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A hipercolesterolemia, caracterizada por níveis elevados de lipídios na corrente sanguínea, esta 

relacionada à processos inflamatórios que causam danos aos vasos sanguíneos e aterosclerose. A 

espécie Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg, Cannabaceae, é conhecida como esporão-de-galo e 

utilizada popularmente no tratamento de dispepsias e infecções urinárias. No entanto, estudos 

químicos e farmacológicos deste vegetal são escassos. Dessa forma, este estudo realizou análise 

fitoquímica e avaliou o efeito do extrato hidroalcoólico de C. iguanaea (EHC) sobre marcadores 

inflamatórios relacionados à aterosclerose em ratos hipercolesterolêmicos. O EHC foi produzido 

com folhas desidratadas de C. iguanaea (32 Tyler/Mesh; 10 g) e etanol (70%; 200 ml) por 

maceração (5 dias) e a caracterização química do extrato realizada a partir de análises de HPLC e 

espectrometria de massas (HPLC-ESI-IT-MSn). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Uso de Animais (CEUA: 013/2015) da Unochapecó. Para avaliação dos 

marcadores inflamatórios, foram utilizados 36 ratos Wistar (± 250 g). O grupo normal (N) foi 

alimentado com ração normal e o grupo induzido (I) com dieta hipercalórica (colesterol 1%). O 

grupo I (n = 30), foi dividido em 5 grupos (n = 6): grupo controle (C) (salina 0,9%); extratos 

hidroalcoólicos de C. iguanaea (EHC 150, 300 ou 600 mg/kg) e sinvastatina (SINV; 4 mg/kg) 

pelo período de 30 dias. Após o procedimento de eutanásia, alíquotas de sangue foram coletadas 

e imediatamente centrifugadas por 15 min para avaliação dos níveis de interleucinas 1, 6 e 10 

(IL-1, IL-6 e Il-10), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e interferon gamma (IFN-γ) utilizando 

kits comerciais e métodos colorimétricos enzimáticos (UV/Vis) com auxílio de curvas analíticas. 

Os dados foram tratados em Anova e Tukey e os resultados para p < 0,05 foram considerados 

significativos. Flavonoides glicosilados foram encontrados no EHC de C. iguanaea, 

apresentando como composto majoritário o flavonoide orientina (M-H-: 447). As IL-1 e IL-6, 

TNF-α e IFN-γ foram reduzidos em todos os animais tratados com EHC e SINV em comparação 

com o grupo C (p < 0,001). Por outro lado, os grupos N, EHC (150, 300 e 600) e SINV 

apresentaram níveis elevados de IL-10 (anti-inflamatória) em comparação com o grupo C (p < 

0,001). Os fortes efeitos de EHC sobre marcadores da aterosclerose, provavelmente estão 

relacionados com a presença de flavonoides observados nas análises de HPLC-ESI-IT-MSn. Este 
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trabalho contribuiu para o estudo químico de C. iguanaea e para a prospecção de moléculas 

antiaterogênicas. 
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