
a
 

89,07 ± 2,91 
a
 

75,14 ± 4,07 
a 

   38,53 ± 1,27 
a, b

 

MGF + Atropina              30; v.o.; 3, s.c.   43,38 ± 5,87 
a, c

 

   

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

trânsito gastrintestinal. Veículo (2% DMSO em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), atropina (3 

mg/kg, s.c.), mangiferina (MGF; 30 mg/kg, v.o.) e betanecol (3 mg/kg, i.p.) foram 

administrados 30 min antes de carvão ativado. Foram realizadas combinações onde betanecol 

foi administrado 15 min antes de atropina e a mangiferina foi co-administrada com atropina. 

Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 
a 

p<0,05 vs Veículo; 
b 

p<0,05 vs betanecol; 
c
 p<0,05 vs mangiferina (ANOVA e Teste de Student Newman Keuls). 

 

Figura 15 – Efeito da mangiferina no retardo do trânsito gastrintestinal induzido por 

atropina em camundongos. 
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Veículo (2% DMSO em água destilada, 10 mL/kg, v.o.), atropina (3 mg/kg, s.c.), mangiferina 

(MGF; 30 mg/kg, v.o.) e betanecol (3 mg/kg, i.p.) foram administrados 30 min antes de 

carvão ativado (carvão ativado 5% suspenso em goma arábica 10%, v.o.). Foram realizadas 

combinações onde betanecol foi administrado 15 min antes de atropina e a mangiferina foi co-

administrada com atropina. Após 20 min, o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado. 

Os dados representam a média  EPM. 
a 
p<0,05 vs Veículo; 

b 
p<0,05 vs betanecol; 

c
 p<0,05 vs 

mangiferina (ANOVA e Teste de Student Newman Keuls).  
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5.3 Esvaziamento gástrico 

 

5.3.1 Efeito da mangiferina sobre o esvaziamento gástrico de camundongos. 

 

A Tabela 8 e a Figura 16 mostram que a mangiferina nas doses de 30 e 100 mg/kg 

reduziu significativamente (p<0,05) a quantidade de corante (vermelho de fenol) retida no 

estômago dos camundongos (3,90 ± 0,58 e 2,65 ± 0,33   µg/mL, respectivamente), quando 

comparadas ao grupo controle veículo (7,01 ± 1,08 µg/mL), representando um aumento no 

esvaziamento gástrico. O antagonista dos receptores muscarínicos atropina (3 mg/kg) 

aumentou de forma significativa (p<0,05) a concentração de corante retida no estômago 

(10,38 ± 1,18 µg/mL), quando comparado ao grupo controle, representando uma redução no 

esvaziamento gástrico dos camundongos. 

Os aumentos do esvaziamento gástrico causados pela mangiferina, nas doses de 30 e 

100mg/Kg, foram de aproximadamente 44,3 e 62,1%, respectivamente. 
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Tabela 8 – Efeito da mangiferina sobre o esvaziamento gástrico de camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

Concentração de 

vermelho de fenol 

(µg/ml) 

   

Veículo -                  7,01 ± 1,08 

Mangiferina 

 

 

    3 ; v.o. 

   10 ; v.o. 

   30 ; v.o. 

                  100 ; v.o. 

                 5,24 ± 0,60  

                 4,52 ± 0,76  

                 3,90 ± 0,58 
a 

                 2,65 ± 0,33 
a
 

Atropina                       3 ; v.o.                10,38 ± 1,18 
a
 

   

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

vermelho de fenol retida no estômago (µg/ml). Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 

mL/kg, v.o.),  mangiferina (3, 10, 30 e 100 mg/kg, v.o) e atropina (3 mg/kg, v.o.) foram 

administrados 30min antes de vermelho de fenol (0,5 mg/kg, v.o.). Após 10 minutos da 

administração de vermelho de fenol, o esvaziamento gástrico foi avaliado. 
a 
p<0,05 vs Veículo 

(ANOVA e Teste de Student Newman Keuls). 

 

Figura 16 – Efeito da mangiferina sobre o esvaziamento gástrico de camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.),  mangiferina (3, 10, 30 e 100 mg/kg, 

v.o) e atropina (3 mg/kg, v.o.) foram administrados 30min antes de vermelho de fenol (0,5 

mg/kg, v.o.). Após 10 minutos da administração de vermelho de fenol, o esvaziamento 

gástrico foi avaliado. Os dados representam a média  EPM. 
a 

p<0,05 vs Veículo (ANOVA e 

Teste de Student Newman Keuls). 
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5.4 Efeito da mangiferina na saída de pelotas fecais e no conteúdo de água das fezes no 

modelo de ―fecal pellet output‖ em camundongos.  

 

A Tabela 9 mostra a saída de pelotas fecais e o percentual de água contido nas fezes de 

camundongos. Os animais se alimentavam livremente e foram tratados com veículo, 

mangiferina (30, 100 e 300 mg/kg) ou tegaserode (1 mg/kg, i.p.). A medição fecal cumulativa 

de 6h e o percentual de água nas fezes não foram significativamente diferentes entre os grupos 

controle normal e controle veículo. Contudo, a mangiferina nas doses de 100 e 300 mg/kg e o 

tegaserode aumentaram significativamente (p<0,05) a saída de pelotas fecais em 52%, 40% e 

80%, respectivamente, quando comparados ao grupo veículo. Apenas o tegaserode elevou 

significativamente (p<0,05) o percentual de água nas fezes. 

 

Tabela 9 – Efeito da mangiferina na saída de pelotas fecais e no conteúdo de água das 

fezes no modelo de ―fecal pellet output‖ em camundongos. 

Grupo          Dose         Peso úmido (mg) 
Conteúdo de água 

(%) 

 

Controle (Normal) 

Controle(Veículo) 

Mangiferina 

 

 

Tegaserode 

 

         - 

- 

30 mg/kg, v.o. 

100 mg/kg,v.o. 

300 mg/kg,v.o. 

   1 mg/kg,i.p. 

 

       156,8 ± 20,98 

       161,9 ± 10,82 

       205,7 ± 12,69 

       245,5 ± 10,43 
a, b

 

       227,1 ± 20,11 
a, b

 

         297,4 ±   7,42 
a, b

 

 

50,46 ± 2,28 

51,44 ± 1,19 

50,31 ± 1,61 

49,76 ± 3,25 

49,11 ± 3,01 

59,20 ± 1,09 
a, b

 

Os resultados representam média± EPM para 8 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o), mangiferina (30, 100 e 300 mg/kg, v.o) e tegaserode (1 mg/kg, i.p.) 

foram administrados e os animais foram monitorados durante 6h.  
a
p < 0,05 vs grupo Controle 

(Normal); 
b
p < 0,05 vs grupo Controle (Veículo). A análise estatística foi realizada usando 

ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls.  
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5.5 Modelo de Íleo Pós-Operatório (IPO) 

 

5.5.1 Efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos.  

 

A Tabela 10 e Figura 17 mostram o efeito da mangiferina no trânsito gastrintestinal de 

camundongos no modelo de íleo pós-operatório.  

Os animais do grupo veículo mostraram redução significativa (p<0,05) no trânsito 

gastrintestinal (46,46 ± 4,56%), quando comparados ao grupo Sham ou falso operado (75,09 ± 

1,88%). 

A mangiferina nas doses de 30 e 100 mg/kg aumentou significativamente (p<0,05) o 

trânsito gastrintestinal (64,56 ± 4,69% e 69,90 ± 5,05%, respectivamente), quando 

comparados ao grupo veículo (46,46 ± 4,56%). 
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Tabela 10 – Efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

   Trânsito gastrintestinal  

(%) 

   

Sham -                  75,09 ± 1,88 

Veículo 

MGF 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                 46,46 ± 4,56
 a
 

                 64,56 ± 4,69
 b
 

                 69,90 ± 5,05 
b
 

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

trânsito gastrintestinal para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 

mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o.) foram administrados 1h antes da 

indução de IPO. 24h após a cirurgia, o carvão ativado foi administrado e o percentual de 

trânsito gastrintestinal foi avaliado. A análise estatística foi realizada usando ANOVA 

seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 0,05 vs grupo 

Veículo.  

 

Figura 17 – Efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrintestinal em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 

mg/kg, v.o) foram administrados 1h antes da indução de IPO. 24h após a cirurgia, o carvão 

ativado foi administrado e o percentual de trânsito gastrintestinal foi avaliado.. Os dados 

representam a média  EPM. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 0,05 vs grupo Veículo. (ANOVA 

e Teste de Student Newman Keuls). 
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5.5.2 Efeito da mangiferina sobre a atividade da mieloperoxidase em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 

 

O grau de infiltração de neutrófilos foi quantificado pela medição da atividade da 

mieloperoxidase.  

A Tabela 11 e a Figura 18 mostram que o modelo experimental de indução de IPO foi 

efetivo em induzir inflamação; isso pode ser observado pelo aumento significativo (p<0,05) 

na atividade da mieloperoxidase do grupo veículo (75,04 ± 8,84 U/g de tecido), quando 

comparado ao grupo Sham (37,76 ± 8,70 U/g de tecido). A mangiferina (30 e 100 mg/kg, 

v.o.) reduziu de forma significativa (p<0,05) a atividade da mieloperoxidase (36,07 ± 8,08 e 

30,68 ± 8,51 U/g de tecido, respectivamente), correspondendo a 51,9% e 59,1% de redução, 

quando comparada ao grupo veículo (75,04 ± 8,84 U/g de tecido). 
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Tabela 11 – Efeito da mangiferina sobre a atividade da mieloperoxidase em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 

 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

   Atividade de MPO  

(U/ g de tecido) 

   

Sham -                  37,76 ± 8,70 

Veículo 

MGF 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                 75,04 ± 8,84
 a
 

                 36,07 ± 8,08 
b
 

                 30,68 ± 8,51 
b
 

Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 

mg/kg, v.o) foram administrados 1h antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a 

cirurgia, foram coletadas amostras de íleo para determinação da atividade da mieloperoxidase. 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. A análise estatística foi 

realizada usando ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
a
p < 0,05 vs grupo 

Sham; 
b
p < 0,05 vs grupo Veículo.  

 

Figura 18 – Efeito da mangiferina sobre a atividade da mieloperoxidase em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 
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Veículo (DMSO 2% em água destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 

mg/Kg, v.o) foram administrados 1h antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a 

cirurgia, foram coletadas amostras de íleo para determinação da atividade da mieloperoxidase. 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. A determinação da atividade 

da mieloperoxidase foi realizada em homogenatos de íleo. A análise estatística foi realizada 

usando ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 

0,05 vs grupo Veículo. 
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5.5.3 Efeito da mangiferina sobre os níveis teciduais de nitrato/nitrito em modelo de íleo 

pós-operatório em camundongos. 

 

A Tabela 12 e Figura 19 mostram que os animais do grupo veículo apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) nos níveis teciduais de óxido nítrico (nitrato/nitrito) (4,17 ± 

0,56 µM/µg proteína), quando comparados ao grupo Sham (2,51 ± 0,49 µM/µg proteína). 

O tratamento com mangiferina (30 e 100 mg/Kg, v.o.) reduziu significativamente 

(p<0,05) o conteúdo de nitrato/nitrito tecidual (2,29 ± 0,44 e 1,74 ± 0,46 µM/µg proteína, 

respectivamente) quando comparado ao grupo veículo (4,17 ± 0,56 μM/g proteína). 
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Tabela 12 – Efeito da mangiferina sobre os níveis teciduais de nitrato/nitrito em modelo 

de íleo pós-operatório em camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

   Nitrato/nitrito  

(µM/µg proteína) 

   

Sham -                    2,51 ± 0,49 

Veículo 

MGF 

 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                   4,17 ± 0,56 
a
 

                   2,29 ± 0,44 
b
 

                   1,74 ± 0,46 
b
 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/Kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

íleo para determinação dos níveis teciduais de nitrato/nitrito. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 

0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 

 

Figura 19 – Efeito da mangiferina sobre os níveis teciduais de nitrato/nitrito em modelo 

de íleo pós-operatório em camundongos. 
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Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/Kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

íleo para determinação dos níveis teciduais de nitrato/nitrito. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 

0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
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5.5.4 Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de TNF-α em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 

 

A Tabela 13 e Figura 20 mostram que os animais do grupo veículo apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) nos níveis plasmáticos de TNF-α (54,44 ± 7,71 pg/mL), 

quando comparados ao grupo Sham (17,29 ± 5,35 pg/mL). 

A mangiferina (30 e 100 mg/kg, v.o.) reduziu significativamente (p<0,05) os níveis 

plasmáticos de TNF-α (14,27 ± 5,09 e 16,45 ± 6,15 pg/mL, respectivamente) quando 

comparado ao grupo veículo (54,44 ± 7,71 pg/mL). 
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Tabela 13 – Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de TNF-α em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

TNF-α  

(pg/mL) 

   

Sham -                    17,29 ± 5,35 

Veículo 

MGF 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                   54,44 ± 7,71 
a
 

                   14,27 ± 5,09 
b
 

                   16,45 ± 6,15 
b
 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/Kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de TNF-α. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham (Falso 

operado); 
b
p < 0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 

 

Figura 20- Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de TNF-α em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 
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Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/Kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de TNF-α. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham (Falso 

operado); 
b
p < 0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
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5.5.5 Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de IL-6 em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 

 

A Tabela 14 e Figura 21 mostram que os animais do grupo veículo apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) nos níveis plasmáticos de IL-6 (302,2 ± 46,57 pg/mL), quando 

comparados ao grupo Sham (76,16 ± 15,39 pg/mL). 

A mangiferina (30 e 100 mg/kg, v.o.) reduziu significativamente (p<0,05) os níveis 

plasmáticos de IL-6 (150,8 ± 55,00 e 127,6 ± 32,59 pg/mL, respectivamente) quando 

comparado ao grupo veículo (302,20 ± 46,57 pg/mL). 
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Tabela 14 – Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de IL-6 em modelo de íleo 

pós-operatório em camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

IL-6  

(pg/mL) 

   

Sham -                    76,16 ± 15,39 

Veículo 

MGF 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                   302,2 ± 46,57 
a
 

                   150,8 ± 55,00 
b
 

                   127,6 ± 32,59 
b
 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de IL-6. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 0,05 

vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 

 

Figura 21- Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de IL-6 em modelo de íleo 

pós-operatório em camundongos. 
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Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de IL-6. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 0,05 

vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
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5.5.6 Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de IL-1β em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 

 

A Tabela 15 e Figura 22 mostram que os animais do grupo veículo apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) nos níveis plasmáticos de IL-1β (71,41 ± 5,61 pg/mL), 

quando comparados ao grupo Sham (44,21 ± 2,51 pg/mL). 

A mangiferina (30 e 100 mg/kg, v.o.) reduziu significativamente (p<0,05) os níveis 

plasmáticos de IL-1β (49,07 ± 1,86 e 47,45 ± 5,65 pg/mL, respectivamente) quando 

comparado ao grupo veículo (71,41 ± 5,61 pg/mL). 
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Tabela 15 – Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de IL-1β em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

IL-1β  

(pg/mL) 

   

Sham -                    44,21 ± 2,51 

Veículo 

MGF 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                   71,41 ± 5,61 
a
 

                   49,07 ± 1,86 
b
 

                   47,45 ± 5,65 
b
 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de IL-1β.  
a
p < 0,05 vs grupo Sham (Falso 

operado); 
b
p < 0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 

 

Figura 22- Efeito da mangiferina nos níveis plasmáticos de IL- 1β em modelo de íleo 

pós-operatório em camundongos. 
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Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de IL-1β. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham (Falso 

operado); 
b
p < 0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
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5.5.7 Efeito da mangiferina nos níveis plasmáticos de MCP-1 em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. 

 

A Tabela 16 e Figura 23 mostram que os animais do grupo veículo apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) nos níveis plasmáticos de MCP-1 (67,46 ± 11,48 pg/mL), 

quando comparados ao grupo Sham (30,87 ± 4,53 pg/mL). 

A mangiferina (30 e 100 mg/kg, v.o.) reduziu significativamente (p<0,05) os níveis 

plasmáticos de MCP-1 (28,15 ± 4,05 e 35,20 ± 3,65 pg/mL, respectivamente) quando 

comparado ao grupo veículo (67,46 ± 11,48 pg/mL). 
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Tabela 16 – Efeito da mangiferina sobre os níveis plasmáticos de MCP-1 em modelo de 

íleo pós-operatório em camundongos. 

Grupos Dose  

(mg/kg, via) 

MCP-1  

(pg/mL) 

   

Sham -                    30,87 ± 4,53 

Veículo 

MGF 

 

-                       

30 ; v.o. 

               100 ; v.o. 

                   67,46 ± 11,48 
a
 

                   28,15 ± 4,05 
b
 

                   35,20 ± 3,65 
b
 

Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de MCP-1. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham; 

b
p < 

0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 

 

Figura 23- Efeito da mangiferina nos níveis plasmáticos de MCP-1 em modelo de íleo 

pós-operatório em camundongos.   
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Os resultados representam média± EPM para 6 animais/grupo. Veículo (DMSO 2% em água 

destilada, 10 mL/kg, v.o.) e mangiferina (MGF; 30 e 100 mg/kg, v.o) foram administrados 1h 

antes da cirurgia de indução de IPO. 24 horas após a cirurgia, foram coletadas amostras de 

sangue para determinação dos níveis plasmáticos de MCP-1. 
a
p < 0,05 vs grupo Sham (Falso 

operado); 
b
p < 0,05 vs grupo Veículo. ANOVA seguido do Teste de Student Newman-Keuls. 
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5.5.8 Efeito da mangiferina sobre as modificações histológicas do íleo em modelo de íleo 

pós-operatório em camundongos. 

 

A análise histológica do íleo do grupo Sham mostrou uma arquitetura normal e ausência 

de células inflamatórias (Figura 24: A). Em contraste, secções de íleo do grupo Veículo 

(IPO) revelaram infiltrado inflamatório com neutrófilos e macrófagos (Figura 24: B). O 

tratamento com mangiferina (30 e 100 mg/kg, v.o.) reduziu a inflamação e protegeu o íleo do 

dano induzido por IPO. (Figura 24: C e D).  

 

5.5.9 Efeito da mangiferina sobre a ativação de NF-kB e Óxido Nítrico Sintase induzível 

(iNOS) em modelo de íleo pós-operatório em camundongos. 

 

Para fornecer uma visão mais aprofundada dos efeitos da mangiferina sobre a inibição 

de NF-kB e de iNOS, foram realizadas análises imunohistoquímicas em amostras de íleo. O 

tratamento com a mangiferina na dose de 30 mg/kg reduziu a imunoreatividade de NF-kB e 

de iNOS no íleo (Figuras 25 e 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Efeito da mangiferina sobre as modificações histológicas do íleo em 

modelo de íleo pós-operatório em camundongos.  (Coloração H&E, escala: 200 µm). 

A: Grupo Sham, apresentando arquitetura normal e vilos preservados; B: Grupo Veículo, 

que mostra resposta inflamatória com infiltração de neutrófilos e macrófagos na camada 

muscular; C: Grupo Mangiferina 30 mg/kg e D: Grupo Mangiferina 100 mg/kg, 

mostrando redução do infiltrado inflamatório. (Aumento: 400x).  
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Figura 25 – Efeito da mangiferina sobre a ativação de NF-kB em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. A imunorreatividade positiva foi revelada por Alexa Fluor 594 

(coloração vermelha). A fluorescência azul representa a coloração nuclear DAPI. NF- kB: 

Coloração de imunofluorescência de NF-kB sozinha. DAPI: Coloração nuclear DAPI sozinha. 

MERGED: Imagens mescladas de imunofluorescência de NF-kB e de DAPI. Os resultados 

mostram que a mangiferina reduziu marcadamente a ativação do NF-kB no íleo. (Aumento: 

400x). 
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Figura 26 – Efeito da mangiferina sobre a ativação de iNOS em modelo de íleo pós-

operatório em camundongos. A imunorreactividade positiva foi revelada por Alexa Fluor 594 

(coloração vermelha).  A fluorescência azul representa a coloração nuclear DAPI. iNOS: 

Coloração de imunofluorescência de iNOS sozinha. DAPI: Coloração nuclear DAPI sozinha. 

MERGED: Imagens mescladas de imunofluorescência de iNOS e de DAPI. Os resultados 

mostram que a mangiferina reduziu marcadamente a ativação de iNOS no íleo. (Aumento: 

400x.) 
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6 DISCUSSÃO 

 

A mangiferina é um produto natural com diversas atividades biológicas descritas na 

literatura, dentre elas, atividades gastroprotetora (CARVALHO et al., 2007), neuroprotetora 

(RAO et al., 2012) e antinociceptiva (LOPES et al., 2013), que foram pesquisadas no 

Laboratório de Farmacologia de Produtos Naturais da UFC. As doses de mangiferina 

utilizadas neste trabalho (3, 10, 30, 100 e 300mg/kg) foram, portanto, baseadas em estudos 

prévios deste grupo de pesquisa. 

Inicialmente, verificou-se o efeito da mangiferina sobre o trânsito gastrointestinal 

normal de camundongos, usando para isso o teste do carvão ativado: um modelo experimental 

adequado para analisar os efeitos de drogas-teste na motilidade gastrointestinal. Neste modelo 

experimental, o tratamento por via oral com mangiferina nas doses de 30 e 100mg/Kg causou 

um aumento significativo do trânsito gastrointestinal, indicando um possível efeito pró-

cinético da mangiferina. Tal efeito foi superior ao obtido com o uso do controle positivo 

tegaserode (1 mg/ kg), um agonista parcial de 5-HT4.  

Apesar de a mangiferina acelerar o trânsito gastrointestinal, o presente experimento não 

é totalmente apropriado para demonstrar o efeito sobre a constipação, pois o ensaio com 

carvão vegetal mede esvaziamento gástrico e trânsito do intestino delgado, em vez do trânsito 

do cólon, que é importante para a constipação. Logo, o objetivo principal deste trabalho foi 

verificar se a mangiferina pode exercer uma ação pró-cinética que poderia aliviar a 

constipação. Drogas pró-cinéticas partilham a característica comum de acelerar a motilidade 

gastrointestinal e parecem ser mais eficazes do que um placebo no tratamento da dispepsia 

funcional, em que a prisão de ventre (constipação) é uma característica comum (MOAYYEDI 

et al., 2006). 

As drogas pró-cinéticas exercem suas ações fisiológicas através de efeitos sobre uma 

variedade de receptores de neurotransmissores, incluindo a acetilcolina, dopamina, serotonina 

e motilina. Tais drogas estimulam a função do músculo liso, ativando os neurônios aferentes 

primários intrínsecos localizados no plexo mioentérico, que desempenha papéis importantes 

no controle do esvaziamento gástrico e trânsito intestinal (FURNESS, 2008). 

É sabido que sintomas gastrointestinais causados por medicamentos são comumente 

encontrados na prática clínica (PARFITT; DRIMAN, 2007). Relatos de casos e séries de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087136
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casos são as principais fontes de dados que apontam medicamentos como causadores de 

anormalidades gastrointestinais, embora a ação farmacológica conhecida de alguns agentes 

possam explicar os sintomas resultantes. Estudos epidemiológicos recentes sugerem que a 

diarréia e a constipação induzida por medicamentos são bastante comuns (PHILPOTT et al., 

2014).  

Diante disso, resolveu-se testar a capacidade da mangiferina em reverter o retardo do 

trânsito gastrointestinal causado por agentes farmacológicos diversos, que agem por diferentes 

mecanismos de ação, utilizando o mesmo modelo de trânsito gastrointestinal.  

Os opióides são analgésicos eficazes para dor moderada a grave (BARNETT, 2001). A 

morfina é o agonista opióide mais comumente prescrito para o tratamento da dor crônica. No 

entanto, quando os opióides são utilizados para aliviar a dor, eles causam efeitos colaterais 

indesejáveis, como náuseas, vômitos e trânsito gastrointestinal reduzido (MURPHY et al., 

1997). O trânsito gastrointestinal reduzido pode causar doença do refluxo gastroesofágico, 

inchaço e constipação idiopática (MCCALLUM, 1985). 

Os opiáceos são bem conhecidos como causadores de constipação, ocorrendo em cerca 

de 40% dos pacientes (TUTEJA et al., 2010). É provável que esta constipação seja mediada 

pela ativação de receptores μ-opióides específicos localizados na parede intestinal, que 

influenciam na motilidade e secreção gastrointestinal (CAMILLERI, 2011; TUTEJA et al., 

2010). A constipação induzida por opióides pode ser significativa e levar à interrupção do 

tratamento. O alívio da constipação é possível com o uso de novas estratégias farmacológicas, 

como o antagonista opiáceo naltrexona e os antagonistas μ-opióides específicos, 

metilnaltrexona e alvimopam (CAMILLERI, 2011).  

No teste realizado, o agonista opióide morfina reduziu significativamente o trânsito 

gastrointestinal dos camundongos, quando comparado ao grupo controle veículo, 

confirmando os dados da literatura. Esse retardo no trânsito gastrointestinal foi efetivamente 

revertido em camundongos pré-tratados com o antagonista opióide naloxona. A co-

administração de mangiferina também reverteu totalmente o efeito inibitório da morfina.  

A clonidina, um agonista α2-adrenérgico, tem um efeito anti-diarreico potente e um 

efeito supressor sobre contrações gastrointestinais (KOJIMA et al., 2009). Alguns trabalhos 

mostram uma diminuição no número e no peso de fezes de animais tratados com clonidina, 

indicando que esta droga causa constipação (KAKINO et al., 2012; ZHOU et al., 2013). A 
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ativação de receptores a2-adrenérgicos por agonistas inibe esvaziamento gástrico, trânsito 

intestinal e atividade motora do cólon (BHARUCHA et al., 1997; DOHERTY; HANCOCK, 

1983; YAMAMOTO et al., 1998). A clonidina inibe a atividade motora GI por inibir a 

liberação pré-sináptica de acetilcolina dos nervos do plexo mioentérico e na junção 

neuromuscular (TACK; WOOD, 1992). 

O bloqueio por antagonistas a2-adrenérgicos, como a ioimbina, estimula a atividade 

motora através da facilitação da liberação de acetilcolina (GILLIS et al., 1987; CROCI; 

BIANCHETTI, 1992). 

No presente estudo, verificou-se que a administração de clonidina aos camundongos 

causou retardo do trânsito gastrointestinal, resultado este condizente com a literatura. Este 

retardo da clonidina foi significativamente revertido pela pré-administração de ioimbina ou 

pela co-administração de mangiferina. No entanto, a reversão do efeito da clonidina pela 

mangiferina foi parcial. A clonidina, por seu efeito sedativo central, pode ter contribuído para 

uma maior depressão do trânsito GI. 

   A capsaicina é o principal alcalóide responsável pela propriedade irritante de plantas do 

gênero Capsicum. Tal substância age sobre os neurônios sensoriais estimulando os receptores 

de membrana, predominantemente receptores vanilóides (TRPV1-transient receptor potential 

cation channel, subfamily V, member 1) (BARCELOUX, 2009).  

   Estudos mostram que a administração sistêmica de capsaicina inibe eficazmente o 

trânsito intestinal e causa retardo no esvaziamento gástrico, em ratos (KANG et al., 1993; 

MILLER et al., 1981; TAKEUCHI et al., 1991), porém acredita-se que as respostas motoras 

sensíveis à capsaicina no trato gastrointestinal variam de acordo com os órgãos estudados, 

períodos experimentais e vias de administração (CHANG et al., 1999). O efeito 

farmacológico da capsaicina é parcialmente mediado via reflexo adrenérgico simpático; a 

irritação peritoneal ativa os neurônios aferentes sensíveis à capsaicina, que por sua vez levam 

à estimulação de neurônios adrenérgicos eferentes e, finalmente, ao efeito inibitório sobre a 

motilidade intestinal (HOLZER et al., 1986; HOLZER et al., 1987).  

A capsaicina administrada causou retardo significativo no trânsito GI dos camundongos, 

quando comparada ao grupo veículo. Esse retardo foi eficazmente revertido em camundongos 

pré-tratados com capsazepina, um antagonista de receptores TRPV1. A co-administração de 

mangiferina reverteu totalmente o efeito inibitório da capsaicina sobre o trânsito GI.  
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Os bloqueadores dos canais de cálcio são amplamente utilizados para tratar distúrbios 

cardiovasculares, contudo, apresentam como efeito colateral a constipação, que não é um 

efeito colateral infrequente denunciado pelos doentes que tomam esses medicamentos. Este 

efeito pode reduzir a adesão dos pacientes e produzir consequências potencialmente graves 

(BASSOTTI et al., 1998).  

O verapamil bloqueia os canais de cálcio voltagem dependentes, inibindo a entrada de 

Ca
2+ 

nas células. Tal bloqueio reduz, portanto, a motilidade GI, causando constipação. O 

verapamil causa inibição do trânsito intestinal e potencializa o efeito inibitório da morfina, no 

modelo do carvão ativado (CALIGNANO et al., 1992; SHAH et al., 1987). Altas doses de 

verapamil podem causar constipação (ELLIOTT; RAM, 2011). 

O verapamil administrado causou retardo significativo no trânsito GI dos camundongos, 

quando comparado ao grupo veículo. Esse retardo foi eficazmente revertido em camundongos 

pré-tratados com cloreto de cálcio. O retardo no trânsito GI causado pelo verapamil foi apenas 

parcialmente revertido pela co-administração de mangiferina. 

A serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT) é uma importante molécula de sinalização 

gastrointestinal. É um mensageiro parácrino utilizado por células enterocromafins, que 

funcionam como transdutores sensoriais. A serotonina ativa os neurônios aferentes primários 

intrínsecos e extrínsecos para, respectivamente, iniciar reflexos peristálticos e secretores e 

para transmitir informações para o sistema nervoso central. A serotonina é também um 

neurotransmissor utilizado por um sistema de interneurônios mioentéricos descendentes 

(GERSHON, 2005; GERSHON; TACK,2007).  

A serotonina está implicada numa grande variedade de eventos fisiopatológicos; dentre 

eles, a regulação das secreções gastrointestinais e a motilidade gastrintestinal. Essa 

multiplicidade de respostas pode ser atribuída à expressão dentro da parede intestinal de uma 

ampla variedade de subtipos de receptores 5-HT (GERSHON, 2000). Agonistas e 

antagonistas de receptores 5-HT3 e 5-HT4 são geralmente usados para o tratamento de 

doenças de motilidade. 

Antagonistas do receptor de 5-HT3, tais como ondansetron e granisetron, foram 

originalmente introduzidos para o tratamento de náuseas e vômitos induzidos por 

quimioterapia. No entanto, esses antagonistas também diminuem o trânsito do intestino 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calignano%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1397982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2894434
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delgado, inibem a secreção do intestino delgado e reduzem a complacência do cólon 

(BEARCROFT et al., 1997; DELVAUX et al., 1998; TALLEY et al., 1990).  

Antagonistas 5-HT3 são também prescritos para o alívio dos sintomas em pacientes 

com diarreia na Síndome do Intestino Irritável e diarreia crônica, em que eles reduzem o 

trânsito no cólon e atividade contrátil, levando a um aumento da absorção de água (TALLEY, 

1990; STEADMAN et al., 1992). É sabido que o principal efeito destes antagonistas é 

prolongar o trânsito gastrointestinal em humanos e animais de laboratório, porém, o local e o 

mecanismo pelo qual eles agem no organismo para inibir motilidade e trânsito ainda não estão 

completamente elucidados; uma possibilidade para explicar os efeitos da ondansetrona é que 

atua sobre os receptores 5-HT3 constitutivamente ativos em neurônios mioentéricos para 

reduzir a sua excitabilidade (SPENCER et al., 2013). 

Neste estudo, verificou-se que a administração de ondansetrona aos camundongos 

causou retardo no trânsito gastrointestinal, resultado este condizente com a literatura. Este 

efeito inibidor da ondansetrona foi significativamente revertido pela pré-administração de 

serotonina e totalmente inibido pela co-administração de mangiferina.  

A acetilcolina é um neurotransmissor do sistema nervoso parassimpático e é conhecido 

por causar estimulação gastrointestinal através da ativação dos receptores muscarínicos 

(BROWN; TAYLOR, 2006). Os antagonistas de receptores colinérgicos do tipo muscarínicos 

M3 afetam a motilidade do trato GI desde o estômago até o cólon, relaxam o músculo liso 

gastrointestinal, reduzem o tônus e os movimentos propulsivos, causando, portanto, aumento 

do tempo de esvaziamento gástrico e do trânsito gastrointestinal (CHIBA et al., 2002; 

GOYAL, 1989; HARFORD et al., 1980).  

A atropina é um alcalóide encontrado na planta Atropa belladonna, sendo usado 

clinicamente como adjuvante na anestesia, na bradicardia, na hipermotilidade gastrointestinal 

(antiespasmódico), etc. A atropina é um antagonista não-seletivo de receptor muscarínico da 

acetilcolina que inibe a motilidade gastrointestinal por reduzir tônus, amplitude e frequência 

de contrações peristálticas e inibir o padrão de motilidade do jejum, o chamado Complexo 

Motor Migratório (CMM) (DE PONTI et al.,1993).  A atropina retarda o esvaziamento 

gástrico e o trânsito intestinal (SJÖDIN et al., 2011). 

A administração de atropina aos camundongos causou retardo na propulsão do carvão, 

quando comparado ao grupo veículo, ou seja, retardo no trânsito gastrointestinal. A co-
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administração de atropina bloqueou completamente o efeito estimulante da mangiferina sobre 

o trânsito gastrointestinal. O betanecol, um agonista colinérgico muscarínico, também teve 

seu efeito estimulante do trânsito gastrointestinal bloqueado pela administração de atropina. 

Tais resultados sugerem que a mangiferina atua principalmente através de mecanismo 

colinérgico. 

Os resultados mostram que a atropina, um antagonista colinérgico, bloqueia os efeitos 

estimulantes tanto da mangiferina quanto do betanecol sugerindo que estas drogas, por ativar 

especificamente receptores colinérgicos muscarínicos, poderiam induzir a mobilização de 

Ca
2+

 nos neurônios submucosos, estimulando a motilidade intestinal e secreção. O papel 

desempenhado pelo cálcio no efeito da mangiferina é ainda apoiado pelos nossos resultados 

com o verapamil. Neste estudo, enquanto a atropina bloqueou totalmente a ação pró-cinética 

da mangiferina, apenas um bloqueio parcial foi observado com a clonidina, um agonista alfa2-

adrenérgico, e verapamil, um bloqueador de canal de cálcio voltagem dependente, sugerindo 

que a participação de receptores colinérgicos muscarínicos pode desempenhar um papel 

importante no efeito estimulante da mangiferina no trânsito gastrointestinal. 

Drogas pró-cinéticas estimulam direta ou indiretamente a função do músculo liso, 

ativando neurônios aferentes primários intrínsecos localizados no plexo mioentérico que 

desempenham um papel importante no controle do esvaziamento gástrico e do trânsito do 

intestino delgado e grosso (FURNESS, 2008). A liberação de acetilcolina a partir desses 

neurônios é amplificada por ativação do receptor 5-HT4 de serotonina pré-sináptico ou 

bloqueio dos receptores 5-HT3 (GERSHON; TACK, 2007). Assim, os medicamentos 

procinéticos como cisaprida, mosaprida e tegaserode, que induzem tanto agonista do receptor 

5-HT4 como o bloqueio de receptores 5-HT3, ganharam importância clínica para o tratamento 

de dispepsia funcional e constipação crônica (MIZUTA et al, 2006). No entanto, dados 

conflitantes existentes sobre a eficácia de drogas mistas agonistas 5-HT4 e antagonistas 5-

HT3 estimulam as pesquisas para a descoberta de alternativas para o tratamento da 

constipação. Assim, este estudo sugere que mangiferina pode ser uma alternativa aos 

medicamentos pró-cinéticos disponíveis.  

O retardo do esvaziamento gástrico pode alterar a taxa de absorção de fármacos 

administrados por via oral, aumenta o risco de aspiração pulmonar e está associado a náuseas 

e vômitos (NIMMO, 1984). 
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O transporte de alimento para o duodeno através do esvaziamento gástrico é uma das 

mais importantes funções pós-prandiais do estômago. Em pacientes com dispepsia funcional, 

o esvaziamento gástrico anormal é um possível mecanismo de disfunção gástrica. Assim, o 

esvaziamento gástrico retardado tem atraído a atenção, com agentes pró-cinéticos e 

fitoterápicos muitas vezes sendo administrados no Japão para acelerar o esvaziamento 

gástrico em pacientes que têm anorexia associada à dispepsia (KUSANO et al., 2010).  

Uma vez identificado o efeito pró-cinético da mangiferina no modelo de trânsito 

gastrointestinal e o seu possível mecanismo de ação, resolveu-se verificar o efeito da 

mangiferina sobre o esvaziamento gástrico de camundongos, realizando um teste de retenção 

gástrica de corante. Os resultados mostraram que o tratamento por via oral com mangiferina 

nas doses de 30 e 100 mg/kg acelerou o esvaziamento gástrico, causando redução 

significativa na concentração de corante retido no estômago, resultado oposto ao observado 

com o antagonista colinérgico atropina.  

Assim, este estudo sugere que a mangiferina pode ser uma alternativa aos 

medicamentos pró-cinéticos disponíveis para o tratamento de distúrbios gastrointestinais 

funcionais, tais como a dispepsia.  

Além de acelerar o trânsito gastrointestinal e o esvaziamento gástrico, a mangiferina 

também aumenta a produção fecal, o que foi observado no teste de “Fecal pellet output” ou 

Saída de Pelotas Fecais. Neste teste, viu-se que a mangiferina, nas doses de 100 e 300 mg/kg 

e o tegaserode aumentaram o peso fecal, no tempo analisado, porém apenas o tegaserode 

elevou significativamente o percentual de água nas fezes, presumivelmente devido à sua 

maior ação secretomotora no cólon.  

O aumento do teor de água é indicativo da atividade secretora aumentada, o que pode 

ser a razão do efeito colateral de indução de diarreia do tegaserode quando usado para 

controlar a constipação (STEPHENS et al., 2008). Assim, a mangiferina parece ter um perfil 

pró-cinético mais seguro do que o tegaserode, uma vez que não possui efeito indutor de 

diarreia.  

Kakino e colaboradores (2010) pesquisaram o efeito laxante do extrato etanólico e dos 

principais constituintes de Agarwood (Aquilaria sinensis e Aquilaria crasna), conhecido 

como um incenso na região oriental e usado como digestivo em medicina tradicional. Os 

resultados da pesquisa confirmaram o efeito laxante do extrato de Agarwood e de alguns 
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constituintes, dentre eles a mangiferina. De acordo com os autores, a mangiferina aumentou a 

produção fecal dos camundongos, no tempo analisado, como observado no nosso teste. 

O Íleo Pós-operatório (IPO) é uma condição que ocorre após cirurgia abdominal, sendo 

caracterizada por uma hipomotilidade do trato gastrointestinal que leva ao desconforto do 

paciente e alimentação enteral retardada. O IPO prolonga a hospitalização, aumenta os custos 

médicos e aumenta a morbidade (HOLTE; KEHLET, 2000; ITOH et al., 2002; 

LIVINGSTON; PASSARO, 1990). O atraso no retorno da função gastrointestinal normal e a 

retomada da ingestão oral são as principais causas da hospitalização prolongada 

(LIVINGSTON; PASSARO, 1990).  

O retardo no trânsito gastrointestinal pode ser causado por laparotomia e estimulação 

mecânica dos intestinos. Sendo assim, decidiu-se avaliar o efeito da mangiferina no trânsito 

GI, em modelo experimental de indução de IPO por manipulação intestinal em camundongos.  

Neste modelo, o trânsito gastrointestinal foi avaliado 24 horas após a cirurgia de 

indução do IPO. Para comprovar a eficácia do procedimento em induzir o IPO, foi incluído no 

estudo um grupo falsamente operado (grupo Sham), cujos animais foram anestesiados e 

laparotomizados, assim como os camundongos dos demais grupos, porém não sofreram a 

manipulação do intestino. Assim, observou-se que a manipulação intestinal foi eficaz em 

promover retardo significativo no trânsito gastrointestinal, o que pode ser visualizado pela 

comparação entre grupo veículo e grupo Sham.  

O tratamento com mangiferina, nas doses de 30 e 100 mg/kg preveniu 

significativamente o retardo do trânsito GI, apresentando resultados estatisticamente 

semelhantes ao grupo Sham, mostrando sua eficácia no modelo experimental. Os resultados 

anteriores mostrando que a mangiferina possui atividade pró-cinética foram, portanto, 

reforçados por mais este resultado, onde a mangiferina demonstrou melhora da motilidade 

gastrointestinal. 

Apesar do componente inflamatório do IPO, agentes pró-cinéticos têm sido utilizados 

com algum sucesso no tratamento de IPO (BUNGARD; KALE-PRADHAN, 1999; TRAUT 

et al., 2008). Logo, a mangiferina pode apresentar efeitos benéficos sobre a recuperação da 

motilidade gastrointestinal em IPO. 

É bem aceito que a inflamação intestinal desempenha um papel vital no 

desenvolvimento e progressão de IPO (RYCHTER; CLAVÉ, 2013). Um aumento na 

http://gut.bmj.com/search?author1=Jakub+Rychter&sortspec=date&submit=Submit
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inflamação intestinal pós-operatória tem uma correlação com a gravidade do IPO, sugerindo 

que a diminuição da inflamação intestinal pode melhorar IPO (KALFF et al., 1998; KALFF et 

al., 1999; TAN et al., 2014).  

A mieloperoxidase (MPO) é uma enzima bioativa abundantemente armazenada em 

grânulos azurófilos dos neutrófilos, podendo ser liberada no líquido extracelular em um 

processo inflamatório. O nível de atividade da MPO é comumente utilizado para avaliar a 

extensão da resposta inflamatória em várias doenças inflamatórias, sendo um bom marcador 

da inflamação e lesão tecidual (BABBS, 1992; NUSSBAUM et al., 2013).  

Neste estudo, avaliou-se o efeito da mangiferina sobre a atividade da mieloperoxidase, 

utilizando amostras de íleo. Os resultados mostram que o IPO aumenta significativamente o 

nível da atividade de mieloperoxidase em íleo intestinal, quando comparado ao grupo Sham. 

Este aumento foi significativamente reduzido pelo pré-tratamento com mangiferina, nas doses 

de 30 e 100 mg/kg, por via oral, sugerindo um efeito anti-inflamatório da mangiferina, no 

modelo de IPO estudado.  

Ainda investigando o possível efeito anti-inflamatório da mangiferina, foram analisados 

os níveis plasmáticos de citocinas, pois é sabido que as citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-

1β e IL-6 são produzidas rapidamente no processo inflamatório intestinal, durante a indução 

de IPO em animais. A Proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1) também é secretada no 

desenvolvimento do IPO (SCHMIDT et al., 2012; STOFFELS et al., 2014; WEHNER et al., 

2005). A manipulação intestinal intraoperatória resulta na ativação de macrófagos residentes, 

o que leva à ativação de fatores de transcrição como o NF-kB, bem como a indução e a 

libertação de várias citocinas/quimiocinas tais como: IL-6, TNF-α, IL-1β e MCP-1 

(SCHMIDT et al., 2012). 

Os resultados mostraram que o modelo experimental de IPO foi eficaz em provocar 

aumento significativo nos níveis plasmáticos de TNF-α, IL-1β, IL-6 e MCP-1, quando 

comparados aos níveis do grupo Sham, assim como o descrito na literatura. Observou-se 

também que a mangiferina, nas doses de 30 e 100 mg/kg causou redução significativa nos 

níveis das citocinas e de MCP-1, quando comparada ao grupo Veículo.  

Também avaliou-se o efeito da mangiferina sobre os níveis teciduais de óxido nítrico, 

por meio da determinação do nível total de nitrato/nitrito em íleo. Os resultados mostraram 

que houve um aumento nos níveis de nitrato/nitrito no grupo Veículo (IPO), quando 
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comparados ao grupo Sham, e que a mangiferina nas doses de 30 e 100 mg/kg causou redução 

significativa nos níveis de nitrato/nitrito, quando comparada ao grupo Veículo. 

Márquez e colaboradores (2010) demonstraram que o extrato aquoso de Mangifera 

indica L. tem propriedades anti-inflamatórias por reduzir a atividade de MPO, reduzir a 

expressão de iNOS e TNF-α, e também por reduzir os níveis séricos de IL-6 e TNF-α. Garrido 

e colaboradores (2004) já haviam sugerido que o efeito anti-inflamatório do extrato aquoso de 

Mangifera indica L. (Vimang®) estaria relacionado com inibição de TNF-α e da produção de 

óxido nítrico, e que a mangiferina, o principal componente do extrato, estaria envolvida neste 

efeito.  

No intuito de visualizar possíveis alterações histológicas causadas pelo IPO, realizou-se 

a análise histopatológica de amostras de íleo. Os resultados mostram que o grupo Veículo 

apresentou resposta inflamatória com infiltração de neutrófilos e macrófagos, quando 

comparado ao grupo Sham, que apresentou arquitetura tecidual normal e ausência de 

inflamação. Esse resultado está de acordo com as informações da literatura (LI et al., 2013). A 

mangiferina, nas doses de 30 e 100 mg/ kg, mostrou atividade anti-inflamatória ao reduzir o 

infiltrado inflamatório, quando comparada ao grupo veículo. Este resultado harmoniza com o 

de redução da atividade da MPO, pois a diminuição da atividade da MPO pode ser explicada 

através da redução do acúmulo de neutrófilos no tecido inflamado (BABBS, 1992). 

No intuito de obter informações mais precisas sobre o mecanismo de ação da 

mangiferina, foram realizadas análises imunohistoquímicas que mostraram que a mangiferina 

(30 mg/kg) reduziu a ativação de NF-kB e iNOS em comparação com o grupo Veículo. Estas 

análises, juntamente com os resultados já obtidos, sugerem ação anti-inflamatória da 

mangiferina. 

Estudos mostram que o extrato de Mangifera indica L. e um dos seus principais 

compostos, a mangiferina, apresentam atividade anti-inflamatória, através da redução de 

vários parâmetros analisados neste trabalho. Recentes informações da literatura reafirmam o 

extrato da planta como um anti-inflamatório muito potente (OLUWOLE; ESUME, 2014).  

Um número considerável de estudos in vitro e in vivo demonstraram que a mangiferina 

pode suprimir a inflamação (HE et al., 2014; MÁRQUEZ et al, 2012.; RIVERA et al, 2011; 

WANG et al., 2011, dentre outros). Um estudo de Jeong e colaboradores (2014) demonstrou 

que a mangiferina pode melhorar doenças inflamatórias, tais como a colite, por regulação de 
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NF-kB e de vias de sinalização MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógenos). A 

mangiferina também atenua a injúria cerebral induzida por LPS, por regular a expressão de 

IL-6 (FU et al., 2014). Das e colaboradores (2012) mostraram que a mangiferina exerce efeito 

hepatoprotetor devido à indução de defesas antioxidantes e redução da inflamação através da 

inibição de NF-kB. 

A interpretação do íleo pós-operatório como o resultado de uma resposta inflamatória 

muscular intestinal local com a co-expressão de mediadores cineticamente ativos sugere que 

uma abordagem farmacológica anti-inflamatória pode aliviar o íleo pós-operatório. No 

entanto, a complexidade da resposta inflamatória, em particular o envolvimento de muitos 

mediadores ou metabólitos com impacto funcional no músculo liso e função neural entérica 

diferentes, requer uma abordagem farmacológica que interrompa os principais eventos 

primordiais da cascata inflamatória (STOFFELS et al., 2011). 

O efeito anti-inflamatório multifacetado da mangiferina sugere, portanto, que a 

mangiferina possa ser uma nova alternativa terapêutica para o tratamento do IPO. Mais 

estudos devem ser realizados, entretanto, para se entender melhor o mecanismo de ação da 

mangiferina e para que este composto se torne uma alternativa segura para o tratamento do 

IPO. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A mangiferina, nas doses de 30 mg/kg e 100 mg/kg, via oral, acelerou o trânsito 

gastrintestinal e o esvaziamento gástrico em camundongos, indicando ação pró-

cinética. 

 A co-administração de mangiferina (30 mg/kg) reverteu totalmente o efeito inibitório 

no trânsito gastrintestinal causado por morfina (agonista opióide), ondansetrona 

(antagonista 5-HT3) e por capsaicina (agonista TRPV1). A reversão foi parcial no 

retardo do TGI induzido por clonidina (agonista de receptor α2-adrenérgico) e por 

verapamil (antagonista de canais de cálcio). 

 A co-administração de atropina bloqueou completamente o efeito estimulante da 

mangiferina no trânsito gastrintestinal, sugerindo um envolvimento de receptores 

muscarínicos de acetilcolina, no mecanismo de ação pró-cinético da mangiferina.  

 A mangiferina apresentou apenas efeito motor. Portanto, a mangiferina parece ter um 

perfil pró-cinético mais seguro do que o tegaserode, uma vez que não possui efeito 

indutor de diarreia. 

 A mangiferina melhorou o íleo pós-operatório em camundongos por desempenhar 

atividade pró-cinética e anti-inflamatória, atenuando o retardo no trânsito 

gastrintestinal e os eventos inflamatórios causados pela manipulação intestinal. 

 Este trabalho demonstrou o efeito pró-cinético da mangiferina, isolada de Mangifera 

indica L., sugerindo que a mangiferina possa ser uma alternativa terapêutica para 

disfunções como Constipação, Dispepsia funcional e Íleo pós-operatório. 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

REFERÊNCIAS 

 

AFROZ, S. et al. Antidiarrhoeal activity of the ethanol extract of Paederia foetida Linn. 

(Rubiaceae). Journal of Ethnopharmacology, 105, pp. 125–130, 2006. 

 

ARRUDA, V. M. Avaliação farmacológica das atividades anti-inflamatória, analgésica e 

anti-ucerogênica do fitoterápico Sanativo® . 2008. 82f. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas) – Universidade Federal do Pernambuco, Pernambuco. 2008. 

 

ARTINYAN. A. et al. Prolonged Postoperative Ileus—Definition, Risk Factors, and 

Predictors after Surgery. World J Surg, 32:1495–1500, 2008. 

 

ASGEIRSSON, T. et al. Postoperative ileus: it costs more than you expect. J. Am. Coll. 

Surg. 210, 228–231, 2010. 

 

BABBS, C.F. Oxygen radicals in ulcerative colitis. Free Radic. Biol Med; 13: 169-181, 

1992. 

 

BAIG, M.K.; WEXNER SD. Postoperative ileus: a review. Diseases of the Colon & 

Rectum.;47(4):516–26, 2004. 

 

BALLY, I. S. E. Mangifera indica (mango), ver. 3.1. In: Elevitch, C.R. (ed.). Species 

Profiles for Pacific Island Agroforestry, 2006. 

 

BANERJEE, P. et al. Super Natural II––a database of natural products. Nucleic Acids 

Research, 2014. 

 

BARCELOUX, D.G. Pepper and capsaicin (Capsicum and Piper species). Dis Mon. 

Jun;55(6):380-90, 2009. 

 

BARNETT, M. Alternative opioids to morphine in palliative care: a review of current 

practice and evidence. Postgrad Med J; 77: 371-378, 2001. 

 

BARRETO, J. C. et al. Characterization and Quantitation of Polyphenolic Compounds in 

Bark, Kernel, Leaves, and Peel of Mango (Mangifera indica L.). J. Agric. Food Chem., 56, 

5599–5610, 2008. 

 

BASSOTTI, G. et al. Nifedipine and verapamil inhibit the sigmoid colon myoelectric 

response to eating in healthy volunteers. Dis Colon Rectum;41:377–80, 1998. 

 

BAUER, A. J. ; BOECKXSTAENS, G. E. Mechanisms of postoperative ileus. 

Neurogastroenterol Motil; 16 (Suppl. 2), 54–60, 2004. 

 

BEARCROFT, C.P.; ANDRE, E.A.; FARTHING, M.J. In vivo effects of the 5-HT3 

antagonist alosetron on basal and cholerat toxin-induced secretion in the human 

jejunum: a segmental perfusion study. Aliment Pharmacol Ther ;11:1109–1114, 1997. 

 

BENT, S. Herbal medicine in the United States: review of efficacy, safety, and 

regulation: grand rounds at University of California, San Francisco Medical Center. J. 

Gen. Intern. Med., 23, 854–859, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barceloux%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19446682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BARCELOUX+2009+capsaicin


103 

 

 

BERNARDINI, N. et al. Histopathology in Gastrointestinal Neuromuscular Diseases: 

Methodological and Ontological Issues. Adv Anat Pathol;20:17–31, 2012. 

 

BHARUCHA, A.E. et al. Adrenergic modulation of human colonic motor and sensory 

function. Am J Physiol. Nov;273(5 Pt 1):G997-1006, 1997. 

 

BHARUCHA, A.E. et al. American Gastroenterological Association medical position 

statement on constipation. Gastroenterology;144(1):211–7, 2013. 

 

BOECKXSTAENS, G.E.; DE JONGE, W.J. Neuroimmune mechanisms in postoperative 

ileus. Gut;58:1300-11, 2009. 

 

BOLTON, T.B. Mechanism of action of transmitters and other substances on smooth 

muscles. Physiological Reviews, 59, pp. 606–718, 1979. 

 

BRADFORD, M.M.  A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding, Anal. Biochem., v. 72, 

p.248-254, 1976. 

 

BRAGA, R. Plantas do Nordeste, especialmente do Ceará. Centro de Divulgação 

Universitária, Fortaleza, 1953. 

 

BREDENOORD, A. J.  et al. Gastric accommodation  and emptying in evaluation of 

patients with upper gastrointestinal symptoms. Clin.  Gastroenterol. Hepatol.1, 264–272, 

2003. 

 

BROWN, J.H.; TAYLOR, P. Muscarinic receptor agonists and antagonists. In: Brunton 

LL, Lazo JS, Parker KL, editors. Goodman & Gilman's the Pharmacological Basis of 

Therapeutics. 11th. New York: Mc Graw Hill; 2006. pp. 183–216. 

 

BRUN, R.; KUO, B. Functional dyspepsia. Therap. Adv. Gastroenterol.; 3:145–164, 2010. 

 

BUNGARD, T.J.; KALE-PRADHAN, P.B: Prokinetic agent for the treatment of 

postoperative ileus in adults: a review of the literature. Pharmacotherapy; 19: 416 – 423, 

1999. 

 

CALIGNANO, A. et al. Dexamethasone modifies morphine-, atropine-, verapamil-

induced constipation in mice. Gen Pharmacol. Jul;23(4):753-6, 1992. 

 

CALIXTO, J.B. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Cienc. Cult., v.55, nº.3, p. 

37-39, 2003. 

 

CALIXTO, J.B. Twenty-five years of research on medicinal plants in Latin America: A 

personal view. Journal of Ethnopharmacology. 100:131-134, 2005. 

 

CAMILLERI, M. Opioid-induced constipation: challenges and therapeutic opportunities. 

Am J Gastroenterol;106:835–42; quiz 43, 2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bharucha%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9374695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9374695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calignano%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1397982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1397982


104 

 

CAMILLERI, M.; STANGHELLINI, V.  Current management strategies and emerging 

treatments for functional dyspepsia. Nature Reviews - Gastroenterology & Hepatology. 10 , 

187–194, 2013. 

 

CAPASSO, F. et al. [Pharmacological research on a deethylate metabolite of 4-amino-5-

chloro-N-(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamide (metoclopramide)]. Boll Chim 

Farm; 115: 649-657, 1976. 

 

CARROLL, J.; ALAVI, K. Pathogenesis and management of postoperative ileus. Clin 

Colon Rectal Surg.;22:47-50, 2009. 

 

CARVALHO, A.C. et al. Gastroprotective effect of mangiferin, a xanthonoid from 

Mangifera indica, against gastric injury induced by ethanol and indomethacin in 

rodents. Planta Med. Oct;73(13):1372-6. Epub 2007 Oct 4, 2007. 

 

CARVALHO, A.C. S. Estudos pré-clínicos do efeito gastroprotetor da mangiferina, uma 

glicosilxantona isolada de Mangifera indica L., em modelos experimentais de lesão 

gástrica aguda. 2008. 132 f, Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Faculdade de 

Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. 

 

CHAN, E.C.H.; PANNANGPETAH, P.; WOODMAN, O.L. Relaxation to flavones and 

flavonols in rat isolated thoracic aorta: mechanism of action and structure-activity 

relationships. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 35, pp. 326–333, 2000. 

 

CHANG, F.Y. et al. Variation of capsaicin-sensitive motor activities along the rat 

gastrointestinal tract. Chin J Physiol. Mar 31;42(1):41-5, 1999. 

 

CHEN, Y.T. et al. Ghrelin improves LPS-induced gastrointestinal motility disturbances: 

roles of NO and prostaglandin E2. Shock, 33, pp. 205–212, 2010. 

 

CHENG, C.W. ; BIAN, Z.X. ; WU, T.X. Systematic review of Chinese herbal medicine for 

functional constipation. World Journal of Gastroenterology, 15, pp. 4886–4895, 2009. 

 

CHENG, S.X. et al. Expression of calcium-sensing receptor in rat colonic epithelium: 

evidence for modulation of fluid transport. American Journal of Physiology 

Gastrointestinal and Liver Physiology, 283, pp. G240–G250, 2002. 

 

CHEY, W.D.; CASH, B.D. Irritable bowel syndrome: update on colonic neuromuscular 

dysfunction and treatment. Curr Gastroenterol Rep; 8: 273e81, 2006. 

 

CHIBA, T. et al. Model of rapid gastrointestinal transit in dogs: effects of muscarinic 

antagonists and a nitric oxide synthase inhibitor. Neurogastroenterol Motil. ;14(5):535-41, 

2002 . 

 

COSTILLA, V.C.; FOXX-ORENSTEIN, A.E. Constipation - Understanding Mechanisms 

and Management . Clin Geriatr Med 30, 107–115, 2014. 

 

CROCI ,T.; BIANCHETTI, A. Stimulation of faecal excretion in rats by alpha 2-

adrenergic antagonists.  J Pharm Pharmacol. Apr ; 44(4):358-60, 1992. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17918041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17918041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17918041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10405770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10405770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Croci%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1355551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bianchetti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1355551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=CROCI%3B+BIANCHETTI+1992+yoimbine


105 

 

DAR, A. et al. Analgesic and antioxidant activity of mangiferin and its derivatives: the 

structure activity relationship. Biol Pharm Bull, v. 28, p. 596-600, 2005.  

 

DAS, J. et al. Mangiferin exerts hepatoprotective activity against D-galactosamine 

induced acute toxicity and oxidative/nitrosative stress via Nrf2-NFκB pathways. Toxicol 

Appl Pharmacol. Apr 1;260(1):35-47, 2012. 

 

DELANEY, C. et al. Clinical Consensus Update® in General Surgery, postoperative 

ileus: profiles, risk factors, and definitions-a framework for optimizing surgical 

outcomes in patients undergoing major abdominal and colorectal surgery. Clinical 

Consensus Update in General Surgery [Consensus statement], 2006. 

 

DELOOSE, E. et al. The migrating motor complex: control mechanisms and its role in 

health and disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol ;9:271–85, 2012. 

 

DELVAUX, M. et al. Effect of alosetron on responses to colonic distension in patients 

with irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther; 12:849–855, 1998. 

 

DENNISON, C. et al. The health-related quality of life and economic burden of 

constipation. Pharmacoeconomics; 23(5):461–76, 2005. 

 

DE PONTI, F. et al. Differential effects of antimuscarinic agents on intestinal motility in 

the conscious dog. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 264, 789–

794, 1993. 

 

DIDEROT, N. T; SILVERE, N.; ETIENNE, T. Xanthones as therapeutic agents: chemistry 

and pharmacology. Lead Molecules from Natural Products, 2006. 

 

DOHERTY, N.S.; HANCOCK, A.A. Role of alpha-2 adrenergic receptors in the control 

of diarrhea and intestinal motility. J Pharmacol Exp Ther. May;225(2):269-74, 1983. 

 

DOU, W. et al. Mangiferin attenuates the symptoms of dextran sulfate sodium-induced 

colitis in mice via NF-κB and MAPK signaling inactivation. Int Immunopharmacol. Sep 

4;23(1):170-178, 2014.  

 

EHLERT, F.J. Contractile role of M2 and M3 muscarinic receptors in gastrointestinal, 

airway and urinary bladder smooth muscle. Life Sciences, 74, pp. 355–366, 2003. 

 

ELLIOTT, W.J.; RAM, C.V. Calcium channel blockers. J Clin Hypertens (Greenwich). 

Sep;13(9):687-9, 2011. 

 

EL-SEEDI, H.R. et al. Recent insights into the biosynthesis and biological activities of 

natural xanthones. Curr Med Chem; 17: 854-901, 2010. 

 

EMBRAPA. O cultivo da manga no Brasil e no semi-árido nordestino, 2004. Disponível em: 

<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Manga/CultivodaMangueira/soci

oeconomia.htm> Acesso em: 02/11/14. 

 

FOXX-ORENSTEIN, A.E.; MCNALLY, M.A.; ODUNSI, S.T. Update on constipation: one 

treatment does not fit all. Cleve Clin J Med;75(11):813–24, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22310181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22310181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Doherty%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6132991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hancock%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6132991
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DOHERTY%3B+HANCOCK%2C+1983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elliott%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21896151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ram%20CV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21896151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Clin+Hypertens+%28Greenwich%29.+2011%3B13%3A687%E2%80%93689.+verapamil
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Manga/CultivodaMangueira/socioeconomia.htm#ocultivo
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Manga/CultivodaMangueira/socioeconomia.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Manga/CultivodaMangueira/socioeconomia.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Manga/CultivodaMangueira/socioeconomia.htm


106 

 

 

FU, Y.Y. et al. Mangiferin regulates interleukin-6 and cystathionine-b-synthase in 

lipopolysaccharide-induced brain injury. Cell Mol Neurobiol. Jul;34(5):651-7, 2014. 

 

FUJII, W. et al. Beer congener stimulates gastrointestinal motility via the muscarinic 

acetylcholine receptors. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 26, pp. 677–681, 

2002. 

 

FURNESS, J.B. The Enteric Nervous System. Malden: Blackwell Publishing; 2006 

 

FURNESS, J.B. The enteric nervous system: normal functions and enteric neuropathies. 

Neurogastroenterol Motil; 20 Suppl 1: 32-38, 2008. 

 

GALLEGOS-OROZCO, J.F. et al. Chronic constipation in the elderly. Am J 

Gastroenterol;107(1):18–25, 2012. 

 

GANOG, W.F. Review of medical physiology. 21 ed. San Francisco: Lange Medical Books, 

2003. 

 

GARRIDO, G. et al. Analgesic and anti-inflammatory effects of Mangifera indica L. 

extract (Vimang). Phytother Res; 15: 18–21, 2001. 

 

GARRIDO, G. et al. Protection against septic shock and suppression of tumor necrosis 

factor alpha and nitric oxide production on macrophages and microglia by a standard 

aqueous extract of Mangifera indica L. (VIMANG). Role of mangiferin isolated from the 

extract. Pharmacol Res. Aug;50(2):165-72, 2004. 

 

GARRIDO, G. et al. Analgesic and anti-inflammatory effects of Mangifera indica L. 

extract (Vimang).. Phytother Res. Feb;15(1):18-21, 2001. 

 

GARRIDO-SUÁREZ, B.B. et al. Mangifera indica L. extract could be used to treat 

neuropathic pain and implication of mangiferin. Molecules. Dec 9;15(12):9035-45, 2010. 

 

GARRIDO-SUÁREZ, B.B. et al. Antihyperalgesic Effects of an Aqueous Stem Bark 

Extract of Mangifera indica L.: Role of Mangiferin Isolated from the Extract. Phytother 

Res. Nov;28(11):1646-53, 2014 .  

 

GERSHON, M.D. 5-HT (serotonin) physiology and related drugs. Curr  

OpinGastroenterol. 16 (2):113-20, 2000 . 

 

GERSHON, M.D. Nerves, reflexes, and the enteric nervous system: pathogenesis of the 

irritable bowel syndrome. J Clin Gastroenterol;39:S184–S193, 2005. 

 

GERSHON, M.D.; TACK, J. The Serotonin Signaling System: From Basic Understanding 

To Drug Development for Functional GI Disorders. Gastroenterology;132:397–414, 2007. 

 

GILLIS, R.A. et al. Inhibitory control of proximal colonic motility by the sympathetic 

nervous system. Am J Physiol.  Oct ;253(4 Pt 1): G531-9, 1987. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fu%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24794713
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrido%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15177305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15177305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11180516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11180516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrido-Su%C3%A1rez%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21150823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21150823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrido-Su%C3%A1rez%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24849742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24849742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24849742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24849742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024028
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillis%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2889367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=1987+gillis+adrenergic


107 

 

GOLDSTEIN, J.L. et al. Inpatient economic burden of postoperative ileus associated with 

abdominal surgery in the United States. P&T;32:82–90, 2007. 

 

GONG, X. et al.  Anti-inflammatory effects of mangiferin on sepsis-induced lung injury 

in mice via up-regulation of heme oxygenase-1. J Nutr Biochem. Jun; 24(6):1173-81, 2013. 

GOULART, A.; MARTINS, S. Íleo paralítico pós-operatório: fisiopatologia, prevenção e 

tratamento . Rev Port Coloproct.; 7(2): 60-67, 2010. 

GOYAL, R.K. Muscarinic receptor subtypes-physiology and clinical implications. N Eng 

Med ; 321: 1022–9, 1989. 

GRAY, J.R . What is chronic constipation? Definition and diagnosis.  Can J Gastroenterol;  

25 Suppl B: 7B-10B, 2011. 

 

GREEN, L.C. et al. Analysis of nitrate, nitrite, and [15N]nitrate in biological fluids, Anal. 

Biochem., v. 10, p.131-138, 1982. 

 

GREENWOOD-VAN MEERVELD, B.; KRIEGSMAN, M.; NELSON, R.  Ghrelin as a 

target for gastrointestinal motility disorders. Peptides, 32 , pp. 2352–2356, 2011. 

 

GRUNDY, D. et al. Fundamentals of neurogastroenterology, basic science. 

Gastroenterology. 130 (5), 2006. 

 

GUHA, S.; GHOSAL, S.; CHATTOPADHYAY, U. Antitumor, immunomodulatory and 

anti-HIV effect of mangiferin, a naturally occurring glucosylxanthone. Chemotherapy. 

Nov Dec;42(6):443-51, 1996. 

 

GUPTA, M.; BRANS, Y.W. Gastric retention in neonates. Pediatrics. Jul;62(1):26-9, 1978. 
 

GURIB-FAKIM, A.; MEENAH. Medicinal plants: Traditions of yesterday and drugs of 

tomorrow. Molecular Aspects of Medicine, v. 27, p. 1-93, 2006. 

 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12ª edição, Rio de Janeiro, Ed. 

Elsevier, 2011. 

 

HARFORD, W.V. et al. Acute effect of diphenoxylate with atropine (Lomotil) in patients 

with chronic diarrhea and fecal incontinence. Gastroenterology ; 78: 440–3, 1980. 

 

HE, L. et al. Mangiferin Attenuate Sepsis-Induced Acute Kidney Injury via Antioxidant 

and Anti-Inflammatory Effects.  Am J Nephrol.;40(5):441-450, 2014. 

 

HOLTE, K.; KEHLET, H. Postoperative ileus: a preventable event. Br J Sur.; 87:1480–

1493, 2000. 

 

HOLZER, P.; LIPPE, I.T.; HOLZER-PETSCHE, U. Inhibition of gastrointestinal transit 

due to surgical trauma or peritoneal irritation is reduced in capsaicin-treated rats. 
Gastroenterology 91: 360-363, 1986. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8957579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8957579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8957579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=683779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brans%20YW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=683779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta+Brans+gastric+emptying
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=He%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427663
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25427663


108 

 

HOLZER, P. et al. Involvement of capsaicin-sensitive sensory neurons in gastrointestinal 

function. Acta Physiol. Hun. 69:403-411, 1987. 

 

HOSTETTMANN, K.; WAGNER, H. Xanthone glycosides. Phytochemistry., v. 16, p. 821-

829, 1977. 

 

HUIZINGA, J.D.; LAMMERS, W.J.E.P. Gut peristalsis is governed by a multitude of 

cooperating mechanisms. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.; 296: G1–G8, 2009. 

 

HUSEBYE, E. The patterns of small bowel motility: physiology and implications in 

organic disease and functional disorders. Neurogastroenterol Motil; 11: 141-161, 1999. 

 

ITOH, T. et al. The Effect of the Herbal Medicine Dai-kenchu-to on Post-operative Ileus. 

The Journal of International Medical Research; 30: 428 – 432, 2002. 

 

IZQUIERDO, T. et al. Mechanisms underlying the antinociceptive effect of mangiferin in 

the formalin test.  Eur J Pharmacol. Oct 15;718(1-3):393-400, 2013. 

 

IZZO, A.A. et al. Defaecation, intestinal fluid accumulation and motility in rodents: 

implications of cannabinoid CB1 receptors. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol; 359: 

65-70, 1999. 

 

JAGETIA, G.C.; BALIGA, M.S. Radioprotection by mangiferin in DBAxC57BL mice: a 

preliminary study. Phytomedicine, v. 12, n. 3, p. 209-215, mar, 2005. 

 

JANGRA, A. et al. Protective effect of mangiferin against lipopolysaccharide-induced 

depressive and anxiety-like behaviour in mice. Eur J Pharmacol., 740:337-45, 2014 . 

 

JEONG, J.J. et al. Mangiferin ameliorates colitis by inhibiting IRAK1 phosphorylation in 

NF-κB and MAPK pathways. Eur J Pharmacol.;740:652-61, 2014. 

 

JOHANSON, J.F.; KRALSTEIN, J. Chronic constipation: a survey of the patient 

perspective. Aliment Pharmacol Ther; 25: 599–608, 2007. 

 

JOO, Y-E. Natural Product-Derived Drugs for the Treatment of  Inflammatory Bowel 

Diseases. Intestinal Research;12(2):103-109, 2014. 

 

JORGE, A. et al. Definition, Incidence, Risk Factors, and Prevention of Paralytic Ileus 

Following Radical Cystectomy: A Systematic Review. European Urology 64, 588 – 597, 

2013.  

 

KAHRILIS, P.J.; PANDOLFINA, J.E. Esophageal Neuromuscular Function and Motility 

Disorders. In: Feldman M, Friedmanv LS, Brandt LJ, editors. Sleisenger and Fordtran's 

Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology/ Diagnosis/ Management. Philadelphia: 

Elsevier, 677-704, 2010.  

 

KAKINO, M. et al. Agarwood induced laxative effects via acetylcholine receptors on 

loperamide-induced constipation in mice. Biosci Biotechnol Biochem.; 74(8):1550-5, 2010. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jagetia%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15830843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baliga%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15830843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phytomedicine%202005%2012%3A%20209-215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jangra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25064341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25064341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jeong%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24972244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kakino%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20699592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20699592


109 

 

KAKINO, M. et al. Laxative effects and mechanism of action of Brazilian green propolis. 

BMC Complem Altern M, 12(1):192, 2012. 

 

KALFF, J.C. et al. Surgical manipulation of the gut elicits an intestinal muscularis 

inflammatory response resulting in postsurgical ileus. Ann Surg 28: 652–663 [PMC free 

article] [PubMed], 1998. 

 

KALFF, J.C. et al. Surgically induced leucocytic infiltration within the rat intestinal 

muscularis mediates postoperative ileus. Gastroenterol 117: 378–387, 1999. 

 

KANG, J.Y. et al. The effect of chili and its pungent ingredient capsaicin on 

gastrointestinal transit in the rat. J.Gastroenterol. Hepatol., 8: 513-516, 1993. 

 

KHAN, A.U.; GILANI, A.H. Antispasmodic and bronchodilator activities of Artemisia 

vulgaris are mediated through dual blockade of muscarinic receptors and calcium 

influx. Journal of Ethnopharmacology, 126, pp. 480–486, 2009. 

 

KIMURA, Y.; SUMIYOSHI, M. Effects of an Atractylodes lancea rhizome extract and a 

volatile component β-eudesmol on gastrointestinal motility in mice. Journal of 

Ethnopharmacology, 141, pp. 530–536, 2012. 

 

KIRKPATRICK, P. Stitching together naturally. Nature, v. 1, p. 748, 2002. 

 

KOCH , K.L. Gastric Neuromuscular Function and Neuromuscular Disorders. In: 

Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, editors. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and 

Liver Disease: Pathophysiology/Diagnosis/Management. Philadelphia: Elsevier, 789-815, 

2010. 

 

KOCH, K. L.; BITAR, K.N.;  FORTUNATO, J.E. Tissue engineering for neuromuscular 

disorders of the gastrointestinal tract. World Journal of Gastroenterology, 18(47), 2012. 

 

KOJIMA, R. et al. Characterization of two models of drug-induced constipation in mice 

and evaluation of mustard oil in these models. Pharmacology, 84(4):227–233, 2009. 

 

KRAWISZ, J.E.; SHARON, P.; STENSON, W.F. Quantitative assay for acute intestinal 

inflammation based on myeloperoxidase activity. Assessment of inflammation in rat and 

hamster models. Gastroenterology. Dec;87(6):1344-50, 1984. 

 

KREIS, M.E. et al. Postoperative ileus: part II (Clinical therapy). Zentralbl Chir 128: 320–

328, 2003. 

 

KUMAR, A.; RAWLINGS, R.D.; BEAMAN, D.C. The mystery ingredients: sweeteners, 

flavorings, dyes, and preservatives in analgesic/antipyretic, antihistamine/decongestant, 

cough and cold, antidiarrheal, and liquid theophylline preparations. Pediatrics;91:927–

33, 1993. 

 

KUMAR, A. et al. Sweeteners, dyes, and other excipients in vitamin and mineral 

preparations. Clin Pediatr.; 35:443–50, 1996. 

 

KUMAR, S. V. et al. An update on prodrugs from natural products. Asian Pacific Journal 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1191570/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1191570/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1191570/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9833803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krawisz%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6092199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharon%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6092199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stenson%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6092199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6092199


110 

 

of Tropical Medicine, 7(Suppl 1): S54-S59, 2014. 

 

KUO, P. et al. The nitric oxide synthetase inhibitor, NG-nitro-l-arginine-methyl-ester 

attenuates the delay in gastric emptying induced by hyperglycaemia in healthy humans. 
Neurogastroenterology and Motility, 21, pp. 1175–2103, 2009. 

 

KUSANO, M. et al. New frontiers in gut nutrient sensor research: monosodium l-

glutamate added to a high-energy, high-protein liquid diet promotes gastric emptying: a 

possible therapy for patients with functional dyspepsia. J Pharmacol Sci; 112 (1): 33-36, 

2010. 

 

KUSANO, M. et al. Gastrointestinal motility and functional gastrointestinal diseases. 

Curr Pharm Des.;20(16):2775-82, 2014. 

 

KWON, Y.S.; SON, M
 
. DA-9701: A New Multi-Acting Drug for the Treatment of 

Functional Dyspepsia. Biomol Ther (Seoul). May 30; 21(3): 181–189, 2013.  

 

LACY, B. E.; HUSSAIN, Z. H.; MEARIN, F. Treatment for constipation: New and old 

pharmacological strategies. Neurogastroenterol Motil, 26, 749–763, 2014. 

 

LECLÉRE, P.G. et al.  5-HT4 receptors located on cholinergic nerves in human colon 

circular muscle. Neurogastroenterol Motility, 17, pp. 366–375, 2005. 

 

LEIRO, J. et al. An Anacardeacea preparation reduces the expression of inflammation-

related genes in murine macrophages. Int Immunopharmacol; 4: 991–1003, 2004. 

LI, H. et al. Mangiferin exerts antitumor activity in breast cancer cells by regulating 

matrix metalloproteinases, epithelial to mesenchymal transition, and β-catenin signaling 

pathway. Toxicol Appl Pharmacol. Oct 1;272(1):180-90, 2004. 

 

LIVINGSTON, E.H.; PASSARO, E.P. JR. Postoperative ileus. Dig Dis Sci.;35:121–132, 

1990. 

 

LI, X. et al. Mangiferin prevents diabetic nephropathy progression in streptozotocin-

induced diabetic rats. Phytother Res. Jun;24(6):893-9, 2010. 

 

LI, Y-Y. et al. The Dual Effect of Cannabinoid Receptor-1 Deficiency on the Murine 

Postoperative Ileus. PLoS ONE 8(7), 2013. 

 

LI, Z. S. et al. Physiological modulation of intestinal motility by enteric dopaminergic 

neurons and the D2 receptor: analysis of dopamine receptor expression, location, 

development, and function in wild-type and knock-out mic. Journal of Neuroscience, 26, 

pp. 2798–2807, 2006. 

 

LOPES, S.C. et al. Peripheral antinociceptive action of mangiferin in mouse models of 

experimental pain: role of endogenous opioids, K(ATP)-channels and adenosine. 

Pharmacol Biochem Behav. Sep;110:19-26, 2013. 

 

MANDAL, S.; DAS, P. C; JOSHI, P. C. Naturally occurring xanthones from terrestrial flora. 

J  Indian Chem Soc, v. 69, p. 611–636, 1992. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kusano%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23886379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gastrointestinal+Motility+and+Functional+Gastrointestinal+Diseases+-+kusano
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwon%20YS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Son%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23707762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23707762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23707762
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23747933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23747933


111 

 

MANUAL MERCK PARA A FAMÍLIA. Disponível em http://www.manualmerck.net/. 

Acesso em 21/10/2014. 

 

MÁRQUEZ, L. et al. Anti-inflammatory effects of Mangifera indica L. extract in a model 

of colitis. World J Gastroenterol. Oct 21;16(39):4922-31, 2010. 

 

MÁRQUEZ, L. et al. Mangiferin decreases inflammation and oxidative damage in rat 

brain after stress.Eur.J.Nutr.51, 729–739, 2012. 

 

MATKOWSKI, A. et al. Mangiferin - a bioactive xanthonoid, not only from mango and 

not just antioxidant. Mini Rev Med Chem., Mar;13(3):439-55, 2013. 

 

MATTEI, P.; ROMBEAU, J.L. Review of the pathophysiology and management of 

postoperative ileus. World Journal of Surgery;30 (8):1382–91, 2006.  

 

MCCALLUM, R.W. Review of the current status of prokinetic agents in 

gastroenterology. Am J Gastroenterol.; 80: 1008-1016, 1985. 

 

MEARIN, F. et al. Duodenogastric bile reflux and gastrointestinal motility in 

pathogenesis of functional dyspepsia. Role of cholecystectomy. Dig Dis Sci; 40 (8): 1703 -

1709, 1995. 

 

MEARIN, F.; REY, E.; BALBOA, A. Trastornos funcionales y motores digestivos. 

Gastroenterol Hepatol.; 35(Supl 1) :3-11, 2012. 

 

MELO, U. P.; PALHARES, M. S.; FERREIRA, C. Íleo adinâmico em equinos: 

fisiopatologia e tratamento. Arq. Ciênc. Vet. Zool. Unipar, Umuarama, v. 10, n. 1, p. 49-58, 

2007. 

 

MILLER, M.S., GALLIGAN, J.J.;  BURKS, T.F. Accurate measurement of intestinal 

transit in the rat. J. Pharmacol. Methods 6: 211-217, 1981. 

 

MIMIDIS, K.; TACK, J. Pathogenesis of Dyspepsia. Dig Dis.;26(3):194-202, 2008. 

 

MIZUTA, Y. et al. Recent insights into digestive motility in functional dyspepsia.  J 

Gastroenterol, 41: 1025-1040, 2006. 

 

MOAYYEDI, P. et al. Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane 

Database Syst Rev., 18, 2006. 

 

MOHAN, C.G. et al. Anti-oxidant and anti-inflammatory activity of leaf extracts and 

fractions of Mangifera indica. Asian Pac J Trop Med. Apr 13;6(4):311-4, 2013. 

 

MUELLER, M.H. et al. Vagal Innervation and Early Postoperative Ileus in Mice. J 

Gastrointest Surg 15: 891–900, 2011. 

 

MURPHY, R.A. Smooth muscle. In: Physiology, RM BERNE, MN LEVY, BM KOEPPEN, 

BE STANTON (eds), Mosby, St. Louis, pp 300-316, 1998. 

 

http://www.manualmerck.net/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20954278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20954278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matkowski%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23190031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mangiferin+%E2%80%93+a+Bioactive+Xanthonoid%2C+not+only+from+Mango+and+not+just+Antioxidant+-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18463435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohan%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23608334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23608334


112 

 

MURPHY, D.B. et al. Opioid-induced delay in gastric emptying: a peripheral mechanism 

in humans. Anesthesiology; 87: 765-770, 1997. 

 

MURUGANANDAN, S. et al. Effect of mangiferin on hyperglycemia and atherogenicity 

in streptozotocin diabetic rats. J Ethnopharmacol. Mar 21;97(3):497-501, 2005. 

 

NESS, J. et al. Anticholinergic medications in community dwelling older veterans: 

prevalence of anticholinergic symptoms, symptom burden, and adverse drug events. Am 

J Geriatr Pharmacother;4(1):42–51, 2006. 

 

NEWMAN, D. J.; CRAGG, G. M.; SNADER, K. M. Natural products as sources of new 

drugs over the period. Journal of Natural Products, v. 66, n. 7, p. 1022-1037, 2003. 

 

NEWMAN,D.J. ; CRAGG,G.M. Natural products as sources of new drugs over the 30 

years from 1981 to 2010. J. Nat. Prod., 75, 311–335, 2012. 

 

NIMMO, W.S. Effect of anaesthesia on gastric motility and emptying. Br J Anaesth; 

56:29-36, 1984. 

 

NÚÑEZ, A.J. et al. Isolation and quantitative analysis of phenolic antioxidants, free 

sugars, and polyols from mango (Mangifera indica L.) stem bark aqueous decoction used 

in Cuba as a nutritional supplement. J Agric Food Chem.;50(4):762-6, 2002. 

 

NÚÑEZ-SELLÉS, A.J. et al. The paradox of natural products as pharmaceuticals. 

Experimental evidences of a mango stem bark extract. Pharmacol Res. May;55(5):351-8, 

2007.  

 

NUSSBAUM, C. et al. Myeloperoxidase: a leukocyte-derived protagonist of 

inflammation and cardiovascular disease. Antioxidants & Redox Signaling, 18 (6), 692–

713, 2013. 

 

OHAMA, T. ; HORI, M. ; OZAKI, H. Mechanism of abnormal intestinal motility in 

inflammatory bowel disease: how smooth muscle contraction is reduced? Journal of 

Smooth Muscle Reseach, 43, pp. 43–54, 2007. 

 

OJEWOLE, J. A. Antiinflammatory, analgesic and hypoglycemic effects of Mangifera 

indica Linn. (Anacardiaceae) stem-bark aqueous extract. Methods Find Exp Clin 

Pharmacol, v. 27, n. 8, p. 547-54, out. 2005. 

 

OLUWOLE, O.G.; ESUME ,C. Anti-inflammatory effects of aqueous extract of 

Mangifera indica in Wistar rats. J Basic Clin Physiol Pharmacol., 2014.  

 

ORHAN, I.E. Pharmacognosy: Science of natural products in drug Discovery. 

BioImpacts, 4(3), 109-110, 2014. 

 

OUYANG, H.; CHEN, J.D. Review article: therapeutic roles of acupuncture in functional 

gastrointestinal disorders. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 20, pp. 831–841, 

2004. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15740886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15740886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=N%C3%BA%C3%B1ez-Sell%C3%A9s%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17314051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17314051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ojewole%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oluwole%20OG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473801
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esume%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473801
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25473801


113 

 

OYEWO, O. O. et al. Evaluation of aqueous stem bark extract of Mangifera indica on 

the liver of wistar rats. Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. Vol-2 | 

Issue-4, 2012. 

 

PAN, L.L. et al. Mangiferin induces apoptosis by regulating Bcl-2 and Bax expression in 

the CNE2 nasopharyngeal carcinoma cell line. Asian Pac J Cancer Prev.; 15(17):7065-8, 

2014. 

 

PARFITT, J.R.; DRIMAN, D.K. Pathological effects of drugs on the gastrointestinal 

tract: a review. Hum Pathol.; 38:527–36, 2007. 

 

PERRUCCI, S. et al. Efficacy of mangiferin against Cryptosporidium parvum in a 

neonatal mouse model. Parasitol Res.; 99(2):184-8, 2006. 

 

PERSON. B.; WEXNER, S.D. The management of postoperative ileus. Curr Probl 

Surg.;43:6-65, 2006. 

 

PHILPOTT, H.L. et al. Drug-induced gastrointestinal disorders. Postgrad Med J.  

90(1065):411-9, 2014. 

 

PINTO, A.C. et al. Produtos naturais: atualidade, desafios e perspectivas. Quim. Nova, 

Vol. 25, Supl. 1, 45-61, 2002. 

 

PRASAD, M.; MATTHEWS, J. B. Deflating postoperative ileus. Gastroenterology 117, 

489–492, 1999. 

 

QUARTERO, A.O. et al. Disturbed solid-phase gastric emptying in functional dyspepsia: 

a meta-analysis. Dig Dis Sci.; 43 (9): 2028 -2033, 1998. 

 

RAJAN, S. et al. Antidiarrhoeal efficacy of Mangifera indica seed kernel on Swiss albino 

mice. Asian Pac J Trop Med.;5(8):630-3, 2012. 

 

RAJENDRAN, P.; EKAMBARAM, G.; SAKTHISEKARAN, D. Cytoprotective effect of 

mangiferin on benzo(a)pyrene-induced lung carcinogenesis in swiss albino mice. Basic Clin 

Pharmacol Toxicol., v. 103, n. 2, p. 137-42, 2008. 

 

RAMIREZ, J.A. et al. Definition, incidence, risk factors, and prevention of 

paralytic ileus following radical cystectomy: a systematic review. Eur Urol. ; 64 (4): 588-

97, 2013. 

 

RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J. Farmacologia. Tradução da 6ª 

ed. Ed. Elsevier, 2007. 

 

RAO, S.S. Advances in diagnostic assessment of fecal incontinence and dyssynergic 

defecation. Clin Gastroenterol Hepatol.; 8: 910-919, 2010. 

 

RAO, V.S. et al. Mangiferin ameliorates 6-hydroxydopamine-induced cytotoxicity and 

oxidative stress in ketamine model of schizophrenia. Pharmacol Rep.;64(4):848-56, 2012. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25227792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25227792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PHILPOTT+2014+diarrhea
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rajan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22840451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22840451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18816296?ordinalpos=23&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18816296?ordinalpos=23&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18816296?ordinalpos=23&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23245816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23245816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rao%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23087136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087136


114 

 

RESNICK, J.; GREENWALD, D.A.; BRANDT, L.J. Delayed gastric emptying and 

postoperative ileus after nongastric abdominal surgery: part I. Am J 

Gastroenterol.;92:751–62, 1997a. 

 

RESNICK, J.; GREENWALD, D.A.; BRANDT, L.J. Delayed gastric emptying and 

postoperative ileus after nongastric abdominal surgery: part II. AmJ Gastroenterol; 

92:934–40, 1997b. 

 

RIBEIRO, S. M. Caracterização e avaliação do potencial antioxidante de mangas 

(Mangifera indica L.) cultivadas no estado de Minas Gerais. Tese (Doutorado em 

Bioquímica Agrícola). Universidade Federal de Viçosa. Minas Gerais, 2006. 

 

RICHARDSON, P. M. The taxonomic significance of C-glycosylxanthones in flowering 

plants. Biochemical Systematics and Ecology, v. 11, n. 4, p. 371-375, nov., 1983. 

 

RIVERA, D.G. et al. Mangifera indica L. extract (Vimang) and  mangiferin reduce the 

air way inflammation and Th2 cytokines in murine model of allergic asthma. J. Pharm. 

Pharmacol. 63,1336–1345, 2011. 

 

RYCHTER, J.; CLAVÉ, P. Intestinal inflammation in postoperative ileus: pathogenesis 

and therapeutic targets. Gut, 62, 1534–1535, 2013. 

 

SAIRAM, K. et al. Evaluation of anti-diarrhoeal activity in seed extracts of Mangifera 

indica. Journal of Ethnopharmacology 84, 2003. 

 

SÁNCHEZ, G. M. S. et al. Protective effects os Mangifera indica L. extract, mangiferin 

and selected antioxidants against TPA-induced biomolecules oxidation and peritoneal 

macrophage activation in mice. Pharmacological Research, v. 42, n. 6, p. 565-573, 2000. 

 

SÁNCHEZ, G.M. et al.  Evaluation of the in vitro antioxidant activity of Mangifera 

indica L. extract (Vimang). Phytother Res.; 14: 424–427, 2000. 

 

SANDERS, K.M.; KOH, S.D.; WARD, S.M. Interstitial cells of cajal as pacemakers in the 

gastrointestinal tract. Annu Rev Physiol; 68: 307-343, 2006. 

 

SANDERS, K.M; WARD, S.M. Interstitial cells of Cajal: a new perspective on smooth 

muscle function. J Physiol.; 576:721–726, 2006. 

 

SATISH RAO, B. S.; SREEDEVI, M. V; NAGESHWAR RAO, B. Cytoprotective and 

antigenotoxic potential of Mangiferin, a glucosylxanthone against cadmium chloride 

induced toxicity in HepG2 cells. Food Chem Toxicol., v. 47, p. 592-600, 2009.  

 

SCARTEZZINI, P.; SPERONI, E. Review on some plants of Indian tradicional medicine 

with antioxidant activity. Journal of Ethnopharmacology. v. 71, n. 1-2, p. 23-43. 2000. 

 

SCHEIBNER, J. et al.  α2-adrenoceptors in the enteric nervous system: a study in α2A-

adrenoceptordeficient mice. British Journal of Pharmacology, 135, pp. 697–704, 2002. 

 

SCHMIDT, B. et al. A natural history of botanical therapeutics. Metabolism Clinical and 

Experimental, 57 (Suppl 1) S3-S9, 2008. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030519788390039X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030519788390039X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138720?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138720?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138720?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138720?ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


115 

 

 

SCHMIDT, J. et al. Differential molecular and cellular immune mechanisms of 

postoperative and LPS-induced ileus in mice and rats. Cytokine, 59, 49–58, 2012. 

 

SEVERI, J.A. et al. Polyphenols with antiulcerogenic action from aqueous decoction of 

mango leaves (Mangifera indica L.). Molecules.14(3):1098-110, 2009. 

 

SHAH , K. A. et al.  Mangifera Indica (Mango).  Pharmacognosy Review; 4(7): 42–48, 

2010. 

 

SHAH, M.H.; DIKSHIT, R.K.; MANSURI, S.M. The calcium channel antagonist, 

verapamil, potentiates the inhibitory action of morphine on intestinal and biliary 

motility. J Pharm Pharmacol. Dec;39(12):1037-8, 1987. 

 

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5ª edição, Ed. 

Artmed, 2010. 

 

SINGH, S.P. et al. Physico-chemical and Pharmacognostic Investigation of Fruit Pulp of 

Mangifera Indica Linn. Anc Sci Life. Apr-Jun; 24(4): 199–204, 2005. 

 

SJÖDIN, L.; VISSER, S.; AL-SAFFAR, A. Using pharmacokinetic modeling to determine 

the effect of drug and food on gastrointestinal transit in dogs. Journal of Pharmacological 

and Toxicological Methods 64, 42–52, 2011. 

 

SPENCER, N.J. et al. By what mechanism does ondansetron inhibit colonic migrating 

motor complexes: does it require endogenous serotonin in the gut wall? 
Neurogastroenterology & Motility, 25, 677–6, 2013. 

 

SPILLER, R.C. Mechanisms of postoperative intestinal motor dysfunction. Curr Opin 

Gastroenterol 19: 103–105, 2003. 

 

SPILLER, R.C.; THOMPSON, W.G. Transtornos intestinais. Arq Gastroenterol. v. 49 –

suplemento –2012. 

 

STANGHELLINI, V. et al. New developments in the treatment of functional dyspepsia. 

Drugs; 63:869–892, 2003. 

 

STANGHELLINI, V. et al. Delayed gastric emptying in functional dyspepsia. Curr. Treat. 

Options Gastroenterol.; 7:259–264, 2004. 

 

STEADMAN, C.J. et al. Selective 5-hydroxytryptamine type 3 receptor antagonism with 

ondansetron as treatment for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a pilot 

study. Mayo Clin Proc.;67(8):732-8, 1992. 

 

STEPHENS, D.P. et al. A clinical audit of the efficacy of tegaserod as a prokinetic agent 

in the intensive care unit. Crit Care Resusc; 10: 71, 2008. 

 

STOFFELS, B. et al. Anti-inflammatory role of glycine in reducing rodent postoperative 

inflammatory ileus. Neurogastroenterology & Motility, 1:76-87, 2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MANGIFERA+INDICA+SEVERI+2009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20KA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2894434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dikshit%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2894434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mansuri%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2894434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2894434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1434911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1434911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1434911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stoffels%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20939853
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2982


116 

 

STOFFELS, B. et al. Postoperative ileus involves interleukin-1 receptor signaling in 

enteric glia. Gastroenterology, 146, 176–187, 2014. 

 

STORY, S.K.; CHAMBERLAIN, R.S. A comprehensive review of evidence-based 

strategies to prevent and treat postoperative ileus. Dig Surg.;26:265-75, 2009. 

 

SULTANA, B. et al. Investigation on the antioxidant activity of leaves, peels, stems bark, 

and kernel of mango (Mangifera indica L.). J Food Sci.;77(8):C849-52, 2012. 

 

TACK, J.F.; WOOD, J.D. Actions of noradrenaline on myenteric neurons in the guinea 

pig gastric antrum. J Auton Nerv Syst.; 41(1-2):67-77, 1992. 

 

TACK, J. et al. Influence of tegaserod on proximal gastric tone and on the perception of 

gastric distension. Aliment Pharmacol Ther. ;18(10):1031-7, 2003. 

 

TACK, J.; BISSCHOPS, R.; SARNELLI, G. Pathophysiology and treatment of functional  

dyspepsia. Gastroenterology 127, 1239–1255, 2004. 

 

TACK, J. et al. Functional gastroduodenal disorders. Gastroenterology;130 (5),1466- 

1479, 2006. 

 

TAKEUCHI, K. et al. Gastric motility changes in capsaicin-induced cytoprotection in the 

rat stomach. J. Pharmacol. 55:147-155, 1991. 

 

TALLEY, N.J. et al. GR 38032F (ondansetron), a selective 5HT3 receptor antagonist, 

slows colonic transit in healthy man. Dig Dis Sci.;35(4):477-80, 1990. 

  

TALLEY, N.J. et al. Impact of chronic gastrointestinal symptoms in diabetes mellitus on 

health-related quality of life. Am J Gastroenterol.; 96:71–6, 2001. 

 

TAN, S. et al. Peritoneal air exposure elicits an intestinal inflammation resulting in 

postoperative ileus. Mediators of Inflammation, 2014. 

 

TANCK, W.T; M. AND  BOECKXSTAENS, G.E. Novel method for studying 

postoperative ileus in mice. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol.; 4(4): 219–227, 2012. 

 

TELANG, M. et al. Therapeutic and cosmetic applications of mangiferin: a patent 

review. Expert Opin Ther Pat.;23(12):1561-80, 2013. 

 

TRAUBE, M.; MCCALLUM, R.W. Calcium-channel blockers and the gastrointestinal 

tract. American College of Gastroenterology’s Committee on FDA related matters. Am J 

Gastroenterol.; 79(11):892–6, 1984. 

 

TRAUT, U. et al. Systemic prokinetic pharmacologic treatment for postoperative 

adynamic ileus following abdominal surgery in adults. Cochrane Database Syst Rev. 

23;(1), 2008. 

 

TULP, M.; BOHLIN, L. Unconventional natural sources for future drug discovery. Drug 

Discovery Today. 9(10):450-458, 2004. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22860576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22860576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tack%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1337087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wood%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1337087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=TACK%3B+WOOD%2C+1992+clonidin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14616170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Talley%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2138532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2138532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanck%20MW%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boeckxstaens%20GE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Telang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24066838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Therapeutic+and+cosmetic+applications+of+mangiferin%3A+a+patent+review
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18254064


117 

 

TUTEJA, A.K. et al. Opioid-induced bowel disorders and narcotic bowel syndrome in 

patients with chronic non-cancer pain. Neurogastroenterol Motil.; 22:424–30, e96, 2010. 

 

UNNO, T. et al.  M2 and M3 muscarinic receptor-mediated contractions in longitudinal 

smooth muscle of the ileum studied with receptor knockout mice. British Journal of 

Pharmacology, 146, pp. 98–108, 2005. 

 

VAN BREE, S. H. et al. Novel method for studying postoperative ileus in mice. Int J 

Physiol Pathophysiol Pharmacol. ;4(4):219-27, 2012. 

 

VATHER, R.; TRIVEDI, S.; BISSETT, I. Defining Postoperative Ileus: Results of a 

Systematic Review and Global Survey.  J Gastrointest Surg ., 17:962–972, 2013. 

 

VIEGAS-JR, C.; BOLZANI, V.S.; BARREIRO, E.J. Os produtos naturais e a química 

medicinal moderna. Quim. Nova, v. 29, nº  2, p. 326-337, 2006. 

 

VYAS,A. et al. Perspectives on medicinal properties of mangiferin. Mini Rev Med 

Chem.;12(5):412-25, 2012. 

 

WANG, Q. et al. Effects of mangiferin on cytokines in rats with chronic bronchitis and 

expression of macrophage COX-2 in mice. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.;36(10):1348-52, 

2011. 

 

WEHNER, S. et al. Induction of IL-6 within the rodent intestinal muscularis after 

intestinal surgical stress. Surgery, 137, 436–446, 2005. 

 

YAMAMOTO, O. et al. Inhibition of stress-stimulated colonic propulsion by alpha 2-

adrenoceptor antagonists in rats. Neurogastroenterol Motil.;10(6):523-32, 1998. 

 

YOSHIKAWA, T.; YOSHIDA, N. The possible involvement of dopamine D3 receptors in 

the regulation of gastric emptying in rats. Life Sciences, 87 , pp. 638–642, 2010. 

 

YUNES, R. A. ; PEDROSA,R. C.; CECHINEL FILHO, V. Fármacos e fitoterápicos: a 

necessidade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no Brasil. 
Quim. Nova, v. 24, p.1, 2001. 

 

ZANETTI, G. D. Tropaeolum majus L. morfo-histologia, fitoquímica, atividade 

antimicrobiana e toxicidade. Santa Maria: Curso de Pós-Graduação em Ciêncais e 

Tecnologia Farmacêutica, UFSM, 2002. Dissertação de Mestrado., 2002. 

 

ZHENG, M.S.; LU, Z.Y. Antiviral effect of mangiferin and isomangiferin on herpes 

simplex virus. Chin Med J (Engl);103(2):160-5, 1990. 

 

ZHENG, D. et al. Cardioprotective effect of mangiferin on left ventricular remodeling in 

rats. Pharmacology, v. 90, n. 1-2, p. 78-87, 2012. 

 

ZHOU, M. et al. Laxative effects of Salecan on normal and two models of experimental 

constipated mice. BMC Gastroenterology, 13:52, 2013. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Bree%20SH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23320135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23320135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23320135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vyas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22303941
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perspectives+on+Medicinal+Properties+of+Mangiferin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perspectives+on+Medicinal+Properties+of+Mangiferin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perspectives+on+Medicinal+Properties+of+Mangiferin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21837981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21837981
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamamoto%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10050258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10050258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2167819
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2167819
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zheng%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22759807
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22759807


118 

 

ZHU, X.M. et al.  Antiviral activity of mangiferin against herpes simplex virus type 2 in 

vitro. Zhongguo Yao Li Xue Bao. ;14(5):452-4, 1993. 

 

 

 

 


