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RESUMO

Vários mecanismos foram propostos para reduzir a toxicidade gástrica

dos fármacos antiinflamatórios. A complexação com zinco foi proposta

considerando-se o fato de que o zinco possui ação protetora sobre a mucosa

gástrica. O complexo piroxicam-zinco apresenta atividades anti inflamatória e

analgésica semelhantes às do fármaco livre. No entanto, a modificação de

propriedades físico-químicas acarretou alteração do perfil cinético do

fármaco. A fim de investigar as diferenças farmacocinéticas , o complexo

piroxicam-zinco foi estudado quanto à farmacocinética em sangue e linfa de

ratos. Estudaram-se também os efeitos do complexo na mucosa gástrica em

comparação com o piroxicam livre em modelos de úlcera induzida por ácido

acetilsalicílico e por etanol. Estudos cinéticos foram conduzidos em ratos

Wistar machos que receberam doses equivalentes de 10 mg/kg de piroxicam

ou piroxicam-zinco por via oral através de sonda de polipropileno. O sangue

e a linfa dos animais foram coletados em pequenos intervalos por período de

22 horas. O piroxicam foi extraído das amostras, utilizando-se mistura de

cicloexano/éter e as determinações quantitativas feitas através de

cromatografia líquida de alta eficiência. Além desses ensaios, testou-se a

solubilidade do complexo e determinou-se o coeficiente de partição em n

octanol-tampão fosfato utilizando o método de "shake-f1ask". Os resultados

mostram que o perfil plasmático do complexo piroxicam-zinco é semelhante

ao do fármaco livre tanto em sangue quanto em linfa, mostrando, no entanto,

absorção mais lenta da forma complexada. Estes dados podem ser

explicados pela menor solubilidade do complexo e pela diferença encontrada

no coeficiente de partição de píroxicam e piroxicam-zinco. Nos modelos

estudados, verificou-se que o piroxicam-zinco não apresenta vantagem

sobre a forma livre, no que se refere ao agravamento de úlcera gástrica.
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SUMMARY

Several procedures have been proposed for reducing the gastric

toxicity of anti-inflammatory drugs. Among them, complexation with zinc has

been recommended on the grounds that zinc exerts a protective action on

the gastric mucosa. Indeed, zinc-piroxicam comptex shows anti-inflammatory

and analgesic activities similar to those provided by the free drug.

Complexation, however, not only modifies the physico-chemicat properties of

the free drug, but also alters its kinetic profile. In order to investigate such

differences, the pharmacokinetics of zinc-piroxicam complex was studied in

the blood and Iymph of rats. In addition, the effects of this drug complex on

the gastric mucosa, as compared to those of free piroxicam, were studied in

ASA- and ethanol-induced ulcer models, and through the determination of

mucus in the gastric barrier. Kinetic studies were performed in mate Wistar

rats receiving equivalent doses (10 mg/kg) of piroxicam or zinc-piroxicam

orally by means of a polypropylene probe. Both blood and Iymph samples

were collected at intervals during a period of 22 hours. Piroxicam was

extracted from the samples employing a mixture of cyclohexane/ether, and

determinations were performed through HPLC. Solubility of the drug complex

was also assessed, and the partition coefficient was determined in n-octanol

phosphate buffer employing the shake-f1ask method. Results showed the

plasmatic profile of zinc-piroxicam complex to be similar to that of the free

drug, both in blood and in Iymph, although absorption was slower in the

complexed formo These results can be explained by low solubility of the zinc

piroxicam and by the differences found for the partition coefficients of

piroxicam and zinc-piroxicam. Overall, in the models employed, the use of

zinc-piroxicam was not found to be advantageous over that of free piroxicam

regarding the aggravation of gastric ulcers.
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Introdução e Objetivos

1. INTRODUÇÃO

Envelhecer de forma saudável é o grande desafio para a humanidade.

Com o envelhecimento, várias doenças crônicas se desenvolvem. Nessa

faixa etária, o consumo de medicamentos aumenta e também a incidência

de efeitos indesejados e os problemas relacionados com a farmacocinética e

a farmacodinâmica (TEIXEIRA, 1998).

Estimativas para a população americana mostram que, em 2004, o

custo de assistência à saúde com essa faixa etária poderá atingir 50 % do

montante nacional dos gastos com saúde (ABRAMS & BEERS, 1998). Outro

estudo mostrou que 36% dos idosos apresentavam três ou mais condições

crônicas e respondiam por 57% dos gastos totais com medicamentos

(MUELLER et aI., 1992).

No Brasil, a população idosa é o grupo etário que, proporcionalmente,

mais cresce, desde 1940. A projeção de crescimento entre 1960 e 2025 é de

917% (RAMOS et aI., 1987), sendo de 160% entre 1980 e o ano 2020

(RAMOS, 1993).

Alguns estudos da utilização de medicamentos apontam o aumento

da freqüência de reações adversas associadas à elevação da idade do

paciente (SILVA, 1989). Desta forma, a preocupação com a incidência de

doenças reumáticas tem aumentado, assim como a necessidade de se

Piroxicam-zinco: cinética em sangue e linfa e efeito na mucosa gástrica



Introdução e Objetivos

obterem medicamentos eficazes, com baixa incidência de efeitos adversos,

e mais adequados para utilização durante longo prazo, principalmente para

os idosos que se constituem o grupo etário mais atingido por essas

patologias.

Embora tenham surgido vários antiinflamatórios novos com alta

potência e poucos efeitos colaterais, pode-se afirmar que a irritação gástrica,

principalmente no tratamento prolongado, ainda continua sendo uma

limitação desse grupo terapêutico.

A úlcera péptica, que inclui tanto a úlcera gástrica quanto a úlcera

duodenal, era doença pouco conhecida até o final do século XVIII e, após

esse período, passou a ser patologia que acomete populações do mundo

inteiro (DAYAL & DELELLlS, 1991). Atualmente, os distúrbios do trato

gastrintestinal são tão comuns nos países em desenvolvimento quanto nos

industrializados e são considerados doenças associadas a vida moderna.

Cerca de 10 % da população em geral desenvolve essa patologia ao longo

da vida, sendo que nos países orientais cerca de 10 % a 15 % dos homens e

4 a 15 % das mulheres foram portadores pelo menos uma vez em suas

vidas e destes significativa porcentagem evolui para a doença crônica

(LEWIS & HANSON, 1991).

A etiologia da úlcera péptica assim como alguns fatores relacionados,

tais como, sexo, idade, migração, nível sócio-econômico, variações

geográficas e temporais têm sido exaustivamente investigados, a fim de

esclarecer a natureza heterogênea da patologia (SONNENBERG, 1985;

KURATA, 1989). O desenvolvimento de úlcera péptica na raça humana está

relacionado com a presença, na mucosa gástrica, de Helicobacter pylori, o

tabagismo, o estresse ambiental, os hábitos alimentares e a utilização de

antiinflamatórios não-esteróides (AINEs)(LAM, 1994). O uso prolongado de

ácido acetilsalicílico e antiinflamatórios não-esteróides, inibidores da síntese

de prostaglandinas, é apontado como fator causal da úlcera péptica em

indivíduos predispostos (SCHUBERT & SHAMBUREK, 1990).

A primeira hipótese relativa aos efeitos gastrintestinais provocados

pelos AINEs foi postulada por DAVENPORT (1964). Foi proposto que

Piroxicarn-zinco: cinética em sangue e linfa e efeito na mucosa gástrica 2
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fármacos como ácido acetilsalicílico e indometacina possam apresentar a

capacidade de promover a redifusão do ácido clorídrico para a mucosa,

aumentando a concentração de íons sódio e alterando a diferença de

potencial. Atualmente, aceita-se que a ulceração gástrica é pluricausal.

Embora diversos mediadores químicos tenham participação na produção

coordenada e na resposta efetiva da mucosa, a influência das

prostaglandinas e do óxido nítrico são críticos nesse processo (WALACE &

GRANGER, 1996).

Vários fármacos estão disponíveis para o tratamento da úlcera

péptica. No entanto, nenhum é capaz de promover 100 % de remissão dos

casos, sendo o índice de recidivas bastante elevado (ALPER, 1993). Desta

forma, é essencial que se adotem medidas de prevenção, reduzindo os

fatores predisponentes que incluem o controle do estresse, a redução do

fumo, dietas adequadas e o controle do uso de fármacos AINEs. Nesse

contexto, reduzir a toxicidade gástrica desses fármacos reveste-se de

grande importância.

Vários autores propuseram recursos visando reduzir a toxicidade

gástrica de antiinflamatórios, como modificações na via de administração

(L1GUMSKY et aI. 1990; BENKO et aI., 1992; MUELLER et aI., 1992) e na

forma farmacêutica (AABAKEN et aI. 1992), além do uso de pró-fármacos

(PALACIUS et aI. 1987; ESTEVE et aI. 1986) e formação de complexos

(CADEL & BONGRANI, 1990, KIMURA et aI., 1997; TAGLlATI et aI., 1999).

Os esforços no sentido de desenvolver antiinflamatórios anti-reumáticos com

reduzida gastrotoxicidade são plenamente justificáveis e torna-se igualmente

necessária a criteriosa avaliação desses fármacos com o objetivo de se

confirmar um benefício real quando comparado aos fármacos que lhe deram

origem.

Os efeitos da complexação de indometacina com glicerofosfato de

cálcio foram estudados quanto a biodisponibilidade, ulcerogenicidade e

atividade antiinflamatória em ratos por EL-MONEN FODA & SAID (1991). Os

autores mostraram que a solubilidade do complexo é 5 vezes maior do que a

de indometacina, alcançando-se níveis plasmáticos maiores e menor efeito
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ulcerogênico sem prejuízo do efeito antiinflamatório. DAVID et ai. (1995)

estudaram complexos de Fe (111) com ácido acetilsalicílico, piroxicam e

indometacina, porém há poucos dados sobre a atividade biológica destes

complexos. CINI et ai. (1990) sintetizaram complexos de piroxicam com

diversos metais, entre os quais o zinco. Cerca de 60 complexos diferentes

foram sintetizados, embora a maioria ainda não tenha sido testada quanto à

eficácia antiinflamatória e prevenção de gastrotoxicidade ( WHITEHOUSE &

WALKER, 1978; SORENSON, 1984; MILANINO et ai., 1985).

O piroxicam é um antiinflamatório não esteróide (AINE) de ampla

utilização clínica, caracterizado por apresentar ação terapêutica prolongada

devida à sua meia-vida biológica de cerca de 45 horas em humanos, alta

potência antiinflamatória e boa tolerância gástrica quando comparado a

outros AINEs (BRODGEN, 1984; RAINSFORD, 1985).

O complexo piroxicam-zinco foi patenteado por LUO (1994) e

estudado por TAGLlATI et ai. (1999). A utilização deste metal isoladamente

tem mostrado efeito protetor sobre a mucosa gástrica (FRASER et ai., 1972;

FROMMER, 1975; BULBENA et ai. 1993). TAGLlATI et ai. (1999)

observaram que o piroxicam-zinco mostra atividade antiinflamatória

semelhante ao piroxicam porém com menor incidência de lesão gástrica no

modelo de úlcera induzida por estresse. Entre os parâmetros

farmacocinéticos estudados pelo mesmo autor, apenas o tempo para atingir

a concentração máxima (tmáx) apresentou diferença entre piroxicam e

piroxicam-zinco, mostrando absorção mais lenta deste último.

As propriedades físico-químicas dos fármacos exercem grande

influência na sua absorção pelo trato gastrintestinal.. A alteração de tais

propriedades pode melhorar a solubilidade frente aos meios e barreiras

biológicas e, conseqüentemente, modificar sua biodisponibilidade

(SEZEJTLI, 1987; UEKAMA & IRIE, 1990).

Apesar de existir pouca informação a respeito da participação do

sistema linfático na absorção e distribuição de fármacos, sabe-se que

substâncias com alta lipossolubilidade podem ser absorvidas por esse

sistema, sem passar pelas veias intestinais, evitando efeito de primeira
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passagem pelo fígado, dirigindo-se posteriormente à circulação sistêmica.

SUDO et aI. (1989) mostraram, em estudo cinético de ácido acetilsalicílico,

que o sistema linfático participa no transporte deste fármacos sugerindo que

a linfa pode servir como compartimento de reserva temporária.

KIMURA et aI. (1995) mostraram que o perfil cinético do piroxicam é

semelhante no sangue e na linfa. Por outro lado, embora ocorra absorção do

piroxicam pelo sangue e pela linfa há, proporcionalmente, maior absorção

pelo sistema linfático. Esses mesmos autores observaram que a

complexação de piroxicam com ~-ciclodextrina faz com que sua absorção

seja maior para o sangue do que para a linfa.

A complexação de piroxicam com ~-ciclodextrina ou zinco parece não

alterar de forma importante suas propriedades antiinflamatórias (KIMURA et

aI., 1997; TAGLlATI et aI., 1999) embora ocorram algumas alterações

farmacocinéticas.

Por outro lado, a diminuição dos efeitos gástricos do piroxicam-zinco

necessita de maior investigação quanto ao mecanismo da ação protetora do

zinco. Faltam também dados a respeito da cinética do complexo em plasma

e linfa, assim como não se sabe em que momento se dá a quebra da ligação

entre o piroxicam e o metal.
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2. OBJETIVOS

2.1. Estudar a cinética de piroxicam-zinco no plasma e na linfa de ratos

comparando-a com a do piroxicam livre.

2.2. Comparar os efeitos do píroxicam e do complexo piroxicam-zinco na

mucosa gástrica.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

Piroxicam

o piroxicam (1, 1-dióxido de 4-hidróxi-2-metil-N-2-piridil-2H-1,2-benzo

tiazina-3-carboxamida) foi introduzido como antiinflamatório com

propriedades analgésica e antipirética na década de 70. Apresenta-se sob a

forma de sólido cristalino branco ou amarelado e possui baixa solubilidade

em água, sendo levemente solúvel em álcool e em solução alcalina. Seu

pKa é de 6,3 em dioxano-água e faixa de fusão de 197°C a 200°C

(WISEMAN et aI., 1976).

Embora lentamente, o piroxicam é bem absorvido pelo trato

gastrintestinal (TGI) (WISEMAN & CHIANI, 1981). Apresenta concentração

máxima (Cmáx) no sangue após 2 a 3 horas após sua administração oral e 5

a 6 horas após administração por via retal em humanos (ISHIZAKI et ai.,

1979; SCHIANTARELLI et ai., 1981; RICHARDSON et ai., 1985). Um

segundo pico é freqüentemente observado entre 6 a 10 horas, após

administração oral, parecendo ser devido à recirculação entero-hepática (De

SHEPPER & HEYNEN, 1984). Por isso, a suspensão da posologia por um

dia, após administração contínua, não altera a concentração de forma

significativa como acontece com a indometacina e o diclofenaco.
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A biodisponibilidade do piroxicam quase não sofre influência dos

alimentos, embora estes retardem ligeiramente a absorção do fármaco.

Segundo ISHIZAKI et ai. (1979), a Cmáx. do piroxicam na presença de

alimentos é atingida entre 2,8 e 4,3 horas, após sua administração oral em

humanos.

A ligação às proteínas plasmáticas é de 99 % (HOBBS &TWOMEY,

1979). Apesar de apresentar baixo volume aparente de distribuição (0,14

Ukg), o piroxicam é encontrado no líquido sinovial e nos tecidos inflamados.

Segundo BRODGEN (1984), em pacientes portadores de artrite reumatóide,

osteoartrite e sinovite reativa, a concentração sinovial média é de cerca de

40 % da plasmática.

O piroxicam é metabolizado pelo sistema citocromo P-450

(predominantemente por uma isoenzima da subfamília da CYP2C), sendo a

principal via de biotransformação a hidroxilação do anel piridil, dando origem

ao 5-hidroxipiroxicam, metabólito inativo, que é a seguir conjugado com o

ácido glicurônico. O metabólito e seu conjugado representam cerca de 75 %

da dose excretada na urina e fezes, enquanto menos de 5 % são excretados

na forma inalterada pela urina (TWOMEY & HOBBS, 1978; WOOLF et ai.,

1983).

A depuração do piroxicam em humanos varia de 0,13 a 0,15 Uh,

sendo que a depuração renal é cerca de 10 % do total. A baixa depuração e

a provável recirculação êntero-hepática parecem ser responsáveis por 20 %

da concentração efetiva do piroxicam (BENEVISTE et ai., 1990), fazendo

com que sua meia-vida de eliminação (t11213) seja longa, isto é de 30 a 70

horas (NUOTIO & MAKISARA, 1978; L1NGETTI et ai., 1980; ROGERS et ai.,

1981; SHOOG etal., 1981).

O perfil cinético do piroxicam não é influenciado pela dose ou

concentração plasmática e parece também não se alterar com a idade ou na

presença de insuficiência renal média a moderada do paciente (WOOLF et

ai. 1983).
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Complexos com antiinflamatórios

Vários complexos (Quadro 1) têm sido preparados incluindo

piroxicam, que apresentam propriedades farmacológicas semelhantes aos

fármacos que lhe deram origem mas diferem quanto a farmacocinética e

outras propriedades. Boa parte desses complexos, no entanto, ainda não foi

avaliada quanto ao real benefício terapêutico.

Quadro 1 - Exemplos de complexos envolvendo antiinflamatórios.

Fármaco Ligante Referência

I Acido acetilsalicílico Bi,j", Zn ,+ U02 , ... BASLAS et aI. (1979)

IAcido acetilsalicílico Zn , ... JIANG et aI. (1995)

Piroxicam Fe ,+ Co ;l+ Ni ~+ Cu ,+ CINI et aI. (1990)

Zn 2+ Cd 2+

Piroxicam Cu ,+ Zn ~+ Cd ,+ MENDEZ-ROJAS et aI.

Tenoxicam (1999)

Isoxicam

Piroxicam B-ciclodextrina ACERBI (1990)

IAcido acetilsalicílico B-ciclodextrina L1N et aI. (1990)

Ácido fenfenâmico

Ibuprofeno

Cetoprofeno

Indometacina
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Piroxicam e úlcera gástrica

Os efeitos gástricos, comuns a quase todos os AINEs, limitam a

utilização principalmente em pacientes que necessitam de uso continuado.

Vários resultados de estudos comparativos têm sido publicados a respeito

da toxicidade gástrica desse grupo terapêutico, sem que haja consenso na

literatura, devido, principalmente, às diferenças de freqüência de uso das

populações estudadas. Desta forma, BEGAUD et aI. (1993) relatam alta

incidência de sangramento gástrico em pacientes que usam piroxicam.

Outros autores, no entanto, mostram que apenas pequena porcentagem de

pacientes que usam piroxicam abandona a terapia devido aos problemas

gástricos. Análise de dados referentes a 73.000 pacientes que receberam

piroxicam mostrou que 14% relataram distúrbios gastrintestinais, sendo que

aproximadamente 3,4% dos pacientes deixaram de usar o medicamento

(WISEMAN, 1985). A tolerabilidade local e sistêmica de formulação

parenteral de piroxicam (25 mg) intramuscular foi comparada, em estudo

duplo cego com diclofenaco (75 mg) em voluntários sadios. Os resultados

mostraram que o piroxicam possui melhor tolerabilidade quando comparado

com o diclofenaco sádico, que é o mais usado por via parenteral

(VACCARINO et aI., 1989).

Segundo CARMONA et aI. (1992), 27% dos pacientes com

intolerância a dois ou mais AINEs apresentaram reação ao piroxicam e

aqueles que tinham intolerância a apenas um AINE reagiram bem ao

piroxicam.

Para melhor compreender os mecanismos de agressão da mucosa

gástrica por AINEs, é necessário compreender a fisiologia do trato digestivo

e os mecanismos de defesa da mucosa gástrica.

Piroxicarn·zinco: cinética em sangue e linfa e efeito na mucosa gástrica 10



Revisão da Literatura

Fisiologia do trato gastrintestinal

o trato gastrintestinal é constituído pelo tubo digestivo e suas

glândulas secretoras anexas, sendo responsável pela digestão e absorção

dos nutrientes encontrados na dieta, funcionando ao mesmo tempo, como

barreira seletiva de proteção entre os meios externo e interno (SANIOTO,

1991 ).

O estômago pode ser anatômica e funcionalmente dividido em quatro

regiões revestidas por mucosa: cárdia, fundo, corpo e antro (KUTCHAI,

1996). A mucosa gástrica, por sua vez, é constituída por uma série de

depressões e glândulas (WOLFE & SOLL, 1988). Nas depressões estão as

células epiteliais superficiais, enquanto que a porção glandular contém as

células mucosas cervicais, células parietais, pépticas ou principais e

algumas células endócrinas (OOCKRAY et ai., 1996).

As células parietais, secretoras de ácido clorídrico, e as células

principais, secretoras de pepsinogênio, estão localizadas primariamente no

fundo e no corpo, enquanto que as células secretoras de gastrina estão no

antro. O estômago de um ser humano normal contém aproximadamente um

bilhão de células parietais ou oxínticas (SACHS et ai., 1994; WOLFE &

SOLL, 1986).

O suco gástrico normal é uma mistura da secreção parietal, ácido

clorídrico e fator intrínseco, e de secreções não parietais como muco,

bicarbonato, íons sódio e potássio e pepsinogênio (KUTCHAI, 1996). Os

mecanismos moleculares da secreção de ácido clorídrico pela célula parietal

iniciam-se através do estímulo de proteínas específicas de membrana por

seus respectivos agonistas (acoplamento agonista-receptor), os quais são

responsáveis por desencadear uma cascata de alterações bioquímicas

intracelulares que irão, subseqüentemente, promover a secreção da célula

parietal (SACHS et ai, 1994; HIRSCHOWITZ et ai., 1995). Algumas

substâncias endógenas constituem os agonistas responsáveis por estimular

a célula parietal a secretar ácido clorídrico, tais como, acetilcolina, gastrina e

histamina.
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A acetilcolina que atua sobre receptores muscanmcos,

provavelmente M3, é liberada por neurônios eferentes vagais e estimula a

secreção ácida da célula parietal por elevar os níveis intracelulares de Ca2+.

Sua liberação está associada a estímulos provenientes do olfato, visão,

paladar ou mastigação e ainda, aqueles provenientes do estímulo de

neurônios locais da parede gástrica através da distensão das paredes do

estômago com a chegada do alimento (HIRSCHOWITZ et ai., 1995;

KUTCHAI, 1996).

A gastrina, estimulando receptores CCK-B da célula parietal, induz o

aumento da secreção ácida através do aumento dos níveis intracelulares de

Ca2+, assim como a acetilcolina. Acredita-se que a gastrina seja secretada

quando há presença nos alimentos de proteínas, Ca2+, Mg2+, AI3+, além da

estimulação vagai e da alcalinização do antro (OOCKRAY et ai., 1996;

KUTCHAI, 1996).

A histamina e liberada através de um mecanismo paracnno pelas

células ECL existentes na lâmina própria do estômago e dispostas em íntimo

contato com as células parietais; sua liberação, e atuação em receptores H2,

promove o aumento da secreção ácida por elevar os níveis intracelulares de

AMPc (OOCKRAY et ai., 1996; SANOOR et ai., 1996).

Os mecanismos celulares envolvidos com a secreção ácida iniciam-se

com os estímulos proporcionados pelos agonistas citados acima, que atuam

sinergicamente conferindo elevada eficiência a este processo fisiológico.

Inicialmente, na célula parietal há efluxo do íon cloreto e, com o intuito de

assegurar a neutralidade no lúmen gástrico, o íon potássio o acompanha por

difusão. Esta etapa de fornecimento de potássio a superfície extracelular é

imprescindível para a secreção ácida pela célula parietal.

Várias H+/K+ ATPases localizadas em túbulos ou vesículas

citoplasmáticas, após o estímulo, fundem-se com a membrana plasmática na

superfície luminal das células parietais. Esta fusão aumenta a área de

superfície canicular pela formação de microvilos. As H+/K+ ATPases, atuam

como bombas de prótons na etapa final da secreção de íons H+ em troca

dos íons K+, assim sendo, os íons H+ e cr formam uma solução ácida
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extremamente importante às funções do estômago (UNO et ai, 1983;

HIRSCHOWITZ et aI., 1995).

Mecanismo de proteção da mucosa gástrica

Vários mecanismos são considerados importantes na proteção da

mucosa gástrica e duodenal contra a agressão causada por ácido clorídrico,

pepsina, bile, enzimas pancreáticas e outros fatores agressivos. Dentre os

fatores protetores são considerados como importantes muco, bicarbonato,

fluxo sangüíneo, somatostatina e prostanóides.

O muco constitui-se num gel formador de fino revestimento protetor

sobre as células superficiais da mucosa com múltiplas funções. É constituído

de diversas glicoproteínas que recebem, em conjunto, o nome de mucinas

possuindo aspecto viscoso. A atividade do muco se resume em proteger a

mucosa contra as forças mecânicas da digestão, retendo água e diminuindo

a difusão de íons H+ da luz para membrana apical das células parietais, além

de lubrificar a superfície gástrica (FORTE, 1986).

A proteção da mucosa gástrica não depende somente do controle da

secreção ácida gástrica. Necessita também de secreção adequada de muco

e de bicarbonato pelas células mucosas cervicais e superficiais do epitélio.

Estas secreções são estimuladas por diversos fatores e formam a chamada

"barreira mucoprotetora" que protege a mucosa contra injúrias produzidas

por ácido e pepsina (WALLACE & GRANGER, 1996; SANIOTO, 1991;

KUTCHAI, 1996). O bicarbonato é secretado pelas células superficiais do

estômago e pelas glândulas de Brüner do duodeno permanecendo em

grande parte, abaixo ou na camada mucosa. Deste modo, a superfície

mucosa fica em contato com o líquido que contém pH elevado em relação à

luz do estômago que, em condições normais, irá neutralizar os íons H+,

enquanto difunde-se através da camada de muco estabelecendo-se um

gradiente de pH entre a luz e as células epiteliais. O bicarbonato em altas

concentrações alcaliniza o muco que neutraliza o ácido luminal (WALLACE

& GRANGER, 1996; SANIOTO, 1991; KUTCHAI, 1996).
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As mucosas gástrica e intestinal são supridas por capilares

ramificados que atravessam a área glandular do estômago e do duodeno.

Extenso plexo de artérias e veias, localizado na camada submucosa, regula

o suprimento sangüíneo para as células epiteliais superficiais, o que é muito

importante para a integridade da mucosa (TABATA et ai., 1996; WALLACE &

GRANGER, 1996).

A somatostatina constitui outro secretagogo importante nas células D

que estão localizadas no pâncreas e na mucosa do fundo e do antro gástrico

sendo responsáveis pela inibição da função secretora das células ECL e

células G e de gastrina (SACHS et aI., 1994). Desta forma, sugere-se que a

regulação da secreção ácida pelas células endócrinas gástricas envolve

controle de retroalimentação positiva e negativa relacionada a células G,

ECL e O (HIRSCHOWITZ et ai., 1995; SACHS et ai., 1994).

Vários autores demonstraram a presença de prostaglandinas no

estômago e a sua importância na regulação fisiológica do estômago. PGE1,

PGE2, PGA1, bem como análogos das PGEz, são responsáveis pela inibição

da secreção gástrica, enquanto que principalmente na mucosa gástrica e

intestinal são responsáveis pela secreção de muco e bicarbonato e pelo

aumento do fluxo sangüíneo da mucosa. Em conjunto, estes prostanóides

atuam na prevenção da formação de úlceras gastrointestinais e auxiliam no

processo de cicatrização das lesões já existentes (EBERHART & DUBVOIS,

1995; TABATA et ai., 1996).

Vários fatores contribuem para a atividade citoprotetora das

prostaglandinas, tais como, a estimulação da secreção de muco e

bicarbonato (EBERHART & DUBOIS, 1995), a manutenção do fluxo

sangüíneo gástrico adequado durante a exposição a algum agente irritante

(GUTH et ai., 1984; EBERHART & DUBOIS, 1995) e a inibição da liberação

de mediadores armazenados nos mastócitos durante a resposta inflamatória

(HOGABOAM et aI., 1993; EBERHART & DUBOIS, 1995).

As funções vasodilatadoras e protetoras da mucosa gástrica das

prostaglandinas têm sido extensivamente documentadas e estudadas

(GI5LASON et aI., 1995; WHITLLE & VANE, 1987). Segundo SOLL (1986) e
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CURTIS et aI. (1995), as prostaglandinas, além de exercerem um importante

papel na manutenção da integridade da mucosa gástrica, são também

capazes de modular a secreção ácida gástrica.

Úlcera Péptica

Acredita-se atualmente que alguns fatores predisponentes atuem

coletivamente, reduzindo a defesa da mucosa gástrica que pode ser

acometida pela úlcera péptica (HIRSCHOWITZ, 1995). Alguns autores

afirmam que estas são resultantes de desequilíbrio entre os fatores

defensivos da mucosa que representam forças de resistência ao suco

gástrico como as secreções de muco e bicarbonato e aqueles agressivos,

como por exemplo, a secreção de ácido, de pepsina e de fator intrínseco,

que levam à sua lesão (KATSURA et aI., 1991; SZABO et aI. 1995).

Desde que a secreção ácida foi descrita, tornou-se evidente que, de

alguma forma, o excesso de ácido no estômago é nocivo, além de principal

responsável pela maioria das disfunções que afetam este órgão e também

seus adjacentes, principalmente esôfago e duodeno. Entretanto, sabe-se

que a secreção ácida e sua regulação não podem ser considerados como os

únicos fatores responsáveis pela úlcera péptica. O processo ulcerativo é

complexo e exibe múltiplas facetas, as quais devem ser analisadas (WOLFE

& SOLL, 1988; SACHS et aI., 1994).

Outros mecanismos envolvidos na etiologia da úlcera péptica incluem

o refluxo do conteúdo duodenal que pode ulcerar a mucosa uma vez que as

células epiteliais da mucosa gástrica apesar de resistir a um pH de 2 não

são resistentes aos ácidos biliares que rapidamente rompem a barreira

gástrica mucoprotetora (SANIOTO, 1991; WALLACE & GRANGER, 1996;

KUTCHAI, 1996).

O esvaziamento gástrico acelerado pode levar a úlceras duodenais

porque, apesar de bastante resistente aos ácidos biliares, a mucosa

duodenal não apresenta resistência ao ácido gástrico, o qual não teve tempo

de ser adequadamente neutralizado (DAYAL & DELELLlS, 1991; SANIOTO,

1991; KUTCHAI, 1996).
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Se a secreção de muco e bicarbonato for suprimida, a barreira

citoprotetora da mucosa gástrica fica comprometida e os efeitos do ácido

clorídrico e da pepsina sobre a superfície do estômago podem produzir

úlceras (BARON et ai., 1986; CURTIS et ai., 1995; TARNAWSKI et ai. 1995;

KUTCHAI, 1996; WALLACE & GRANGER, 1996).

Agonistas alfa-adrenérgicos como a noradrenalina, além de

produzirem vasoconstrição impedindo a retirada do ácido coletado, contraem

os esfíncteres (o que retém o ácido no estômago) e diminuem a secreção de

bicarbonato. Essa redução de bicarbonato pode levar a diminuição da

citoproteção e, portanto, aumento da incidência de úlceras (SANIOTO, 1991;

KUTCHAI, 1996).

Tratamento da úlcera péptica

Até 1970, a única solução terapêutica para a úlcera péptica era a

cirurgia. Dentre os primeiros fármacos utilizados estão os antiácidos que

neutralizam o ácido clorídrico. O hidróxido de alumínio e de magnésio são os

agentes mais empregados. O hidróxido de alumínio tem a vantagem

adicional de estimular a secreção de muco (CASPARY, 1982), ambos com o

inconveniente de alcalinizarem o pH gástrico e, portanto, deixarem o

estômago suscetível a infecções, como aquelas causadas por Helicobacter

py/ori.

BLACK et ai., em 1972, relataram os resultados obtidos utilizando

fármacos que antagonizam seletivamente os receptores H2 da histamina.

Estes fármacos inibem tanto a secreção ácida gástrica estimulada pela

histamina como aquela induzida pela gastrina e, em menor grau, pelos

agonistas muscarínicos (POWELL & DONN, 1984). Os principais

representantes deste grupo de fármacos são a cimetidina e a ranitidina

(BROGDEN et ai., 1982).

Mais tarde foram desenvolvidos fármacos análogos de prostanóides

com atividade citoprotetora como o misoprostol , que além de inibir a

secreção ácida, estimula a secreção de muco e bicarbonato (MONK &

CLlSSOLD,1987).
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Ainda na década de 80 surgiram os inibidores da bomba protônica

H+/K+ ATPase. A substância padrão deste grupo de fármacos, o omeprazol,

é capaz de inibir a secreção ácida por inativação da bomba através de

ligações de dissulfeto das moléculas reagentes do omeprazol com a enzima

(SACHS et ai., 1994; HIRSCOWITZ et aI., 1995).

Concomitantemente ao desenvolvimento do omeprazol surgiu a

pirenzepina, um antagonista seletivo do receptor muscarínico M1, que

também contribuiu para o tratamento da úlcera péptica, com efeitos

colaterais pouco pronunciados. Contudo, a redução da secreção basal de

ácido clorídrico utilizando-se estes fármacos pode chegar a valores entre a

40 a 50% da secreção normal (TEXTER & REYLLY, 1982; BALDI et aI.,

1983). No entanto, o receptor muscarínico que parece estar diretamente

relacionado à secreção gástrica e ao desenvolvimento de lesões, é o

receptor do tipo M3 (EHLERT et aI., 1999).

Outros agentes utilizados no tratamento da úlcera péptica incluem os

colóides utilizados nos distúrbios gastrintestinais (compostos bismúticos), os

quais causam o deslocamento do Helicobacter pylori do epitélio gástrico,

com conseqüente lise da bactéria (BIANCHI PORRO et aI., 1986; ELDER,

1986). Outro fármaco utilizado é a carbenoxolona que altera a composição

do muco e aumenta sua secreção, reforçando a proteção da mucosa contra

a difusão ácida. Este fármaco é obtido a partir do extrato de Glycyrrhiza

glabra ou alcaçuz e aumenta síntese de glicoproteínas, além de inibir as

enzimas que inativam as prostaglandinas e suprimir a ativação de

pepsinogênio (BARROWMAN & PFEIFFER, 1982). No entanto, a atividade

mineralocorticóide é uma limitação para seu uso, tendo maior aplicação em

modelos experimentais.

Atualmente, para o tratamento das lesões ulcerativas causadas pelo

H. pylori, e visando também sua erradicação, são associados aos

antisecretores e citoprotetores, fármacos como amoxicilina e metronidazol

(MAKINO et aI., 1998).
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Por outro lado, o efeito de compostos de zinco no tratamento de

úlcera gástrica foi mostrada por vários autores (FRASER et aI., 1972;

FROMMER, 1975).

BULBENA et aI. (1993) comprovaram a eficácia do pré-tratamento

com acexamato de zinco no desenvolvimento de úlcera gástrica induzida por

piroxicam, indometacina ou diclofenaco. Resultados semelhantes foram

obtidos com aspirina. O mecanismo de ação do zinco como protetor gástrico

parece estar relacionado com o aumento de síntese de PGE2, aumentando

desta forma, a produção de muco e mantendo a integridade da barreira

gástrica (BRAVO et aI., 1990).

Sistema linfático e sua importância fisiológica e fisiopatológica

o sistema linfático desempenha importante função na remoção e

transporte de excesso de líquido e proteínas plasmáticas extravasadas,

remove também células mortas, bactérias e macromoléculas do sítio de

lesão, além de participar ativamente na resolução da reação inflamatória.

Existem evidências de que substâncias lesivas podem ser transportadas

para a circulação sangüínea, via dueto torácico, durante instalação de

reação inflamatória.

Foi relatado por DUMONT & WITTE (1969) que toxinas de alto peso

molecular são transportadas para o sangue via sistema linfático.

Experimentos realizados em ratos mostram que toxinas obtidas de

serpentes, injetadas no tecido subcutâneo, atravessam o dueto torácico

antes de atingir o leito sangüíneo (BARNES & TRUETA, 1941). Estes

autores também verificaram que venenos de cobra, com peso molecular

acima de 20.000 daltons, não eram absorvidos do local de injeção, quando

os vasos linfáticos eram obstruídos. MAY & WHALER (1958) administraram

a ratos dose letal de toxinas de C/ostridium botulinum, por via oral, e

verificaram que elas eram transportadas para a circulação sangüínea

exclusivamente através dos vasos linfáticos e dueto torácico; além disso,
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observaram também que era possível prevenir a morte desses animais pela

canulação do dueto torácico. Esses resultados, portanto, sugerem que a

canulação ou a obstrução do dueto torácico de pacientes expostos a estes e

outros agentes similares pode ser um meio de limitar seus efeitos tóxicos

(DUMONT &WITIE, 1969).

Muitas evidências sugerem que células tumorais freqüentemente

disseminam-se através dos canais linfáticos. CARR et ai. (1980)

demonstraram que células de carcinoma de Walker disseminam-se através

da linfa, acumulando-se nos linfonodos.

Os derivados do ácido araquidônico parecem possuir efeito sobre a

regulação linfática (JOHNSTON et aI., 1981). Utilizando o sistema do

mesentério bovino isolado, foi demonstrado que PGE2 e PGI2 são capazes

de inibir a atividade linfática (HANLEY et ai., 1989), sugerindo que este efeito

inibitório sobre a drenagem linfática poderia contribuir para a formação de

edema na inflamação. Da mesma forma, PGH2 e TXA2 têm efeito

estimulatório sobre a atividade linfática (ELIAS & JONHSTON, 1988),

sugerindo que a formação local dessa substância, na inflamação e outras

lesões, pode atuar para melhorar a drenagem linfática e interferir na

formação de edema. Além disso, a sugestão de que ocorre metabolização

do ácido araquidônico nos vasos linfáticos (ITO et ai., 1989) reforça a

hipótese de que esses metabólitos desempenham papel importante na

modulação da atividade linfática.

Foi também mostrado que a resistência dos vasos linfáticos prenodais

(linfáticos iniciais) da pata do cão é estimulada por PGE1, PGE2, PGF2alfa e

ácido araquidônico. Especula-se que o efeito constritor, nesta região,

poderia contribuir para as propriedades edematogênicas das

prostaglandinas liberadas localmente (DABNEY et aI., 1991).

A transferência de antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) para a

linfa foi demonstrada por SUDO et ai. (1989) em estudo cinético do ácido

acetilsalícilico. Estes autores mostraram que o ácido acetilsalicílico tende a

se depositar na linfa que funciona como um reservatório do fármaco. A
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presença desses fármacos na linfa reveste-se de importância por sua

influência sobre os efeitos antiinflamatórios e a modulação da contratilidade

dos vasos linfáticos (OELKERS, 1996). Além disso, os vasos linfáticos que

drenam os tecidos inflamados podem funcionar como sítio de ação do

fármaco.

Sabe-se que fármacos lipofílicos são parcialmente absorvidos pelo

sistema linfático intestinal após administração oral (SHARGEL & YU, 1993).

OELKERS et ai. (1996) estudaram a transferência de diferentes AINEs para

o sistema linfático de ratos e relacionaram a absorção linfática com a

lipossolubilidade e a capacidade de inibição da cicloxigenase.

KIMURA et ai. (1997) observaram que o piroxicam é absorvido pelo

sistema linfático mais rapidamente do que pelo sangue e suas

concentrações na linfa são maiores do que no plasma.

O significado clínico desses trabalhos ainda necessita de outras

investigações, assim como é necessário estudar a relação entre

propriedades físico-químicas do fármaco e transferência para o sistema

linfático visto que a absorção linfática após administração oral evita o efeito

de primeira passagem e pode acrescentar informações mais completas a

respeito da farmacocinética .

Piroxicam-zinro: cinética em sangue e linfa e efeito na murosa gástrica 20



Material e Métodos

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Preparação e caracterização de piroxicam-zinco

o complexo piroxicam-zinco foi preparado no laboratório do Prof. Dr.

Michael S. Nothenberg (Departamento de Farmácia da Faculdade de

Ciências Farmacêuticas da USP - FCF-USP), baseado na metodologia

descrita por CINI et aI. (1990).

Dissolveram-se 1325,4 mg (4 nM) de piroxicam em cerca de 150 mL

de etanol, a quente, com auxílio de agitador magnético, em balão de fundo

redondo com 500 mL de capacidade. Obtida a dissolução, caracterizada

pela formação de solução límpida, de cor amarela, adicionaram-se à solução

439 mg de acetato de zinco diidratado (2 mM) previamente dissolvidos em

cerca de 50 ml de etano!. Produziu-se quase imediata turvação da solução

causada pela formação de precipitado de cor amarelo clara. Deixou-se a

mistura sob refluxo durante cerca de 60 minutos. Em seguida, procedeu-se a

filtração da mistura e lavagem do resíduo amarelo com ao menos quatro

porções de 15 mL de álcool previamente aquecido. O resíduo foi seco em

estufa a cerca de 105°C durante três horas e pesado, permitindo o

estabelecimento do rendimento.

A análise elementar foi realizada na Central Analítica do Instituto de

Química da U5P-SP. Foram obtidos espectros de absorção no ultravioleta
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(UV) (aparelho Celm), utilizando solução em metanol, e no infravermelho (IV)

(aparelho Bomem série MB), utilizando dispersão em KBr. Os dados obtidos

foram comparados com os dados de referência da literatura (MÉNDEZ

ROJAS et aI., 1999).

A faixa de fusão de piroxicam-zinco foi obtida usando-se equipamento

da Microquímica, Modelo MQAPF-301.

4.2. Solubilidade

Determinou-se a solubilidade do piroxicam-zinco em comparação com

a do piroxicam, em concentração de 1 mg/mL e temperatura de 25 °C,

utilizando-se os seguintes solventes: água, metanol, clorofórmio, éter,

dimetilsulfóxido (DMSO), solução de metanol acidificada com ácido

ortofosfórico (pH 3,0) e metanol/DMSO.

4.3. Coeficiente de partição n-octanol-tampão fosfato

Os valores dos coeficientes de partição foram determinados, em

sistema n-octanol-tampão fosfato, através do método de "shake-f1ask",

conforme descrito por AMARAL et ai. (1997), em valores de pH 5,0 e 7,4.

Após a partição, as concentrações foram determinadas em UV no

comprimento de onda de 360 nm. As determinações foram realizadas sob a

supervisão da Praf. Ora. Antonia Tavares do Amaral no Instituto de Química

da Universidade de São Paulo.

4.4. Farmacocinética de piroxicam

4.4.1. Animais. Utilizaram-se ratos Wistar, machos, adultos, pesando em

média 280 g, procedentes do Biotério da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da USP, mantidos com água e ração ad libitum e ciclo claro

escuro de 12 h.
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4.4.2. Tratamentos. Os animais foram tratados por via oral através de

cânula de polipropileno, com 10 mg/kg de piroxicam ou piroxicam-zinco, em

dose equivalente de piroxicam, usando-se como veículo solução aquosa de

carboximetilcelulose a 10%, após jejum de 17 horas.

4.4.3. Coleta de sangue. As amostras de sangue foram obtidas da veia

jugular após canulação de acordo com a técnica de UPTON (1975). Sob

anestesia com éter, foram feitas tricotomia e anti-sepsia com solução

alcoólica de iodo a 2% em cerca de 1 cm2 da região cervical ântero-Iateral

direita do animal, seguida por incisão longitudinal, separação dos tecidos e

isolamento da veia jugular com auxílio de fios de sutura de algodão. Após

uma pequena incisão na veia, foi introduzido um catéter (100 mm de

comprimento - Silastic - Dow Corning) até uma profundidade de 2 cm em

direção ao coração e fixado à parede intema do vaso, tomando-se o cuidado

para não obstruir o fluxo sangüíneo. A outra extremidade do catéter foi

fechada com um pino de aço inox e conduzida subcutaneamente até a

região dorsal do pescoço, sendo exteriorizada através de uma pequena

incisão na pele. Após a cirurgia os animais foram mantidos em caixas

individuais com água e ração ad libitum.

As amostras de sangue foram colhidas em volume constante de 0,35

mL, com auxílio de seringa hipodérmica heparinízada, nos tempos 1, 2, 4, 6,

10 e 22 horas após a administração dos fármacos. Após cada coleta, o

mesmo volume de solução salina estéril foi injetado para reposição de

volume. As amostras foram imediatamente centrifugadas a 3000 rpm por 15

minutos e o plasma armazenado a -20 ·C até a extração.

4.4.4. Coleta de linfa. As amostras de linfa foram obtidas através de

canulação do ducto torácico de acordo com técnica de BOLLMAN (1948).

Para visualização do ducto linfático foi administrado 0,5 mL de óleo vegetal,

por via oral, 30 minutos antes da cirurgia. Foi feita tricotomia e anti-sepsia de

toda a região abdominal, abaixo do rebordo costal esquerdo. O abdômen foi

aberto, após anestesia com éter etílico, através de uma incisão transversal
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de aproximadamente 5 em de altura do rebordo costal esquerdo, expondo

todas as estruturas internas que foram cuidadosamente afastadas até a

visualização da região do sistema linfático (dueto torácico) posterior a artéria

aorta. O dueto foi dissecado e isolado com auxílio de fio de sutura de

algodão. Através de uma pequena incisão foi introduzido um catéter

(Silastic®Dow Corning) preenchido com solução salina heparinizada (50

UllmL). O catéter foi fixado no ponto de inserção e sobre a massa muscular

da parede abdominal posterior, sendo exteriorizado através do ponto lateral

da incisão inicial. Os tecidos foram suturados e, após recuperação da

anestesia, os animais foram mantidos em caixas especiais de contenção

construídas segundo BOLLMAN (1948), permitindo-lhes acesso a alimento e

água ad libitum.

Imediatamente após o término da cirurgia, os animais receberam

solução de Krebs-Ringer (2,0 mL , p.o.) e heparina (100 UI s.c.). A

extremidade livre do catéter permaneceu aberta, permitindo livre fluxo de

linfa para os frascos coletores contendo 0,5 mL de tampão fosfato e 50 UI de

heparina. As amostras foram coletadas em períodos contínuos de 1, 2, 4, 6,

12 e 22 horas, após administração p.o. dos fármacos, sendo armazenadas

em congelador a -200 C, até o momento da extração.

4.4.5. Extração

O piroxicam do plasma e da linfa foi extraído usando-se 100 IlL de

amostra, 100 IlL de ácido ortofosfórico 6 N, 2,5 mL de éter e 2,5 mL de

cicloexano. Os tubos foram agitados em Vórtex por 1 minuto, procedendo

se, em seguida, a separação das fases. Recuperaram-se 4,5 mL da fase

orgânica que foi evaporada sob fluxo de nitrogênio (Esquema 1).
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100 J.lL de plasma ou linfa

u

50 J.lL de padrão interno

(tenoxicam 5 J.lg)

u

100 J.lL ácido ortofosfórico 6,0 N

u

5 mL de cicloexano:éter (1: 1)

u

agitação por 60 segundos em agitador tipo Vórtex

U

fase aqüosa (desprezada) I fase orgânica (4,5 mL)

u

evaporação sob fluxo de nitrogênio à 37°C

U

dissolução em 500 J.lL de fase móvel

centrifugação (3000 rpm) por 3 minutos

Esquema 1 - Extração de piroxicam das amostras de plasma e linfa.
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4.4.6. Determinações de piroxicam através de cromatografia líquida de
alta eficiência

As determinações de piroxicam foram feitas de acordo com o método

descrito por TSAI & HUANG (1989) utilizando-se cromatógrafo líquido de

alta eficiência Shimadzu LC-10, coluna Phenomenex (Lichrosphere 5RP18

250 X 4,60 mm) e detector UV. As leituras foram feitas em 360 nm, com

fluxo de 1mUmin. A aquisição de dados e a integração dos picos foram

feitas pelo Sistema Class-LC10 Shimadzu.

Como fase móvel, foi utilizada uma mistura de acetonitrila:água miliQ,

60:40, com pH 3,6 ajustado com ácido ortofosfórico. As soluções-mãe de

tenoxicam (padrão interno) e piroxicam foram preparadas em metanol na

concentração de 1 mg/mL.

Especificidade. Para determinar a especificidade do método, ou seja, a

capacidade de separação e identificação de piroxicam em relação aos

possíveis interferentes do material biológico foram realizados os seguintes

ensaios:

- Análise individual de padrões de piroxicam.

- Branco de solvente em duplicata para se verificar a interferência do

solvente usado para ressuspender as amostras.

- Análise de plasma ou linfa brancos adicionados de padrões de

piroxicam e tenoxicam.

Linearidade. Para avaliar a linearidade oferecida pelo método, construíram

se curvas de calibração com concentração de 0,1 a 10 Ilg/mL de piroxicam e

5 Ilg/mL de tenoxicam. As curvas foram obtidas em análises, em duplicata,

colocando-se no eixo das abcissas as concentrações dos padrões e no eixo

das ordenadas a relação de áreas obtidas dos picos cromatográficos de

piroxicam (padrão) e tenoxicam (padrão interno).
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Reprodutibilidade. Para determinação do coeficiente de variação intra-dia,

foram feitas 10 injeções de uma mesma solução contendo piroxicam e

tenoxicam durante um dia de trabalho, em pelo menos 3 dias diferentes.

Para determinação do coeficiente de variação inter-dia foram comparadas 3

injeções da mesma solução durante 7 dias.

Porcentagem de extração. Para determinação da porcentagem de extração

foram comparadas curvas de calibração com e sem extração.

4.4.7.Análise farmacocinética

Os parâmetros farmacocinéticos foram calculados de acordo com

RITSCHELL (1989) e GIBALDI (1991), a partir da curva de decaimento

exponencial da concentração em função do tempo, considerando-se modelo

monocompartimental aberto (Figura 1) conforme as expressões

apresentadas na Tabela 1.
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Parâmetro Descrição

Concentração

Concentração máxima

Equação

Dado obtido

Dado obtido

tmãx h Tempo para atingir a Dado obtido
concentração máxima

kab h-1 Constante de absorção In C1-ln C 2
ti _?

kel h-1 Constante de eliminação In C3-ln C 4

e-t4

~112)ab h

t (1/2)el h

Vd L.kg-1

Meia-vida de absorção

Meia-vida de eliminação

Área sob a curva

Depuração total

Volume de distribuição

0,693 + Kab

0,693 + Kel

Método trapezóide

Dose +ASC

CI +Kel

Piroxicam-zinco: cinética em sangue e linfa e efeito na mucosa gástrica 28



Modelo cinético monocompartimentaJ

Material e Métodos

A

fJ

tempo

F = fração da dose absorvida
C.E. = compartimento externo
Kab = constante de absorção
AUC (Mo =área sob a curva

c = concentração plasmática
Vd = volume de distribuição
keI = constante de eliminação

Figura 1 - Modelo cinético monocompartimental.
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4.5. Agravamento de úlcera produzida por ácido acetilsalícilico

Este ensaio foi realizado baseado no método descrito por HEMATTI et

ai. em 1973. Utilizaram-se ratos Wistar machos, com peso médio de

aproximadamente 300 g, submetidos a jejum de 24 horas e mantidos em

gaiola especial, sem maravalha.

Os animais receberam, por via oral, piroxicam ou piroxicam-zinco em

dose equivalente de 10 mg/kg de piroxicam através de cânula de

polipropileno. Os grupos controles foram tratados com ágar-ágar 1,5% (10

mUkg), cimetidina (100 mg/kg) ou acetato de zinco (2,74 mg/kg). O ácido

acetilsalícilico, foi administrado na dose de 400 mg/kg, por via oral após 2

horas.

Após 4 horas, os animais foram sacrificados por deslocamento

cervical e os estômagos retirados e abertos no sentido da maior curvatura.

As lesões ulcerativas foram contadas e classificadas, recebendo pontuação

de acordo com a extensão da área lesada (+ pequena, até 1 mm; ++ média,

de 1 a 3 mm e +++ grande, > 3 mm).

O índice médio de lesões (IML) foi calculado de acordo com

SZELENYI E THIEMER (1978) utilizando-se a seguinte expressão (1).

IML = (3.N3) + (2.N2) + (1.N1) (1)

Número de animais
N3 = n° de úlceras +++

N2 = n° de úlceras ++

N1 = n° de úlceras +

4.6. Agravamento de úlcera induzida por etanol

As lesões ulcerativas foram induzidas por etanol 99,5% em ratos

Wistar machos, com peso médio de aproximadamente 300 g, submetidos a
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jejum de 48 horas, mantidos em gaiola especial sem maravalha, conforme

descrito por MORIMOTO et aI. (1991).

Os animais foram tratados por meio de cânula de polipropileno com

piroxicam ou piroxicam-zinco em doses equivalentes a 10 mg/kg de

piroxicam. Os grupos controles foram tratados com ágar-ágar 1,5% (veículo),

cimetidina (100 mg/kg) ou acetato de zinco (2,74 mg/kg). Os tratamentos

foram realizados 2 horas antes da administração de 1mL de etanol absoluto,

também administrado por via oral. Após 1 hora da administração do etanol

os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e os estômagos

retirados e abertos no sentido da maior curvatura. As lesões ulcerativas

foram contadas e classificadas, recebendo pontuação conforme descrito no

item 4.5. Da mesma forma, os resultados foram expressos como índice

médio de lesões (IML) de acordo com SZELENYI E THIEMER (1978).

4.7. Determinação de muco na barreira gastroprotetora

Este ensaio foi realizado de acordo com o método de CORNE et

al.(1974) com modificações. Utilizaram-se camundongos (Mus musculus)

Swiss machos, com peso médio de aproximadamente 30 g submetidos a

jejum de 18 horas antes da ligadura do piloro, sendo mantidos em gaiola

especial sem maravalha.

Os animais foram submetidos à anestesia com éter etílico, sendo

realizada uma tricotomia da região cirúrgica e incisão logo abaixo do apófise

xifóide do esterno, em sentido longitudinal ao corpo do animal. Após

localização do estômago, identificou-se o piloro e procedeu-se sua ligadura,

suturando-se em seguida a incisão. Os tratamentos foram feitos por via

intraduodenal, durante a cirurgia, com piroxicam ou piroxicam-zinco em

doses equivalentes de 10 mg/kg de piroxicam, ágar-ágar a 1,5% (10 mUkg),

carbenoxolona (200 mg/kg) ou acetato de zinco (2,74 mg/kg).

Quatro horas após, os animais foram sacrificados com éter etílico,

abrindo-se novamente o mesmo local da cirurgia anterior. O estômago foi

retirado e imerso em solução salina para lavagem externa. Em placa de
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Petri, abriu-se o estômago ao longo da curvatura maior e determinou-se o

pH da secreção gástrica.

Os segmentos glandulares do estômago foram transferidos para

solução de Alcian blue 0,1% e corados por duas horas. O excesso de

corante foi removido lavando-se por duas vezes sucessivas durante15

minutos e 45 minutos com 7 mL de sacarose 0,25 moi/L. O corante

complexado com a parede do estômago foi extraído com 5 mL de cloreto de

magnésio (0,5 moi/L) agitando-se intermitentemente por 1 mino a cada 30

mino durante 2 horas. A solução sobrenadante azul obtida foi misturada com

4 mL de éter etílico com vigorosa agitação e submetida a centrifugação à

3600 rpm por 10 mino para separação das fases. Na fase aqüosa

,determinou-se a concentração de Alcian blue através de leituras no UV

(espectrofotômetro Celm), a 598 nm. Os resultados foram obtidos a partir de

curva-padrão de Alcian blue, usando-se concentrações de 100, 50, 25, 12,5

e 6,25 Ilg/mL.

4.8. Análise Estatística

Para avaliação da linearidade das curvas de calibração foi usado o

método de regressão linear. Os parâmetros farmacocinéticos foram

comparados através do teste t de Student. Os resultados dos ensaios de

agravamento de úlcera e determinação de muco na barreira gastroprotetora

foram comparados através da análise de variância (ANOVA) de uma via,

seguidos do teste de Tukey-Kramer quando apropriado ou teste de análise

de variância não paramétrica de Kruskal-Wallis. Os testes foram aplicados

com auxílio do software Instat®. Considerou-se, em todos os casos, o nível

de significância de 5%.
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5. RESULTADOS

5.1. Complexo piroxicam-zinco

A complexação do piroxicam com zinco ocorre através do oxigênio

carboxamídico e nitrogênio piridílico, envolvendo duas moléculas de

piroxicam e um átomo de zinco (Figura 1).
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Piroxicam
C15H13N304S
P.M. 331,62

O~/jO

S ......... ,/
N

©( '. H H

Piroxicam-zinco
C30H2sNsOaS2Zn.2H20
P.M.764,12

Figura 1 - Estrutura química proposta para o complexo piroxicam
zinco.
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5.2. Análise elementar e faixa de fusão

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos na análise elementar e os

valores calculados para os principais elementos químicos. A faixa de fusão

do piroxicam-zinco é de 257 a 262°C, sendo que os valores de referência na

literatura são 257 a 258°C (MÉNDEZ-ROJAS et ai., 1999).

Tabela 2 - Análise elementar da amostra de piroxicam-zinco.

Carbono
Hidrogênio
Nitrogênio
Enxofre

Calculado (%)

47,16
3,96
11,00
8,38

Obtido (%)

46,23
3,83
10,72
8,51

5.3. Espectrometria de piroxicam e piroxicam-zinco

5.3.1. Absorção no ultravioleta (UV)

Os picos de absorvância de piroxicam-zinco (253 e 263 nm) em

solução de metanol diferem dos valores de piroxicam (217, 250, 296, 355 e

381 nm).

5.3.2. Espectros no infravermelho (IV)

A análise do espectro de infravermelho mostra diferenças

estruturais entre as amostras de piroxicam e piroxicam-zinco conforme pode

se observar na Tabela 3. Os espectros encontram-se apresentados nos

Anexos 1 e 2.
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Tabela 3 - Freqüência de absorção de piroxicam e piroxicam-zinco no IV.

-S02-N- 1151 e 1180 1050 e 1070 1400 e 1320 1398,1 e 1320
Anelpiridínico 1560 1582 1581,6
OH 3490 3385 3490 3521
C=O 1637 1635 1626 1627,5
Obs.: Espectros obtidos em dispersão em KBr, utilizando espectrofotômetro
Somem série MB. aMIHALlC et aI. (1986), b MÉNDEZ-ROJAS et aI. (1999).

5.4.801ubilidade

Piroxicam-zinco, na concentração de 1 mg/mL, mostrou-se solúvel

apenas em dimetilsulfóxido, conforme mostra a Tabela 4.

Tabela 4 - Solubilidade de 1 mg/mL de piroxicam e piroxicam-zinco em
temperatura de 25°C.

Solvente
Água
Metanol
Metanol + DMSO (1%)
Metanol + H3P04 (pH 3,0)
Clorofórmio
Éter
Acetona
DMSO

Piroxicam
Insolúvel
Solúvel
Solúvel
Solúvel
Solúvel
Solúvel
Solúvel
Solúvel

Piroxicam-Zn
Insolúvel
Insolúvel
Insolúvel
Insolúvel
Insolúvel
Insolúvel
Insolúvel
Solúvel

5.5. Determinação do coeficiente de partição em n-octanol-tampão
fosfato

As determinações do coeficiente de partição aparente mostraram que

o piroxicam-zinco é menos lipofílico do que o piroxicam livre. Observou-se

também que com o aumento do pH ocorreu diminuição nos valores do
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coeficiente de partição (Tabela 5) demonstrando, portanto, aumento da

hidrossolubilidade nessas condições.

Tabela 5 - Valores do coeficiente de partição aparente (Iog Papp) de
piroxicam e piroxicam-zinco.

pH

5,0

7,4

Piroxicam

1,37

0,18

Piroxicam-zinco

0,99

0,03

Força iônica: 0,3; temperatura 22°C; 1,.=360 nm.. Solubilização em n
octanol-tampão fosfato determinado pelo método "shake-flask".

5.6. Farmacocinética

5.6.1.Condições cromatográficas

o perfil cromatográfico característico de piroxicam (padrão) e

tenoxicam (padrão interno) está ilustrado na Figura 2. Não houve

interferência de proteínas em amostras de plasma e de linfa. As curvas de

calibração apresentaram linearidade (r2 = 0,99) entre 0,25 e 1°Ilg/mL.

O desempenho do método usado foi considerado satisfatório, tendo

em vista os parâmetros de precisão, linearidade e reprodutibilidade obtidos

(Tabela 6). A porcentagem de recuperação do método de extração esteve

sempre acima de 80% em amostras de linfa e de plasma.
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Figura 2 - Cromatograma de plasma contendo piroxicam e tenoxicam
após extração. Cromatógrafo Shimadzu, detector UV (360 nm), fluxo de
1mLlmin. e coluna Phenomenex Lichrosphere 5RP18 250X4,60mm.
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Tabela 6 - Parâmetros de validação do método de determinação de
piroxicam em sangue e linfa de rato.

Parâmetro plasma linfa

Porcentagem de extração 81,5% 85,4%

Tempo de retenção do tenoxicam 6,22 ± 0,7 mino 7,0 ± 1,0 mino

Tempo de retenção piroxicam 3,7 ± 0,6 mino 4,2 ± 0,8 mino

Variação inter-dia 5,7% 3,9%

Variação intra-dia 2,8% 1,7%

Limite de detecção 0,1 ~g/mL 0,1 ~g/mL
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5.6.2. Farmacocinética em plasma

Após administração de piroxicam e piroxicam-zinco, em doses

equivalentes, por via oral, foram obtidas concentrações plasmáticas de

piroxicam menores no grupo tratado com piroxicam-zinco (Figura 4).

Quanto aos parâmetros farmacocinéticos (Tabela 7), observou-se que

a constante de absorção (kab) foi menor e a meia-vida de absorção Ü(1/2) ab)

maior no grupo tratado com o piroxicam-zinco do que no tratado com o

piroxicam livre. Os valores do volume aparente de distribuição, assim como

da depuração total foram semelhantes nos dois grupos. Não obstante, as

diferenças observadas na absorção, a área sob a curva de concentração

plasmática versus tempo foi semelhante para ambos os fármacos.

5.6.3. Farmacocinética em linfa

Os dados obtidos na cinética, na linfa, mostraram-se semelhantes aos

obtidos no plasma. Porém os grupos piroxicam e piroxicam-zinco

apresentaram diferenças menores, conforme pode ser observado na Figura

8. Quanto aos parâmetros farmacocinéticos foram encontrados diferenças

entre os grupos em Cmáx e t máx, enquanto que os parâmetros relacionados à

eliminação assim como a área sob a curva não apresentaram diferenças

significativas (Tabela 8).
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Figura 4 - Perfil plasmático de piroxicam em grupos de animais tratados com
piroxicam e piroxicam-zinco. Os fármacos foram administrados, p.o., em
doses equivalentes (10mg/kg de piroxicam). Cada valor representa a média
± erro padrão da média de 6 animais.
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Tabela 7 - Parâmetros farmacocinéticos obtidos em plasma de ratos
tratados com doses equivalentes (10 mg/kg) de piroxicam e piroxicam-zinco
por via oral.

Parâmetro Unidade Piroxicam Piroxicam-zinco

Cmax j.!g.mL-1 16,09 ± 0,84 7,10±0,36*

tmáx h 4,75 ± 0,37 8,25 ± 0,88*

kab h-1 0,186 ± 0,019 0,077 ± 0,021*

t(1/2)ab h 4,05 ± 1,43 14,00 ± 3,47*

kel h-1 0,091 ± 0,030 0,033 ± 0,005*

~112)el h 14,98 ± 2,25 24,12 ± 3,15*

Cltotal L.h-1.kg-1 17,67 ± 1,83 25,27 ±4,46

Vd L.kg-1 0,95 ± 0,20 0,97 ± 0,37

ASC L-1 h-1 610,19 ± 64,33 452,98 ± 49,50j.!g.m .

*Significativo em relação ao grupo piroxicam (p< 0,05). Os valores
correspondem à média ± erro padrão da média (E.P.M.) de 6 animais.
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Figura 5 - Perfil linfático de piroxicam em grupos de animais tratados
com piroxicam e piroxicam-zinco. Os fármacos foram administrados,
p.o., em doses equivalentes (10mg/kg de piroxicam). Cada valor
representa a média ± erro padrão da média de 6 animais.
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Tabela 8 - Parâmetros farmacocinéticos de piroxicam em linfa de ratos
tratados com doses equivalentes de 10 mg/kg de piroxicam ou piroxicam
zinco por via oral.

Parâmetro Unidade

tmáx h

t 112 ab h

t 1/2el h

Piroxicam

16,25 ± 4,57

2,83 ± 0,75

0,738 ± 0,396

0,110 ± 0,054

2,67 ± 1,03

10,65 ± 2,14

275,42 ± 63,42

Piroxicam-zinco

9,39 ± 0,97*

5,71 ± 1,26*

0,217 ± 0,027

0,130 ± 0,053

4,14 ± 0,64

9,13±2,21

206,06 ± 32,61

* Significativo em relação ao grupo piroxicam (p<0,05). Os valores
correspondem à média ± E.P.M. de 6 animais.
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5.7. Efeito do piroxicam-zinco na mucosa gástrica

5.7.1. Agravamento de úlcera induzida por ácido acetilsalícilico

Neste ensaio, observou-se que a cimetidina protegeu os animais do

efeito ulcerogênico do AAS em todos os parâmetros observados (úlceras N1,

N2 e N3, ILU, UT). O acetato de zinco, no entanto, protegeu contra úlceras

induzidas por ácido acetilsalícilico quando observadas as úlceras de menor

tamanho (N 1). O piroxicam e o piroxicam-zinco não agravaram as

ulcerações, mas os valores obtidos para piroxicam-zinco são menores do

que os valores relativos a piroxicam (Tabela 9, Figura 6).

5.7.2. Agravamento de úlcera induzida por etanol

A cimetidina e o acetato de zinco protegeram os animais contra o

efeito ulcerogênico do etanol apenas em úlceras N1. No entanto, estes

grupos foram diferentes dos grupos tratados com piroxicam e piroxicam

zinco conforme mostram a Tabela 10 e Figura 7.

5.7.3. Determinação de muco da barreira gastroprotetora

Os resultados do ensaio de determinação de muco da barreira

gastroprotetora mostraram que apesar de o tratamento com acetato de zinco

aumentar a quantidade de muco, de modo semelhante ao tratamento com

carbenoxolona, o grupo tratado com piroxicam-zinco foi semelhante ao

grupo piroxicam livre. Por outro lado, observou-se diminuição do pH apenas

no grupo que recebeu piroxicam-zinco (Tabela 11).
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Tabela 9 - Agravamento de úlcera induzida por ácido acetilsalicílico em
ratos tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de
zinco (2,74 mg/kg), piroxicam ou piroxicam-zinco (10 mg/kg).

N1 N2 N3 ILU UT

Agar-ágar a 1,5% 18,71±O,44 6,29±0,36 4,14±O,23 43,71±O,75 29,14±O,59

Címetidina 3,17±1,44* 0,67±O,70* 0,17±O,31* 5,00±3,13* 4,00±2,08*

Acetato de zinco 9,57±1,31* 3,00±0,47 2,57±1,00 23,29±4,04 15,14±2,09*

Piroxicam 18,71±1,85 7,71±O,97 4,14±1,06 46,57±3,12 30,57±1,93

Piroxicam-zinco 11 ,38±1 ,68* 4,75±1,30 2,63±O,95 28,75±6,18 18,75±3,41

Lesão gástrica nível 1+ (N1), 2+ (N2), 3+ (N3), índice de lesões ulcerativas (ILU) e úlceras
totais (Un. Os valores correspondem à média ± E.P.M. de 7 animais. (*) Significativo
(p<0,05) em relação ao grupo controle.

Tabela 10 - Agravamento de úlcera induzida por etanol em ratos tratados
com ágar-ágar (10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de zinco (2,74
mg/kg), piroxicam ou piroxicam-zinco (10 mg/kg).

N1 N2 N3 UT ILU
;

Agar-ágar 12,5 ± 3,38 4,4 ± 0,63 8,5 ± 1,31 25,4 ±4,42 45,5 ±6,67

Cimetidina 8,3 ± 1,38* 6,0 ±O,99 3,8 ± 0,69 18,0±1,98 31,5 ± 3,64

Acetato de zinco 8,0±1,74* 5,4 ± 1,40 5,8 ± 1,96 19,1 ± 4,82 36,0± 9,89

Piroxicam 11,0 ± 2,49 10,0 ± 1,18* 11,6 ± 1,03 32,6 ± 3,34 65,9±4,64

Piroxicam-zinco 20,5 ± 3,97* 10,0 ± 0,78* 11,0 ± 0,98 41,5 ± 3,65 73,5 ± 3,89

Lesão gástrica nível 1+ (N1), 2+ (N2), 3+ (N3), índice de lesões ulcerativas (ILU) e úlceras
totais (Un. Os valores correspondem à média ± E.P.M. de 7 animais. (*) Significativo
(p<O,05) em relação ao grupo controle.
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Tabela 11 - Variação de muco e pH do estômago de camundongos
após ligadura do piloro seguida por tratamento intra-duodenal com
ágar-ágar a 1,5% (10 mUkg), carbenoxolona (200 mg/kg), acetato de
zinco (2,74 mg/kg), piroxicam ou piroxicam-zinco (10 mg/kg).

Grupos

Agar-ágar a 1,5%

Carbenoxolona
Acetato de zinco

Piroxicam

Piroxicam-zinco

pH

4,3 ± 0,17

4,6 ± 0,24
4,4 ± 0,40

3,4 ± 0,24

2,8 ± 0,37*

Muco (Jlg/mL)

6,77 ± 0,70

25,65 ± 2,80*
23,69 ± 5,90*

10,57 ± 1,23

4,04 ± 1,10

Os valores correspondem à média ± E.P.M. de 7 animais.
(*) Significativo (p<O,05) em relação ao grupo controle
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Figura 6 - Incidência de lesões gástricas nível 1+ (N1), 2+ (N2), 3+ (N3), índice de lesões ulcerativas (ILU) e úlceras totais
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* Significativo (p<O,OS) em relação ao respectivo grupo controle.
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* Significativo (p<0,05) em relação ao respectivo grupo controle.
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6. DISCUSSÃO

A descoberta de um fármaco de estrutura completamente nova é

muito onerosa e extremamente difícil. O tempo entre aparecimento de uma

nova molécula e sua comercialização nos Estados Unidos é de 10 a 12 anos

de pesquisa e custa mais de 300 milhões de dólares. A coleta de dados

referentes a eficácia e a segurança do fármaco consome boa parte desse

custo e tempo. Devido a restrições éticas, relevantes estudos farmacológicos

e toxicológicos têm sido feitos em animais antes da administração a

humanos. A validade de testes em animais para predizer a eficácia e a

segurança em humanos tem sido questionada. No entanto, acredita-se que

os dados de estudos em animais podem ser razoavelmente extrapolados

para humanos com a aplicação de princípios farmacocinéticos apropriados

(UN, 1995). Estratégias que resultem em otimização de fármacos em uso

são consideradas alternativas aos investimentos aplicados na busca de

fármacos totalmente novos para as mesmas indicações terapêuticas.

A complexação com metais e outros grupamentos tem sido utilizada a

fim de melhorar o desempenho de fármacos, seja por melhorar a

farmacocinética através de alteração de propriedades físico-químicas ou

para minimizar efeitos adversos, tais como, irritação gástrica.
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Vários complexos foram preparados, envolvendo AINEs e metais.

DEt~DRINOU-SAMARA et ai. (1998) relatam a complexação de tolmetina,

ibuprofeno, naproxeno e indometacina com íons Zn(II), Cd(lI) e Pt(II).

Por outro lado, o íon zinco têm sido usado em complexos com vários

fármacos tais como, ácido acetilsalicílico (BASLAS et ai., 1979), cimetidina

(ITO et ai., 1995) e ranitidina (CONCHILLO et ai., 1995), sempre com

finalidade de proteger a mucosa gástrica.

O complexo piroxicam-zinco foi sintetizado por CINI et ai. (1990) que

utilizaram além do zinco, outros metais, tais como cobre, ferro, níquel e ouro.

O interesse despertado pelo complexo com zinco é justificado pelos

trabalhos de BULBENA et ai. (1993) que mostraram a ação protetora do

zinco sobre a mucosa gástrica. De fato, além de aumentar a produção de

muco, a presença de zinco eleva os níveis de prostan6ides protetores da

mucosa (BULBENA et ai. 1993).

Para se avaliar a utilidade do fármaco complexado, é necessário que

se comprove a preservação de suas propriedades farmacodinâmicas.

Piroxicam-zinco foi estudado por TAGL1ATI et ai. (1999) quanto aos efeitos

antiinflamat6rio e analgésico e mostrou-se equivalente ao piroxicam livre.

Para estudos cinéticos são necessários métodos eficientes de

determinação da concentração do fármaco em fluídos biol6gicos. O método

ideal deve ser de fácil execução, boa sensibilidade, além de não sofrer

interferência de proteínas e outras substâncias end6genas.

Os métodos analíticos utilizados para determinar as concentrações de

piroxicam no plasma, soro ou urina incluem métodos espectrofotométricos

(LOMBARDINO et aI., 1973), fluorimétrico (HOBBS & TWOMEY, 1979),

espectrodensitometria por cromatografia de camada delgada de alta

eficiência (RIEDEL & LAUFEN, 1983 E QUAGLlA, 1989) e cromatografia

líquida de alta eficiência (TWOMEY et ai. 1980; GILlLAN et ai., 1989;

MACEK & VACHA, 1987; RICHARDS et ai. 1987; BOUDINOT & IBRAHIM,

1988).
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A técnica por CLAE tem sido recomendada para a análise de

piroxicam graças a boa reprodutibilidade e sensibilidade. Além disso, utiliza

pequeno volume de amostra (0,1 mL) e não necessita de modificação

química do fármaco. É uma técnica simples e rápida, permitindo que a

extração seja feita numa única fase, com a devida incorporação de padrão

interno.

HIRAI et ai. (1997) propuseram método para análise simultânea de

vários AINEs em urina humana, utilizando CLAE com extração normal de

fase sólida. GILlLAN et ai. (1989) descreveram método de análise rápida de

piroxicam em plasma humano, de cão e de ratos, uma vez que os métodos

anteriormente descritos são apropriados apenas para a espécie humana.

principalmente por utilizar grandes volumes de plasma ou pela interferência

de proteínas plasmáticas. Esse método foi ligeiramente modificado por

KIMURA et ai. (1996) e utilizado para estudos de piroxicam ~-ciclodextrina

utilizando amostras de plasma e linfa de rato.

Neste trabalho, utilizou-se a técnica de CLAE fundamentada no

método preconizado por TSAI & HUANG (1989). O mesmo método foi

utilizado por CANONICE (1997) para estudos de biodisponibilidade de

piroxicam em humanos. O método mostrou-se apropriado para

determinações de piroxicam em amostras de plasma humano e de ratos

assim como de linfa de rato.

A coluna utilizada (Phenomenex - Lichrospher 5RP18) apresentou

boa resolução, permitindo separação eficiente de piroxicam (padrão) e

tenoxicam (padrão interno). Da mesma forma, a linearidade da curva de

calibração, o limite de detecção e a porcentagem de extração foram

satisfatórios.

De acordo com os resultados obtidos, a absorção de piroxicam é

menor quando este encontra-se complexado com zinco. Isso pode ser

claramente observado pela diminuição de kab e aumento de t (1/2)ab. Como

conseqüência, observou-se também diminuição de kel e aumento de t(112)el.

No entanto, apesar da absorção se tornar mais lenta, os valores de ASC
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mostram que a biodisponibilidade não foi alterada pela complexação com o

zinco.

Do mesmo modo, a depuração e o volume de distribuição são

semelhantes em ambos os grupos. De fato, esses parâmetros estão mais

relacionados com o organismo do que com o fármaco. A semelhança dos

valores de Vd do piroxicam e do seu complexo é compreensível, pois a

capacidade de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, um dos fatores

determinantes da distribuição, não deve ser alterada.

Os resultados aqui obtidos estão de acordo com os relatos de

TAGLlATI et aI. (1999) no que se refere a biodisponibilidade, Vd e CI.

Porém, esses mesmos autores não encontraram diferença entre os dois

grupos, com exceção de tmáx.

Na cinética de piroxicam na linfa, o tmáx no grupo tratado com

piroxicam-zinco foi maior do que no tratado com o piroxicam livre, mostrando

que o complexo tem absorção mais lenta. Não houve diferença nos demais

parâmetros, embora haja tendência de menores valores em Cmáx, kab e ASC.

Os parâmetros relacionados à eliminação não apresentaram diferença

estatística e sua análise neste modelo é prejudicada pelo fato da linfa

coletada não apresentar retorno a circulação.

Os resultados para o grupo piroxicam são semelhantes aos

encontrados por KIMURA et aI. (1997), uma vez que a velocidade de

absorção pela linfa foi maior que pelo plasma. No entanto, não se observou

maior absorção de piroxicam livre pelo sistema linfático.

MORRISON et aI. (1997) relataram sobre a absorção intestinal de

captopril e dois análogos, entre eles um complexo com zinco, em ratos e

cães. De acordo com esses autores, o complexo com zinco tem baixa

solubilidade e não é adequadamente absorvido.

Quanto aos parâmetros de solubilidade, o presente estudo indica que

o complexo piroxicam-zinco se mostra menos solúvel do que piroxicam em

diversos solventes. Para melhor investigar esse aspecto, foi determinado o

coeficiente de partição aparente n-octanol/tampão fosfato em dois pH

diferentes. De fato, o coeficiente de partição tem sido usado por vários
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autores para relacionar a atividade farmacológica com propriedades físico

químicas do fármaco. Sabe-se que, além de ser solúvel no sítio de absorção,

é necessário que o fármaco possua equilíbrio hidro-lipofílico para ser

absorvido. A complexação de fármacos com o zinco diminui a

lipossolubilidade e a hidrossolubilidade, o que se reflete em dificuldade de

absorção, explicando os resultados de farmacocinética que mostram

absorção mais lenta do piroxicam-zinco. No caso específico do piroxicam,

essa alteração produzida pela complexação com o zinco não representa

desvantagem clínica, uma vez que sua meia-vida é bastante longa e sua

absorção é lenta. No entanto, deve-se considerar que a complexação com

zinco retarda o início do efeito farmacológico.

A farmacocinética bem como a capacidade de ligação dos fármacos

aos sítios receptores são fortemente dependentes da interação com

membranas biológicas. Por outro lado, a hidrofobicidade é considerada uma

das principais propriedades físico-químicas responsáveis pela difusão do

fármaco através das membranas biológicas. O coeficiente de partição em n

octanol-tampão é considerado referência para estimar a hidrofobicidade.

BARBATO et ai. (1997) estudaram vários AINEs e encontraram

correlação entre log P e outros parâmetros de hidrofobicidade e os valores

do coeficiente de inibição 50% da cicloxigenase-2 (COX-2). A mesma

correlação não foi encontrada para cicloxigenase-1 (COX-1), o que suporta a

hipótese de que as duas isoformas têm localização subcelular diferentes.

Estes resultados sugerem que a afinidade pela membrana pode representar

um importante pré-requisito para a ligação específica AINEs/COX-2. Desta

forma, alterações na estrutura do AINEs que resultem em alteração do

coeficiente de partição podem gerar novos fármacos que, além de

apresentarem melhor desempenho farmacocinético, poderão produzir efeito

mais seletivo sobre a COX-2.
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o principal mecanismo de ação dos AINEs, tanto para o efeito

antiinflamatório quanto para o ulcerogênico, é a inibição da síntese de

prostanóides, através da inibição da COX (VANE, 1971). Enquanto os

salicilatos induzem a inibição irreversível da COX, outros AINEs, tais como o

piroxicam, induzem a inibição da COX de forma reversível e a duração do

efeito depende da farmacocinética do fármaco.

A descoberta de duas isoformas da COX, COX-1 e COX-2, que são

capazes de catalisar a conversão do ácido araquidônico em prostanóides,

possibilitou explicar, em parte, a origem dos efeitos adversos dos AINEs no

trato gastrintestinal. Os prostanóides citoprotetores do estômago seriam

sintetizados a partir do ácido araquidônico pela COX-1, enquanto que os

prostanóides presentes no processo inflamatório seriam sintetizados pela

COX-2. A inibição não seletiva das duas isoformas é determinante para o

aparecimento de efeitos adversos dos AINEs. Infelizmente, alguns inibidores

mais seletivos que teoricamente deveriam possuir atividade antiinf!amatória

sem apresentar efeitos gástricos não têm apresentado efeito esperado,

mostrando que ainda existem aspectos desconhecidos desse processo

(CROFFORD, 1997).

Os modelos agudos de indução de úlceras permitem avaliar a

atividade do novo fármaco, não só no que se refere ao número e ao

tamanho das ulcerações, como também a sua ação sobre a secreção

gástrica. Neste caso, as lesões podem ser obtidas por substâncias químicas

ou por estresse (BACCHI, 1988). Vários métodos têm sido descritos na

literatura o que permite estudar aspectos diferentes da ulceração gástrica

(CHO etal., 1985; GUPTA etal., 1974; COSEN & COSEN, 1971; FIEGLER

et aI., 1986; HIROSE et aI., 1985; NAKAMURA et aI., 1983; SZELLENYI &

THIEMER, 1978).

Piroxicam-zinco foi testado quanto ao efeito sobre a mucosa gástrica

em modelo de úlcera induzida por estresse através de contenção por

TAGLlATI et aI. (1999) mostrando-se menos irritante do que piroxicam em

todos os níveis testados. No entanto, os mecanismos envolvidos na indução

de úlcera aguda por contenção e imersão são controversos (BACCHI, 1988).
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Assim procurou-se, neste trabalho, usar outros modelos de indução de

úlcera a fim de tentar elucidar os possíveis efeitos sobre a mucosa gástrica e

confirmar ou não os resultados encontrados no modelo de contenção.

A indução de úlcera por ácido acetilsalicílico tem como principal

mecanismo a inibição da síntese de prostanóides, além do efeito irritante

tópico (LEWIS & HANSON, 1991). As úlceras causadas por agente irritante

como o etanol aparecem devido a ação necrosante sobre a mucosa, com

menor participação da secreção gástrica (LEWIS & HANSON, 1991; EVANS,

1996).

No modelo de úlcera induzida por estresse, as alterações circulatórias

na mucosa gástrica desencadeadas pela atividade de neurotransmissores

adrenérgicos e o estímulo à secreção ácida pela ação do sistema nervoso

autônomo parassimpático têm sido apontados como os principais fatores

responsáveis pelo aparecimento das lesões (YANO et aI., 1978;

RAFFATULLAH et aI., 1990; EVANS,1996).

Os resultados obtidos com o modelo de úlcera induzida por ácido

acetilsalicílico mostram que no grupo de animais tratados com piroxicam

zinco houve aparecimento de menor número de úlceras nível 1. Por outro

lado, o grupo tratado com cimetidina apresentou redução em todos os

parâmetros observados mostrando que o modelo está adequado. Observa

se também que o acetato de zinco, em doses equivalentes de zinco

encontradas no complexo com piroxicam, apresentou discreta proteção dos

animais (úlceras nível 1 e número total de úlceras).

BULBENA et aI. (1993), utilizando dose de zinco cerca de dez vezes

maior, mostraram efetiva proteção do zinco. FROMMER (1975) descreve

que o cloreto de zinco na dose de 220 mg/kg (3 vezes ao dia) acelera a cura

de úlcera em humanos. Por outro lado, ITO et aI. (1995) relatam que o

tratamento com 49 mg/kg de cloreto de zinco não protege os animais no

modelo de úlcera induzida por ácido acético.

No modelo de úlcera induzida por etanol, utilizado neste trabalho, o

piroxicam e o piroxicam-zinco mostraram efeito semelhante, agravando a
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ulceração. Neste caso, a cimetidina e o acetato de zinco apresentaram

discreta proteção em ulcerações nível 1.

Outro aspecto interessante em relação a complexação com zinco e

ação sobre a mucosa gástrica pode ser encontrado no trabalho de ITO et aJo

(1995) que estudaram o complexo cimetidina-zinco. Estes autores, usando o

modelo de úlcera induzida por ácido acético (TAKAGI et aJ., 1969),

mostraram que o complexo reduz a ulceração, enquanto a associação de

cimetidina e cloreto de zinco age de forma semelhante a cimetidina isolada.

A cimetidina-zinco é um novo complexo que possui propriedades diferentes

da cimetidina e do zinco e exibe efeito mais potente sobre a úlcera gástrica

(ITO et aJ., 1995). Resultados semelhantes foram encontrados para a

ranitidina-zinco (CONCHILLO et aJ., 1995) que foi mais eficaz que a

ranitidina em proteger os animais contra a ulceração produzida por etanol e

indometacina.

Quanto ao modelo de determinação de muco da barreira

gastroprotetora após ligadura do piloro, observou-se que o acetato de zinco,

à semelhança do grupo tratado com carbenoxolona, promoveu aumento da

quantidade de muco. O grupo tratado com piroxicam-zinco apresentou

resultados semelhantes aos do piroxicam, o que sugere que a complexação

com zinco não alterou o efeito do piroxicam.
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7. CONCLUSÕES

7.1. Os parâmetros farmacocinéticos do piroxicam-zinco na linfa são

semelhantes aos do piroxicam, variando apenas os valores de Cmáx e tmáx.

com as mesmas tendências ocorridas no sangue, isto é absorção mais lenta

do complexo em relação à do fármaco livre.

7.2. O coeficiente de partição n-octanol-tampão fosfato do complexo é

menor do que o do piroxicam, e seus valores variam com o pH do meio.

7.3. Em úlceras induzidas por ácido acetilsalicílico e etanol, tanto o

piroxicam-zinco quanto o piroxicam causam discreto agravamento das

lesões, não evidenciando diferenças significativas entre o complexo e o

fármaco livre. A complexação com zinco também não provocou diferenças

em relação ao piroxicam no ensaio de determinação de muco da barreira

gastroprotetora.
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ANEXO 2- Espectro de absorção infravermelho de piroxicam-zinco em dispersão de KBr.



Anexo 3 - Disposição cinética de piroxicam (~g/mL) em plasma de ratos após administração de dose de 10 mg/kg
de piroxicam por via oral.

Horas 1 2 3 4 5 6 7 8 média E.P.M.
1 9,75 11,67 7,13 10,41 11,87 10,69 11,86 10,95 10,54 0,555
2 11,70 9,03 8,4 9,03 10,35 9,05 10,35 10,42 9,79 0,385
4 13,13 13,00 12,74 11,92 17,36 11,49 17,36 13,97 13,87 0,806
6 10,59 18,51 11,42 17,68 12,73 17,99 12,73 9,35 13,88 1,287
10 11,54 13,27 10,97 12,87 12,91 14,76 12,92 8,72 12,25 0,644
22 4,98 11,70 6,20 13,23 9,45 6,32 9,45 4,20 8,19 1,154



Anexo 4 . Disposição cinética de piroxicam (llg/mL) em plasma de ratos após administração de piroxicam-zinco em
dose equivalente a 10 mg/kg de piroxicam por via oral.

Horas 1 2 3 4

1 4,52 6,4 7,72 5,45
2 4,74 4,51 5,64 4,00
4 5,34 4,72 4,7 4,8
6 6,04 6,26 7,75 4,95
10 6,09 7,41 6,44 8,64
22 4,62 - 4,42 6,33

5
5,57
4,74
6,77
7,01
7,45
5,94

6
5,52
5,9

7,87
7,91
8,12
5,26

7

5,00
5,22
5,41
5,64
6,03
4,77

8
8,76
8,44
12,86
10,02
6,88
6,44

média

6,12
5,40
6,56
6,95
7,13
5,40

E.P.M.

0,509
0,486
0,984
0,567
0,335
0,297



Anexo 5 - Parâmetros farmacocinéticos de piroxicam em plasma de ratos tratados com doses equivalentes de
piroxicam e piroxicam-zinco por via oral.
Parâmetro Unidade Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 Média E.P.M.

Cnú J.1g/mL P 13,13 18,51 12,74 17,68 17,36 17,99 17,36 13,97 16,09 0,842

P-Zo 6,09 6,26 7,75 8,64 7,45 8,12 6,03 6,43 7,10* 0,360

tm.x h P 4 6 4 6 4 6 4 4 4,75 0,366

P-Zo 10 6 6 10 10 10 10 4 8,25* 0,881

kab
h-I P 0,099 0,179 0,208 0,168 0,259 0,172 0,259 0,147 0,186 0,019

P-Zo 0,031 0,082 0,079 0,096 0,057 0,043 0,021 0,211 0,077* 0,021

t(ll2)ab h P 6,99 3,86 3,33 4,13 2,68 4,03 2,68 4,73 4,05 1,433

P-Zo 22,58 8,45 8,72 7,20 12,26 16,16 33,30 3,29 14,00* 3,467

l<el h-I P 0,054 0,029 0,040 0,079 0,034 0,065 0,034 0,067 0,091 0,030

P-Zn 0,026 0,064 0,035 0,026 0,019 0,036 0,020 0,038 0,033* 0,005

t (V,)el h P 24,17 17,32 8,73 20,51 10,60 20,51 10,38 7,59 14,98 2,257

P-Zo 26,28 10,86 19,75 26,73 36,71 19,15 35,48 18,04 24,12* 3,150

Cltotal L'I.kg'I ..h'l P 21,02 10,56 18,03 20,00 13,22 16,76 14,65 27,14 17,67 1,83

P-Zo 28,54 54,83 24,74 17,49 46,06 21,58 20,03 18,88 25,27 4,46

Vd L P J,13 0,30 0,72 1,59 0,45 1,10 0,49 1,81 0,95 0,20

P-Zo 0,75 3,50 0,87 0,45 0,30 0,78 0,39 0,73 0,97 0,37

*Significante (p< 0,05) em relação ao grupo piroxicam.



Anexo 6 - Área sob a curva concentração plasmática de piroxicam x tempo após administração oral de
piroxicam em ratos.

Tempo I 2 3 4 5 6 7 8 Média E.P.M.

O-Ih 4,88 5,84 3,57 5,21 5,94 5,35 5,93 5,48 5,27 0,277

Ih-2h 10,73 10,35 7,77 9,72 11, II 9,87 11, II 10,69 10,17 0,388

2h-4h 24,83 22,03 21,14 20,95 27,71 20,54 27,71 24,39 23,66 1,042

4h-6h 23,72 31,51 24,16 29,60 30,09 29,48 30,09 23,32 27,75 1,197

6h-IOh 44,26 63,56 44,78 61,10 51,28 65,50 51,30 36,14 52,24 3,691

IOh-22h 99,12 149,82 103,02 156,60 134,16 126,48 134,22 77,52 122,62 9,588

22h-oo 268,26 663,51 350,27 216,87 496,32 339,33 422,40 190,96 368,49 55,424

ASC 475,79 946,61 554,70 500,04 756,61 596,55 682,76 368,49 610,19 64,332



Anexo 7 - Área sob a curva concentração plasmática de piroxicam x tempo após administração oral
piroxicam-zinco em ratos.

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 Média E.P.M.

O-Ih 2,26 3,20 3,86 2,724 2,785 2,76 2,50 4,38 3,06 0,255

lh-2h 4,63 24,66 42,75 36,47 28,08 31,80 28,21 43,00

2h-4h 10,08 9,23 10,34 8,80 11,51 13,77 10,63 21,3 11,96 1,440

4h-6h 11,38 10,98 12,45 9,75 13,78 15,78 11,05 22,88 13,51 1,496

6h-l0h 24,26 21,96 24,9 19,5 27,56 31,56 22,10 45,76 27,20 2,959

10h-22h 64,26 44,46 65,16 89,82 80,34 80,28 64,80 79,92 71,13 5,052

22h-oo 233,50 71,08 248,55 407,52 461,36 290,28 362,46 316,91 298,96 5,052

ASC 350,37 182,37 404,15 571,86 622,63 463,48 499,24 529,77 452,98 49,499



Anexo 8 - Disposição cinética de piroxicam (flg/mL) na linfa de ratos após dose de 10 mg/kg
de piroxicam por via oral.
Tempo(h) 1 2

1 7,45 6,16
2 10,08 7,67
4 7,67 7,65
6 4,83 7,21
10 3,58 5,06
22 3,00 3,00

3
5,60
8,03
7,70
8,95
6,04
13,19

4
14,11
13,67
4,48
7,82
9,40
12,70

5
14,04
25,89
37,44
30,53
16,81
16,12

6
8,32
19,25
18,28
10,23
13,23
7,14

médias
8,10

12,37
12,46
10,80
9,16
11,02

E.P.M.
1,566
2,944
5,093
3,859
2,103
2,170



Anexo 9 - Disposiçao cinética de piroxicam na linfa de ratos após administração de piroxicarn
zinco em dose equivalente a 10 mg/kg de piroxicam por via oral.
tempo 1 2 3 4 5 6

1 3,82 4,19 6,16 4,10 5,01 3,34
2 4,59 5,96 7,20 6,47 4,19 2,19
4 3,58 7,02 8,26 8,60 5,92 3,87
6 3,71 3,48 7,25 8,91 3,57 4,61
10 3,08 6,49 3,52 7,15 11,82 5,62
22 - 18,39 4,07 8,06

7
4,42
14,05
19,53
14,76
13,90
15,82

médias
6,03
6,38
9,00
7,78
8,19
10,80

E.P.M.
1,620
1,333
1,982
1,790
1,564
2,699



Anexo 10 - Parâmetros farmacocinéticos de piroxicam em linfa de ratos tratados com doses equivalentes de
piroxicam e piroxicam-zinco por via oral.

Unidade Grupo 1 2 3 4 5 6 7 média E.P.M.
Cmãx IlQ.mL-1 P 10,08 7,67 8,95 14,11 37,44 19,25 16,25 4,57

P-Zn 4,59 7,02 8,26 8,91 11,82 5,62 19,53 9,39 0,97
tmãx h P 2 2 6 1 4 2 2,83 0,75

P-Zn 2 4 4 6 10 10 4 5,71* 1,27
kab h-1 P 0,303 0,219 0,094 2,647 0,327 0,839 0,738 0,396

P-Zn 0,183 0,172 0,097 0,155 0,300 0,118 0,495 0,217 0,027
kel h P 0,06 0,05 0,10 0,38 0,05 0,05 0,11 0,054

P-Zn 0,05 0,35 0,14 0,05 0,06 0,13 0,053
t 112 ab h-1 p 2,29 3,17 7,39 0,26 2,12 0,83 2,67 1,035

P-Zn 3,79 4,02 7,11 4,46 2,31 5,87 1,40 4,14 0,64
t 112el h P 11,44 14,79 7,05 1,81 14,80 13,98 10,65 2,14

P-Zn 13,96 1,98 4,88 12,61 12,21 9,13 2,21
AUC 0-00 IlQ.mL-1 .h-1 P 117,08 131,09 266,48 294,63 547,24 295,98 275,42 63,42

P-Zn 72,15 310,27 132,28 211,68 199,29 106,88 409,86 206,06 32,61



Anexo 11 - Área sob a curva concentração linfática de piroxicam x tempo após administração oral de
piroxicam em ratos.

Tempo 1 2 3 4 5 6 Média E.P.M.
AUC 0-1 3,73 3,08 2,80 7,05 7,02 4,16 4,64 0,783

AUC 1-2h 8,77 6,91 6,82 13,89 19,97 13,78 11,69 2,104
AUC 2-4 17,75 15,32 15,73 18,15 63,33 37,53 27,97 7,857
AUC 4-6 12,50 14,86 16,65 12,30 67,97 28,51 25,47 8,846

AUC 6-10 16,82 24,53 29,98 34,44 94,68 46,93 41,23 11,455
AUC 10-22 39,50 48,36 115,37 132,59 197,56 122,23 109,27 23,891
AUC 22-00 18,02 18,02 79,13 76,19 96,72 42,85 55,15 13,728
AUC 0-00 117,08 131,09 266,48 294,63 547,24 295,98 275,42 63,420



Anexo 12 - Área sob a curva concentração linfática de piroxicam x tempo após administração oral
piroxicam-zinco em ratos.

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 Média E.P.M.
AUC 0-1 4,20 5,07 6,68 5,29 4,60 2,76 9,24 5,41 0,779
AUC 1-2 1,91 2,09 3,08 2,05 2,50 1,67 2,21 2,22 0,174
AUC 2-4 8,16 12,98 15,45 15,08 10,11 6,05 33,58 14,49 3,445
AUC 4-6 7,28 10,50 15,51 17,51 9,48 8,48 34,29 14,72 3,556

AUC 6-10 13,58 19,95 21,54 32,12 30,77 20,46 57,32 27,96 5,467
AUC 10-22 18,51 149,31 45,57 91,27 70,91 33,73 178,30 83,94 22,718
AUC 22-00 18,51 110,36 24,45 48,37 70,91 33,73 94,92 57,32 13,484
AUC 0-00 72,15 310,27 132,28 211,68 199,29 106,88 409,86 206,06 45,167



Anexo 13 - Incidência de lesão gástrica nível 1 (N1) induzida por MS em
ratos tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de
zinco 2,74 m Ik , iroxicam ou iroxicam-zinco 10 m Ik .

Tratamento! gar-ágar Cimetidina Acetato de Piroxicam
Animal 1,5% zinco

Piroxicam
zinco

1 21 O 15
2 11 O 8
3 ~ 7 6
4 25 7 10
5 17 5 11
6 14 O 6
7 13 11
8

Média
E.P.M.

18,71
0.44

3,56
1,59

9,57
1,21

29
20
16
18 .
15
15
18

18,71
1,85

18
8
10
5
17
13
5
15

11,38
1,62

Anexo 14 - Incidência de lesão gástrica nível 2 (N2) induzida por MS em
ratos tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de
zinco 2,74 m Ik , iroxicam ou iroxicam-zinco 10 m Ik .

Tratamentol gar-ágar Cimetidina Acetato de Piroxicam Piroxicam-
Animal 1,5% zinco zinco

1 4 O 4 3 9
2 3 1 4 6 8
3 9 2 2 10 O
4 16 1 4 10 2
5 5 O 3 9 9
6 3 1 7 4
7 4 390
8 6

Média 6,29 0,80 3,00 7,71 4,75
E.P.M. 1,80 0,37 0,44 0,97 1,35
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Anexo 15 - Incidência de lesão gástrica nível 3 (N3) induzida por AAS em
ratos tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de
zinco 2,74 m Ik , iroxicam ou iroxicam-zinco 10m Ik .

Tratamento! gar-ágar Cirnetidina Acetato de Piroxicam
Animal 1,5% zinco

Piroxicam
zinco

1 4 O O
2 2 O 4
3 8 1 O
4 5 O 6
5 3 O 2
6 3 1
745
8

8
8
4
1
2
3
3

3
4
O
O
3
7
O
4

Média
E.P.M.

4,14
0,73

0,17
0,21

2,57
0,92

4,14
1,06

2,63
0,89

Anexo 16 - Indice de lesão ulcerativa (ILU) induzido por AAS em ratos
tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de zinco

gar-ágar Cimetidina
1,5%
41 O
23 2
72 14
72 9
36 5
29
33

43,71 6,00
7,60 2,51

23
28
10
36
23
11
32

23,29
3,74

Piroxicam

59
56
48
41
39
38
45

46,57
3,12

Piroxicam
zinco
45
36
10
9

44
42
5

39
28,75
6,18
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Anexo 17 - Incidência de úlceras totais (UT) induzida por AAS em ratos
tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de zinco

gar-ágar Cimetidina Piroxicam Piroxicam-
1,5% zinco
29 O 19 40 30
16 1 16 34 20
47 10 8 30 10
46 8 20 29 7
25 5 16 26 29
20 8 25 24
21 19 30 5

25
29,14 4,00 15,14 30,57 18,75
0,59 2,08 2,09 1,93 3,41

Anexo 18 - Incidência de lesão gástrica nível 1 (N1) induzida por etanol em
ratos tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de
zinco 2,74 m Ik , iroxicam ou iroxicam-zinco 10m Ik .

Tratamento! gar-ágar Cimetidina Acetato de Piroxicam
Animal 1,5% zinco

Piroxicam
zinco

1 10 6 12
2 8 7 2
3 13 10 8
4 6 1 13
5 5 11 12
6 35 9 3
7 13 13 2
8 10 9

12
18
3
12
4
10
8

24

43
8
29
19
12
21
20
12

Média
E.P.M.

13,57
3,70

8,25
1,29

7,42
1,90

11,11
2,20

20,50
3,96

9S



Tratamentol Âgar-ágar Cimetidina Acetato de Piroxicam Piroxicam-
Animal 1.5% zinco zinco

1 4 5 8 6 8
2 4 8 1 10 11
3 6 9 6 8 11
4 2 4 10 11 14
5 2 10 10 4 9
6 5 3 O 10 9
7 7 4 2 11 11
8 5 5 16 7

Média
E.P.M.

4,38
0,62

6,00
0,93

5,30
1,61

9,55
1,13

10,00
0,78

Tratamento/An Âgar-ágar Cimetidina Acetato de Piroxicam Piroxicam-
imal 1.5% zinco zinco

1 6 4 9 7 11
2 5 4 O 9 12
3 10 5 10 9 8
4 14 5 5 9 12
5 3 5 15 17 12
6 12 2 O 13 6
7 10 O O 14 12
8 8 5 12 15

Média
E.P.M.

8,50
1,30

3,75
0,65

5,80
1,96

11,11
1,05

11,00
0,98
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Anexo 21 - índice de lesões ulcerativas (ILU) induzidas por etanol em ratos
tratados com ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de zinco

gar-ágar Cimetidina Piroxicam Piroxicam-
1,5% zinco

36 28 45 92
31 35 65 66
45 43 46 75
52 24 61 83
18 46 63 66
81 21 69 57
57 21 72 78
44 34 92 71

Média 45,50 31,50 36,00 65,88 73,50
E.P.M. 7,71 3,93 9,89 5,36 4,49

Anexo 22 - Úlceras totais (UT) induzida por etanol em ratos tratados com
ágar-ágar(10 mUkg), cimetidina (100 mg/kg), acetato de zinco (2,74 mg/kg),

iroxicam ou
Tratamento! Acetato de Piroxicam Piroxicam-

Animal zinco zinco

1 15 29 25 62
2 19 3 37 31
3 24 24 20 48
4 10 28 32 45
5 26 37 25 33
6 14 3 33 36
7 17 4 33 43
8 19 52 34

Média 25,38 18,00 19,10 32,63 41,50
E.P.M. 5,11 2,14 4,82 3,86 4,21
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