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RESUMO 

 

Pancreatite aguda (PA) é uma doença inflamatória em que mediadores pró-

inflamatórios, estresse oxidativo e sinalização de NF- kB desempenham um papel 

fundamental. O 1,8-cineol, um monoterpeno presente em diversas espécies vegetais, é 

conhecido por seu potencial antioxidante e anti-inflamatório. Para verificar a sua 

eficácia na prevenção da PA, este estudo avaliou o 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg / kg, 

v.o) na PA induzida por ceruleína (50 µg / kg / h × 5, i.p.) em camundongos Swiss. O 

1,8-cineol foi administrado uma hora antes da primeira injeção de ceruleína. Grupos 

tratados com veículo ou talidomida foram incluídos como controles. Seis horas depois, 

as amostras de sangue foram coletadas para determinar os níveis séricos de amilase, 

lipase e citocinas. O pâncreas foi removido para exame morfológico, ensaios de 

mieloperoxidase (MPO) e malondialdeído (MDA), alterações na glutationa reduzida 

(GSH) e para a imunocoloração do fator nuclear NF-κB. O pulmão direito foi removido 

para ensaio de MPO.  O 1,8-cineol reduziu o dano histológico e a expressão de NF-κB 

induzidos por ceruleína. Ceruleína aumentou significativamente a amilase, lipase, TNF-

α, IL1-β e IL-6 e reduziu IL-10. O 1,8-cineol 100, 200 e 400 mg/kg reverteu 

significativamente os danos causados pela ceruleína, através da redução da amilase (14; 

16; 21%), lipase (49; 48; 42%), TNF-α (46; 66; 44%), IL1-β (53; 45 e 67%) e IL-6 (49; 

40; 41%) e aumento da IL-10 (34; 29 e 46%), respectivamente. Ceruleína produziu 

edema pancreático, aumentou MDA, MPO pancreática, MPO pulmonar e reduziu GSH 

em comparação com o grupo veículo (p ˂ 0,05). O 1,8-cineol 100, 200 e 400 mg/kg 

reduziu o edema pancreático (6; 27; 17 %), MDA (34; 29; 46 %), MPO pancreática (40; 

55 e 78 %), MPO pulmonar (42; 45 e 22 %) e preservou GSH (62; 63 e 65 %). Estes 

achados sugerem que o 1,8-cineol pode prevenir a severidade da pancreatite aguda 

induzida por ceruleína em camundongos por meio de um mecanismo anti-inflamatório e 

antioxidante. 

 

Palavras-chave: 1,8-cineol. Pancreatite. Ceruleína. Atividade Anti-Inflamatória. 

Estresse Oxidativo. 
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ABSTRACT 

 

Acute pancreatitis (AP) is an inflammatory condition in which pro-inflammatory 

mediators, oxidative stress and NF-kB signaling have a fundamental role. The 1,8-

cineole, a monoterpene present in several plants species, is known for its antioxidant 

and anti-inflammatory potential. In order to verify its efficacy preventing AP, this study 

evaluated 1,8-cineole (100, 200 and 400 mg/kg, oral) on AP induced by cerulein (50 µg 

/ kg / h × 5, i.p.) in Swiss mice. The 1,8-cineole was administrated one hour before the 

first injection of cerulein. Groups treated with vehicle or thalidomide were included as 

controls. Six hours later, blood samples were collected to determine blood levels of 

amylase, lipase and cytokines. The pancreas was removed for morphological 

examination, myeloperoxidase (MPO) and malondialdehyde (MDA) trials, changes in 

reduced glutathione (GSH) and for immunostaining of nuclear factor NF-κB. The right 

lung was removed for MPO trial. The 1,8-cineole reduced the histological damage and 

the expression of NF-κB induced by cerulein.  Cerulein increased significantly amylase, 

lipase, TNF- α, IL1- β and IL-6, reducing IL-10. The 1,8-cineole 100, 200 and 400 

mg/kg reversed significantly the damages caused by cerulein by reducing amylase (14; 

16; 21 %), lipase (49; 48; 42 %), TNF-α (46; 66; 44 %), IL1-β (53; 45 e 67 %) e IL-6 

(49; 40; 41 %) and enhanced IL-10 (34; 29 e 46 %), respectively. Cerulein produced 

pancreatic edema, increased MDA, pancreatic MPO, pulmonary MPO and decreased 

GSH comparing to the vehicle group (p < 0,05). The 1,8 cineole 100, 200 and 400 

mg/kg reduced pancreatic edema (6; 27; 17%), MDA (34; 29; 46%), pancreatic MPO 

(40; 55 and 78 %), pulmonary MPO (42; 45 and 22 %) and preserved GSH (62; 63 and 

65 %). These findings suggest that 1,8-cineol can prevent the severity of cerulein-

induced acute pancreatitis in mice through an anti-inflammatory and antioxidant 

mechanisms. 

 

Keywords: 1,8-cineole. Pancreatitis. Cerulean. anti-inflammatory activity. Oxidative 

Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Generalidades 

A pancreatite aguda (PA) é uma doença causada por inflamação do pâncreas 

sem o envolvimento de microrganismos, frequentemente envolvendo tecidos locais e 

órgãos distantes, trata-se de uma condição séria que pode demandar cuidados de terapia 

intensiva. O diagnóstico de pancreatite aguda é baseado em uma combinação de sinais e 

sintomas clínicos, elevação das enzimas pancreáticas e / ou achados tomográficos 

característicos. Embora nos últimos anos, a mortalidade da pancreatite aguda severa 

tenha decrescido devido aos avanços na gestão dos cuidados, 15 a 30% dos pacientes 

ainda sucumbem à doença (HEW; NICHOL, 2012; CRUZ-SANTAMARÍA, 

TAXONERA; GINER, 2012). 

 A PA impõe uma carga significativa nos serviços de cuidados intensivos 

em todo o mundo. Na Inglaterra, a incidência da pancreatite aguda é de 22 em 100.000 

habitantes e aumenta 3,1% ao ano. Estimativas apontaram um custo de 102 milhões de 

libras para os cuidados intensivos no tratamento da pancreatite aguda no Reino Unido 

(HEW; NICHOL, 2012). 

De acordo com dados do DATASUS, de janeiro de 2011 a setembro de 

2012, foram registradas 2.157 internações hospitalares por pancreatite aguda no Brasil 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS); nesse mesmo período, também foram registrados 

128 óbitos por PA, com 23 casos na região Nordeste. Além da elevada taxa de 

morbimortalidade, a pancreatite aguda acarreta um acréscimo de R$ 1.211.702,71 no 

valor dos serviços hospitalares no Brasil, sendo R$ 35.829,53 no Ceará (DATASUS, 

2012). 

A forma grave da PA como é definida atualmente, está presente em até 25% 

dos casos com mortalidade de 10 a 20% neste subgrupo (TOOULI et al., 2002; 

BRADLEY, 1993; WERNER et al., 2003;  JIANG et al., 2012). O tratamento da 

pancreatite aguda permanece controverso em vários tópicos, devido principalmente à 

dificuldade da realização de estudos clínicos randomizados prospectivos, dado o 

pequeno número de casos graves registrados em cada centro de atendimento 

(DATASUS, 2007).   

Os mecanismos moleculares envolvidos na patogênese da pancreatite aguda 

apontam o passo central para a conversão do tripsinogênio em tripsina dentro das 
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células acinares pancreáticas, em quantidade suficiente para ultrapassar os mecanismos 

de defesa normais. É esta conversão que desencadeia o processo de autodigestão 

pancreática e inflamação local (SAH; GARG; SALUJA, 2012). 

 

1.2 O Pâncreas 

O pâncreas adulto é uma glândula retro peritoneal orientada 

transversalmente que se estende da alça “C” do duodeno ao hilo do baço. Tem em 

média 15 cm de comprimento, pesa de 85 a 90 gramas em um adulto saudável e se 

divide em cabeça, corpo e cauda (CRAWFORD; COTRAN, 2000). Embora o nome do 

órgão venha do grego “pankreas”, que significa “todo carne”, o pâncreas é na verdade 

um órgão lobulado complexo com unidades funcionais distintas endócrinas e exócrinas. 

A porção exócrina da glândula, que produz enzimas digestivas constitui 80 a 

85% do órgão, é constituída pelos ácinos e por ductos, que drenam os ácinos, cujas 

funções primárias são a síntese e secreção dos componentes enzimático e aquoso do 

suco pancreático, responsáveis pela digestão dos alimentos e pela neutralização dos 

conteúdos duodenais. A porção endócrina é composta de cerca de um milhão de células, 

as ilhotas de Langerhans, que secretam insulina, glucagon, somatostatina, constituindo 

apenas de 1 a 2% do órgão e estão envolvidas na manutenção do controle metabólico 

(LEUNG; IP, 2006; CRAWFORD; COTRAN, 2000). O pâncreas exócrino é composto 

por células acinares, que produzem as enzimas necessárias para a digestão e uma série 

de ductos que transportam as secreções para o duodeno. As células acinares são células 

epiteliais de forma piramidal e orientadas radialmente em torno de uma luz central, cuja 

porção basal é profundamente basófila, contém abundante retículo endoplasmático e 

também são dotadas de um complexo de Golgi supra nuclear bem desenvolvido, que faz 

parte de uma via secretória orientada apicalmente que forma grânulos de zimogênios 

associados à membrana, os quais contêm as enzimas digestivas (CRAWFORD; 

COTRAN, 2000). 

As enzimas digestivas são sintetizadas nos ribossomos do retículo 

endoplasmático, sendo transportadas nas vesículas de transporte para o aparelho de 

Golgi, daí são separadas em diferentes grupos, segundo a sua função (WHITCOMB et 

al., 1999). Essas enzimas digestivas contidas nos grânulos de zimogênio encontram-se 

na forma de precursores inativos (tripsinogênio, quimiotripsinogênio, proelastase, 

profosfolipase, procolipase e procarboxipeptidase), ativando-se apenas no lúmen 

intestinal por hidrólise do tripsinogênio em tripsina. A tripsina, uma vez ativada, 
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funciona como autocatalizadora e desencadeia a ativação das pró-enzimas restantes. 

Pequenas quantidades de tripsina podem formar-se fisiologicamente no pâncreas, sendo 

eficientemente controladas pelos mecanismos de síntese de inibidores específicos da 

tripsina pancreática, como inibidores serinoproteases tipo Kazal 1 (PSTI ou SPINK 1), 

autólise da tripsina ativada e inativação sistêmica pelas antiproteases séricas 

(FROSSARD et al., 2008; CRUZ-SANTAMARÍA, TAXONERA; GINER, 2012). 

Os inibidores da tripsina pancreática se ligam e inativam aproximadamente 

20% da tripsina potencial dos grânulos de zimogênio, através da inibição competitiva do 

domínio catalítico da tripsina (HIROTA et al., 2006). Se a ativação intra-acinar de 

tripsina ultrapassar a capacidade inibitória do SPINK 1, ainda há uma segunda linha de 

defesa efetuada pela hidrólise irreversível mediada por proteases catiônicas em que se 

inclui a própria tripsina. A terceira e última linha de defesa à cascata de ativação das 

proteases é a inibição sérica pela α2-macroglobulina, α1-antitripsina, antiquimiotripsina 

e C1 esterase que estão presentes em abundância no interstício pancreático 

(BAKOYIANNIS et al., 2010; CRUZ-SANTAMARÍA, TAXONERA; GINER, 2012). 

De um modo geral, o pâncreas secreta seus produtos exócrinos sob a forma 

de pró-enzimas inertes, tanto para prevenir a autodigestão quanto para utilizar 

eficientemente as enzimas na luz no duodeno. Uma vez falhando os mecanismos 

inibitórios da tripsina pancreática, a tripsina ativada nas células acinares leva a ativação 

de várias enzimas (NORMAN et al., 1996; CRAWFORD; COTRAN, 2000). 

 

1.2.1 Pancreatite 

A pancreatite aguda é um distúrbio inflamatório do pâncreas exócrino, com 

considerável morbidade e mortalidade e sem tratamento específico. Sua patogênese 

permanece obscura. Respostas características da pancreatite incluem a conversão intra-

acinar prematura das proteases inativas dos zimogênios em suas formas ativas (por 

exemplo, tripsinogênio em tripsina); acúmulo de grandes vacúolos nas células acinares, 

inflamação e morte das células do parênquima através de apoptose e necrose. O abuso 

de álcool é um fator importante para a contabilidade etiológica da pancreatite, com 30 a 

50% dos casos de pancreatite aguda e 60 a 90% de pancreatite crônica (GUKOVSKY et 

al., 2012). 

 A pancreatite crônica é caracterizada por inflamação do pâncreas com 

destruição do parênquima exócrino, fibrose e nas fases avançadas, destruição do 

parênquima endócrino (CRAWFORD; COTRAN, 2000). 
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 Há importante superposição das causas de pancreatite aguda e crônica. 

Estima-se que nos países industrializados a incidência de pancreatite crônica varia numa 

proporção de 3,5 a 10% da população (BALAKRISHNAN et al., 2006). A principal 

distinção entre pancreatite aguda e crônica é o comprometimento irreversível da função 

pancreática, característica da pancreatite crônica. 

 

1.2.2 Pancreatite Aguda 

A pancreatite aguda é um dos transtornos gastrointestinais mais comuns, 

com uma incidência variando de 5 a 80 casos por ano por 100.000 habitantes. A maioria 

dos pacientes tem apenas um leve curso autolimitado da doença, denominado 

pancreatite edematosa ou leve (75 a 85% dos casos), com uma taxa de mortalidade 

associada abaixo de 1%, enquanto que pancreatite aguda severa ocorre em 15 a 25% dos 

casos, e tem um risco de mortalidade de 10 a 24% (SEKIMOTO et al., 2006). Dentre os 

óbitos, cerca de 50% ocorrem na fase precoce, isto é, nos primeiros 14 dias da admissão 

hospitalar e decorrem principalmente da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica 

(SIRS) secundária à necrose pancreática, enquanto os óbitos remanescentes ocorrem na 

fase tardia, em função de complicações infecciosas, também da necrose pancreática 

(MUTINGA et al., 2000). 

 

1.2.2.1 Etiologia e fisiopatologia da pancreatite aguda 

Em 1992, no Simpósio Internacional de Pancreatite Aguda, realizado em 

Atlanta, a PA foi definida como a presença histológica de inflamação do parênquima 

pancreático. É um processo reversível caracterizado pela presença de edema intersticial, 

infiltração leucocitária, vacuolização acinar e graus variáveis de apoptose celular, 

necrose e hemorragia. Os processos fibrótico e inflamatório recorrentes podem gerar 

graus variáveis de disfunção pancreática endócrina, exócrina ou de ambas as funções 

(BRADLEY, 1993).  

Ambas as variedades clínicas, leve e grave, podem ocorrer 

independentemente da etiologia subjacente da doença. Em 80% dos casos, a pancreatite 

aguda é causada por uma disfunção do trato biliar ou pelo consumo excessivo de álcool 

(SEKIMOTO et al., 2006). É provável que muitos pacientes com PA na forma branda 

não procurem os serviços de saúde ou quando o fazem, os casos não sejam 

diagnosticados ou notificados (CENEVIVA et al.,1995).  
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Um fato bem estabelecido na patogênese da PA é a existência de um fator 

causal, o qual desencadeia uma série de eventos que culminam com a inflamação do 

pâncreas. Os principais fatores envolvidos no desencadeamento da PA incluem o abuso 

de álcool e a migração de cálculos biliares, que são os fatores etiológicos mais comuns, 

respondendo por mais de 80% dos casos nos países ocidentais (HALANGK; LERCH, 

2004). Alterações anatômicas e / ou funcionais do pâncreas, doenças autoimunes (lúpus 

eritematoso sistêmico), hipercalcemia, hiperparatireoidismo, infecções pancreáticas e 

trauma acidental ou iatrogênico também podem causar PA (CARROLL; HERRICK; 

GIPSON, 2007; MITCHELL; BYRNE; BAILLIE, 2003).  Colangiopancreatografia 

endoscópica retrógrada (CPRE), cirurgias terapêuticas, drogas, a infecção pelo HIV, 

hiperlipidemia e anomalias biliares também estão envolvidos. Não existe uma 

correlação aparente entre o grau de lesão pancreática e a gravidade da doença de base 

(FREEDMAN, 1998). Quando o fator etiológico não pode ser especificado, a condição 

é denominada pancreatite aguda idiopática (SEKIMOTO; TAKADA; KAWARADA, 

2006). A obesidade também é relatada como um fator de risco independente para a 

pancreatite aguda severa (PAPACHRISTOU et al., 2006).  

A ideia mais aceita estabelece que, após a ocorrência do episódio 

desencadeador, ocorre uma série de eventos para que haja a inflamação do pâncreas 

(STEER, 1989). Primeiramente surgem alterações na célula acinar, as quais culminam 

com ativação precoce do zimogênio localizado intracelularmente. Acredita-se, ainda, 

que não basta apenas a ativação enzimática, mas também a retenção de enzimas ativadas 

- dificultando a liberação destas - decorrente de alterações no citoesqueleto apical da 

célula acinar (YOUNG, 2000; CARNEIRO, 2003). Os eventos celulares ocorrem 

minutos após a exposição ao fator causal, onde os peptídeos da ativação do 

tripsinogênio são gerados num compartimento distinto, dentro da célula, e 

precocemente no início da pancreatite (DERNEVIS, 2001). 

Segundo Banks et al. (2006), a PA é definida pela presença de dois dos três 

critérios seguintes: dor abdominal; amilase ou lipase três vezes o limite superior ao 

normal e achados característicos de PA na tomografia computadorizada (TC). As 

alterações histopatológicas da PA incluem edema dos lóbulos pancreáticos, necrose da 

gordura peripancreática, infiltração de neutrófilos nos espaços intersticiais e na 

pancreatite aguda severa, áreas necróticas e hemorrágicas podem ser visualizadas 

(KLOPPEL; MAILLET, 1993).  
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A fisiopatologia da doença compreende uma complexa cascata de eventos, 

tendo a ativação tripsinogênio dentro do pâncreas, o acontecimento crítico. Tripsina 

ativa o sistema do complemento e da cascata de calicreína-quinina, bem como a 

coagulação e fibrinólise (ELFAR et al., 2007). Em 1896, Chiari propôs o conceito de 

autodigestão do pâncreas por ativação prematura de enzimas durante a pancreatite. 

Ativação intra-acinar do tripsinogênio já foi consistentemente demonstrada em modelos 

experimentais (SALUJA et al.,1999; SALUJA et al., 2007; SALUJA et al.,1989; 

PERIDES, 2010), bem como na pancreatite clínica (WILLEMER et al.,1989). 

  

1.2.2.2 Mediadores inflamatórios na pancreatite aguda 

O Fator Nuclear-κB (NF-κB), é um fator de transcrição nuclear 

multifuncional envolvido principalmente na regulação da função autoimune e de 

moléculas inflamatórias. Em condições fisiológicas, o NF-κB é sequestrado no 

citoplasma sob a forma inativa. Após sua ativação, promove a transcrição de diversas 

citocinas e desempenha um papel importante nas reações inflamatórias, estresse 

oxidativo, proliferação e apoptose de células, bem como distúrbios na microcirculação 

(ZHANG et al., 2009; YU; KIM, 2012). O aumento de sua expressão, induzido por 

manipulação genética em ratos, é capaz de produzir uma inflamação pancreática 

semelhante a PA em humanos (HONG-SHAN  et al., 2003). 

Gukovsky e colaboradores (1998) relataram pela primeira vez, a ativação do 

Fator Nuclear-κB (NF-κB) em células acinares durante a pancreatite. Posteriormente, 

foi demonstrado que a ativação de NF-κB intra-acinar é um evento que ocorre em 

paralelo com a ativação do tripsinogênio (HIETARANTA et al.,2001; SAH; GARG;  

SALUJA, 2012). Dawra et al. (2011) demonstraram que a ausência da ativação 

patológica de tripsinogênio não afetava a ativação intra-acinar de NF-κB em 

camundongos knockouts para tripsinigênio, demonstrando assim, que a ativação intra-

acinar de NF-κB que ocorre precocemente durante a pancreatite, independe da ativação 

do tripsinogênio. As células acinares secretam mediadores inflamatórios quando 

submetidas a estímulos que possam causar pancreatite, portanto, funcionam em parte 

como células inflamatórias, capazes de iniciar e perpetuar uma reação inflamatória 

(RAKONCZAYR, 2008).  

Estudos também sugerem um importante papel do cálcio (Ca
2+

) na ativação 

do tripsinogênio. O envolvimento da sinalização do Ca
2+

 nestas células é ativar a 

secreção de enzimas através da exocitose (MARUYAMA et al.,1993; MARUYAMA;  



23 
 

PETERSEN, 1994; RARATY et al., 2000; GERASIMENKO; GERASIMENKO, 2012; 

FRICK, 2012; VORONINA; TEPIKIN, 2012). No entanto, em condições patológicas, 

essa sinalização de Ca
2+

 pode ser nociva para o pâncreas por conta das células acinares 

conterem pró-enzimas digestivas que, se inadequadamente ativadas antes da secreção, 

podem causar danos fatais para a célula. Elevações prolongadas da concentração de 

cálcio citosólico provocadas por estímulos fisiopatologicamente relevantes, tais como 

os ácidos biliares e seus metabólitos ou álcool, provocam a ativação de protease 

intracelular e morte da célula. Modelos experimentais de pancreatite aguda induzida por 

ceruleína e por obstrução do ducto pancreático demonstram um aumento do Ca
2+

 

intracelular e uma disfunção na sinalização de Ca
2+

 na célula acinar. Isso está associado 

com vacuolização das células acinares e eventos de ativação intracelular de 

tripsinogênio que ocorre na PA precoce (RARATY et al., 2000; CRIDDLE et al., 2004; 

CRIDDLE et al., 2006; SHERWOOD et al., 2007, GERASIMENKO;  

GERASIMENKO, 2012; FRICK, 2012; VORONINA; TEPIKIN, 2012; MALÉTH et 

al., 2013).  

Abertura de poros de transição de permeabilidade mitocondrial e a perda do 

potencial da membrana mitocondrial são eventos celulares reconhecidos durante a 

pancreatite, conduzindo à liberação de conteúdos mitocondriais no citosol (caspases e 

citocromo c, por exemplo), depleção de ATP e estresse oxidativo (MUKHERJEE et al., 

2008; GUKOVSKY; PANDOL; GUKOVSKAYA, 2011; GUKOVSKY et al., 2012; 

GERASIMENKO;  GERASIMENKO, 2012; MALÉTH et al., 2013), levando a célula à 

apoptose ou necrose, dependendo da intensidade do estímulo.  

Além disso, em condições fisiológicas, as espécies reativas de oxigênio 

(EROS) são produzidas em baixa quantidade e seus efeitos são neutralizados pelos 

sistemas de defesa antioxidantes, não chegando a ocasionar lesões. Em condições 

patológicas como isquemia e hipóxia, mediadores inflamatórios induzidos por ativação 

de neutrófilos acarretam a geração de uma grande quantidade de EROS, resultando em 

danos (BOOTH et al., 2011). Sabe-se que estes radicais estão envolvidos na formação 

de distúrbios de microcirculação no início da PA. Nesta fase, o sistema antioxidante é 

esgotado e a excessiva geração de radicais livres de oxigênio danifica as células 

endoteliais, aumenta a permeabilidade capilar e os níveis da molécula de adesão 

intercelular-1 (ICAM-1), mediada pela interação leucócito-endotélio, induzindo assim, 

distúrbios na microcirculação pancreática (ZHANG et al., 2009). Uma vez que o 

estresse oxidativo é prejudicial, vários antioxidantes têm sido usados na pancreatite, 
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embora com sucesso limitado (MOHSENI et al., 2009, SATEESH et al., 2009). Um 

estudo recente investigou o papel de espécies reativas de oxigênio (EROS) na 

pancreatite e demonstrou resultados controversos. Neste estudo, a indução de EROS nas 

células acinares promoveu a apoptose, enquanto a inibição da geração de EROS 

promoveu aumento da necrose acompanhada de redução de ATP (BOOTH et al., 2011). 

Estes achados sugerem que geração de EROS dentro de células acinares pode ser uma 

resposta protetora durante a pancreatite. Ao mesmo tempo, o estresse oxidativo nos 

neutrófilos ativados durante a resposta inflamatória à lesão acinar pode ser responsável 

pela propagação de inflamação local e sistêmica (BOOTH et al., 2011). O estresse 

oxidativo parece ter um duplo papel na lesão pancreática. 

A ativação do tripsinogênio em tripsina acarreta mudanças intracelulares 

com expressão de proteínas de membrana e moléculas de adesão, tais como a ICAM-1, 

que medeia o recrutamento de polimorfonucleares e monócitos da circulação para o 

pâncreas (SANDBERG; BORGSTRÖM, 2002). Os leucócitos aumentam o dano 

pancreático local, que resulta na ativação de novas células, acelerando a produção local 

de citocinas (IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α) e amplificando o processo inflamatório 

(ZHANG, WU e JIANG, 2009). Uma vez na circulação sistêmica, estas substâncias 

desencadeiam uma resposta inflamatória global em questão de horas, provocando e 

agravando o distúrbio da microcirculação de todo o corpo, levando a lesão de múltiplos 

órgãos (MENGER; PLUSCZYK; VOLLMAR, 2001; ZHANG; WU; JIANG, 2009). 

Evidências clínicas e experimentais têm demonstrado que as citocinas pró-inflamatórias 

e o estresse oxidativo estão criticamente implicados na patogênese da PA grave 

(GOMEZ-CAMBRONERO et al., 2002).   

Citocinas inflamatórias são consideradas os principais responsáveis pelas 

manifestações sistêmicas e complicações da SIRS na PA (GUICE; OLDHAM; 

REMICK et al.,1991). As citocinas causam supra-regulação local e distante de 

moléculas de adesão, que engatilham cascatas inflamatórias através da migração de 

leucócitos, ativação do complemento, desgranulação de neutrófilos, e produção de 

fosfolipase A2 (PLA2), óxido nítrico (NO) e radicais de oxigênio. Juntos, esses eventos 

causam o quadro clínico característico de SIRS em PA (NORMAN, 1998; ELFAR et 

al., 2007). 

O Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α), é uma citocina que provém 

predominantemente de macrófagos ativados e atua através de células ligadas aos 

receptores de membrana (NORMAN; FINK; FRANZ, 1995). Encontra-se elevado em 
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condições que levam ao choque, incluindo pancreatite aguda (NORMAN; FINK; 

FRANZ, 1995). Os níveis de TNF-α intrapancreáticos e no soro são detectáveis 1 hora 

após a indução da PA e aumentam rapidamente durante as 6 horas seguintes 

(NORMAN; FINK; FRANZ, 1995). Estudos sugerem uma correlação entre os níveis 

séricos do TNF-α e a gravidade aguda da pancreatite (MOFIDI et al., 2009). O TNF-α 

provavelmente participa na progressão da PA local para sistêmica (NORMAN, 1998; 

ZHANG; LI; ZHANG, 2009b), e seus níveis aumentam significativamente quando a 

pancreatite aguda é complicada pela ocorrência de lesão pulmonar aguda (MALLEO et 

al., 2007b; ZHANG et al., 2008).  Altos níveis de TNF-α estimulam a expressão de 

interleucinas (ex. IL-1β, IL-6, IL-8) e a super ativação das citocinas causa necrose nas 

células pancreáticas ocasionando lesão do pâncreas e em outros tecidos (ZHANG; 

ZHOU; HUANG, 2004). Infusões combinadas de TNF-α e IL-1β têm efeitos sinérgicos 

pró-inflamatórios (OKUSAWA; GELFAND; IKEJIMA, 1988; VIGUERIE; 

BERTRAND; DUFRESNE, 1994).   

A importância da IL-6 na resposta inflamatória de fase aguda se dá pelo 

estimulo à síntese de proteínas de fase aguda, incluindo proteína C reativa (PCR) de 

hepatócitos in vitro e in vivo (GEIGER et al., 1988; CASTELL et al.,1989). Os níveis 

de IL-6 estão elevados em pacientes com PA e se correlacionam com a gravidade da 

doença (LESER et al.,1991; VIEDMA et al.,1992), daí, a IL-6 no soro é usada para 

diferenciar a pancreatite aguda da pancreatite crônica, uma vez que seus níveis tendem a 

atingir um pico nas primeiras 48 horas e depois diminuem drasticamente, a menos que 

se desenvolva necrose pancreática, abscesso ou necrose pancreática infecciosa 

(SANDBERG; BORGSTRÖM, 2002).  

A IL-8 é uma interleucina conhecida por ser um importante mediador em 

muitas doenças inflamatórias. Em pacientes em condições inflamatórias sistêmicas 

como sepse ou SIRS, os níveis circulantes são elevados e tornam-se preditivos de 

morbidade e mortalidade (HACK et al., 1992). A IL-8 se eleva precocemente, sendo 

considerada um bom marcador de gravidade na PA (GROSS et al., 1992). Em modelo 

experimental de pancreatite aguda em coelhos, o anticorpo anti-IL8 humano foi 

associado à redução da injúria pulmonar (SHOKUHI et al., 2002). 

A interleucina-10 (IL-10) é uma citocina anti-inflamatória (FIORENTINO 

et al., 1991; KASAMA et al., 1994), apresenta níveis plasmáticos elevados em modelos 

animais de endotoxemia e inibe a liberação de citocinas pró-inflamatórias de 

macrófagos, evitando assim, danos posteriores aos tecidos afetados. (HOWARD et al., 
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1992; HOWARD et al., 1993; SMITH et al., 1994; VAN DER POLL et al., 1997). A 

IL-10 age inibindo a translocação nuclear de NF-κB, aumentando a instabilidade pós-

transcrição do RNAm de outras citocinas (ex. TNF-α), induzindo antagonistas naturais 

de citocinas (IL-1β ou TNF-α), inibindo a apresentação de antígenos do complexo 

principal de histocompatibilidade de classe II, por inibição de macrófagos e outras 

células de apresentação de antígenos e induzindo o fenótipo Th2 de linfócitos T CD4+. 

A IL-10 gera, também, diferenciação e proliferação de linfócitos T CD8+ e “Natural 

Killers” (NK), a despeito de suas propriedades antiinflamatórias. Níveis elevados de IL-

10 parecem guardar correlação com um melhor prognóstico para a PA (DEMOLS; 

DEVIERE, 2003; WHITCOMB, 2010). A administração de IL-10 tem um efeito 

protetor em modelos animais de sepse (HOWARD et al., 1993; PEZZILLI et al., 1997), 

e em PA experimental conduz a uma redução tanto da resposta inflamatória local, 

quanto da mortalidade subsequente (KUSSKE et al., 1996; RONGIONE et al., 1997; 

VAN LAETHEM et al., 1995). 

O fator de ativação plaquetária (PAF) é um fosfolípidio de baixo peso 

molecular, que atua através de receptores de superfície celulares específicos presentes 

em várias células e tecidos, incluindo plaquetas, leucócitos e células endoteliais 

(SCHOLMERICH, 1996; NORMAN, 1998). O PAF também é sintetizado pelos ácinos 

pancreáticos e as concentrações pancreáticas desse mediador estão elevadas durante o 

curso da PA (HOFBAUER et al., 1998; ZHOU; LEVINE; OLSON, 1993). Em modelos 

animais, injeções intraperitoneal ou intravascular de PAF podem provocar ou aumentar 

a severidade da PA (KONTUREK et al., 1992; EMMANUELLI, 1989). Níveis 

teciduais pulmonares e sanguíneos também aumentam, indicando que o PAF é um 

mediador chave da resposta inflamatória sistêmica (HOFBAUER et al., 1998). 

A translocação de bactérias do intestino para o pâncreas também representa 

grande importância na patogenia da PA. As complicações sépticas causadas por 

infecção bacteriana, frequentemente de origem entérica, representam 80% dos casos de 

morte na PA necrosante. A infecção dos tecidos pancreáticos e peripancreático por 

bactérias entéricas está diretamente relacionada à magnitude da necrose presente no 

pâncreas, e tem como provável mecanismo de origem a translocação bacteriana por 

aumento da permeabilidade da barreira entérica (TARPILA; NYSTROM; FRANZEN, 

1993). 
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1.2.3 Quadro clínico e diagnóstico da pancreatite aguda 

Apesar da importância fisiológica do pâncreas, a localização retroperitoneal 

da glândula e os sinais e sintomas vagos associados com a lesão, possibilitam que 

muitas doenças progridam relativamente sem serem notadas durante extensos períodos 

de tempo (CRAWFORD; COTRAN, 2000). 

O diagnóstico diferencial para a PA deve incluir as seguintes patologias: 

úlcera péptica, colecistite aguda e cólica biliar, obstrução intestinal aguda, oclusão 

vascular mesentérica, cólica renal ou uretral, infarto agudo do miocárdio, vasculite de 

tecidos conjuntivos, pneumonia e cetoacidose diabética (MUNIRAJ et al., 2012). 

Não há quadro de sinais e sintomas próprios de pancreatite aguda. Na 

maioria dos casos, o diagnóstico é baseado na presença de dor abdominal em 95% dos 

casos e indicadores bioquímicos de lesões pancreáticas (CAPPELL, 2008). O principal 

sintoma clínico da PA é a dor epigástrica abdominal constante, muitas vezes com 

radiação para as costas, sendo precipitada por ingestão excessiva de álcool ou alimentos. 

Essa dor é frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos constantes. Os vômitos 

podem ser de natureza reflexa ou por compressão duodenal pelo pâncreas edemaciado. 

Pode ocorrer a parada da eliminação de gases e fezes e, ocasionalmente, dispnéia 

(CENEVIVA et al., 1995; FERREIRA-SANTOS; SANTOS, 2001; CAPPELL, 2008). 

Na presença de icterícia, existe a hipótese de obstrução do trato biliar, tal como 

colangite ou um tumor da cabeça do pâncreas. Hemorragia retroperitoneal ou intra-

abdominal com descoloração cutânea na área umbilical (sinal de Cullen) ou flancos 

(sinal de Grey-Turner) também são sinais de um paciente em estado crítico (HEW; 

NICHOL, 2012). 

Ao exame físico, nos casos mais graves, o paciente pode apresentar 

sudorese, icterícia e cianose. Sinais de choque, incluindo taquicardia, produção reduzida 

de urina e hipotensão, são indicadores graves da doença (HEW;  NICHOL, 2012). Na 

maioria das vezes, a temperatura é normal, podendo ocorrer febre em decorrência, 

provavelmente, de produtos da lesão tecidual lançados na circulação, assim como 

hipotermia consequente à adinamia circulatória. Curva febril séptica sugere o 

desenvolvimento de infecção bacteriana na forma de abcesso pancreático, pneumonia, 

colecistite ou colangite (CENEVIVA et al., 1995; FERREIRA-SANTOS;  SANTOS, 

2001). Dentre as manifestações sistêmicas da PA grave podemos citar a leucocitose, 

hemólise, coagulação intravascular disseminada, sequestro de líquido para o terceiro 

espaço, síndrome da angústia respiratória do adulto, necrose gordurosa difusa, síndrome 
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da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e síndrome da disfunção múltipla de órgãos 

(MODS), podendo ocorrer também colapso vascular periférico e choque com necrose 

tubular aguda (CRAWFORD;  COTRAN, 2000; ELFAR et al., 2007). 

Não existe um ensaio laboratorial ou um sinal clínico específico que 

caracterize a PA. A amilase e a lipase secretadas pelas células pancreáticas são os 

marcadores laboratoriais mais utilizados no diagnóstico da doença. É amplamente aceito 

que uma elevação da lipase sérica seja o indicador bioquímico ideal da pancreatite 

aguda, uma vez que é mais específica que a amilase. Além da pancreatite aguda, 

existem outras causas para a hiperamilasemia, por exemplo, insuficiência renal, doença 

tubo-ovárica e obstrução do canal salivar. A medição da concentração sérica de lipase 

por si só é suficiente para diagnosticar pacientes com pancreatite aguda (HEW;  

NICHOL, 2012; GOMEZ et al., 2012). Outros exames laboratoriais, tais como 

leucograma, transaminases, lactato desidrogenase, cálcio sérico, glicemia, gasometria e 

creatinina, são particularmente úteis na caracterização da gravidade da doença (BANK; 

WISE; GERSTEN, 1983; RANSON et al., 1985), o mesmo acontecendo com a 

dosagem da proteína C reativa (MAYER et al., 1984) e da interleucina-6 (PEZZILLI et 

al., 1995). A importância de um hematócrito de admissão, como marcador da gravidade 

da pancreatite aguda, é conhecida há mais de 50 anos. Esta medida tem mais de 47% de 

confiabilidade como fator preditor do desenvolvimento de PA grave (MOFIDI et al., 

2009). 

A tomografia computadorizada (TC) pode ser realizada na admissão do 

paciente para a confirmação do diagnóstico e após quatro dias para a observação de 

complicações tais como o acúmulo de fluídos e necrose (FROSSARD; STEER;  

PASTOR, 2008). Diversos autores vêm tentando padronizar a conduta na PA para 

indicações de tomografia computadorizada (TC), colangiopancreatografia retrógada 

endoscópica (CPRE) e intervenção cirúrgica (FOLSCH et al., 1997; FAN et al., 1993; 

AYUB; IMADA;  SLAVIN, 2004; MIER et al., 1997; MOFIDI et al., 2007a; MOFIDI 

et al., 2009). 

 

1.2.4 Tratamento convencional e produtos naturais na pancreatite aguda 

Não há tratamento específico para o processo inflamatório que impeça a 

progressão da doença. Assim, o tratamento na fase inicial é sintomático (FREY, 1965). 

Os principais objetivos nos cuidados da pancreatite aguda são reposição hídrica 

adequada e prevenção da falência de órgãos, a fim de diminuir os riscos de necrose 
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pancreática e falência múltipla de órgãos. A microcirculação pancreática pode ser 

prejudicada pela hipovolemia, o que resulta em mais danos ao pâncreas. Outra 

implicação da hipovolemia é a isquemia intestinal, permitindo a translocação bacteriana 

e liberação de citocinas, que podem resultar em infecção e inflamação pancreática 

(MUNIRAJ et al., 2012). 

Na forma mais leve da doença, a terapia é de suporte e inclui a reposição de 

líquido, alivio da dor, administração de oxigênio, antieméticos e atenção às 

necessidades nutricionais (CARROLL et al., 2007; FROSSARD; STEER; PASTOR et 

al., 2008; HEW;  NICHOL, 2012). 

Os episódios severos de PA necessitam de uma equipe multidisciplinar e 

apesar da instalação de um tratamento apropriado, a taxa de mortalidade dos ataques 

severos não mudou significativamente nas últimas duas décadas. Para esses pacientes, 

ressuscitação, suporte nutricional e monitoramento de complicações (prevenção de 

necrose pancreática e prevenção de infecção pancreática, uma vez estabelecida a 

necrose) são importantes (CARROLL et al., 2007; FROSSARD; STEER; PASTOR, et 

al., 2008). 

O tratamento tradicional na PA com jejum e nutrição parenteral, tem sido 

modificado para nutrição enteral na pancreatite severa e ingestão oral na pancreatite 

leve a moderada. A nutrição enteral reduz as complicações da infecção e a mortalidade 

na pancreatite severa, comparada à nutrição parenteral (BAKKER et al., 2009; 

ANDERSSON et al., 2009; VIEIRA et al., 2010; ONG; FOCK, 2012 ). 

A analgesia é essencial em pacientes com dor severa, sendo os opiáceos 

devido à sua potência, os fármacos mais indicados. Idealmente, o opiáceo administrado 

não deve induzir hipertensão no esfíncter de Oddi, pois a pancreatite pode ser 

exacerbada, por conta disso, a morfina tem caído em desuso para o tratamento da dor 

forte na pancreatite aguda, pois aumenta a pressão do esfíncter de Oddi (CAPPELL, 

2008). 

A antibioticoterapia de rotina não é indicada na forma branda da pancreatite 

aguda. Entretanto, nas formas graves, que evoluem com pancreatite necrosante, nos 

pacientes idosos e imunodeprimidos, o emprego de antibióticos, para microrganismos 

entéricos e anaeróbios, está indicado (CHAN; LEUNG, 2007; JIANG et al., 2012). A 

Associação Americana de Gastrenterologia recomenda a profilaxia com antimicrobianos 

em necrose extensa de acordo com a TC abdominal (envolvendo mais de 30% da 

glândula) e que não se prolongue por mais de 14 dias, devido aos riscos de aumento da 
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incidência de infecção fúngica e da taxa de mortalidade (ISENMANN et al., 2004). Em 

casos de necrose pancreática infecciosa, a remoção cirúrgica da área afetada é 

necessária, diminuindo a taxa de mortalidade (MARTIN; MALANGONI, 2005; 

CARROLL et al., 2007). 

Já foi demonstrado que o estresse oxidativo desempenha um importante 

papel na patogênese da pancreatite aguda (PA) (BOOTH et al., 2011;  ZHANG et al., 

2009; MOHSENI et al., 2009, SATEESH et al., 2009). Antioxidantes, por si só ou em 

combinação com a terapia convencional, podem melhorar os danos nos órgãos 

induzidos pelo estresse oxidativo e, portanto, acelerar a velocidade de recuperação 

celular. Nos últimos anos, estudos sobre o uso de antioxidantes contra o dano oxidativo, 

têm sido obtidos a partir de experiências com roedores. Alguns destes antioxidantes, 

como alfa tocoferol (FRANKEL, 1989; FILIPENKO; SALII; POTAPOV, 2008), ácido 

ascórbico (BONHAM et al., 2009; NONAKA ; MANABE; TOBE, 1999; DU et al., 

2003), beta caroteno(CURRAN et al., 2000; LAVY et al., 2004), carnitina 

(CALABRESE et al., 2005; ARAFA et al., 2009), chá verde (BABU et al., 2009; 

TAKABAYASHI; HARADA, 1997), α-β amirina (MELO et al., 2011) e quercetina 

(MAMANI-MATSUDA et al., 2006; CARVALHO et al., 2010), demonstraram efeitos 

benéficos no tratamento da PA em animais, no entanto, atualmente não há dados 

clínicos suficientes para sustentar os benefícios de antioxidantes, por si só ou em 

combinação com a terapia convencional, no tratamento da pancreatite aguda em 

humanos (ESREFOGLU, 2012). 

A utilização de produtos naturais com propriedades terapêuticas é tão antiga 

quanto a civilização humana, e por um longo tempo, produtos de origem animal, 

mineral e vegetal foram as principais fontes de extração das drogas utilizadas na 

prevenção e cura das enfermidades (DE PASQUALE, 1984). 

De acordo com a OMS, 80% da população mundial dependem da medicina 

tradicional para atender às suas necessidades de cuidados primários de saúde e grande 

parte desta medicina clássica envolve o uso de plantas medicinais, seus extratos vegetais 

ou seus princípios ativos (IUCN, 1993). Essa situação é mais evidente nos países em 

desenvolvimento, onde a maioria da população não tem acesso aos medicamentos e faz 

uso secular de plantas para a prevenção e cura dos seus males (FARNSWORTH; 

SOEJARTO, 1985).  

A falta de informações sobre os benefícios e os riscos da utilização de 

plantas para o tratamento de doenças, a preparação incorreta destas e o aumento do 
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consumo ao longo dos anos, levam a uma crescente preocupação com o uso 

indiscriminado dos fitomedicamentos. A concordância entre a utilização popular e 

embasamento científico dos produtos naturais é muito importante, sendo os estudos 

farmacológicos e toxicológicos indispensáveis para garantir a eficácia e a correta 

utilização desses compostos, uma vez que são evidentes os vários efeitos adversos que 

eles podem promover quando associados a outros fármacos, ou mesmo com outros 

produtos naturais (FONTELES et al., 2008). 

Pesquisadores têm buscado insistentemente obter, de fontes naturais, 

substâncias que atuem contra diferentes patologias e que ainda não possuam um 

tratamento adequado, como o câncer, AIDS, hepatite B, processos inflamatórios, dor e 

alergia. Inúmeros são os estudos que confirmam a ação farmacológica de uma 

diversidade de plantas e de seus princípios ativos (FARIAS et al.,  1996; RAO et al., 

1997; VELA et al., 1997; CALIXTO et al., 1998; PAIVA et al., 1998; CECHINEL-

FILHO et al., 2000; SANTOS; RAO, 2000; LUZZI et al., 2000; CALIXTO, et al., 

2000; SANTOS; RAO, 2001; SANTOS et al., 2001; SILVA et al., 2001a; SILVA et al., 

2001b). 

Uma vez que até o momento não há um tratamento eficaz para a pancreatite 

aguda, várias pesquisas têm sido realizadas na busca de novas estratégias terapêuticas, 

dentre elas, a pesquisa com produtos naturais. Diversos estudos mostram a ação de 

produtos naturais em modelos experimentais de pancreatite. Alguns desses estudos 

estão citados abaixo. 

A α, β-amirina, um triterpeno  pentacíclico isolado da 

Protium heptaphyllum, melhora a pancreatite aguda induzida por ceruleína em 

camundongos, atuando como um agente antiinflamatório e antioxidante (MELO et al. 

2011). 

Estudos indicam que o flavonóide quercetina, melhora a gravidade 

da pancreatite aguda induzida por  ceruleína, agindo como um agente antiinflamatório e 

antioxidante (CARVALHO et al., 2010). 

A preparação chinesa Qing Yi Tang melhora a motilidade do trato 

gastrintestinal, através da estimulação da atividade mioelétrica, na pancreatite induzida 

por ceruleína e deoxicolato de sódio em animais experimentais (LI et al., 2007). 

O licopeno funciona como um potente antioxidante ao suprimir a indução de 

citocinas inflamatórias estimuladas por ceruleína em células pancreáticas acinares 

(KIM, 2011). 
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A Curcuma longa é citada por possuir uma variedade de atividades 

farmacológicas, dentre elas, proteção no desenvolvimento de pancreatite aguda e 

pancreatite associada à lesão pulmonar (SEO et al., 2011). 

A piperina é um componente fenólico da pimenta preta (Piper nigrum) e 

pimenta-longa (Piper longum), frutos utilizados na medicina tradicional asiática. Bae et 

al. (2011) demonstram um efeito antiinflamatório da piperina em pancreatite aguda 

induzida por ceruleína, provavelmente mediado pela inibição da ativação de MAPKs. 

A capsaicina é um dos principais componentes biologicamente ativos 

da pimenta. Estudos indicam que  a capsaicina pode ser um agente promissor para a 

prevenção da carcinogênese no pâncreas (BAI et al., 2011). 

A planta Echium amoenum Fisch.,  utilizada na medicina popular iraniana 

por conhecidas propriedades analgésica, antimicrobiana, antidepressiva e ansiolítica, 

atenuou a gravidade da pancreatite aguda induzida por ceruleína em camundongos por 

efeitos anti-inflamatório, imunomodulador e antioxidante (ABED et al., 2012). 

Bae e pesquisadores (2012) demonstraram os efeitos protetores do alfa-

pineno, um composto orgânico de terpeno, em pancreatite aguda induzida por ceruleína 

em camundongos, sugerindo atividade anti-inflamatória desse composto. 

O zerumbone, um sesquiterpeno monocíclico, é o principal componente do 

óleo essencial de Zingiber zerumbet. O tratamento de ratos com zerumbone atenua a 

gravidade da pancreatite necrosante aguda e pancreatite induzida por lesão hepática, 

através da inibição da ativação de NF-κB e “downregulation” da expressão de ICAM-1 

e IL-1β (WENHONG et al., 2012). 

 

1.2.5 Modelos experimentais de pancreatite aguda 

Um modelo ideal de PA deve abranger várias características, como ser 

facilmente reproduzível e ter a capacidade de variar a gravidade da PA de uma forma 

padronizada, de acordo com os objetivos experimentais. A morfologia e fisiopatologia 

devem parecer com a situação em humanos (CHAN; LEUNG, 2007). 

Um tratamento específico para a pancreatite aguda e suas complicações 

ainda não foi desenvolvido. Assim, mais estudos são necessários para trazer uma nova 

abordagem terapêutica. Como os estudos randomizados de PA na clínica têm 

limitações, estudos com animais vivos são particularmente importantes. Além disso, 

tratamentos específicos devem ser testados cuidadosamente antes de ensaios clínicos, na 

tentativa de garantir que não ocorram efeitos secundários nocivos em humanos. A este 
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respeito, os modelos animais de PA bem estabelecidos, são de primordial importância 

(CHAN; LEUNG, 2007). 

A maioria dos estímulos indutores de pancreatite experimental evita a 

extrusão dos grânulos de zimogênio da parte apical das células acinares. Esta situação 

leva a fusão dos grânulos de zimogênio com lisossomos intracelulares, ativação de 

zimogênios (pró-enzima do tripsinogênio) e geração de tripsina intracelular ativa que é 

capaz de induzir autodigestão celular (SHERWOOD et al., 2007). Embora este 

mecanismo não seja aplicável em todos os modelos de pancreatite, têm sido 

demonstradas semelhanças entre as mudanças estruturais e fisiopatológicas no início da 

PA. Essas mudanças iniciais são muito constantes, independentemente do agente 

agressor, sugerindo uma via comum da lesão à doença (ELFAR et al., 2007). 

Vários modelos experimentais de PA foram desenvolvidos na tentativa de 

compreensão de sua fisiopatologia, das alterações histológicas, do grau de severidade e 

da falência de órgãos como os pulmões, rins, fígado e intestino. Os modelos apresentam 

vantagens e desvantagens e a seleção de um modelo irá depender do objetivo 

experimental (CHAN; LEUNG, 2007; ZHANG et al., 2006; PANDOL et al., 2007; 

FOLCH-PUY, 2007; HE; HORUK; BHATIA, 2007). Dentre os modelos experimentais 

de pancreatite aguda podemos citar aqueles induzidos por altas doses de L - arginina (L-

arg), pela administração de colecistocinina (CCK) ou de seu análogo ceruleína, por dieta 

deficiente em colina e suplementada com etionamida, pela perfusão / injeção no ducto 

pancreático de sais biliares ou taurocolato de sódio, pela ligação do ducto 

biliopancreático ou por indução de alterações vasculares pancreáticas (GRANGER; 

REMICK, 2005; CHANG; LEUNG, 2007). 

Os modelos animais de PA são amplamente utilizados para estudar o início, 

patogênese e consequências da doença. Porém, é importante salientar que, apesar da 

riqueza da literatura experimental de pancreatite, nenhum dos modelos animais é 

totalmente comparável ou equivalente à condição humana. Cálculos biliares e abuso de 

álcool, por exemplo, são responsáveis pela maior parte dos casos de PA em humanos, 

mas nenhuma doença foi reproduzida nos modelos animais (GRANGER; REMICK, 

2005; NORMAN et al., 1996). 

 

1.2.5.1 Pancreatite aguda induzida por ceruleína 

A pancreatite induzida por ceruleína, um análogo da CCK, apresenta uma 

alteração histológica muito semelhante à fase inicial da PA em humanos. A ceruleína 
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pode induzir pancreatite em camundongos, ratos, coelhos, cães e porcos. O modelo é 

rápido, não invasivo, reproduzível, sendo bastante utilizado, podendo ser administrada 

por via intravenosa, subcutânea ou intraperitoneal. (CHAN; LEUNG, 2007; SU et al., 

2006). A ceruleína aumenta a secreção de enzimas proteolíticas pancreáticas a níveis 

capazes de causar autólise acinar (SU et al., 2006). Indução rápida, não invasiva, fácil 

repetitividade, alta aplicabilidade e similaridade com PA, como alterações histológicas 

pancreáticas, fizeram da ceruleína o modelo animal de PA mais utilizado (CHAN; 

LEUNG, 2007).  

A ceruleína, agindo através de receptores da CCK, estimula as células 

acinares de forma exagerada. A ativação da tripsina intracelular pode ativar o 

tripsinogênio e outros zimogênios, iniciando uma série de eventos ativados por 

proteases. A enzima digestiva uma vez ativada degrada proteínas celulares, incluindo 

proteínas estruturais (como F-actina), o que eventualmente leva a uma autodigestão 

pancreática (CHAN; LEUNG, 2007).  

O modelo experimental com injeções múltiplas de ceruleína (50 µg / kg de 

peso corporal) tem sido um dos mais utilizados para indução de pancreatite associada 

com injúria pulmonar em camundongos e ratos (TSANG et al., 2003; TSANG; IP; 

LEUNG, 2004). Este modelo é particularmente importante porque a PA associada com 

injúria pulmonar é uma complicação comum, que contribui de forma significativa, para 

o aumento da taxa de mortalidade dos pacientes (PASTOR; MATTHAY; FROSSARD, 

2003; CHAN; LEUNG, 2007). 

O aparecimento de lesão pulmonar em animais utilizando esse modelo 

assemelha-se à fase inicial da síndrome respiratória do adulto em humanos. As 

mudanças nas células acinares observadas em humanos com PA apresentam muitas 

características semelhantes as da PA induzida por ceruleína. Além dos aspectos 

pulmonares da PA, esse modelo também se mostrou útil na elucidação de informações 

sobre a interação do sistema endócrino do intestino com os níveis de secretina e 

colecistocinina. É possível também, investigar a cura e regeneração do tecido danificado 

após a interrupção da sua administração (KLOPPEL et al., 1986; WILLEMER et al., 

1989; SU et al., 2006). 

Após 24 horas da indução da pancreatite pela administração de ceruleína, 

observam-se danos ao tecido pancreático caracterizado por infiltrado de células 

inflamatórias, vacuolização, depleção dos grânulos de zimogênio, necrose de células 

acinares e edema, assim como mudanças características de parâmetros laboratoriais, tais 
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como, aumento da amilase e lipase séricas, aumento da atividade de MPO pancreática e 

aumento de citocinas pró-inflamatórias (p. ex.: TNF-α e IL-1β) (MALLEO et al., 2007; 

GOMEZ; GERVANTES; DE LA BARCA, 2006). 

Espécies reativas do oxigênio (EROS), TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8, COX-2 e 

alterações histológicas pancreáticas como degeneração celular acinar, edema e infiltrado 

inflamatório estão presentes nesse modelo. Exames imunohistoquímicos demonstraram 

marcado aumento na imunorreatividade para TGF-β e VEGF no pâncreas de 

camundongos tratados com ceruleína (GENOVESE et al., 2006a; WILDI et al., 2007). 

Necrose, vacuolização, congestão vascular, infiltrado inflamatório podem ser 

histologicamente observadas no fígado. Alterações pulmonares também podem ser 

observadas (GRANGER; REMICK, 2005; ESREFOGLU et al., 2006; CHAN;  

LEUNG, 2007; BHATIA et al., 2005). 

A talidomida é um derivado sintético do ácido glutâmico, que foi 

comercializado como agente antiemético a partir de meados da década de 50. No 

entanto, a descoberta do seu potencial neuropático e teratogênico levou a sua retirada do 

mercado em 1961. Após ter sido banida por aproximadamente três décadas, seu uso foi 

aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento do eritema 

nodoso hansênico. Diferentes propriedades antiinflamatórias e imunomoduladoras 

foram identificadas para a talidomida, além do efeito inibitório sobre o TNF-α, 

talidomida modula a adesividade microvascular, através da modificação das moléculas 

de adesão da superfície celular e suprime a atividade de NF-κB (SAMPAIO et al., 1991; 

MOREIRA et al., 1993; YASUI et al., 2005). Diversos estudos demonstram, no modelo 

de pancreatite induzida por ceruleína em camundongos, que a talidomida reduziu a 

lesão pancreática, a produção de TNF-α e IL-1, a expressão de moléculas de adesão de 

leucócitos, a infiltração de neutrófilos, a expressão de Fator Beta de Transformação de 

Crescimento (TGF-β) e Fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e a presença 

de céluas apoptóticas no tecido pancreático. Em vista disso, a talidomida foi utilizada 

como controle positivo neste estudo (MALLEO et al., 2008; CARVALHO et al., 2010; 

MELO et al., 2011). 

 

1.2.6 Terpenos 

As plantas são fontes de inúmeras substâncias pertencentes a diversas 

classes químicas e, dentre estas, encontram-se os terpenos, que são compostos formados 

por estruturas químicas diversas, essenciais ao crescimento, desenvolvimento e 
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sobrevivência do organismo vivo (DI STASI, 1995; McCASKIL;  CROTEAU, 1998). 

Colesterol animal e esteróides, terpenos e fitoesteróis de plantas estão diretamente 

envolvidos na estabilização das membranas celulares e são reguladores da 

permeabilidade e de reações enzimáticas (CARVALHO; FONSECA, 2006).  

Os terpenos são biossinteticamente derivados de unidades de isoprenos com 

a fórmula molecular C5H8. A fórmula básica de todos os terpenos é (C5H8)n, onde n é o 

número de unidades de isopreno ligados (GAO; SINGH, 1998). Os terpenos podem 

existir como hidrocarbonetos ou ter compostos oxigenados, tais como o carbonila, 

hidroxila, cetona, ou grupos aldeído. Após a modificação química de terpenos, os 

compostos resultantes são referidos como terpenóides (ROMAN et al., 2007). Os 

terpenos resultantes são classificados por ordem de tamanho em hemiterpenos, 

monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, e politerpenos. 

Hemiterpenos consistem de uma unidade única de isopreno e são muitas vezes 

modificados em derivados oxigenados, chamados hemiterpenóides (por exemplo, ácido 

isovalérico). Monoterpenos são compostos por duas unidades de isopreno (C10) e 

podem ser lineares (mirceno, geraniol), ou conter anéis (timol, 1,8-cineol, mentol, α-

pineno). Sesquiterpenos consistem em três unidades isoprenóides (C15) e podem ser 

acíclicos (farnesol) ou conter anéis, assim como muitas outras modificações (δ-

cadineno). Diterpenos consistem em quatro unidades de isoprenos (C20). Triterpenos 

são compostos por seis unidades de isoprenos (C30). O triterpeno linear esqualeno é um 

dos principais constituintes de óleo de fígado de tubarão. Tetraterpenos contem oito 

unidades de isoprenos (C40). Tetraterpenos biologicamente importantes incluem 

licopeno (tomate) e carotenos. Politerpenos consistiem uma cadeia longa de várias 

unidades de isoprenos. A borracha natural é um poliisopreno com bastantes ligações 

duplas cis (ROMAN et al., 2007; THEIS;  LERDAU,2003).  A ampla variedade de 

estruturas e funções terpenóides tem provocado crescente interesse no seu uso 

comercial. 

Muitos terpenos produzidos por plantas possuem importantes atividades 

farmacológicas, por exemplo, antitumorais, coleréticas, sedativas, analgésicas, anti-

inflamatórias, inibidoras da calmodulina, antihelmínticas, ativadoras da proteína quinase 

C, bloqueadoras dos canais de cálcio, cardioprotetoras, antioxidantes, antialérgicas, 

hipoglicêmicas, antihipertensivas, relaxantes da musculatura lisa vascular, 

antimicrobianas (YAMAHARA et al., 1982; BARONE et al., 1983; ICHIHARA; 

TAKEYA;  HITOSUYANASI, 1992; ZYGMUNT et al., 1993; CARVALHO; SILVA;  
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MARCIEL, 1996; ZHANG; WANG; LING, 1996; MCCHESNEY; CLARK;  

SILVEIRA, 1999; LUNA et al., 1999; MATEO et al., 2000; TORRES et al., 2000; 

KOHLERT et al., 2000; IWAMOTO et al., 2001; MALHEIROS et al., 2001; MUJOO 

et al., 2001).  

 

1.2.7 1,8-cineol  

O 1,8-cineol, também conhecido como eucaliptol, é um monoterpeno 

encontrado em diversas plantas produtoras de óleos essenciais, como Eucalyptus 

officinalis, Rosmarinus officinalis, Psidium guyanensis, Psidium pohlianum, Salvia 

leucophylla, Myrtus communis L., Vitex agnus castus L. (eucalipto, alecrim, aração 

azedo, aração doce, sálvia, murta e alecrim-de-angola) (KOVAR et al.,1987; 

ANDRADE-NETO et al.,1994; GÖBEL; SCHMIDT;  DWORSCHAK, 1995; 

ELAISSI, 2012; SAKAI;  YOSHIMURA, 2012; MESSAO; LAABIDI;  BOUSSAID, 

2012; SARIKURKCU et al., 2012) e é frequentemente utilizado como um agente 

aromatizante em produtos alimentares (DE VINCENZI; MANCINI;  DESSI 1996; AL-

SEREITI; ABU-AMER;  SEN, 1999; PINO et al., 2002; TAKAHASHI; KOKUBO;  

SAKAINO, 2004; ELAISSI, 2012). 

Tradicionalmente, o 1,8-cineol é usado para o tratamento de sintomas 

exacerbados por infecções de doenças das vias aéreas, e um efeito inibidor do 

crescimento em vários microrganismos tem sido bastante documentado (PATTNAICK 

et al.,1997; HAMMER; CARSON;  RILEY, 2003;  ELAISSI et al., 2012; WANG et al., 

2012; MESSAO; LAABIDI;  BOUSSAID, 2012). É também empregado pela indústria 

farmacêutica em medicamentos, sendo usado nas formulações para melhorar a 

permeação de fármacos na pele e por seus efeitos descongestionante e antitussígeno, 

além do uso na aromaterapia como um estimulante sob a forma de banhos de pele 

(MACHT, 1938; WILLIAMS;  BARRY,1991; LAUDE; MORICE;  GRATTAN, 1994; 

LEVISON et al.,1994; PEANA et al., 2003). Além destas, o 1,8-cineol possui outras 

atividades farmacológicas descritas na literatura (Tabela 2). 
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FIGURA 1- Estrutura química do 1,8-cineol. 

 

 

QUADRO 1- Exemplos de atividades farmacológicas do 1,8-cineol descritas pela 

literatura. 

Atividade Farmacológica Referências 

 

 

Antiinflamatória e Analgésica 

JUERGENS, STÖBER e VETTER, 

1998; SANTOS e RAO, 2000; 

HABTEMARIAM, 2000; SANTOS 

et al., 2001; JUERGENS et al., 

2003; SANTOS et al., 2004; LIAPI 

et al., 2007; INOUE e TAKANO, 

2011 

 

Antioxidante e Antiacetilcolinesterase in vitro 

AAZZA, LYOUSSI e MIGUEL, 

2011; CIFTCI et al., 2011;  

SARIKURKCU et al., 2009 

 

Imunomodulatória 

JUERGENS, 2001; JUERGENS et 

al., 2004; CIFTCI, TANYILDIZI e 

GODEKMERDAN, 2011; BASTOS 

et al., 2011 

Antineoplásica WANG et al., 2012 

Antifúngica 
MORCIA, MALNATI e TERZI, 

2012 

Gastroprotetora SANTOS e RAO, 2001 

Hepatoprotetora, vasorelaxante PINTO et al., 2009 

Diminuição da complacência gástrica em ratos 

anestesiados  

Efeito hipotensor e de bradicardia 

NEVES et al., 2007 

Relaxante da musculatura lisa traqueal e das vias 

áreas 

COELHO-DE-SOUZA et al., 2005; 

BASTOS et al., 2009; 

NASCIMENTO et al., 2009; 

BASTOS et al., 2011; WORTH e 

DETHLEFSEN, 2012 

 

Veículo facilitador da permeação de fármacos na 

pele 

CORNWELL et al., 1996; 

NARISHETTY E 

PANCHAGNULA,  2004; 

PADUCH et al., 2007 
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Um tratamento específico para a PA e suas complicações ainda não foi 

desenvolvido. Logo, investigações são necessárias na pesquisa de novas abordagens 

terapêuticas. Como os estudos randomizados clínicos de PA possuem limitações, os 

estudos pré-clínicos em animais são importantes (CHAN; LEUNG, 2007). 

A incidência da pancreatite aguda e a morbimortalidade associada à doença 

demandam atenção sobre o problema. A patogênese multifatorial e a interação entre 

mediadores inflamatórios e espécies reativas de oxigênio contribuem para a 

amplificação da cascata inflamatória não controlada, a ocorrência da síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica e síndrome da falência múltipla de órgãos 

(BAKOYIANNIS et al., 2010). Até o momento não há um tratamento eficaz para a 

doença, os objetivos da terapêutica clínica incluem o controle da dor, medidas de 

suporte, suprir necessidades nutricionais, monitorar as complicações e prevenir a 

infecção e a necrose pancreática (CARROLL et al., 2007).  

Plantas medicinais e seus princípios ativos que possuem atividade 

antiinflamatória e/ou antioxidante demonstraram ação protetora em modelos animais de 

pancreatite, onde podemos citar como exemplos o Gingko biloba (Egb761) (ZEYBEK 

et al., 2003), Taraxacum officinale (SEO et al., 2005), Hypericum perforatum 

(GENOVESE et al., 2006), Emblica officinalis (THORAT et al., 1995), Gardenia 

jasminides (JUNG et al., 2008), resveratrol (LAWINSKi et al., 2005; SZABOLCS et 

al., 2006b), ácido beta-ursólico (JEDINÁK et al., 2006), alfa-pineno (BAE et al., 2012), 

piperina (BAE et al., 2011), quercetina (CARVALHO et al., 2010) e α,β-amirina 

(MELO et al., 2011). A maioria destas plantas medicinais possui um número de 

diferentes substâncias ativas, ou um composto isolado com múltiplos mecanismos de 

ação, o que pode ser vantajoso para a terapia da pancreatite.  

Estudos anteriores demonstraram que o 1,8-cineol possui uma série de 

atividades biológicas, dentre elas, atividade imunomodulatória (CIFTCI; TANYILDIZI;  

GODEKMERDAN, 2011), antiinflamatória e analgésica (SANTOS;  RAO, 2000; 

SANTOS et al., 2001; SANTOS et al., 2004; LIAPI et al., 2007; HABTEMARIAM, 

2000), gastroprotetora (SANTOS;  RAO, 2001) e hepatoprotetora (PINTO et al., 2009). 

Deste modo, é provável que este composto também possa apresentar relevante atividade 
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antiinflamatória na pancreatite experimental, modelo utilizado para estudar drogas com 

possível atividade na pancreatite aguda humana.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Avaliar a atividades antiinflamatória e antioxidante do 1,8-cineol no modelo 

experimental de pancreatite aguda induzida por ceruleína em camundongos.  

 

3.2 Específicos 

Avaliar o efeito do 1,8-cineol sobre os parâmetros séricos de enzimas (amilase 

e lipase) e citocinas (TNF-α, IL1-β, IL-6 e IL-10). 

Avaliar o efeito do 1,8-cineol sobre os parâmetros pancreáticos de edema, 

atividade de mieloperoxidase pancreática e pulmonar, grupos sulfidrílicos não protéicos 

(NP-SH), peroxidação lipídica (TBARS) e NF- κB (imunohistoquímica). 

Avaliar o efeito do 1,8-cineol sobre as alterações histopatológicas do pâncreas 

de camundongos. 
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4   MATERIAIS 

 

4.1  1,8-cineol 

O 1,8-cineol foi obtido da Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich Chemical 

Company, St. Louis, MO, USA).  

 

4.2  Animais 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss, adultos, machos, pesando 

entre 25-30 gramas, provenientes do Biotério Central da UFC. Os animais foram 

mantidos em caixas de polipropileno, à temperatura média de 25 ± 2°C, em ciclos de 

claro-escuro de 12/12 h, recebendo ração padrão e água à vontade. Os animais 

permaneceram em jejum de sólidos 12h antes do início dos experimentos. O protocolo 

experimental foi submetido e aprovado pela CEPA (Comissão de Ética em Pesquisa 

Animal) desta Universidade (protocolo número 30/12). 
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4.3  Drogas e reagentes 

 

Produto 

 

Origem  

1,8-cineol 

Ácido ditio bis-2-nitrobenzóico (DTNB)                                                     

Sigma-Aldrich, USA 

Sigma-Aldrich, USA 

Ácido etilenodiaminotetracético                                                                       Sigma-Aldrich, USA 

Ácido perclórico                                                                                          Cinética, Brasil 

Ácido tiobarbitúrico Sigma-Aldrich, USA 

Ácido tricloroacético      

Anticorpo primário anti-NFκB anti-mouse                                                                                    

Sigma-Aldrich, USA 

Santa Cruz Biotechnology, CA 

Brometo de hexadecilmetilamônio Sigma-Aldrich, USA 

Ceruleína Sigma-Aldrich, USA 

Diidrocloreto de N-1-(naftil)  Sigma-Aldrich, Brasil 

Diidrocloreto de o-dianisidine Sigma-Aldrich, USA 

EnVision™ FLEX, High pH K8010 kit 

EnVision™ FLEX Antibody Diluent K8006 

Etilenodiamina 

Formaldeído P.A. 

Kit para determinação de Amilase 

Kit para determinação de lipase  

Kit comercial para determinação de IL-10 

DakoCytomation , USA 

DakoCytomation , USA 

Sigma-Aldrich, USA 

Sigma-Aldrich, USA 

Labtest, Brasil 

Bioclin, Brasil 

Quantikine®, R&D Systems, USA 

Kit comercial para determinação de IL-1β 

Kit comercial para determinação de IL-6 

BioLegend, Inc, CA 

Quantikine®, R&D Systems, USA 

Kit comercial para determinação de TNF- Quantikine®, R&D Systems, USA 

Talidomida 

Tween 80  

 

FUNED, Brasil 

Sigma, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



44 
 

4.4  Equipamentos 

 

Equipamento Origem 

 

Balança para animais (mod. MF-6) Filizola, Brasil 

Balança analítica (mod. AX-200) 

Banho-maria 

Shimadzu, Japão 

Centrífuga refrigerada (0206281) Cientec CT 5500 DR 

Espectrofotômetro RA-50 Bayer 

Leitor de placas (mod. DTX 880) ASYS UVM-340 

Material cirúrgico - 

Micropipetas Biohit 

Micrótomo - 

Microscópio óptico Nikon 

Pipetas automáticas Gilson 
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5   MÉTODOS 

 

5.1  Pancreatite aguda induzida por ceruleína 

Camundongos (n = 8 por grupo) foram tratados oralmente com o veículo 

(2% Tween 80 em solução salina, 10 ml/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) ou 

talidomida (200 mg/kg) 1h antes da administração intraperitoneal de ceruleína (5 doses 

de 50 µg/kg, em salina, com intervalo de 1 hora entre as doses) (MALLEO et al., 2008). 

Um grupo que recebeu apenas salina, i.p., também foi incluído no estudo. Seis horas 

após a última administração da ceruleína, os camundongos foram levemente sedados 

com éter e amostras de sangue foram coletadas pelo plexo retro-orbital e posteriormente 

os animais foram sacrificados, por deslocamento cervical, para a retirada do pâncreas e 

pulmões. Em seguida foram determinados os parâmetros que compõem os objetivos 

experimentais deste estudo. 

 

5.2  Determinação de amilase e lipase séricas 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 g por 10 min a 4° C. As 

determinações da amilase e lipase séricas foram realizadas por método colorimétrico 

usando kit comercial para a determinação de amilase (Labtest
®

) e de lipase (Bioclin
®

). 

As análises foram realizadas de acordo com as instruções do fabricante.  

 

5.3  Determinação sérica de TNFα, IL-1β, IL-6 e IL-10 

Amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 g durante 10 min a 4° C. Os 

níveis de IL-1β (BioLegend, Inc, CA), TNFα, IL-6 e IL-10 (Quantikine®, R&D 

Systems, USA) foram medidos no sobrenadante através da utilização de kit comercial 

para a determinação destas citocinas por ELISA, de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

5.4  Determinação do grau de edema pancreático 

A relação entre o peso do pâncreas (mg) e o peso corpóreo do animal (g) foi 

utilizada para a determinação de edema pancreático (mg/g) (SZABOLCS et al., 2006a). 
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5.5  Avaliação histológica 

Amostras dos pâncreas, retiradas 6 horas após a última injeção de ceruleína, 

foram fixadas em formol a 10%, embebidas em parafina por métodos padronizados, 

cortados em seções de 5 mm, com auxílio de um micrótomo, corados com 

hematoxilina-eosina e avaliadas sob microscopia pela Profa. Dra. Gerly Anne de Castro 

Brito, de forma duplo-cego.  

As alterações morfológicas características de pancreatite avaliadas foram 

edema, infiltrado de células inflamatórias, vacuolização, necrose e hemorragia. O grau 

de edema foi determinado utilizando uma escala de 0 a 3 (0= ausente, 1 = edema 

interlobular, 2= edema interlobular e moderado edema intralobular, e 3 = edema 

interlobular e severo edema intralobular), a presença de infiltrado inflamatório foi 

também analisada obedecendo a uma grade de 0 a 3 (0= ausente 1= infiltração 

perivascular escassa, 2= moderada infiltração perivascular e escassa infiltração difusa, e 

3 = abundante infiltração difusa), O grau de vacuolização foi baseado na porcentagem 

apropriada de células acinares envolvidas: 0= ausente, 1= menos do que 25%, 2= entre 

25 e 50%, e 3= mais do que 50% das células acinares (DEMBINSKI et al., 2008). 

 

5.6  Determinação da atividade da mieloperoxidase  

Amostras de pâncreas e do pulmão direito foram pesadas, congeladas em 

nitrogênio líquido e homogeneizadas em uma solução de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio 0,5% em tampão fosfato 50 mM (HTAB, pH 6). As amostras 

foram então centrifugadas (40000 g, por 15 min, 4°C) para remover o material 

insolúvel. A mieloperoxidase presente no sobrenadante (0,1 mL) foi analisada por 

espectrofotometro após adição de 2,9 mL de tampão fosfato (50 mM, pH 6,0) contendo 

0,167 mg/mL de hidrocloreto de o-dianisidina e 0,0005% de peróxido de hidrogênio. A 

absorbância a 460 nm foi medida nos tempos de 0 e 5 min (BRADLEY et al., 1982). A 

diferença entre os valores de absorbância basal e de 5 min. foi considerada para o 

cálculo das unidades de MPO (U) baseado na equação da reta de uma curva padrão de 

MPO. Os resultados foram expressos como U de MPO por mg de tecido. 

 

5.7  Determinação de grupos sulfidrílicos não-protéicos  

Amostras dos pâncreas foram pesadas e homogeneizadas com EDTA 0,02M 

gelado, para preparação do homogenato a 10%. Em seguida, foi adicionada a uma 



47 
 

alíquota de 1 mL do homogenato, 0,8 mL de água destilada e 0,2  mL de ácido 

tricloroacético 50%. As amostras foram centrifugadas a 3000g por 15 min., sendo 1 mL 

do sobrenadante reunido a 2 mL de tampão Tris (0,4 M, pH 8,9) e 50 μL de DTNB 0,01 

M. A absorbância foi medida dentro de 5 min. a 412 nm. A concentração de grupos 

sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) foi calculada através de uma curva padrão de 

glutationa reduzida (GSH) e os resultados expressos em μg de NP-SH/g de tecido 

(SEDLAK;  LINDSAY, 1968). 

 

5.8  Determinação da peroxidação lipídica 

A peroxidação lipídica no pâncreas foi avaliada indiretamente por 

determinação do malondialdeído (MDA), através o teste das substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (AGAR et al., 1999). A amostra de tecido pancreático foi 

homogeneizada em tampão KCl 10% (pH 7,4) para preparação do homogenato a 10%. 

O homogenato (250 μL) foi incubado em banho-maria a 37ºC por 1h. Após a incubação, 

adicionou-se 400 μL de ácido perclórico 35% e as amostras foram centrifugadas a 

40000 g por 10 min. Ao sobrenadante (600 μL) foram adicionados 200 μL de ácido 

tiobarbitúrico 1,2%. A mistura foi levada a banho maria a 95-100ºC por 30 min. Em 

seguida, a solução foi retirada e colocada à temperatura ambiente. A leitura da 

absorbância foi realizada a 532 nm. A curva padrão foi obtida usando 1,1,3,3-

tetrametoxipropano. Os resultados foram expressos como nanomoles de MDA por 

grama de tecido (nmol/g tecido). 

 

5.9. Estudo imunohistoquímico para a determinação de NF-κB 

A análise imunohistoquímica da expressão de NF-kB foi realizada 

utilizando kit EnVision FLEX ™, hight pH, (Código K8010, Dako, Glostrup, 

Dinamarca) de acordo com as instruções do fabricante. Secções do pâncreas (4 µm) 

foram transferidas para lâminas silanizadas. Os cortes foram desparafinizados e 

reidratados através de banhos graduados de álcool e xileno. As lâminas foram imersas 

em solução de recuperação pré-aquecida (95 - 99 ° C) (EnVision ™ FLEX, Dako, 

Glostrup, Dinamarca), em banho-maria, durante 30 min. A peroxidase endógena foi 

bloqueada com peroxidase-Blocking Reagent (EnVision ™ FLEX, Dako, Glostrup, 

Dinamarca), durante 10 min, e as ligações não específicas foram bloqueadas com soro 

de cabra (1:200 em PBS) durante 45 min. As lâminas foram incubadas com anticorpo 
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primário de coelho anti-NF-kB de subunidade p50 (Santa Cruz Biotechnology, Santa 

Cruz, CA, EUA), diluído a 1: 200 em diluente de anticorpo (EnVision ™ FLEX, Dako, 

Glostrup, Dinamarca) durante 60 min e em seguida, incubadas com polímero anticorpo 

secundário HRP (EnVision ™ FLEX, Dako, Glostrup, Dinamarca) durante 30 min. As 

secções foram coradas com cromógeno 3,3 '-diaminobenzidina (DAB) (EnVision ™ 

FLEX, Dako, Glostrup, Dinamarca) e contrastadas com verde de metila. As lâminas 

foram montadas e avaliadas qualitativamente de acordo com a intensidade da coloração 

observada.  

 

5.10. Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. (erro padrão da 

média). Para a comparação múltipla dos dados paramétricos foi utilizado a Análise de 

Variância (ANOVA) e o nível de significância entre os grupos foi determinado pelo 

teste de Student Newman Keul. 

Para as análises histológicas os valores foram expressos como a mediana 

dos escores, acompanhado pelos valores de mínimo e máximo. Para comparação 

múltipla dos dados não paramétricos foi utilizado o Teste de Kruskal Wallis e o nível de 

significância entre os grupos foi determinado pelo teste de Dunn. 

O valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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6   RESULTADOS 

 

6.1  Efeito do 1,8-cineol sobre a atividade da amilase  

O 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg v.o.) reduziu  significativamente o 

aumento da atividade da amilase sérica promovido por ceruleína,  de 7298 ± 213,50 

U/dL (veículo) para 6276 ± 379,90; 6076 ± 274,20 e 5768 ± 306,40 U/dL, 

respectivamente, representando uma redução de 14, 16 e 21% (Figura 2). A talidomida 

(200 mg/kg, v.o.), usada como controle positivo, reduziu significativamente a atividade 

de amilase sérica (5973 ± 236,50 U/dL) quando comparado ao grupo veículo, 

representando uma redução de 18%. 

 

FIGURA 2- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre a atividade da amilase em 

resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. dos níveis de amilase 

(U/dL). Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs salina; 

b
p<0,05 vs veículo 

(ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.2  Efeito do 1,8-cineol sobre a atividade da lipase 

A atividade da lipase diminuiu significativamente nos grupos tratados com 

1,8-cineol nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, v.o., para 504,70 ± 56,64; 519,60 ± 

95,29; 577,20 ± 86,47 U/L, respectivamente, em relação ao grupo veículo (1002 ± 

159,10 U/L), representando uma redução de 49, 48 e 42%. A talidomida (200 mg/kg, 

v.o.), usada como controle positivo, reduziu significativamente a atividade de lipase 

sérica (599 ± 77,42 U/L) quando comparado ao grupo veículo (1002 ± 159,10 U/L), 

correspondendo a uma inibição de 40% da sua atividade. 

 

 

FIGURA 3- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre a atividade da lipase em 

resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1 h de intervalo). Um grupo de animais que recebeu apenas 

salina i.p. foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. dos níveis 

de lipase (U/L). Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs salina 

b
p<0,05 vs 

veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.3  Efeito do 1,8-cineol sobre os níveis séricos de TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-10 

O 1,8-cineol nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg v.o. reduziu 

significativamente (p<0,05) os níveis de TNF-α de 66,48 ± 8,31 pg/mL (veículo) para 

35,30 ± 8,78; 22,48 ± 6,82 e 36,84 ± 7,16 pg/mL (redução de 47; 66 e 44%)  

respectivamente. Talidomida (200 mg/kg, v.o.) reduziu significativamente (p<0,01) os 

níveis séricos de TNF-α para 30,76 ± 7,40 pg/mL mostrando uma redução de 54% 

quando comparado ao veiculo (Figura 4A). 

A administração de 1,8-cineol, nas doses 100, 200 e 400 mg/kg, v.o., 

reduziu significativamente, os níveis séricos de IL1-β de 34,60 ± 4,10 pg/ml (veículo) 

para 16,39 ± 4,90; 19,07 ± 4,24 e 11,24 ± 3,60 pg/ml (redução de 53; 45 e 67%), 

respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.), também demonstrou redução 

significativa dos níveis séricos de TNF-α (15,67 ± 3,92 pg/ml) em relação ao grupo 

veículo, com redução de 55% (Figura 4B). 

O 1,8-cineol nas doses 100, 200 e 400 mg/kg v.o. reduziu significativamente 

(p<0,001) os níveis de IL-6 de 16,21 ± 1,27 pg/ml (veículo) para 8,17 ± 1,39; 9,69 ± 

0,77 e 9,51± 0,94 pg/mL (redução de 49; 40 e 41%), respectivamente. Talidomida (200 

mg/kg, v.o.) reduziu significativamente (p<0,001) os níveis de IL-6 séricos para 6,30 ± 

1,35 pg/mL (redução de 61%) (Figura 4C). 

A administração de 1,8-cineol nas doses 100, 200 e 400 mg/kg, v.o., 

aumentou significativamente, os níveis séricos de IL-10 de 13,23 ± 0,88 pg/ml (veículo) 

para 20,10 ± 2,71; 18,74 ± 1,22 e 24,52 ± 1,39 pg/ml (aumento de 34; 29 e 46%), 

respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.) também demonstrou resultados 

significativos, com aumento de 28% nos níveis de IL-10 (18,58 ± 1,33 pg/ml) em 

relação ao grupo veículo (Figura 4D). 
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FIGURA 4- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre os níveis séricos de TNF-α (A), 

IL-1β (B), IL-6 (C) e IL-10 (D) em resposta a administração de ceruleína em 

camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. dos níveis séricos de 

TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-10 (pg/mL). Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs 

salina; 
b
p<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.4  Efeito do 1,8-cineol na determinação do edema pancreático 

O 1,8-cineol apenas nas doses de 200 e 400 mg/kg v.o., reduziu 

significativamente o edema de 6,78 ± 0,31 mg/g para 4,90 ± 0,18 e 5,60 ± 0,28 mg/g 

(27 e 17%) respectivamente. Talidomida também reduziu significativamente o edema 

para 5,56 ± 0,21, demostrando uma redução de 18%. 

 

FIGURA 5- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre o edema pancreático em 

resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. da relação entre o peso 

do pâncreas e o peso do animal. Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs 

salina; 
b
p<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

6.5  Avaliação histológica do pâncreas 

A Figura 10 e a Tabela 3 demonstram o efeito do 1,8-cineol e da talidomida 

sobre as alterações morfológicas observadas no tecido pancreático (1: edema; 2: 

vacuolização; 3: infiltrado inflamatório e 4: necrose) em resposta à administração de 

ceruleína em camundongos. 1,8-cineol (200 mg/kg, v.o.) e talidomida (200 mg/kg, v.o.) 

reduziram significativamente as alterações histológicas observadas. 

 

 

ão de ceruleína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: edema; 2: vacuolização; 3: infiltrado inflamatório e 4: necrose. Veículo (2% 

Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (200 mg/kg, v.o.) e talidomida (TAL, 

200mg/kg) foram administrados 1 hora antes da administração ceruleína (5 x 50 µg/kg, 

i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. foi incluído no estudo.  

A: grupo veículo, mostrando uma arquitetura normal; B: veículo + ceruleína, mostrando 

desorganização da arquitetura pancreática, com vacuolização das células acinares, 

grande área de necrose das células acinares e infiltrado de células inflamatórias; C: 1,8-

cineol + ceruleína e D: talidomida + ceruleína, mostrando proteção dos danos 

histológicos do pâncreas induzidos por ceruleína. Hematoxilina-Eosina (aumento 400 

X). 

  

1 

3 

2 
4 A B 

C D 

FIGURA 6- Fotomicrografia representativa do tecido pancreático de camundongos . 
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TABELA 1- Efeitos do tratamento com 1,8-cineol e talidomida sobre as alterações 

morfológicas observadas no pâncreas em resposta à administração de ceruleína em 

camundongos. 

Grupo Edema 

 

(0-3) 

Infiltrado 

Inflamatório 

(0-3) 

Vacuolização 

Acinar 

(0-3) 

Necrose 

 

(0-3) 

     

Veículo 0  (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 

Ceruleína 2,87 (2-3)
a
  2,75 (2-3)

a
  2,87 (2-3)

a
 2,62 (2-3)

a 

1,8-cineol (200 mg/kg) 0,25 (0-1)
b 

0,25 (0-1)
b
  0,75 (0-1)

b
 
 

0,37 (0-1)
b 

Talidomida(200 mg/kg) 0,50 (0-1)
b
 0,63 (0-1)

b
  0,87 (0-2)

b 
0,62 (0-1)

b 

     

Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg); 1,8-cineol (200 mg/kg, v.o.) e 

talidomida (200mg/kg, v.o.) foram administrados 1h antes da administração de 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1 h de intervalo). Um grupo que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a mediana dos escores, mostrando os 

valores mínimo e máximo. Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs salina; 

b
p<0,05 vs ceruleína (Teste de Kruskal Wallis e Teste de Dunn). 
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6.6  Efeito do 1,8-cineol sobre a mieloperoxidase pancreática  

O 1,8-cineol nas doses 100, 200 e 400 mg/kg v.o. reduziu de maneira 

significativa (p<0,05) o aumento da atividade de MPO induzida pela administração de 

ceruleína de 0,27 ± 0,05 U/mg para 0,16 ± 0,03; 0,12 ± 0,04 e 0,06 ± 0,02 U/mg 

(redução de 40; 55 e 78%) respectivamente. Talidomida (200 mg/kg, v.o.) reduziu 

significativamente (p<0,05) a atividade de MPO de 0,27 ± 0,05 U/mg (veículo) para 

0,09 ± 0,02 U/mg, demostrando uma redução de 67% na atividade de MPO pancreática. 

 

FIGURA 7- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre a atividade de mieloperoxidase 

(MPO) no pâncreas em resposta a administração de ceruleina em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. da atividade de MPO 

pancreática. Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs salina; 

b
p<0,05 vs veículo 

(ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.7  Efeito do 1,8-cineol sobre a mieloperoxidase pulmonar 

A administração de 1,8-cineol nas doses 100, 200 e 400 mg/kg de peso, 

reduziu de maneira significativa, os níveis pulmonares de mieloperoxidase (MPO) de 

0,62 ± 0,07 U/mg de tecido (veículo) para 0,36 ± 0,03; 0,34 ± 0,04 e 0,48 ± 0,04 U/mg 

de tecido (redução de 42; 45 e 22%), respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.), 

reduziu significativamente, o aumento da atividade de MPO pulmonar de 0,62 ± 0,07 

U/mg de tecido (veículo) para 0,38 ± 0,04 U/mg de tecido (redução de 38%).   

 

FIGURA 8- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre a atividade de mieloperoxidase 

(MPO) no pulmão em resposta a administração de ceruleina em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. da atividade de MPO 

pulmonar. Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs salina; 

b
p<0,05 vs veículo 

(ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.8  Efeito do 1,8-cineol sobre a peroxidação lipídica 

O 1,8-cineol, nas doses 100, 200 e 400 mg/kg, v.o., e talidomida, na dose de 

200 mg/kg, v.o., reduziram significativamente (p<0,05), os níveis de malondialdeído de 

23,75 ± 1,64 nmol/g de tecido (veículo) para 15,50 ± 1,65; 16,83 ± 2,51; 12,79 ± 1,56 e 

17,88 ± 0,60 nmol/g de tecido (35; 29; 46 e 25%) respectivamente.  

 

FIGURA 9- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre os níveis de malondialdeído 

(MDA) no pâncreas em resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. da quantidade de 

MDA (nmol/g de tecido). Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs salina; 

b
p<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.9  Efeito do 1,8- cineol sobre os grupos sulfidrílicos não-protéicos 

O pré- tratamento com 1,8-cineol nas doses 100, 200 e 400 mg/kg, v.o., foi 

capaz de restaurar, de maneira significativa (62; 63 e 65%, respectivamente), os níveis 

de grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) (8,93 ± 1,28; 9,26 ± 1,02 e 9,79 ± 1,41 

μg/g de tecido, respectivamente) em comparação ao grupo veículo (3,37 ± 0,82 μg/g de 

tecido). A administração de talidomida (200mg/kg, v.o.) também demonstrou efeito 

significativo no reestabelecimento dos níveis de NP-SH (6,74 ± 0,76 μg/g de tecido) em 

relação ao grupo veículo (3,37 ± 0,82 μg/g de tecido).  

 

FIGURA 10- Efeito de 1,8-cineol e talidomida sobre os níveis de NP-SH no 

pâncreas em resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
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Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg, 

v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração 

ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. 

foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. da relação entre os 

níveis de NP-SH (µg/g de tecido). Foram utilizados 8 animais por grupo. 
a
p<0,05 vs 

salina; 
b
p<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.10. Avaliação imunohistoquímica do pâncreas 

A figura 11 demonstra a imunocoloração de NF-kB do pâncreas para 

diferentes tratamentos. No controle normal, o padrão de NF-kB de coloração foi muito 

suave (Fig. 11A). Por outro lado, verificou-se uma coloração de intensidade elevada 

para NF-kB em células acinares, células inflamatórias e vasos sanguíneos do pâncreas 

do grupo ceruleína (Fig. 11B). Já nos animais tratados com 1,8-cineol (200 mg / kg, v.o) 

ou talidomida (200 mg / kg, v.o), a intensidade da imunocoloração observada foi bem 

menor (Fig. 11C e 11D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo (2% Tween 80 em salina, v.o., 10 mL/kg), 1,8-cineol (200 mg/kg, v.o.) e 

talidomida (TAL, 200mg/kg) foram administrados 1h antes da administração ceruleína 

(5 x 50 µg/kg, i.p.; 1/1 h). Um grupo de animais que recebeu apenas salina i.p. foi 

incluído no estudo. A expressão de NF-kB foi mensurada por imunohistoquímica. A: 

grupo veículo, mostrando imunocoloração basal do pâncreas; B: veículo + ceruleína, 

mostrando desorganização da arquitetura das células pancreáticas acinares, com 

vacuolização e necrose de células acinares e infiltrado de células inflamatórias; C: 1,8-

cineol + ceruleína e D: talidomida + ceruleína, apresentando imunocoloração 

semelhante ao grupo controle. 

A B 

C D 

FIGURA 11- Efeito de 1,8-cineol e talidomida na imunoreatividade ao NF-κB em 

resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
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7   DISCUSSÃO 

 

Apesar da relevância clínica e epidemiológica da PA, não existe um 

tratamento eficaz para essa doença. Contudo, pesquisas, utilizando produtos naturais 

como extratos de plantas, flavonóides, terpenos, antraquinonas, dentre outros, têm sido 

realizadas na busca de novas estratégias terapêuticas para a doença. A literatura relata 

que esses compostos apresentam atividade na PA por mecanismos que envolvem 

atenuação de alterações histológicas, diminuição da atividade de MPO, inibição da 

ativação de NF-κB, redução dos níveis séricos de amilase, lipase, IL-6 e TNF-α, dentre 

outros parâmetros (CARVALHO et al., 2010; MELO et al., 2011; KIM, 2011; SEO et 

al., 2011; ABED et al., 2012; BAE et al., 2012; WENHONG et al., 2012). 

O presente estudo demonstrou que o 1,8-cineol atenuou a severidade da PA 

induzida por ceruleína em camundongos. Em particular, foi demonstrado que o pré-

tratamento com 1,8-cineol reduziu a inflamação pancreática e a injúria tecidual 

associada através da redução dos níveis de amilase e lipase séricas, redução da 

infiltração de neutrófilos, redução da peroxidação lipídica, melhora nas alterações 

histológicas, redução da produção de citocinas inflamatórias TNF-, IL-1β e IL-6, 

aumento na produção da citocina antiinflamatória IL-10 e redução da expressão de NF-

B.  

A indução da pancreatite aguda por ceruleína é um modelo de 

experimentação pré-clínica já bastante estudado e fundamentado pela literatura existente 

para o estudo de drogas que possam atuar na pancreatite. A ceruleína, análogo da 

colecistocinina (CCK), induz pancreatite aguda em camundongos atuando através dos 

receptores de colecistocinina, causando uma estimulação exagerada das células acinares 

seguida por ativação prematura do tripsinogênio e degradação lisossomal de organelas 

intracelulares nos vacúolos autofágicos nas células acinares, assim como por um 

marcado edema intersticial. A ativação do tripsinogênio e de outros zimogênios é 

responsável pela iniciação de uma série de eventos ativados por proteases. As enzimas 

digestivas uma vez ativadas degradam proteínas celulares, incluindo proteínas 

estruturais (como F-actina), o que eventualmente leva a uma autodigestão pancreática 

(CHAN; LEUNG, 2007).  

O modelo de PA induzido por elevadas doses de ceruleína é acompanhado 

por danos ao tecido pancreático, caracterizado por infiltrado de células inflamatórias, 
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vacuolização, depleção dos grânulos de zimogênio, necrose de células acinares e edema, 

assim como mudanças características de parâmetros laboratoriais, tais como, aumento 

de amilase e lipase séricas, aumento da atividade de mieloperoxidase pancreática, 

aumento de citocinas pró-inflamatórias e redução de citocinas antiinflamatórias 

(MALLEO et al., 2007). O fator de transcrição nuclear-B (NF-B), citocinas TNF-, 

IL-1β e IL-6, fator de ativação plaquetária (PAF), neuropeptídeos agindo através do 

receptor NK1, espécies reativas de oxigênio e gás sulfídrico fazem parte na patogênese 

da pancreatite induzida por ceruleína (BHATIA et al., 2005; GRANGER; REMICK, 

2005; CARVALHO et al., 2010; MELO et al., 2011).  

Determinações séricas de amilase e lipase são usadas como marcadores de 

pancreatite, uma vez que seus níveis elevados em pacientes são altamente sugestivos do 

desenvolvimento da doença (DAWRA et al., 2007). Após o início da inflamação 

pancreática, já nas primeiras horas, a amilase e lipase séricas elevam-se. A amilase 

sérica retorna ao padrão de normalidade mais rapidamente que a lipase em até 24 horas. 

Por esse motivo, a lipase é melhor indicadora de pancreatite à amilase em pacientes com 

apresentação tardia da crise pancreática (KOLAR et al., 1984; GOMEZ et al., 2012).  

Estudos prévios com terpenos como alfa-pineno e α,β-amirina reduziram 

consideravelmente o aumento dos níveis de amilase e lipase em modelo de PA induzida 

por ceruleína em camundongos (BAE et al., 2012; MELO et al., 2011).  Os resultados 

do presente trabalho estão em conformidade com estudos anteriores, mostrando que a 

ceruleína (5x50 µg/kg/i.p.) elevou os níveis séricos de amilase e lipase, após 6 horas da 

sua administração, e que o pré-tratamento com 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) foi 

efetivo na atenuação dos níveis séricos dessas enzimas quando administrados oralmente. 

O 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) reduziu em maior percentual a atividade da lipase. 

Talidomida (200 mg/kg), controle positivo utilizado nesse modelo, também foi eficaz na 

redução dos níveis séricos de amilase e lipase (Figuras 2 e 3). 

A pancreatite aguda experimental induzida por doses supramáximas de 

ceruleína promove a secreção das enzimas pancreáticas, degradação lisossômica, 

degradação das organelas intercelulares dos vacúolos autofágicos nas células acinares e 

um marcado edema intersticial (MALLEO et al., 2008; BATCIOGLU et al., 2009; BAE 

et al., 2012). Nossa pesquisa demonstrou que nos grupos previamente tratados com 1,8-

cineol houve uma diminuição significativa no grau de edema pancreático causado pela 

administração de ceruleína, avaliado através do peso úmido do pâncreas, assim como 
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pela avaliação histológica (Figuras 5 e 6), reforçando o efeito anti-inflamatório do 1,8-

cineol. 

Na avaliação histológica do pâncreas, as secções de pâncreas do grupo 

ceruleína revelaram extenso dano tecidual, caracterizado por desorganização 

significativa da arquitetura normal, com elevado grau de edema, vacuolização de células 

acinares, necrose, hemorragia e infiltrado de células inflamatórias, recebendo 

pontuações significativamente altas nos escores (Figura 6B e Tabela 3). O pré - 

tratamento com 1,8-cineol (200 mg / kg) e talidomida (200 mg / kg) reduziu os 

parâmetros analisados e protegeu o pâncreas de danos histológicos induzidos por 

ceruleína. Além disso, as pontuações patológicas totais foram significativamente 

diminuídas nos grupos tratados com 1,8-cineol e talidomida, onde o 1,8-cineol 

presentou melhores resultados (Figuras 6C e 6D e Tabela 3). Os resultados da avaliação 

histológica do pâncreas neste trabalho se assemelham aos resultados de outros terpenos 

e outros compostos naturais anteriormente estudados na pancreatite induzida por 

ceruleína, como o alfa-pineno, a α,β-amirina e a quercetina (BAE et al., 2012; MELO et 

al., 201, CARVALHO et al., 2010). 

Os neutrófilos desempenham um papel crucial no desenvolvimento e 

manifestação da PA. Sua infiltração no tecido inflamado contribui para a inativação de 

antígenos e remodelação do tecido lesado. No entanto, um recrutamento exagerado no 

pâncreas leva a destruição tecidual através da produção de metabólitos reativos do 

oxigênio, mieloperoxidase e citocinas que amplificam a resposta inflamatória 

(GENOVESE et al., 2006). 

O aumento da atividade de mieloperoxidase (MPO) de neutrófilos está 

presente em vários processos patológicos, sendo associado ao aumento do risco de 

estresse oxidativo, como no caso de enfermidades infecciosas, enfermidades 

inflamatórias e na isquemia de reperfusão. A administração de ceruleína resulta em uma 

significativa infiltração de células inflamatórias, predominantemente neutrófilos, a qual 

está correlacionada com o aumento da atividade de MPO tecidual. A inibição da MPO é 

o um indicativo de atividade antiinflamatória (FUJII et al., 2002; BULUT et al., 2011). 

A mieloperoxidase é uma enzima essencial para a função normal de neutrófilos, sendo 

usada como um índice de infiltração neutrofílica dos tecidos já que seus níveis 

aumentam quando os neutrófilos são estimulados. Os resultados aqui demonstrados 

apontam que o 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg), assim como a talidomida (200 

mg/kg), atenuaram a migração de leucócitos polimorfonucleares, avaliada indiretamente 
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através da atividade da MPO pancreática, indicando uma atividade antiinflamatória do 

1,8-cineol na PA (Figura 7). Lee et al. (2008), já haviam demonstrado a atividade anti-

inflamatória do 1,8-cineol, através da diminuição da atividade da mieloperoxidase no 

modelo de colite induzida por TNBS em camundongos, o que corrobora os achados 

deste trabalho. 

A PA é uma doença sistêmica que pode causar alterações no fígado, 

pulmões e rins, levando a disfunção de órgãos distantes e morte (BATCIOGLU et al., 

2009). Acredita-se que a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e 

Síndrome da Disfunção Múltipla de Órgãos (MODS) sejam as principais razões para a 

alta mortalidade na pancreatite aguda grave. Em particular, a lesão aguda do pulmão e a 

síndrome do desconforto respiratório são as complicações mais comuns durante a 

primeira semana após o início da PA e a mortalidade pode chegar a 60%. Atualmente, 

os métodos terapêuticos eficazes na prevenção e tratamento da PA agravada por lesão 

aguda do pulmão são vagos e a patogênese ainda não está totalmente esclarecida 

(HARTWIG et al., 2002; BAI et al., 2007; SURBATOVI´C et al., 2005; LIU et al., 

2005; ZHANG et al., 2009a). O recrutamento de leucócitos para os pulmões 

desempenha um papel central durante a PA complicada por lesão pulmonar. Uma 

variedade de moléculas está envolvida na adesão de células endoteliais, migração 

através do endotélio e acúmulo de leucócitos no pulmão (ZHANG et al., 2009a). A 

pancreatite aguda induzida por ceruleína tem sido utilizada para investigar além dos 

eventos fisiopatológicos, a patogênese relacionada à patologia pulmonar e outras 

manifestações sistêmicas da PA. Assim, também foi realizada nesse estudo a 

determinação de atividade da MPO no pulmão. Observamos que houve um aumento da 

atividade de MPO pulmonar dos animais com PA induzida por ceruleína e que o 1,8-

cineol (100, 200 e 400 mg/kg) e a talidomida (200 mg/kg) são efetivos em reduzir a 

migração de leucócitos polimorfonucleares (Figura 8). Esses dados sugerem uma 

capacidade desta droga de diminuir a gravidade da PA. 

O modelo de pancreatite aguda induzida por ceruleína em ratos está 

associado a um aumento da concentração de radicais de oxigênio e de produtos de 

peroxidação lipídica nas fases iniciais do processo inflamatório (GOUGH et al., 1990; 

DABROWSKI et al., 1988; SCHOENBERG et al., 1989). Portanto, espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio apresentam um papel importante no desenvolvimento da PA 

induzida por ceruleína (ESREFOĞLU et al., 2006).  
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Uma vez produzidos, os radicais livres de oxigênio iniciam a peroxidação 

lipídica através da remoção de um átomo de hidrogênio a partir de ácidos graxos poli-

insaturados, com a subsequente formação de hidroperóxidos. Como resultado destas 

reações, a integridade e a fluidez da membrana celular são afetadas, levando à 

desintegração da célula e estimulando o metabolismo do ácido araquidônico, com o 

aumento de prostaglandinas, tromboxano e leucotrienos, reforçando o acúmulo e 

aderência de neutrófilos e plaquetas na parede capilar, deste modo comprometendo a 

integridade da microcirculação resultando em diminuição da perfusão e aumento da 

permeabilidade capilar e transudação de fluidos (GENOVESE et al., 2006; BULUT et 

al., 2011). A infiltração e ativação neutrofílica no pâncreas resultam na produção de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, além da secreção de proteases, como elastase 

e MPO, que são lesivas para as células acinares (GENOVESE et al., 2006). 

O Malondialdeído (MDA), produto de degradação da peroxidação lipídica, é 

produzido quando os radicais livres de oxigênio se ligam aos ácidos graxos insaturados 

das biomembranas. Portanto, os níveis de MDA refletem indiretamente no grau de 

peroxidação lipídica nos tecidos. O nível de MDA é frequentemente utilizado como um 

indicador de oxidação e um marcador de dano para a peroxidação lipídica induzida por 

radicais livres (JHA et al., 2012).No presente estudo, foi observado que a ceruleína 

induziu o estresse oxidativo, como comprovado pela formação aumentada de MDA no 

pâncreas, um indicador de peroxidação lipídica. O 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) e a 

talidomida (200 mg/kg) apresentaram efeitos benéficos em relação à lipoperoxidação, 

evidenciados pela redução da formação de malondialdeído (Figura 9). Os resultados do 

estudo em questão correlacionam-se com estudos anteriores. Ciftci et al. (2011) 

demonstraram as propriedades antioxidantes do 1,8-cineol, através da redução da 

formação de malondialdeído em fígado de ratos em modelo de estresse oxidativo 

induzido por TCDD (2,3,7,8-Tetracholorodibenzo-p-dioxin). A Rosmarinus officinalis 

L. é uma planta rica em 1,8-cineol, que tem comprovada ação antioxidante através de 

diminuição da peroxidação lipídica (BERETTA et al., 2011). 

A glutationa reduzida (GSH), o principal grupo sulfidrila não proteico 

intracelular, desempenha um papel importante na manutenção de proteínas celulares e 

lipídios no seu estado funcional, além de fornecer uma proteção importante ao participar 

dos sistemas de defesa celular contra danos oxidativos (ROSS, 1988). A GSH é 

produzida no fígado e seus níveis podem estar alterados em diversas situações, pois 

participa de inúmeros processos enzimáticos intra e intercelulares, destacando a redução 
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do H2O2 até água e oxigênio. Pode ser oxidada durante a reação de redução do H2O2 e 

formar a glutationa oxidada (GSSG), através da ação da enzima glutationa peroxidase 

(GPx), podendo retornar a forma reduzida (GSH) pela ação de outra enzima, a 

glutationa redutase (GRd). A redução da GSH e o aumento na relação GSSG/GSH são 

índices que demonstram que EROS são geradas em quantidades acima dos valores 

basais (DIAS, 2005). 

De acordo com estudos anteriores, que relataram uma diminuição acentuada 

e precoce da GSH nos tecidos pancreáticos após a administração de ceruleína 

(LUTHEN; NIEDERAU; GRENDELL, 1995), no presente estudo verificou-se que os 

níveis de GSH foram exauridos, no entanto, o pré-tratamento com 1,8-cineol (100, 200 

e 400 mg/kg) e talidomida (200 mg/kg) preservou a GSH tecidual, reduzindo a 

gravidade da pancreatite (Figura 10). Considerando a relação entre GSH e os efeitos 

deletérios do estresse oxidativo, os agentes que atuam como antioxidantes capazes de 

reverter a depleção de GSH, podem ajudar a limitar os danos oxidativos na pancreatite 

aguda (OZKAN et al., 2012). Salvia officinalis, rica em 1,8-cineol, demonstrou 

atividade antioxidante na toxicidade induzida por t-BHP em hepatócitos isolados de 

ratos, através da manutenção dos níveis de GSH nos hepatócitos (LIMA et al. 2004). 

A observação de que o 1,8-cineol atenua o estresse oxidativo no modelo de 

PA induzida por ceruleína, pela supressão de MDA em conjunto com a redução do 

recrutamento de neutrófilos, determinado indiretamente pela atividade de MPO, reforça 

a hipótese de uma atividade antioxidante para o composto em questão. Atividade, essa, 

consistente com o que a literatura relata para conhecidas substâncias antioxidantes, tais 

como: melatonina, N-acetilcisteína e ácido ascórbico, que apresentam efeitos 

promissores no modelo de PA induzida por ceruleína (BARLAS et al., 2004; 

JAWOREK et al., 2003; GOMEZ-CAMBRONERO et al., 2000). 

Após a lesão das células acinares, ocorre síntese e liberação de citocinas e 

quimiocinas, resultando no recrutamento de células inflamatórias como neutrófilos e 

macrófagos. O recrutamento e a ativação de diferentes células inflamatórias conduzem a 

uma nova lesão nas células acinares e provoca uma elevação de diversos mediadores 

pró-inflamatórios como TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6 e outras quimiocinas (DAVIES,1997; 

MAKHIJA et al., 2002). O envolvimento de TNF-α e IL-1 na gravidade da PA foi 

demonstrado em estudos experimentais utilizando animais “knockouts” para receptores 

dessas citocinas (BATCIOGLU et al., 2009). As citocinas TNF-, IL-1 e IL-6 estão 

elevadas na pancreatite experimental assim como na pancretite em humanos 
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(NORMAN et al., 1997). O TNF- exerce um papel chave na pancreatite aguda severa 

agindo desde o inicio de curso da doença (MALLEO et al., 2007b). As interleucinas IL-

1 e IL-6 constituem os principais mediadores na síntese de proteínas de fase aguda e 

na transição da resposta inflamatória aguda para a resposta crônica (BAKOYANNIS, 

2010). Neste estudo, os resultados mostram que o pré-tratamento dos camundongos com 

1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) e talidomida (200 mg/kg) diminuiu os níveis séricos 

de TNF-α, alterados pela administração de ceruleína (Figura 4A). Ensaios in vivo e in 

vitro mostram que o TNF-α desempenha um papel inicial na ocorrência e o 

desenvolvimento de lesão histológica no pâncreas e nos órgãos extra pancreáticos na 

pancreatite aguda experimental, sugerindo que o TNF-α pode ser um alvo potencial para 

o tratamento da PA e diferentes estratégias que interferem em sua bioatividade têm sido 

eficazes na diminuição da resposta inflamatória (MALLEO et al., 2007).   

A IL-1β é outra potente citocina pró-inflamatória, que como o TNF-α, 

deriva predominantemente de macrófagos (SCHOLMERICH, 1996). A IL-1β ativa 

neutrófilos, induz supra regulação de moléculas de adesão nos leucócitos e endotélio e 

induz choque em modelos animais. A produção de IL-1β correlaciona-se bem com a 

gravidade da PA (FINK e NORMAN, 1997). Seu envolvimento no processo 

inflamatório é evidenciado pela observação que a administração do antagonista do 

receptor da IL-1β impede a liberação de mediadores pró-inflamatórios, reduzindo a 

gravidade da inflamação e dos danos teciduais (CERANOWICZ, 2009). O mesmo 

mecanismo ocorre na inflamação aguda do pâncreas. Na PA, citocinas pró-inflamatórias 

são produzidas no pâncreas e posteriormente em órgãos distantes, levando ao 

desenvolvimento da síndrome de resposta inflamatória sistêmica e falência múltipla de 

órgãos. Por esta razão, níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias estão bem 

correlacionados com a gravidade da pancreatite aguda (NORMAN et al.,1997; 

CERANOWICZ, 2009). As informações supracitadas revelam a importância da redução 

significativa na concentração sérica de IL-1β nos animais com PA induzida por 

ceruleína tratados previamente com 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) e talidomida 

(200 mg/kg) quando comparados aos animais não tratados (Figura 4B). 

Níveis elevados de IL-6 foram descritos em determinadas condições agudas, 

tais como queimaduras, grandes cirurgias e sepse. Em um pequeno estudo, os níveis 

séricos de IL-6 estavam elevados em pacientes com uma variedade de patologias 

graves, que passaram a desenvolver falência múltipla de órgãos (BHATIA et al., 2000). 

A IL-6 é importante na PA não somente na indução da síntese de proteínas de fase 
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aguda, mas também tem sido usada como um marcador de gravidade e de sepse. A 

indução de IL-6 também está relacionada com a resposta ao estresse oxidativo 

(GRANGER, 2005). Trabalhos prévios mostraram que um significativo aumento da 

atividade de MPO associado ao aumento de IL-6 no pâncreas está associado à iniciação 

do processo inflamatório no pâncreas (SZABOLCS et al., 2006a).  

Estudos prévios com plantas produtoras de 1,8-cineol demonstraram ação 

anti-inflamatória desse óleo essencial pela redução de TNF-, IL-1 e IL-6, ratificando 

os resultados do nosso estudo (TRINH et al., 2011; JUERGENS; STÖBER;  VETTER, 

2008; HART et al., 2000). Os resultados mostram que o pré-tratamento dos 

camundongos com 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) e talidomida (200 mg/kg) 

atenuaram o aumento de IL-6 sérico secundário à administração de ceruleína (Figura 

4C). 

A IL-10 é conhecida por inibir a ativação de macrófagos e células T e por 

diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias na PA (RONGIONE et al., 1997). A 

IL-10 age de várias formas, inibindo a translocação nuclear de NF-kB, aumentando a 

instabilidade pós-transcripção do RNAm de outras citocinas (ex: TNF-α), induzindo 

antagonistas naturais de citocinas (IL-1β ou TNF-α), inibindo a apresentação de 

antigenos do Complexo Principal de Histocompatibilidade de Classe II e induzindo o 

fenótipo Th2 de linfócitos T CD4+ (ZHANG et al., 2007).   

A administração de IL-10 reduziu os níveis de amilase plasmática, o edema 

pancreático, a infiltração inflamatória e a expressão de TNF-α em ratos com PA 

induzida por ceruleína (RONGIONE et al., 1997). Zhang e colaboradores (2004) 

demonstraram num modelo de PA, que os níveis de amilase, lipase e iNOS diminuíram 

significativamente nos grupos tratados com IL-10, assim como a expressão de TGF-β1 e 

a taxa de apoptose também foram altas nos grupos tratados. Portanto, acredita-se que a 

IL-10 não só induz a expressão maciça de TGF-β1, como reduz a geração de iNOS, 

gerando um bloqueio da progressão da PA severa, como também reduz a necrose, 

induzindo a apoptose do pâncreas para controlar o grau de inflamação. Isso indica que a 

administração de IL-10 durante a PA, pode aliviar o grau de pancreatite. Os resultados 

de nossa pesquisa foram coerentes com os dados já relatados na literatura. O grupo que 

recebeu apenas ceruleína demonstrou um decréscimo dos níveis séricos de IL-10, 

enquanto os grupos tratados com 1,8-cineol (100, 200 e 400 mg/kg) e talidomida (200 

mg/kg) demonstraram um aumento significativo nos níveis séricos de IL-10 (Figura 

4D). 
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O Fator nuclear-κB (NF-κB) é um fator de transcrição responsável por 

mediar expressão de genes envolvidos na inflamação, desenvolvimento embrionário, 

lesão e reparação tecidual. O NF- κB é normalmente inativo e localiza-se no citoplasma, 

onde é sequestrado por inibidores de κB. Quando as células são estimuladas por 

citocinas, lipopolissacarídeos ou por espécies reativas de oxigênio, os inibidores de κB 

(IκB) são rapidamente fosforilados e degradados e o NF- κB é ativado. Depois de 

ativado, o NF- κB se transloca para o núcleo e induz a transcrição de genes que 

participam do processo inflamatório, resultando em PA (BALDWIN, 1996; 

RAKONCZAY et al., 2008). Pesquisadores demonstraram que a inibição deste fator de 

transcrição com antioxidantes, anti-inflamatórios ou inibidores de protease reduz a 

severidade da PA (VIRLOS et al., 2004; LETOHA et al., 2005; DONG-WON et al., 

2012).  

Agentes antioxidantes como N-acetilcisteína, raxofelast e ditiocarbamato de 

pirrolidina, são eficientes inibidores da ativação do fator de transcrição NF-kB em 

modelos animais de pancreatite (RAKONCZAY et al., 2008). Em estudos realizados 

com terpenos, observou-se a capacidade dessas substâncias em inibir a ativação do NF-

κB (WENHONG et al., 2012; MELO et al., 2011; ZHOU et al., 2007). Em nosso 

estudo, os resultados mostram que os pré-tratamentos dos camundongos com 1,8-cineol 

(200 mg/kg) e talidomida (200 mg/kg) atenuaram a expressão de NF-κB no tecido 

pancreático, induzido pela administração de ceruleína, provavelmente por uma ação 

antioxidante e consequente supressão de NF-κB (Figura 11). 
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8   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pré-tratamento dos camundongos com 1,8-cineol no modelo de 

pancreatite aguda induzida por ceruleína, reduziu os níveis séricos de amilase e lipase, 

importantes enzimas envolvidas na patogenia da pancreatite aguda, assim como inibiu a 

inflamação pancreática e pulmonar avaliadas através do edema e da migração de 

neutrófilos, medida indiretamente através da MPO e atenuou as alterações histológicas 

pancreáticas (edema, infiltrado inflamatório, vacuolização e necrose) induzidas pela 

ceruleína. 

Outros achados deste estudo foram a redução dos níveis séricos das 

citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-1β e TNF-α e da expressão do fator de transcrição 

NF-κB no tecido pancreático, assim como o aumento dos níveis séricos da citocina 

antiinflamatória IL-10. O efeito protetor do 1,8-cineol na pancreatite aguda induzida por 

ceruleína envolve uma ação antioxidante, comprovada pelo restabelecimento dos níveis 

pancreáticos dos grupos sulfidrílicos-não-protéicos (NP-SH) assim como pela redução 

das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (MDA). 
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9   CONCLUSÕES 

 

O presente estudo fornece evidências de que o 1,8-cineol atenua o 

desenvolvimento da pancreatite aguda induzida por ceruleína através de mecanismos 

antiinflamatórios e antioxidantes, reduzindo a infiltração de neutrófilos, a geração de 

citocinas inflamatórias e aumentando as citocinas antiinflamatórias. No entanto, 

avaliações clínicas e experimentais mais detalhadas ainda são necessárias, a fim de 

facilitar o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o tratamento da 

pancreatite aguda.  
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