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RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO (-)-α-BISABOLOL EM PARÂMETROS DE 

ESTRESSE OXIDATIVO EM CAMUNDONGOS SUBMETIDO AO TRATAMENTO 

AGUDO COM ETANOL ABSOLUTO.  

 

O (-)-α-bisabolol, em doses de 100 e 200 mg/Kg, é um álcool sesquiterpênico comumente 

obtido de Matricaria chamomilla e de espécies do gênero  (Vanillosmopsis), foi testado no 

modelo de lesão gástrica induzida por etanol para a investigação microscópica do efeito 

gastroprotetor dessa droga, da influência da migração de neutrófilos neste efeito, assim como 

envolvimento das enzimas Superóxido dismutase (SOD) e Catalase (Cat). Foram 

quantificadas também a peroxidação lipídica (Substancias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico-

TBARS), e o produto do metabolismo do óxido nítrico (NO), o ânion nitrito. O (-)-α-bisabolol 

foi capaz de diminuir o dano gástrico induzido pelo etanol, parâmetro analisado 

microscopicamente. O (-)-α-bisabolol diminuiu a migração de neutrófilos na mucosa gástrica 

em modelo de úlcera induzida por etanol absoluto em camundongos, quantificado através da 

enzima mieloperoxidase (MPO), presente nos neutrófilos. O (-)-α-bisabolol interagiu com o 

sistema enzimático anti-oxidante diminuindo a atividade da enzima catalase na mucosa 

gástrica, nos animais tratados com etanol absoluto, diminuiu a peroxidação lipídica (TBARS) 

no tecido gástrico em animais submetidos a aplicação de etanol absoluto e foi capaz de 

aumentar a atividade da enzima superóxido dismutase no mesmo tecido. O (-)-α-bisabolol não 

alterou significativamente a quantidade de nitrito no estômago dos animais ulcerados. Desta 

forma, o (-)-α-bisabolol nas doses testadas reduz as lesões gástrica associadas a administração 

de etanol, provavelmente pela redução do estresse oxidativo no estomago, além de reduzir a  

atividade da MPO, contudo se explica a ação gastroprotetora dessa  droga, no entanto a  

redução da atividade enzimática da Catalase  seria  um achado menos importante para 

explicar  a atividade antiulcerogênica verificada.  

 

Palavras-chaves: ulcera gástrica, (-)-α-bisabolol, etanol, estresse oxidativo. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF THE EFFECT OF (-)-α-BISABOLOL IN PARAMETERS OF 

OXIDATIVE STRESS IN MICE SUBMITTED TO ABSOLUTE ETHANOL ACUTE 

TREATMENT.  

 

The (-)-α-bisabolol, at doses of 100 and 200 mg / kg, is an alcohol commonly obtained from 

Matricaria chamomilla and species of the genus (Vanillosmopsis), it was tested in ethanol-

induced gastric injury model for research gastroprotective effect microscopically of this drug, 

the influence of neutrophil migration in this effect, as well as THE involvement of superoxide 

dismutase (SOD) and catalase (Cat) enzymes. It was also quantified the lipid peroxidation 

(Thiobarbituric Acid Reactive Substances-TBARS), and the nitric oxide metabolism product 

(NO), the anion nitrite. The (-)-α-bisabolol was able to decrease ethanol-induced gastric 

damage, parameter microscopically analyzed. The (-)-α-bisabolol decreased neutrophils 

migration to the gastric mucosa in absolute ethanol-induced ulcer model in mice, quantified 

by the myeloperoxidase enzyme (MPO), present in neutrophils. The (-)-α-bisabolol interacted 

with the anti-oxidant enzyme system decreasing the catalase enzyme activity in the gastric 

mucosa in animals treated with absolut ethanol, decreased lipid peroxidation (TBARS) in 

gastric tissue in rats exposed to ethanol and it was able to increase the superoxide dismutase 

activity in the same tissue. The (-)-α-bisabolol did not significantly alter the amount of nitrite 

in the ulcerated animals stomach. Thus, the (-)-α-bisabolol in the doses tested reduced the 

gastric lesions associated with administration of ethanol, probably by reducing oxidative 

stress in the stomach while reducing the activity of MPO, it being explained the 

gastroprotective action of this drug, however the reduction of enzymatic activity of Catalase 

would be a less important finding to explain the antiulcer activity observed it. 

 

Key-words: gastric ulcer, (-)-α-bisabolol, ethanol, oxidative stress 

 

 

 

 

  



 
 

ABREVIATURAS 

 

     

± Mais ou menos 

% Percentagem 

ºC Grau (s) Centígrado (s) 

µg Micrograma 

µM Micromolar 

5-HT 5-hidroxitriptamina (Serotonina) 

AINEs 

ANOVA 

BIS 

Anti-inflamatórios não-esteróides 

Análise de Variância 

(-)-α-bisabolol 

Ca
2+

 Íons cálcio 

Cl
-
 Íons cloreto 

cm Centímetros 

ECL 

EDTA 

E.R.O 

E.P.M 

Células enterocromafins-símiles  

Etilenodiaminotetraacético 

Espécies reativas de oxigênio 

Erro padrão da média 

O.M.S 

et al. 

Organização mundial da saúde  

...e colaboradores 

GMPc 

GR 

adenosina 3’,5’-monofosfato cíclica 

Glutationa redutase 



 
 

GSH 

GSH-px 

GSSG 

Glutationa reduzida 

Glutationa peróxidase 

Glutationa oxidada 

H Hora 

I.B.P 

IL 

i.p. 

Inibidores da bomba de prótons 

Interleucinas 

Intraperitoneal 

IP3 Trifosfato de Inositol 

K
+

ATP 

kg 

Canais de potássio ATP-dependentes 

Quilograma 

L-NAME 

min ou min. 

N
G
 -nitro-L-argenina metil éster 

Minuto 

ml Mililitro 

Na
+ Íons sódio 

NAC 

NO 

NOS 

p 

N-acetil-L-cisteína  

Óxido Nítrico 

Óxido Nítrico Sintase 

Nível de Significância 

PGs 

rpm 

Prostaglandinas 

Rotação por Minuto 

s 

SOD 

Segundo 

superóxido-dismutase 



 
 

SNC 

TNF- α 

Sistema Nervoso Central 

Fator de Necrose Tumoral – α 

v.o. Via oral 

vs Versus 

AMPc 

ATP 

 

adenosina 3’,5’-monofosfato cíclica 

Trifosfato de adenosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Diagrama esquemático do controle fisiológico da secreção ácida pelas 

células parietais 

20 

FIGURA  2. Mucosa gástrica e mecanismos de defesa. 23 

FIGURA 3. Ação das enzimas Superóxido dismutase, Catalase, Glutationa 

pglutationa-s-transferase e glutationa redutase.  

28 

FIGURA  4. Geração de  radicais livres em uma Célula 29 

FIGURA  5. Estrutura quimica (-)-α-bisabolol  31 

FIGURA  6. MATRICARIA CHAMOMILA, uma das principais fontes naturais de 

(-)-α-bisabolol. 

32 

FIGURA  7. Representação esquemática do modelo de úlcera induzida por etanol 

absoluto. 

37 

FIGURA  8. Analise microscópica na mucosa gástrica de camundongos submetidos 

às lesões gástricas induzidas por etanol, pré-tratados com (-)-α-bisabolol.. 

42 

FIGURA  9. Influência do (-)-α-bisabolol sobre a atividade da enzima superóxido 

dismutase no  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

44 

FIGURA 10. Avaliação da atividade catalase no efeito gastroprotetor do  (-)-α-

bisabolol em  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto. 

45 

FIGURA 11. Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) no efeito 

gastroprotetor do  (-)-α-bisabolol(BIS) em  modelo de lesão gástrica induzida por 

etanol absoluto. 

46 

FIGURA 12. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a quantidade de TBARS (MDA) no  

modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto. 

47 

FIGURA 13. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a quantidade de Nitrito no  modelo de 

lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

48 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1.  Drogas e regentes utilizados durante os procedimentos experimentais 35 

TABELA 2. Efeito do Bis100, Bis 200 e NAC nos escores de análise microscópica 

da lesão gástrica induzida por etanol.  

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 18 

1.1 Estomago e secreção ácida   18 

1.2 Mecanismos de defesa da mucosa gástrica 20 

1.3 Ulcera péptica  24 

1.4 Ulcera gástrica induzida por etanol  25 

1.5 Estresse oxidativo  26 

1.6  Sistema de defesa antioxidante  27 

1.7 Espécies reativas derivadas do oxigenio (ERO) e a úlcera gástrica 29 

1.8 Produtos de origem naturais 30 

1.9  (-)-α-bisabolol 31 

2 OBJETIVOS 34 

2.1 Geral 34 

2.2 Específicos 34 

3 MATERIAL E MÉTODOS 35 

3.1 Animais 35 

3.2 Drogras e reagentes 35 

3.3 Atividade antiulcerogênica do (-)-α-bisabolol 36 

3.3.1 Úlcera gástrica induzida por etanol absoluto 36 

3.3.2 Avaliação histopatológica da mucosa gástrica e de camundongos 37 

3.4 Avaliação da atividade antioxidante do (-)-α-bisabolol na mucosa gástrica 38 

3.4.1 Papel da Superóxido Dismutase (SOD) no efeito antioxidante e 

gastroprotetor do (-)-α-bisabolol em modelo de lesão gástrica induzida por 

etanol em camundongos  38 

3.4.2 Papel da Catalase (CAT) no efeito antioxidante e gastroprotetor do (-)-

α-bisabolol em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos 
38 

 3.4.3 Papel da Mieloperoxidase (MPO) no efeito antioxidante e 

gastroprotetor do (-)-α-bisabolol em modelo de lesão gástrica induzida por 

etanol em camundongos 39 



 
 

3.4.4 Papel da lipoperoxidação no efeito antioxidante, gastroprotetor e tecido 

heptico do (-)-α-bisabolol em modelo de lesão gástrica, induzida por etanol 

em camundongos 39 

3.4.5 Dosagem de nitrito na amostra de estômago após lesão induzida por 

etanol em camundongos 40 

3.4.6 Dosagem de proteínas totais na amostra de estômago após lesão 

induzida por etanol em camundongos 41 

3.5 Análise estatística 41 

4 RESULTADOS  42 

4.1 Avaliação histopatologica da mucosa gástrica  42 

4.2 Atividade antioxidante do  (-)-α-bisabolol na mucosa gastrica 43 

4.2.1 Influência do (-)-α-bisabolol sobre a atividade da enzima superóxido 

dismutase no  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 
43 

4.2.2 Avaliação da atividade catalase no efeito gastroprotetor do  (-)-α-

bisabolol em  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 
44 

4.2.3 Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) no efeito 

gastroprotetor do  (-)-α-bisabolol em  modelo de lesão gástrica induzida por 

etanol absoluto 
45 

4.2.4 Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a quantidade de Substancias Reativas ao 

Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), marcadamente malonildialdeido (MDA), no  

modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 
46 

4.2.5 envolvivmento  da via do oxido nítrico, através da quantificação de 

nitrito no  efeito gastroprotetor do (-)-α-bisabolol 47 

5 DISCUSSÃO 49 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 57 

7 CONCLUSÃO 58 

REFERÊNCIAS 59 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

1 INTRODUÇÂO 

 

1.1 Estomago e secreção ácida  

 

O estômago humano é divido em quatro regiões anatômicas: a cárdia, o fundo, o corpo 

e o antro. A cárdia é a porção estreitada do estômago imediatamente distal que corresponde à 

junção com esôfago.  O fundo constitui a porção do estômago proximal que se estende acima 

do nível da junção gastresofágica. A porção mais distal do órgão demarcado do duodeno pelo 

esfíncter pilórico é denominada antro. Os dois terços restantes do estômago são chamados de 

corpo que corresponde a maior parte do órgão. Internamente sua membrana mucosa é rica em 

pregas, denominadas rugas, que se ramificam e, praticamente desaparecem quando o 

estômago está cheio (HAM, 1991). 

O ácido gástrico quando secretado possui um importante papel no processo de 

absorção de ferro, cálcio e vitamina B12, além de ativar o pepsinogênio secretado pelas 

células principais, facilitar a digestão de proteínas e combater às infecções bacterianas 

(SCHUBERT & PEURA, 2008). No entanto, quando ocorre produção anormalmente de 

ácido, as defesas da mucosa são diminuídas que por sua vez  pode desencadear  lesões 

características das úlceras pépticas (DUBOIS et al., 2004). 

Para regular a secreção de ácido gástrico de acordo com a necessidade fisiológica, as 

células parietais são reguladas por três mecanismos: neurais, com envolvimento 

principalmente de acetilcolina e do peptídeo liberador de gastrina (GRP); hormonais, pela 

ação da gastrina; e de forma parácrina devido à proximidade das células Enterocromafins-

símiles (ECL) que liberam histamina (SHUBERT & PEURA, 2008; MCQUAID, 2005). 

A acetilcolina está envolvida no controle nervoso da secreção acida, a qual age 

diretamente nas células parietais promovendo a estimulação de cálcio intracelular através da 

ativação da enzima fosfolipase C, que por sua vez leva ao aumento de cálcio intracelular 

ativando a proteínas cinases estimulando a secreção de ácidos pela H
+
/K

+
-ATPase, cuja ação é 

mediada por receptores colinérgicos muscarínicos do tipo 3 (MCQUAID, 2005; SCHUBERT 

& SHAMBUREK, 1990). De forma indireta, a acetilcolina se liga a receptores muscarínicos 

do tipo 1 que potencializam a secreção de histamina nas células ECL, além de diminuir a 

secreção de somatoestatina, o principal inibidor da secreção ácida (SCHUBERT & 

SHAMBUREK, 1990). 
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A liberação de gastrina, principal estimulante da secreção ácida durante a ingestão de 

alimentos, pelas células G do antro gástrico, é estimulada por vias múltiplas, incluindo 

ativação do SNC, distensão local e componentes químicos do conteúdo gástrico. Ela se liga 

aos receptores CCK-B nas células parietais e ECL e em ambos os casos estão ligados à 

ativação da enzima  Fosfolipase C e aumento do cálcio intracelular (SACHS; ZENG; PRINZ, 

1997; DUFRESNE; SEVA; FOURMY, 2006). Embora a gastrina possa interagir diretamente 

com as células parietais, a atividade secretória deste hormônio está muito mais estabelecida 

como indutor da produção de histamina nas células ECL.  Nestas células a gastrina aumenta a 

expressão de genes ligados a produção e liberação de histamina. (SHUBERT; PEURA, 2008; 

DUFRESNE; SEVA; FOURMY, 2006).  

A histamina age sobre os receptores do tipo H2, os quais são acoplados a proteína-Gs e 

a adenilato ciclase e dessa forma aumentam a concentração intracelular de 3’,5’-monofosfato 

cíclico de adenosina (AMPc). O AMPc por sua vez, ativa proteína cinases que estimulam a 

secreção de ácido pela H
+
/K

+
-ATPase, ou bomba de prótons (SOLL &.WOLLIN, 1979; 

MCQUAID, 2005). 

A somatostatina age de modo contrário, suprimindo a liberação de gastrina em uma 

alça de retroalimentação negativa. Ela é produzida nas células D do antro e inibe a secreção 

ácida quando o pH luminal está abaixo de 3. A diminuição das células produtoras de 

somatostatina em pacientes com infecção por H. pylori pode contribuir para a produção 

excessiva de gastrina. Essa infecção pode resultar em comprometimento na produção de 

somatostatina pelas células D e, com o decorrer do tempo, em redução da inibição da 

produção de gastrina, resultando em aumento da produção de ácido e redução da produção 

duodenal de bicarbonato. (GOODMAN; GILMAN, 2006). 
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FIGURA 1. Diagrama esquemático do controle fisiológico da secreção ácida pelas células 

parietais. M1 e M3: receptores muscarínicos; ECL: células enterocromafins-símile; ST2: 

receptor de somatostina; H: histamina; H2: receptor de histamina; CCK-B: receptor de 

gastrina-colecistocina-B. adaptado de Mcquaid, 2005. 

Para que as funções e integridade do estomago sejam mantidas em um ambiente com 

fatores potencialmente lesivos (ácido e pepsina) é necessário que os fatores de proteção da 

mucosa gástrica sejam capazes de barrar a ação danosa desses fatores lesivos. 

1.2  Mecanismos de defesa da mucosa gástrica 

 

Os componentes de defesa são os fatores que possibilitam a mucosa gástrica resistir às 

exposições a um amplo espectro de substâncias com variações de pH, osmolaridade e 

temperatura, a agentes com propriedades detergentes e produtos bacterianos capazes de causar 

inflamação local e sistêmica. O gel mucoso contém fosfolipídios que na superfície luminal é 

coberto por um filme de surfactante com fortes propriedades hidrofóbicas. Esse muco é 

composto principalmente de mucina, que se polimeriza para formar a estrutura em gel crucial 

para a aderência e estabilidade da camada de muco. (ALLEN & FLEMSTRO, 2005). O 

bicarbonato (HCO
-
3) é secretado da mucosa gástrica frente a vários estímulos fisiológicos. As 

prostaglandinas (PGs) estão envolvidas na continuidade de sua secreção, assim como a 

presença de ácido gástrico (ALLEN; FLEMSTRO, 2005). A estimulação vagal aumenta a sua 

liberação para o lúmen, enquanto os nervos esplâncnicos adrenérgicos diminuem 

(FÄNDRIKS; JÖNSON, 1990). Os principais fatores agressores são o ácido clorídrico (HCl) 

secretado pelas células parietais, pepsina, sais biliares, motilidade anormal do trato 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22F%C3%A4ndriks%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22J%C3%B6nson%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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gastrintestinal e infecções por microorganismos, Helicobacter pylori, principalmente 

(ADEYEMI et al., 2005; LAINE et al., 2008).  

As principais prostagandinas que estão relacionadas com quase todos os fatores 

defensivos da mucosa gástrica são PGE2 e PGI2. No estomago esses eicosanóides atuam 

principalmente sobre os receptores do tipo E1, acoplados a proteína-G (FOEGH; RAMWELL, 

2005), e estão relacionados ao aumento da secreção de bicarbonato, citoproteção gástrica 

(MATSUDA; LI; YOSHIKAWA, 1999), aumento do fluxo sangüíneo na mucosa lesionada e 

diminuição da motilidade gástrica. Os receptores do tipo E3 e E4 exercem ações importantes 

para proteção gástrica como a inibição da secreção ácida e aumento da secreção de muco 

pelas células epiteliais, respectivamente. Foi também proposto que algumas das ações das 

prostaglandinas, como a vasodilatação, pode ser devido à ativação de canais de K
+

ATP através 

da proteína quinase A (PKA) (EGUCHI et al., 2007). Além disso, as PGs diminuem a 

ativação e aderência de plaquetas e leucócitos ao endotélio vascular (LAINE; TAKEUCHI; 

TARNAWSKI, 2008), e estão ligadas a gastroproteção da colescistocinina em modelos 

experimentais (MERCER; SMITH; MILLER, 1998). Os mecanismos de defesa da mucosa 

gástrica que são estimulados ou facilitados por PGs, são total ou parcialmente abolidos 

quando são utilizadas inibidores da Cicloxigenase (COX).  

O oxido nítrico (NO) é um gás de radical livre estável altamente difundido  sintetizado 

a partir do aminoácido L-arginina em uma reação catalisada pela enzima Óxido Nítrico 

Sintase (NOS). Essa enzima apresenta três isoformas sendo diferenciadas pela localização 

tecidual , pela  dependência de Ca
2+

-Calmodulina e pela sua expressão constitutiva ou não. 

Assim, as enzimas óxido nítrico sintase constitutivas (NOS-c) representadas pelas NOS-

endotélial (NOS-III), presente normalmente no endotélio vascular e plaquetas, e NOS-

neuronal (NOS-I), presente nos neurônios, são normalmente dependente de Ca
2+

 - 

Calmodulina (DUSSE et al., 2003). A NOS-indutível (NOS-II) não é expressa sob condições 

normais, e independe de elevação no cálcio intracelular.  É induzida por citocinas e/ou 

endotoxinas em uma variedade de células, incluindo-se macrófagos, linfócitos T, células 

endoteliais, miócitos, hepatócitos, condriócitos, neutrófilos e plaquetas (MACMICKING et 

al., 1997; DUSSE et al., 2003). 

O óxido nítrico quando gerado se difunde pelo músculo liso vascular e ativa a enzima 

Guanilato Ciclase solúvel, levando ao acúmulo de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), 

principal responsável vela vasodilatação mediada por NO (SHEPHERD, 1991). No trato 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Smith%20GS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Miller%20TA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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gastrointestinal o NO ajuda na prevenção e cura das lesões. Está envolvido na produção de 

muco e bicarbonato, na diminuição da secreção ácida estimulada pela histamina (KATO et 

al., 1998) no aumento do fluxo capilar na mucosa do trato gastrointestinal (GUTH, 1992). 

Age como citoprotetor, anti-inflamatório, e em associação com os efeitos protetores das PGs 

no estômago (BILICI et al., 2002).  

A microcirculação é essencial para que o oxigênio e nutrientes possam atingir as 

células e possa haver remoção de substâncias tóxicas. Os capilares entram na lamina própria e 

se direcionam para atingir as proximidades das células glandulares epiteliais. Na base das 

células epiteliais os capilares convergem para vênulas coletoras (GANNON, 1984). Quando 

ocorre difusão de ácido gástrico do lúmen para a mucosa existe um aumento no fluxo 

sanguíneo para ajudar a remover o ácido das mucosas. As fibras nervosas sensórias sensíveis 

à capsaicina têm um papel importante nesse aspecto ao monitorar o refluxo de ácido e liberar 

mediadores vasodilatadores (GUTH, 1992). Recentemente, evidências experimentais têm 

enfatizado o papel do fluxo sanguíneo e, em particular a microcirculação na patogênese de 

injúrias na mucosa gástrica (MEDEIROS et al., 2008). No entanto, quando ocorre produção 

anormalmente alta de ácido, as defesas da mucosa são debeladas e pode ocorrer lesão 

(DUBOIS et al., 2004). 
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 FIGURA 2. Mucosa gástrica e mecanismos de defesa. Fonte: Adaptado de Laine, Takeuchi e    

Tarnawski (2008) 

 

A isquemia da mucosa, a formação de radicais livres e a cessação da disponibilidade 

de nutrientes teciduais resultam em necrose tecidual que juntamente com a liberação de 

leucotrienos B, atuam como atraentes para leucócitos e macrófagos que liberam fatores pró-

inflamatórios como TNF-α e IL-1, resultando em úlcera gástrica (TARNAWSKI et al., 2005)  

O NO e a PGI2, são  vasodilatadores potentes que  protege a mucosa gástrica de danos 

causados por vasoconstritores como leucotrieno C4, tromboxano A2 e endotelina, além de 

prevenir a aderência de plaquetas e leucócitos ao endotélio microvascular (LAINE, 2002). 
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1.3  Úlcera péptica 

 

As úlceras gástricas agudas podem ser distinguidas de erosões, nas quais existe 

deslocamento epitelial na mucosa mas não há lesão da mucosa muscular. Embora possa 

ocorrer em qualquer região do trato alimentar, os locais mais freqüentes são estomago e 

duodeno. As lesões variam em profundidade desde um mero desprendimento do epitélio 

(erosão) até as lesões mais profundas que envolve toda a espessura da mucosa (ulceração). 

(ROBBINS & COTRAN, 2000). 

A epidemiologia da doença, úlcera péptica esta relacionada com o desequilibrio entre 

o mecanismo de defesa da mucosa gastroduodenal (muco, bicardonato, prostaglandina, oxido 

nítrico) e agentes agressores (acido gástrico e a pepsina). Outros fatores também são capazes 

de alterar a proteção da mucosa gástrica como: fumo, infecção bacteriana (Helicobacter. 

pylori), estresse, deficiência alimentar e uso de anti-inflamatórios não esteróides (AINES), 

podem aumentar a incidência de úlcera gástrica  (ROBBINS & COTRAN, 2000). 

A prevalência e incidência da doença ulcerosa decaíram muito nos últimos anos, 

porém, ela ainda representa um grande problema de saúde. (SONNENBERG & EVERHART, 

1996). A incidência anual desta doença é variável ao redor do mundo. No Japão se estima 

uma taxa de 1 caso por 1000 habitante, enquanto na Noruega esse valor é de 1,5 e na Escócia  

2,7. Nos Estados Unidos, 4.000.000 de pessoas sofrem com esta doença aproximadamente e 

são diagnosticados 500.000 novos casos a cada ano, o que representa um gasto acima de oito 

bilhões de dólares com custos diretos e indiretos (SHRESTHA & LAU, 2007) 

Os AINES antiinflamatórios não- esteriodais e  infeccção por H. pylori (bactéria gran 

negativa) são  principais fatores na patogênese da úlcera péptica, além disso, a bactéria   

ocorre em praticamente todos os pacientes com úlceras duodenais e em cerca de 70% 

daqueles com úlcera gástrica. (ROBBINS & COTRAN, 1999). Este microorganismo possui 

mecanismos que possibilitam neutralizar o ambiente gástrico, a partir da atividade da enzima 

urease que produz a amônia e dióxido de carbono a partir da uréia. O H. pylori possui ainda 

proteases que desmembram as glicoproteínas da camada mucosa e expõem as células 

epiteliais às ações lesivas do ácido e da pepsina (GIBALDI, 1995; COTRAN et al., 2005). 

Paralelo a isto, as células produtoras de somatostatina, inibidor da secreção de gastrina, estão 

diminuídas na infecção por H. pylori o que pode contribuir para a secreção de ácido 

aumentada (HOOGERWERF & PARICHA, 2006). 



25 
 

As investigações sobre a doença péptica gástrica e duodenal tiveram grandes avanços 

nas últimas duas décadas devido à descoberta de várias técnicas que facilitaram o estudo da 

mucosa gástrica (BRZOZOWSKI et al., 2003). Os modelos animais ajudam a compreender os 

processos de formação e mecanismos de defesa envolvidos nas úlceras gástrica e duodenal. 

As lesões na mucosa gástrica podem ser induzidas por diferentes modelos experimentais, e 

cada um com seu próprio mecanismo (SAMONINA et al., 2004). 

  

1.4 Ulcera gástrica induzida por etanol  

 

O álcool é uma substancia mais comumente consumida de modo abusivo no mundo 

sendo responsáveis por enormes despesas médicas e custo sociais. (KATZUNG et al., 2005) 

Administração intragástrica de etanol a camundongos produz lesões na mucosa 

gástrica, que são comumente usadas como estudo da patogênese e terapia das doenças 

ulcerativas em humanos. O etanol penetra rapidamente na mucosa gastroduodenal causando 

danos na membrana, esfoliação de células e erosão. O aumento subseqüente na 

permeabilidade da mucosa, em conjunto com a liberação de produtos vasoativos de 

mastócitos, macrófagos, e outros células sanguíneas podem levar ao dano vascular, necrose e 

formação de úlceras (SZABO, et al., 1985). 

O etanol é capaz de reduzir a concentração de compostos sulfidrilicos não-proteícos 

como a glutationa reduzida no tecido gástrico (PONGPIRIYADACHA et al., 2003). A 

diminuição de GSH e o aumento da peroxidação lipídica são fatores reconhecidos que 

contribuem para o desenvolvimento das lesões gástricas induzida pelo etanol (ZULLYT et al., 

2007). 

As lesões ocorrem predominantemente na parte glandular do estômago com formação 

de leucotrienos C4 (LTC4), ERO´s, produtos secretados pelos mastócitos, diminuição do 

muco e depleção de grupamentos sulfidrílicos, resultando em danos à mucosa gástrica (RAO 

et al., 2004). Este modelo possui fundamental importância para a pesquisa científica no que 

concerne ao fato de podermos avaliar possíveis mecanismos pelos quais as substâncias podem 

atuar promovendo gastroproteção. 

O tratamento da patologia de úlcera péptica  tem como objetivo restabelecer o 

equilíbrio da mucosa gastroduodenal rompido, reduzindo os fatores agressivose aumentando  
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os fatores defensivos locais (VERAS, 2007). A terapia utilizada para o tratamento das úlceras 

gástricas inclui o controle da bactéria H. pylori bem como a inibição da bomba de prótons 

(H+/K+-ATPase), assim como o bloqueio dos receptores da histamina H2, da reversão dos 

danos à mucosa e da inflamação (TOMA et al., 2002). Apesar disso, a doença tem 

demonstrado uma elevada tendência para a recidiva (MARTINS et al., 2005). Muitos 

medicamentos utilizados no tratamento desta doença não são completamente efetivos e muitos 

efeitos adversos acompanham estas drogas, além do alto custo desses medicamentos para o 

paciente (TOMA et al., 2002). 

 

1.5. Estresse oxidativo  

 

O desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a remoção dos mesmos pelo 

sistema de defesa antioxidante é chamada de estresse oxidativo (VANCINI et al., 2005). 

O papel das Espécies Reativas de oxigênio (E.R.O.) na indução de lesão ou morte 

celular é cada vez mais reconhecido. Ânions superóxidos e radicais hidroxila estão envolvidos 

em um grande número de alterações degenerativas, freqüentemente associadas com um 

aumento nos processos de peroxidação e não há  antioxidantes disponíveis para combatê-las  

(TAMAGNO et al., 1998). 

Os danos oxidativos causado pelos radicais livres tem sido implicado na toxicidade de 

numerosos agentes químicos e na patogênese de várias doenças, incluindo doenças como as 

inflamatórias, autoimune cardiopatias, aterosclerose, Alzheimer, Parkinson e entre outras.Sem 

falar que  os danos no DNA causados pelos radicais livres também desempenham um papel 

importante nos processos de mutagênese e carcinogênese (KEHER, 1993) 

 

As células do trato gastrintestinal possuem um sistema de defesa antioxidante capaz de 

evitar a citotoxicidade das E.R.O. através de mecanismos que envolvem a ação de enzimas e 

compostos com potencial de seqüestrar radicais livres. No rol de enzimas envolvidas nessa 

ação estão a superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GSH-px) e catalase (CAT.). 

A mucosa também é protegida por um sistema de “seqüestradores” de E.R.O. como tióis, 

glutationa reduzida (GSH), alfa-tocoferol (vitamina E), vitamina C, carotenóides, metionina e 

taurina, que se ligam aos radicais de oxigênio e impedem as suas ações lesivas. (FESHAREKI 

et al., 2006) 
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1.6 Sistema de defesa antioxidante  

 

Em sistema aeróbicos, é essencial o equilíbrio entre os agentes as E.R.O e o sistema de 

defesa antioxidante. Esses agentes são gerados endogenamente como conseqüência direta do 

metabolismo do oxigênio e também em situações não fisiológicas. Para proteger o organismo 

humano, as células dispõem de sistema de defesa, que incluem enzima como: glutationa 

reduzida (GSH), superoxido dismutase (SOD), catalase, glutationa- peroxidase (GSH-Px) e a 

glutationa redutase ( GSH- Rd). (FERREIRA & MATSUBARA, 1997) 

 

A catalase é uma hemeproteína citoplasmática que catalisa a redução de peróxido de 

hidrogenio em água e oxigênio (SCOTT et al.,1991) essa conversão requer a presença de 

NADPH para que ative os tetrameros das enzimas. A principal fonte  de NADPH é a reação 

catalisada pela enzima glicose - 6-  fosfato desidrogenase (URSNI et al., 1997). A catalase 

pode ser encontrada no cérebro, sangue, medula óssea, mucosa, rim e fígado (FERREIRA & 

MATSUBARA, 1997). 

 

As SOD são metaloenzimas presentes em células aerobicas e é  uma das mais 

importantes enzimas antioxidativas. Elas promovem a dismutação do radical superoxido e 

peróxido de hidrogênio, que é menos  reativo e pode ser degradado por outras enzimas como 

catalase e glutationa peroxidadase (MCCORD &  FRIDOWISSCH, 1969). 

 

As enzimas glutationa peroxidases (GSH-px) são responsáveis pela remoção de 

peroxido de hidrogenio gerado pelas SOD no citosol e mitocôndria e peroxido orgânicos 

(FERREIRA & MATSUBARA, 1997). Essas enzimas catalisam a redução de peróxidos de 

hidrogênio e hidroperóxidos orgânicos em oxigênio e água, tendo como cofator o tripeptídeo 

glutationa reduzida (GSH), formado pelos resíduos cisteína, glicina e ácido glutâmico que 

então é oxidado durante as reações de peróxidação. (LU & HOLMGREEN, 2009). 
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FIGURA 3. Ação das enzimas Superóxido dismutase, Catalase, Glutationa peroxidase, 

glutationa-s-transferase e glutationa redutase. GSH, glutationa reduzida.GSSG, 

Glutationa oxidada. ROOH radicais peroxil.Modificado por Moura Rocha, 2010 

A GSH pode ser considerada um dos agentes de defesa mais importante no sistema 

antioxidante, pois ela promove a proteção celular contra a lesão induzida por agentes como 

íons ferro, oxigênio hiperbárico, radiações ionizantes e luz ultravioleta (FERREIRA & 

MATSUBARA, 1997). Além disso, atua como transportador de reservatório da cisteína e 

participa da detoxificação de agentes químicos e da eliminação de produtos da 

lipoperoxidação e ainda pode ser importante na sítese de DNA, de proteínas e de algumas 

prostaglandinas (SHAN et al.,1990). Esse tripeptídeo é capaz de se ligar rapidamente de 

forma direta e não-enzimática com radicais hidroxilas, e com N2O3 e peroxinitrito impedindo 

que esses interajam com estruturas importantes nas células (GRIFFITH, 1999). Ademais, a 

GSH é cofator da enzima GSH-px e, de forma enzimática, através da ação da glutationa-S-

transferase se liga a compostos eletrofílicos potencialmente lesivos as células. (CNUBBEN et 

al., 2001). (Figura 3) 

Os níveis celulares de GSH são controlados por múltiplos sistemas enzimáticos, como 

a γ-glutamiltranspeptidase (γ-GT), aminoácidos transportadores, glutationa sintetase (GS), 

GSH-px e glutationa redutase (GR), porém, a limitação da reação de síntese de GSH é 

catalisada pela γ-glutamil cisteinil sintetase (γ-GCS) (ISHIKAWA, et al., 1997; WILD & 

MULCAHY, 2000). 

A liberação de radicais livres derivados de oxigênio tem recebido grande atenção 

como provável fator patogênico das lesões da mucosa gástrica associada com estresse de 
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imersão na água, drogas anti-inflamatórias e úlceras induzidas por etanol (BILICI et al., 

2002). Nessas condições, há um desequilíbrio entre a formação e a degradação, através das 

defesas antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas, das E.R.O. que, dessa forma, podem 

exercer ações deletérias sobre o epitélio da mucosa gástrica 

 

1.7   Espécies reativas derivadas do oxigenio (E.R.O.) e a úlcera gastrica  

 

Radical livre são átomos ou moléculas produzidas continuamente durante o processo 

metabólico, contento um ou mais elétrons desemparelhados, ou seja ocupando um orbital 

anatomico ou molecular sozinho isto o torna muito instável, extraordinariamente reativo e 

com uma enorme capacidade para combinar-se inespecificamente com diversas moléculas 

integrantes de estrutura celulares (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000). 

Os radicais livres são gerados nas mitocôndrias ou na membrana e o seu alvo celular 

(proteínas, lipídeos, carboidratos e DNA) está relacionado com o seu sítio de formação 

(ANDERSON, 1996; YU; ANDERSON, 1997). Entre as principais formas reativas de 

oxigênio o O2- apresenta uma baixa capacidade de oxidação, o OH· Mostra uma pequena 

capacidade de difusão e é o mais reativo na indução de lesões nas moléculas celulares, no 

entanto H2O2 não é considerado um radical livre verdadeiro, mas ele é  capaz de atravessar a 

membrana nuclear e induzir danos na molécula de DNA por meio de reações enzimáticas, 

como mostra a FIGURA  (ANDERSON, 1996). 

 

                                                     
FIGURA 4 – Geração de radicais livres em uma Célula. Disponível em: 

http://quimica.fe.usp.br/global/ca8/radica.htm. 

 

 

  

http://quimica.fe.usp.br/global/ca8/radica.htm
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1.8  Produtos de origem naturais  

 

O uso dos produtos naturais iniciou-se há milhares de anos por populações de vários 

países com o intuito de tratar diversas patologias. Eram utilizados pela população como forma 

alternativa ou complementar aos medicamentos sintéticos. No Brasil, o uso das plantas 

medicinais foi disseminado principalmente pela cultura indígena um país rico em diversidade 

cujo território possui cinco principais biomas sendo designados como floresta amazônica, 

cerrado, mata atlântica, pantanal e caatinga. Portanto, é uma rica fonte de produtos 

terapêuticos.No entanto, este potencial para a descoberta de plantas como fonte de novas 

drogas é pobremente explorado ou regulamentado, contrastando com o que ocorre em países 

como Alemanha, Estados Unidos e Canadá (CALIXTO, 2000; RATES, 2001; VEIGA-

JUNIOR, 2008; MELLO, 2006). 

 

O Brasil possui uma farmacopéia popular muito diversa baseada em plantas 

medicinais, resultado de uma miscigenação cultural envolvendo africanos, europeus e 

indígenas, com introdução de espécies exóticas pelos colonizadores e escravos. Como 

conseqüência da grande difusão e utilização das plantas medicinais, as indústrias vêm 

produzindo produtos à base de espécies vegetais, de diversas formas farmacêuticas, que têm 

sido comercializados em farmácias, supermercados e casas de produtos naturais. Contudo, 

não há garantia para a grande maioria desses produtos, quanto a sua eficácia, segurança e 

qualidade. A segurança e a eficácia dos produtos dependem de diversos fatores, dentre estes 

se pode destacar a qualidade do produto comercializado (ENGELKE, 2003). 

 

Portanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS), cita que 80% da humanidade não 

têm acesso ao atendimento primário de saúde, por estarem muito distantes dos centros de 

saúde ou por não possuírem recursos para adquirir os medicamentos prescritos (AKERELE, 

1993). O que corroboram com a escolha da população para terapias alternativas de uso 

popular. 

 

A busca da população por estas plantas incentivou os pesquisadores e a indústria 

farmacêutica a investirem mais nas pesquisas de novos fármacos. Pessoas de vários campos 

de conhecimento se agruparam formando equipes multidisciplinares de pesquisadores e, com 

o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) que realiza diversas reuniões 

internacionais, investigam melhores condições para manter a qualidade, a eficácia e a 
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segurança desses medicamentos (CUNHA et al., 2003; SOARES et al., 2006). O que 

despertou atenção as principais ciências como: a botânica, a química e a farmacologia e, as 

que estão relacionadas aos costumes, cultura e utilização das plantas são a antropologia, a 

agronomia e a biotecnologia (RATES, 2001; CUNHA et al., 2003). 

 

A seleção de uma planta para estudo farmacológico pode ser feita de várias maneiras 

através do uso tradicional, dos componentes químicos, da seleção randomizada ou da 

combinação de mais de um critério. A estratégia mais comum é o uso das fontes naturais na 

medicina popular, que é conhecida como etnofarmacologia (RATES, 2001; CARLINI, 2003; 

ALBUQUERQUE & HANAZAKI, 2006). 

 

Segundo Farias (2001) a eficácia é dada pela comprovação, por meio de ensaios 

farmacológicos pré-clínicos e clínicos, dos efeitos biológicos preconizados para esses recursos 

terapêuticos, e a segurança é determinada pelos ensaios que comprovam a ausência de efeitos 

tóxicos.  

 

1.9  (-)-α-Bisabolol 

 

(-)-α-Bisabolol (6-Methyl-2-(-4-methylcyclohex-3-en-1-y1) hept-5-en-2-(S)-o1) é um 

álcool sesquiterpeno, insaturado, monociclico encontrado na camomila (Matricaria sp) 

opticamente ativo obtido por destilação   direta de plantas oleaginosas essenciais, tais como 

Vanillosmopsis erythropappa e Matricaria chamomilla. (-)-α-Bisabolol apresenta interesse 

económico, pois apresenta uma delicada fragrancia floral (MOURA ROCHA  et al., 2010). 

 

 

FIGURA 5. Estrutura quimica (-)-α-bisabolol 
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Bisabolol (BISA) é um ingrediente de fragrâncias utilizadas em decoração cosméticos, 

perfumes finos, xampus, sabonetes e outros artigos de higiene pessoal, bem como em 

produtos não cosméticos  como produtos de limpeza e detergentes no entanto  a BISA têm 

gerado considerável interesse econômico (FROSCH, 1987; TORRADO et al., 1995; 

MCANDREW, 1992; SALUSTIANO, 2006).   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.  MATRICARIA CHAMOMILA, uma das principais fontes naturais de (-)-

α-bisabolol. Disponível em: http://www.google.com.br/=http://www.wildcrafted.com.au 

/Image/Chamomile3. 

Compostos sequisterpenicos, inclusive (-)-α-bisabolol pode aumentar a 

permeabilidade das células bacteriana a determinados compostos químicos exógenos, 

incluindo os agentes antimicrobianos (BYRON & JOHNSON, 2003), além disso, o princípio 

ativo, (-)-α-bisabolol, possui propriedades antiflogísticas, antibacterianas, antimicóticas,  

dermatológicas e espasmódicas. Atualmente, o (-)-α-bisabolol é utilizado na fabricação de 

medicamentos e cosméticos (BRASIL, 2005). 

 

A literatura cita que o (-)-α-bisabolol possui marcada ação anti-inflamatória, contudo, 

esses trabalhos tratam essencialmente de estudos com plantas contendo (-)-α-bisabolol, 

(MORENO, 1992; BRAGA et al., 2009). Não sendo encontrados estudos da droga isolada em 

modelos tradicionais de inflamação e dor.  

 

Leite et al. (2008) mostraram um efeito gastroprotetor de um óleo essencial contendo 

(-)-α-bisabolol e outras substâncias em sua composição em modelo de úlcera induzida por 

http://www.google.com.br/=http:/www.wildcrafted.com.au
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etanol em camundongos. Dados do nosso laboratório Rocha et al. (2010) mostraram que o (-)-

α-bisabolol possui marcada ação gastroprotetora frente as lesões gástricas induzidas por 

etanol e indometacina, contudo as ações do (-)-α-bisabolol sobre marcadores de estresse 

oxidativo, no modelo de ulcera induzida pelo etanol, não estão descrita na literatura, o que 

torna importante o estudo desses parâmetros. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 

 O principal objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do (-)-α-bisabolol no sistema 

antioxidante in-vivo de camundongos submetidos ao tratamento agudo com etanol 

absoluto via oral. 

 

2.2 Específicos 

 

 Avaliar os efeitos do (-)- α-bisabolol sobre as lesões gástricas induzidas por etanol em 

camundongos, aspectos microscópicos. 

 

 Verificar o efeito do (-)- α-bisabolol  sob o nível de peroxidação lipídica (LPO-

TBARS),  e sob a migração de neutrófilos (quantificação de mieloperoxidase), na 

mucosa gástrica de animais  ulcerados pela ação do etanol. 

 

 Avaliar o envolvimento das enzimas: Superóxido Dismutase (SOD) e Catalase (CAT), 

no efeito gastroprotetor do (-)- α-bisabolol no modelo de lesão gástrica induzida por 

etanol absoluto; 

 

 Avaliar o envolvimento do óxido nítrico no efeito gastroprotetor do (-)-α-bisabolol, 

através da quantificação de nitrito na mucosa gástrica de animais ulcerados por etanol. 
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3  MATERIAIS E METODOS  

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos albinos (Mus musculus) variedade Swiss, adultos, 

machos, pesando entre 24-32g, provenientes do Biotério do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia e do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará, mantidos em caixas de 

propileno 26  2 
o
C, com ciclos claro/escuro de 12 em 12 horas, recebendo ração padrão e 

água “ad libitum”. Os animais foram colocados em jejum de sólidos de 10-16 horas, antes da 

realização de cada experimento em que a via oral foi utilizada para a absorção da substância. 

 

3.2 Drogas e Reagentes 

 

TABELA 1. Drogas e regentes utilizados durante os procedimentos experimentais. 

Drogas/Reagentes Procedência 

(-)- -bisabolol Puritta óleos essenciais
® 

e-dianisidina Sigma, 
®
 U.S.A. 

Ácido Clorídrico. Vetec
®
,Brasil. 

Ácido ditio bis-2-nitrobenzóico Sigma, 
®
 U.S.A. 

Ácido etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) 
Reagen

®
,Brasil. 

Acido fosfórico 
Vetec

®, 
Brasil. 

Ácido tricloroacético (TCA) 
Vetec

®
, Brasil. 

Albumina sérica bovina Sigma
®
, U.S.A 

Brometo de cetil trimetil amônio (HTAB) Sigma
®
, U.S.A 

Carbonato de sódio (Na2CO3) Reagen
®
, Brasil 

Coomassie Blue G250 Sigma
®
, U.S.A 
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Etanol P.A. Merck
®
, Alemanha. 

Formaldeído P.A Reagen
®
, Brasil. 

L-Metionina Sigma
®
, U.S.A. 

Nitro Blue Tetrazolium (NBT) Sigma
®
, U.S.A. 

Fosfato de potássio monobásico Reagen
®
, Brasil. 

Fosfato de sódio dibásico Reagen
®
, Brasil 

Glutationa reduzida Sigma
®
, U.S.A. 

Hidróxido de sódio Vetec
®
, Brasil. 

Peróxido de hidrogênio (30%) Vetec
®
, Brasil. 

N-acetil cisteína União química
®
, Brasil. 

N-(1-naphthyl) ethil –enedimine ( NEED) Sigma, 
®
 U.S.A. 

Riboflavina Sigma, 
®
 U.S.A. 

Sulfanilamide Sigma, 
®
 U.S.A. 

Ácido Tiobarbiturico Sigma, 
®
 U.S.A. 

Trisma base USB
®
, U.S.A. 

Tween 80 Sigma
®
, U.S.A. 

TABELA 1. Drogas e regentes utilizados durante os procedimentos experimentais. 

 

3.3 Atividade antiulcerogênica do (-)- -bisabolol 

 

3.3.1 Úlcera gástrica induzida por etanol absoluto. 

 

Para avaliação de uma possível atividade antiulcerogênica de (-)- -bisabolol foi 

utilizado o modelo de úlcera gástrica induzido por etanol segundo o método de Robert et al., 

(1979). Camundongos Swiss machos, com peso de 24-32g, divididos em 4 grupos de animais, 
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foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada), (-)- -bisabolol (100 e 200 

mg/kg) ou NAC (300 mg/Kg), utilizada como droga de referência. Esses tratamentos foram 

realizados por via oral (v.o.). Após 60 minutos do tratamento com as drogas, cada animal 

recebeu 0,2 mL por via oral (v.o) de etanol absoluto (etanolabs). Quarenta minutos depois os 

animais foram sacrificados, os estômagos foram retirados, abertos pela grande curvatura, 

lavados com salina 0,9% e comprimidos entre dois vidros de relógio para melhor 

visualização. As áreas totais e áreas lesionadas dos estômagos (face glandular) foram 

determinadas por planimetria, através do programa de computador ImageJ. A área lesada foi 

expressa em termos de percentagem em relação à área total do corpo gástrico (Figura 7). 

 

FIGURA 7. Representação esquemática do modelo de úlcera induzida por etanol absoluto. 

 

3.3.2 Avaliação histopatológica da mucosa gástrica e de camundongos 

 

Para o estudo histopatológico, uma amostra do estômago foi fixada numa solução de 

formol 10% tamponado, onde permaneceu por 24 horas. Em seguida as amostras foram 

transferidas para uma solução de álcool 70%, onde permaneceram até a realização dos 

procedimentos histológicos. Logo após, o material biológico foi seccionado e embebido em 

parafina. Foram feitos cortes de cinco micrometros, colocados numa lâmina e corados com 
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hematoxilina-eosina para o estudo no microscópio óptico. As amostras foram avaliadas de 

acordo com os critérios de Laine e Weinstein (1988) para o tecido gástrico, sendo avaliado a 

perda de células epiteliais (escores de 0-3), edema na superfície da mucosa (escores de 0-4), 

hemorragia (escores de 0-4) e infiltração de células inflamatórias (escores de 0-3), sendo 14 o 

escore máximo. Toda a avaliação histopatológica foi realizada através de um estudo cego.   

 

3.4 Avaliação da atividade antioxidante do (-)-α-bisabolol na mucosa gástrica  

 

3.4.1 Papel da Superóxido Dismutase (S.O.D.) no efeito antioxidante e gastroprotetor do 

(-)-α-bisabolol em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

 A atividade da SOD foi medida de acordo com Sun, Oberley e Li (1988). A 

quantidade da enzima foi avaliada, mediu-se a capacidade de inibir a redução fotoquímica do 

azul de nitro-tetrazolio (NBT). Nesse método a riboflavina reduzida fotoquimicamente gera 

O
2-

 o qual reduz o NBT produzindo formazan que absorve no comprimento de onda de 

560nm. Na presença de SOD a redução do NBT foi  inibida. Os resultados foram expressos 

em unidades da enzima por grama de proteína, que é a quantidade de SOD necessária para 

inibir a taxa de redução do NBT em 50%. O homogenato (10% em tampão fosfato) foi 

centrifugado (10 minutos, 3600 rpm a 4°C). O sobrenadante foi  retirado e centrifugado 

novamente (20 min, 12000 rpm, 4°C). Para o ensaio ultilizou-se o sobrenadante. Numa 

câmara escura foram misturados 1mL do meio de reação (tampão fosfato 50mM, EDTA 

100nM e L-metionina 13mM pH 7,8) 30 μL da amostra, 150μL do NBT 75μM e 300 μL 

riboflavina 2μM. Os tubos contendo a solução obtida serão expostos a lâmpadas fluorescentes 

(15W) por 15 minutos. Ao término do tempo, levou-se o material ao espectofotômetro 

560nm. A concentração de proteínas foi medida utilizando o método de Bradford (1976). 

 

3.4.2 Papel da Catalase (CAT) no efeito antioxidante e gastroprotetor do (-)-α-bisabolol 

em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

A atividade da catalase tem como princípio a medida da velocidade de produção de O2 

e H2O à proporção que a H2O2, utilizado como substrato, é hidrolisado de acordo com Maehly 

e Chance (1954). A atividade da enzima é medida em 230 nm, através de um 

espectrofotômetro Beckman DU, a atividade enzimática é medida através da leitura da 

variação da absorbância por minuto, durante 6 minutos e os resultados expressos em 
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µM/min/µg de proteína. 

Foi preparado o meio da reação com H2O2 (18 mL) mais Tampão Tris HCl 1M, EDTA 

5 mM pH 8,0 (1,0 mL) e H2O Milli Q (0,8 mL). Em seguida foi colocado na cubeta de 

quartzo 980 µL do meio de reação mais 20 µL do homogenato a 10%, e feita a leitura durante 

6 min a temperatura de 37°C em espectrofotômetro a 230nm. A concentração de proteína foi 

determinada pelo método de Bradford (1976). 

         

3.4.3 Papel da Mieloperoxidase (MPO) no efeito antioxidante e gastroprotetor do (-)-α-

bisabolol em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

Os neutrófilos são considerados a primeira linha de defesa do corpo por serem 

recrutados rapidamente ao local da inflamação através da quimiotaxia (ABBAS et al., 2002). 

O aumento significativo da atividade da mieloperoxidase (MPO) tem uma proporção direta ao 

número de neutrófilos infiltrados no tecido, portanto pode se utilizar sua atividade como 

índice de migração leucocitária e de estresse oxidativo (PERALTA; BARNARD; TURRENS, 

1993). Os camundongos foram sacrificados 40 minutos após a administração do etanol, as 

amostras de estômago foram retiradas, e imediatamente congeladas em nitrogênio liquido. 

Após o congelamento, as amostras foram homogeneizadas em uma solução de Brometo de 

hexadeciltrimetilamônio 0,5% (HTAB) em tampão fostato 50mM pH 6.0 (1 ml por 50g do 

tecido). As amostras foram então centrifugadas a 4000 rpm numa temperatura de 4° C por 15 

minutos para remover o material insolúvel. A MPO contida no sobrenadante (0,1ml) foi 

analisada espectrofotométricamente após a adição de 2,9 ml de tampão fosfato (50mM pH6) 

contendo 0,167 mg/ml de hidrocloreto de θ-dianisidine e 0,0005% de peróxido de hidrogênio. 

As cinéticas de mudança na absorbância a 470 nm foram medidas no tempo 0 e 5 minutos 

(BRADLEY; CHRISTENSEN; ROTHSTEIN, 1982). A concentração de proteínas foi medida 

utilizando o método de Bradford (1976). 

 

3.4.4 Papel da lipoperoxidação no efeito antioxidante, gastroprotetor do (-)-α-bisabolol 

em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos 

 

O grau de lipoperoxidação nos tecidos será medido através da determinação dos níveis 

de TBARS, conforme o método de Ohkawa et al. (1979), seguindo o protocolo a seguir.  
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Preparou-se o homogenato dos tecidos gástricos a 10% em solução de cloreto de 

potássio (KCl) 0,15 M. Retirou-se  250 µL do homogenato, em seguida foi  adicionado 1,5 

mL de ác. Fosfórico (H3PO4) 1% + 500 µL de solução de ác. Tiobarbitúrico 0,6%. Colocou-se 

em banho fervente (95-100 C) por 45 minutos. A mistura foi resfriada em água corrente e, em 

seguida, foi adicionado 2 mL de n-butanol, o tubo foi agito no vórtex por 1 min. O tubo foi 

centrifugado a 1200rpm/15min. Após a centrifugação foi retirado a fase orgânica para 

realização da leitura em espectrofotômetro (520-535 nm). Os resultados foram expressos em 

micromols de malonildialdeído (MDA) por mg de proteína. A concentração de proteínas foi 

medida utilizando o método de Bradford (1976). 

 

- Curva-padrão de malonildialdeído (MDA) 

 

A partir da solução padrão de MDA , foram  preparadas as soluções a 0,627; 1,247; 

2,463; 4,8; 9,16 e 16,77μmol. O branco foi feito com água destilada. A leitura da absorbância 

foi realizada a 520 e 535 nm, o valor utilizado foi a subtração da leitura em 535 da leitura em 

520, para determinação da equação da curva-padrão de MDA 

 

3.4.5 Dosagem de nitrito na amostra de estômago após lesão induzida por etanol em 

camundongos 

 

O método é baseado na utilização do reagente de Griess que mostra a presença de 

nitrito na amostra por uma reação de diazotizerção que forma um cromóforo de cor rósea. O 

reagente é preparado utilizando partes iguais de Ácido fosfórico 5%, N-1-naftilenodiamina 

(NEED) 0,1%, Sulfanilamida 1% em ácido fosfórico 5% e Água destilada. Para realização do 

ensaio foi adicionado 100 µL do sobrenadante do homogenato a 10%, feito com tampão de 

fosfato de potássio, em 100 µL do reagente de Griess, para o branco foi adicionado 100 µL do 

reagente em 100 µL de tampão e para a obtenção da curva do padrão foram feitas diluições 

em série (100, 50, 25 12,5, 6,25, 3,12, 1,56 µM) de nitrito. Todo o ensaio foi feito em uma 

placa de 96 poços e a leitura feita na faixa de absorbância de 560 nm. (GREEN; 

TANNENBAUN; GOLDMAN, 2000). 
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3.4.6 Dosagem de proteínas totais na amostra de estômago após lesão induzida por 

etanol em camundongos 

 

O método é baseado na interação do corante Coomassie Blue G250 e macromoléculas 

de proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais básicas ou aromáticas. No pH de 

reação a interação entre a proteína de alto peso molecular e o corante provoca o deslocamento 

do equilíbrio do corante para a forma aniônica que absorve fortemente em 595nm. Adicionou-

se as soluções (albumina padrão, água destilada, tampão e amostras) aos poços. Em cada poço 

foi adicionado 40 L de solução. Por exemplo, se no poço foi adicionado 2 L da amostra, 

também receberá 38 L do tampão utilizado no preparo da amostra. Em seguida foi 

adicionado 200 L da solução de Bradford (DILUÍDA 5x), composição abaixo, em cada 

poço. Após 5 minutos foi lido em comprimento de onda de 595nm. (BRADFORD, 1976). 

- Formulação da solução de Bradford (concentrada 5x): 

Coomassie Blue G250                  0,1g 

Etanol absoluto                             50mL 

Ácido o-fosfórico                         100mL 

H2O q.s.p.                                     200 mL 

 

3.5. Análise estatística 

 

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

foram analisados por Análise de Variância (ANOVA), utilizando como teste post hoc 

Student-Newman-Keuls ou Benferoni. Em todas as análises, considerou-se estatisticamente 

significante valor de p < 0,05. 
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4 RESULTADO 

 

4.1 Avaliação histopatológica da mucosa gástrica  

 

 

FIGURA 8. Analise microscópica na mucosa gástrica de camundongos submetidos às lesões 

gástricas induzidas por etanol, pré-tratados com (-)-α-bisabolol. 

 

Nota: análise microscópica com ampliação de 100x e 400x para cada grupo: (sadio 100x e 

400x);(ulcera 100x e 400x); (bis100, 100x e 400x); (bis200, 100x e 400x); (nac,  100x e 

400x).  Animais tratados apenas com veículo (salina a 0,9% com 3% de Tween 80, v.o.), 

mostrando aspectos histológicos aparentemente  normais;  Tratamento com etanol (0,2 

mL/animal), evidenciando edema, infiltração inflamatória, e intensa perda de células epiteliais 

e hemorragias;  Tratamento pré- tratado com (-)-α-bisabolol mostrando aspectos de reversão 

das lesôes. O pré-tratamento com NAC (300 mg/kg, v.o.) antes da administração do etanol, 

mostrando preservação da mucosa gástrica. Os resultados quantitativos desta análise são 

apresentados na Tabela 2 
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TABELA 2 - Efeito do Bis100, Bis 200 e Nac nos escores de análise microscópica da 

lesão gástrica induzida por etanol. 

 

Nota: Os animais foram tratados oralmente com veículo (salina a 0,9 % com 3% de Tween 

80, v.o.), (-)-α-bisabolol BIS100 (Bis100 mg/kg, v.o.), BIS200 (Bis200 mg/kg, v.o.) ou N-

acetilcisteína (NAC 300 mg/kg, v.o.), 60 min antes da administração do etanol (0,2 mL, v.o.). 

As alterações histopatológicas da porção glandular dos estômagos foram avaliadas de acordo 

com os critérios descritos por Laine e Weinstein (1988): 1- dano hemorrágico (escore 0–4), 2- 

edema (escore 0–4)  3- perda de células epiteliais (escore 0–3) e 4-presença de celulas 

inflamatorias (escore 0–3) . Os resultados são apresentados como mediana, com valores 

máximos e mínimos mostrados entre parênteses *p<0,05 quando comparado úlcera x sadio; # 

P<0,05 quando comparado bis100; bis200; nac x úlcera Teste ANOVA seguido de Bonferroni 

 

4.2 Atividade antioxidante do (-)-α-bisabolol  na mucosa gástrica  

 

4.2.1 Influência do (-)-α-bisabolol sobre a atividade da enzima superóxido dismutase no  

modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

 

Os animais foram previamente tratados apenas com veículo (Tween 80, 3% em água 

destilada, v.o.) antes de receber etanol absoluto. A atividade da SOD quantifcada foi (6,395 ± 

0,22 uSOD/mg de proteína p < 0,05), valor inferior ao observado nos animais sadios(8,07 ± 

0,35 uSOD/mg de Proteína, p < 0,05). A atividade da SOD foi significativamente aumentada 

com a administração prévia de (-)-α-bisabolol nas doses de 100 mg/Kg, v.o. (8,83 ± 0,62 

uSOD/mg de Proteína, p< 0,01) e 200 mg/Kg, v.o. ( 8,86 ± 0,60, p<0,05) antes dos animais 

receberem etanol absoluto, quando comparado ao grupo tratado apenas com veículo, assim 

 Hemorragia Edema 
Perda de Cels 

Epiteliais 

Presença de Cels 

Inflamatórias 
Total 

 (Escore 0–4) (Escore 0–4) (Escore 0–3) (Escore 0–3) 
(Escore 0–

14) 

Sadio 0 0,5 (0-2) 0 (0-1) 0 1,5 (1-2) 

Úlcera 3,5 (0-4) 2(2-3) 3 (1-3) 1 (0-2) 9,5 (8-11)* 

bis100 0 1 (1-2) 2 (1-2) 0 (0-1) 3 (3-5)# 

bis200 0 1 (1-3) 1 (0-2) 0 (0-1) 2 (2-6)# 

nac 0 1 (1-2) 1 (0-1) 0 (0-1) 2,5 (2-4)# 
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como a NAC 300 mg/Kg, v.o., foi capaz de aumentar essa atividade ( 9,93 ± 0,42 uSOD/mg 

de Proteína, p <0,001) em comparação ao grupo controle. (Figura 9).  

 

 

 

 FIGURA 9. Influência do (-)-α-bisabolol sobre a atividade da enzima superóxido dismutase 

no  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto.  

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da atividade da enzima superóxido 

dismutase.  Controles (Tween 80, 3% em água destilada, v.o), BIS 100 e 200 mg/Kg, v.o e N-

acetil cisteína   (NAC), 300 mg/Kg, v.o foram administrados 1h antes dos animais receberem 

Etanol absoluto. Foram utilizados oito animais por grupo. # p<0,05 Sadio; * p<0,05 vs 

Controle.  (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 

 

 

4.2.2 Avaliação da atividade catalase no efeito gastroprotetor do (-)-α-bisabolol em  

modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

 

Os animais foram previamente tratados apenas com veículo (Tween 80, 3% em água 

destilada, v.o.) antes de receber etanol absoluto. A atividade da catalase medida foi (43,120  ± 

57,91 μMols/min/mg de proteína, p <0,05), valor maior do que o observado nos animais 

sadios (26,23 ± 19,52 μMols/min/mg de proteína p<0,05) A atividade de catalase foi 

significativamente diminuída com a administração prévia de (-)-α-bisabolol nas doses de 100 

mg/Kg, v.o. (27,49 ± 24,85 μMols/min/mg de proteína, p< 0,05) e 200 mg/Kg, v.o. ( 30,94 ± 



45 
 

28,52 μMols/min/mg de proteína, p<0,05) quando comparado ao grupo tratado apenas com 

veículo, assim como a NAC 300 mg/Kg, v.o., foi capaz de diminuir a atividade da catalase 

(32,654 ± 22,14 μMols/min/mg de proteína, p <0,05) em comparação ao grupo controle   

(Figura 10) 

Sadio Controle Bis 100 Bis 200 NAC
0

20,000

40,000

60,000

Etanol

*
* *

#

M
o
ls

/m
in

/m
g
 d

e
 p

ro
te

ín
a

 

FIGURA 10. Avaliação da atividade catalase no efeito gastroprotetor do (-)-α-bisabolol em  

modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto.  

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da atividade da catalase. Veículo (Tween 80, 

3% em água destilada, v.o), BIS 100 e 200 mg/Kg, v.o e N-acetil cisteína   (NAC), 300 

mg/Kg, v.o foram administrados 1h antes dos animais receberem Etanol absoluto. Foram 

utilizados oito animais por grupo. *p<0,05 vs controle; #p < 0,05 vs Sadio.  (ANOVA e 

Student-Newman-Keuls, post hoc). 

 

4.2.3 Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) no efeito gastroprotetor do  (-)-

α-bisabolol em  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

 

Os animais foram previamente tratados apenas com veículo (Tween 80, 3% em água 

destilada, v.o.) antes de receber etanol absoluto. A atividade de MPO medida foi (25,850 ± 

4,43 uMPO/mg de tecido), valor maior do que o observado nos animais saudáveis (9,83  ± 

0,63, p < 0,001). A atividade de MPO foi significativamente diminuída com a administração 

prévia de (-)-α-bisabolol nas doses de 100 mg/Kg, v.o. (16,11 ± 2,46  uMPO/mg de tecido, p 

< 0,01) e 200 mg/Kg, v.o. ( 15,55 ± 0,48 uMPO/mg de tecido, p < 0,01) quando comparado 

ao grupo tratado apenas com veículo (controle), assim como a NAC 300 mg/Kg, v.o., foi 
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capaz de diminuir a atividade da MPO( 11,50 ± 1,10 uMPO/mg de tecido, p <0,001) em 

comparação ao grupo controle. (Figura 11) 
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FIGURA 11. Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) no efeito gastroprotetor do  

(-)-α-bisabolol(BIS) em  modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto.  

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da atividade de MPO. A atividade de MPO 

foi medida 40 minutos após a administração de etanol absoluto (0,2 ml/animal). Controle 

(Tween 80, 3% em água destilada, v.o), BIS 100 e 200 mg/Kg, v.o e N-acetil cisteína   

(NAC), 300 mg/Kg, v.o foram administrados 1h antes dos animais receberem Etanol absoluto. 

Foram utilizados oito animais por grupo. ***p<0,001 vs sadio; **p<0,01 vs BIS100; 

**p<0,01 vs BIS200 e ***p<0,001 vs NAC.  (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 

 

4.2.4. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a quantidade de Substancias Reativas ao Ácido 

Tiobarbitúrico (TBARS), marcadamente malonildialdeido (MDA), no  modelo de lesão 

gástrica induzida por etanol absoluto 

 

Nos animais foram previamente tratados apenas com veículo (Tween 80, 3% em água 

destilada, v.o.) antes de receber etanol absoluto. A quantidade de MDA medido foi (12,170 ± 

0,80 nMols/g de tecido), valor maior do que o observado nos animais sadios(4,23  ± 1,18, 

p<0,001 ). A quantidade de MDA foi significativamente diminuída com a administração 

prévia de (-)-α-bisabolol nas doses de 100 mg/Kg, v.o. (3,975 ± 0,78 nMols/g de tecido, p< 

0,001) e 200 mg/Kg, v.o. ( 5,038 ± 0,86 nMols/g de tecido,   p<0,001) quando comparado ao 

grupo tratado apenas com veículo (controles), assim como a NAC 300 mg/Kg, v.o., foi capaz 

de diminuir a geração de TBARS, expresso como nMols de MDA/g de tecido ( 7,90 ± 1,57 , p 

<0,05) em comparação ao grupo controle. (Figura 12).  
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FIGURA 12. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a quantidade de TBARS (MDA) no  modelo de 

lesão gástrica induzida por etanol absoluto.  

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da quantidade de TBARS expressos em 

MDA. A análise foi feita 40 minutos após a administração de etanol absoluto (0,2 ml/animal). 

Veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o), BIS 100 e 200 mg/Kg, v.o e N-acetil cisteína   

(NAC), 300 mg/Kg, v.o foram administrados 1h antes dos animais receberem Etanol absoluto. 

Foram utilizados oito animais por grupo. ***p<0,001 vs sadio; ***p<0,001 vs BIS100; 

***p<0,001 vs BIS200 e *p<0,05 vs NAC.  (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 

 

4.2.5 Envolvivmento  da via do oxido nítrico, através da quantificação de nitrito no  

efeito gastroprotetor do (-)-α-bisabolol. 

 

Os animais foram previamente tratados apenas com veículo (Controle) (Tween 80, 3% 

em água destilada, v.o.) antes de receber etanol absoluto. A quantidade de nitrito  (1,56 ± 0,09 

nMols/g de tecido). foi significativamente menor que nos animais sadios (3,44 ± 0,35 nMols/g 

de tecido).  O tratamento com (-)-α-bisabolol não causou alterações significativas na 

quantidade de Nitrito em comparação com os animais Controle.( Figura 13) 
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FIGURA 13. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a quantidade de Nitrito no  modelo de lesão 

gástrica induzida por etanol absoluto.  

 

Os valores representam a média ± E.P.M. da quantidade de Nitrito. Veículo (Tween 

80, 3% em água destilada, v.o), BIS 100 e 200 mg/Kg, v.o e N-acetil cisteína   (NAC), 300 

mg/Kg, v.o foram administrados 1h antes dos animais receberem Etanol absoluto. Foram 

utilizados de 8-14 animais por grupo. #p < 0,001. (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post 

hoc). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Recentemente, muitos estudos têm sido feitos para explorar novos agentes antiúlcera 

derivado de fontes naturais, e diversos compostos químicos isolados de vegetais tem sido 

determinado (BORRELLI & IZZO, 2000; LEWIS & HANSON, 1991). Na medicina popular, 

diversos extratos vegetais são utilizados para o tratamento de desordens digestivas, incluindo 

úlceras gástricas (ALBIERO et al., 2002; GONZALEZ et al., 2001). 

 

O aumento da permeabilidade vascular, da atividade vagal, a diminuição do fluxo 

sanguíneo gástrico e dos níveis de prostaglandinas, exercem fatores importante na patogênese 

das úlceras gástricas (BIRDANE et al., 2007), dessa forma uma substancia pode exercer um 

papel protetor da mucosa gástrica atuando em qualquer desses sítios de ação. 

 

 O modelo de indução por etanol absoluto tem sido usado para avaliar a atividade de 

substâncias citoprotetoras em virtude do dano decorrente da sua administração. O etanol 

produz lesões necróticas características na mucosa gástrica de roedores, a análise quantitativa 

dessas lesões é o índice utilizado para se avaliar uma potencial ação gastroprotetora. O (-)-α-

bisabolol, substancia testada nesse trabalho já foi descrita como um composto de origem 

natural com capacidade de reduzir a área gástrica ulcerada em resposta ao etanol absoluto 

(BEZERRA et al. 2009; MOURA ROCHA et al., 2010; LEITE et al., 2008). 

 

O mecanismo da lesão induzida por etanol é bastante variado, incluindo a redução da 

secreção de bicarbonato e da produção de muco (MARHUENDA et al., 1993), danos ao fluxo 

sangüíneo gástrico e lesão de células da mucosa (BIRDANE et al., 2007). As lesões gástricas 

induzidas por etanol são também associadas à produção excessiva de radicais livres, que 

atacam constituintes celulares essenciais como ácidos nucléicos, proteínas e lipídeos (LA 

CASA et al., 2000). O aumento do conteúdo de peróxidos lipídicos e radicais livres derivados 

de oxigênio resulta em alterações significativas em nível celular e causa danos às membranas, 

morte celular e erosão epitelial (BIRDANE et al., 2007). 

 

As ulcerações induzidas por etanol são inibidas por agentes que aumentam os fatores 

de defesa da mucosa, como, por exemplo, as prostaglandinas, no entanto não são inibidas por 

substâncias que interferem na secreção de ácido, como a cimetidina, (ROBERT, 1979). 
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A administração aguda de etanol absoluto gera uma resposta inflamatória que, como 

tal, é resultado de uma complicada corrente de eventos envolvendo a resposta imunológica, 

que libera quantidades enormes de radicais livres, enzimas cáusticas e citocinas inflamatórias. 

Nesse contexto, o sistema de defesa antioxidante já não é totalmente eficaz para proteger esse 

tecido. É corrente a observação de que a administração de substancias antioxidantes 

adicionais, que exerçam sua ação de forma direta ou indireta, tenham o potencial de diminuir 

ou mesmo prevenir o dano causado pelo aumento de estresse oxidativo (STRAND, 2004; 

SILVA et al., 2009; BILICI et al., 2002)   dessa forma a investigação de uma possível ação 

antioxidante associada a um composto efetivo em reduzir o dano gástrico induzido pelo etanol 

torna-se imprescindível  para uma melhor caracterização e estudo da mecanística de ação da 

droga. 

 

Os ânions superóxido (O2-), produtos da interação entre as moléculas de oxigênio e 

elétrons provenientes da cadeia transportadora nas mitocôndrias, são convertidos, por ação da 

superóxido dismutase (SOD), a peróxido de hidrogênio, que, por sua vez, é detoxificado pelas 

enzimas glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT). Essas enzimas constituem, assim, um 

sistema antioxidante endógeno, que atua prevenindo o dano celular induzidos pelos radicais 

livres e EROs (REMMEN et al., 2004). 

 

A glutationa reduzida (GSH) se encontra em grandes concentrações na mucosa 

gástrica se inserindo como um dos fatores defensivos deste tecido com grande importância na 

redução do estresse oxidativo, por eliminar radicais livres, reduzir os peróxidos e se 

complexar com compostos eletrofílicos de maneira a proteger estruturas celulares protéicas, 

DNA e lipídeos, além de proteger a célula de outros produtos tóxicos (HAYES & 

MCLELLAN, 1999; KIMURA et al., 2001). A enzima GSH peroxidase é capaz de detoxificar 

peróxidos de lipídios e radicais peróxidos na mucosa gástrica, através da formação de 

Glutationa Oxidada (GSSG) a partir de GSH. Citotoxinas também podem ser eliminadas pela 

conjugação de GSH catalisada pela Glutationa-S-transferase. Outros achados revelaram que 

ocorre diminuição de GSH paralelo ao aumento da atividade de GSSG na mucosa gástrica e 

dessa forma, o aumento do estresse oxidativo pode ser um dos primeiros mecanismos de lesão 

da mucosa (SZABO, 1984; SZABO et al., 1987; NAGY et al., 2007). 

 

A literatura mostra que o etanol, entre outras ações, é capaz de reduzir as 

concentrações de GSH. Vários estudos têm demonstrado a eficácia de extratos e substâncias 
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isoladas de plantas com atividade antioxidante que são efetivos em proteger a mucosa gástrica 

contra as lesões causadas pelo etanol e indometacina (ARECHE et al., 2008; KARAKUS et 

al., 2009). De fato, compostos contendo sulfidrila são conhecidos por prevenir o 

desenvolvimento do dano induzido por etanol na mucosa gástrica. Pelo menos em parte esse 

efeito é devido à neutralização de radical hidroxila (SZABO et al., 1981; SALIM 1990). 

 

O efeito gastroprotetor do (-)-α-bisabolol está relacionado à capacidade de diminuir o 

decréscimo do conteúdo gástrico de GSH causado pelo etanol e pela indometacina, 

aumentando assim a sua disponibilidade gástrica. De fato, o (-)-α-bisabolol não parece 

aumentar a síntese endógena de GSH, desde que, além do fato de não ser um composto 

precursor da síntese de GSH, mostraram que administração de (-)-α-bisabolol não aumenta as 

concentrações de GSH em estômagos de animais sem lesões gástricas.  (MOURA ROCHA  et 

al., 2010) 

 

O etanol absoluto diminui a atividade enzimática da SOD em nosso estudo, que foi 

significativamente aumentada com a administração prévia de (-)-α-bisabolol nas doses de 100 

mg/Kg, v.o. e 200 mg/Kg, v.o. quando comparado ao grupo tratado apenas com controle, 

assim como a NAC 300 mg/Kg, v.o., foi capaz de aumentar essa atividade em comparação ao 

grupo controle  

 

O etanol tem sido associado ao aumento da produção de ânions superóxido e a 

diminuição da atividade da enzima SOD, ambos os fatos contribuem para a geração do dano 

oxidativo, pois dessa forma o etanol aumenta a produção de um fator lesivo e ao mesmo 

tempo diminui sua capacidade de detoxificação (MUTOH H, 1990; POTRICH 2009). 

 

No nosso trabalho o (-)-α-bisabolol mostrou um papel benéfico no sentido de 

aumentar a atividade da SOD e dessa maneira potencializar a dismutação do anion 

superóxido, altamente lesivo. Esse tipo de comportamento tem sido observado tanto em 

substancias reconhecidas como antioxidante, como também em compostos gastroprotetores 

com outros mecanismos de ação (FRANCINE, 2009). Em animais sem dano gástrico 

associado, a atividade de SOD é superior à dos animais tratados com etanol, o que está de 

acordo com relatos anteriores (RIOS, 2010), nessa análise nós temos claramente que o etanol 

aumenta a produção de anions superoxido, más não há aumento da capacidade de degradá-lo, 

esse fato é importante no contexto da formação das lesões gástricas, a enzima SOD é induzida 
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por stress oxidativo, o que configura uma clara mecanística de defesa, no caso do stress 

induzido pelo etanol, essa capacidade de indução, e, portanto, estratégia de defesa é diminuída 

(NORDBERG & ARNÉR, 2001) A capacidade de aumentar a atividade da SOD torna o (-)-α-

bisabolol, um composto gastroprotetor com atividade sobre o sistema de defesa antioxidante, 

podendo esse fato constitui um dos mecanismos de ação dessa substância. 

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2), produto de degradação do ânion superóxido, sob 

ação da SOD, é o substrato da enzima catalase (Cat). Esse peróxido é um agente oxidante que 

sob ação da Cat ou Glutiona peroxidase (GPx) é detoxificado em H2O e O2. O peróxido de 

hidrogênio é uma espécie molecular, diferentemente das outras espécies reativas de 

hidrogênio(E.R.O.), tais como radicais: hidroxil (OH-), Superóxido (O2-). Essa E.R.O., assim 

como os ânions superóxido, não exercem seus maiores efeitos lesivos por ação direta, e sim 

por participar da geração do radical mais lesivo que é o Hidroxil(OH*)(Campo e Yoshida, 

2009). O Superóxido e H2O2 dão origem ao radical hidroxil (OH*), por entrarem nas reações 

de Fenton e Haber-Weiss, respectivamente, sendo ambas dependentes de íons ferro 

(HALLIWELL, 1989). 

 

As características pró-oxidantes do H2O2 essa molécula tem sido implicada como 

mensageira intracelular e parece estar relacionada com a sinalização envolvendo eventos de 

morte celular, necrose e apoptose (TOLEDANO, 2004; TSANKO;  HILLE, 2005). 

 

Os resultados obtidos nesse estudo evidenciou que a administração de etanol absoluto 

na dose (0,2 mL/animal, v.o), aumentou a atividade enzimatica da catalase em comparação 

aos animais sadios. O entendimento em relação a alteração na atividade de catalase na mucosa 

gástrica frente a administração aguda de etanol não é pacífico na literatura, Morais et al., 

(2010) acharam uma redução na ativadade dessa enzima na presença de etanol, Rios et al., 

(2010) mostraram um aumento nessa atividade na presença de etanol enquanto Ineu et al., 

(2008) relatam nenhuma alteração na atividade da Cat na presença de etanol.  

 

No nosso estudo os animais tratados que receberam etanol e foram previamente 

tratados com (-)-α-bisabolol nas doses de 100 mg/Kg, v.o. e 200 mg/Kg, v.o, assim como a 

NAC 300 mg/Kg, v.o., tiveram uma redução na atividade da Cat em comparação aos animais 

tratados apenas com etanol, o tratamento com (-)-α-bisabolol tornou a atividade da Cat 

semelhantes aos animais saudáveis (que não receberam etanol). Apesar do reconhecido papel 
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lesivo do H2O2 no sistema vivo e particularmente quando aplicado diretamente na mucosa 

gástrica (MOHAMADIN et al., 2009) o plano de fundo acerca do papel da enzima Cat nas 

úlceras induzidas por etanol torna difícil a interpretação desses resultados, pois, nesse modelo, 

substancias gastroprotetoras não seguem um padrão de atividade. 

 

Diante desse panorama, nós interpretamos esse resultado como possível decorrência 

de outras ações do (-)-α-bisabolol, pois, de acordo com Moura Rocha et al. (2010) que 

demonstraram a capacidade dessa substancia de aumentar a disponibilidade de GSH na 

mucosa gαstrica de animais tratados com etanol absoluto, e, o fato de existir um outro sistema 

de detoxificaηγo de H2O2  por meio da Glutationa Peroxidase que utiliza GSH como doador 

de elιtrons para degradar o H2O2 ι razoαvel associar que a detoxificaηγo do H2O2 nos 

animais tratados com (-)-α-bisabolol possa estar acontecendo via Glutationa Peroxidase 

(FERREIRA E MATSUBARA1987; GAETANI et al., 1989). Analisando Jacobs et al. (1965) 

e Beutler et al. (1975), estudando células sanguíneas mostraram que a falha em um dos dois 

sistemas de degradação de H2O2 não necessariamente levará a um estado deletério ao tecido. 

 

De outra forma, uma análise da reação de Haber-Weiss nos mostra que uma das 

formas de se gerar radical hidroxil, altamente lesivo, é a reação do ânion superóxido com 

H2O2, dessa forma, um aumento na capacidade de degradação de superóxido levará, em tese, 

a uma diminuição da formação de radical hidroxil por duas maneiras, tanto pela incorporação 

na reação de Fenton e de Haber-Weiss (FERREIRA e MATSUBARA, 1997). Considerando o 

fato do próprio papel da Cat no modelo de indução de úlcera por etanol ser meio obscuro, o 

aumento da degradação de íons superóxido se mostra como um parâmetro mais intimamente 

associado com as substancias capazes de reduzir a lesão gástrica associado a esse modelo. 

 

A enzima mieloperoxidase lipídica (MPO) encontra-se dentro dos neutrófilos e é o 

principal marcador de infiltrado e agregação presente em lesões ulcerogenica essa enzima 

exerce importante atividade antibacteriana (SEGAL, 2005). Neutrófilos representam a 

primeira linha de defesa da resposta imune inata ao fagocitar, matar e digerir bactérias e 

fungos; a enzima NADPH oxidase é componente essencial dos neutrófilos, sendo responsável 

pela geração de radicais livres e outras formas de EROs como o ânion superóxido (SEGAL, 

2005; KLEBANOFF, 2005). Alguns estudos tem  mostrado que o etanol induz a infiltração de 

neutrófilos na mucosa gástrica correlacionando de forma direta a gênese de lesões ulcerosas 

com a quantidade de neutrófilos migrantes e a indução de um processo inflamatório agudo. 
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Além da produção de mediadores inflamatóris , os neutrófilos são também  principal fonte de 

Mieloperoxidase (MPO), uma enzima pertencente à família peroxidase que catalisa a 

oxidação de cloreto por H2O2 para formar o ácido hipocloroso (HOCl) potente espécie 

reativa de oxigenio (E.R.O.), com efeito oxidante forte, e  como tal, possui papel importante 

na mediação das lesões gástricas induzida por etanol  (NIAN- SHENG et al., 2010) 

 

 O presente trabalho demonstrou que, no modelo de indução de úlcera por etanol, a 

administração de (-)-α-bisabolol nas doses de 100 e 200 mg/Kg por via oral reduziu a 

migração de neutrófilos para a mucosa gástrica, em comparação com os animais que não 

receberam esse tratamento. Esse achado reforça a propositura de que as lesões gástricas 

induzidas por etanol possuem um caráter inflamatório, ao induzir a migração de neutrófilos 

nessas lesões. Nesse mesmo contexto a ação antiulcerogenica do (-)-α-bisabolol se relaciona 

diretamente com a redução do número de neutrófilos na mucosa gástrica. A migração de 

neutrófilos é um passo inicial na instalação de um processo inflamatório, esse deslocamento 

ocorre de forma bem conhecida que engloba a marginação dessas células, indução de 

moléculas de adesão, rolamento, aderência e migração para o foco da inflamação (ROBINS et 

al., 2005), dessa forma o (-)-α-bisabolol pode estar interferindo em qualquer dessas etapas 

envolvidas no deslocamento desses neutrófilos. Esses dados se juntam de forma harmônica a 

resultados obtidos pelo nosso grupo (enviados para publicação), que descrevem uma ação 

antiinflamatória dessa substancia. No entanto, a complexidade da resposta inflamatória 

induzida pelo etanol na mucosa gástrica associado a arquitetura de defesa desse tecido e a 

participação de espécies reativas de oxigênio na geração das lesões, tornam difícil a análise 

desse resultado de forma isolada. 

 

O grau de lipoperoxidação nos tecidos foi medido através da determinação dos níveis 

de Substências Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (T.B.A.R.S), essa análise pode se relacionar 

diretamente com o nível de lesão de um tecido, sendo a sua quantificação um importante dado 

na análise de uma possível ação protetora de uma substancia (MEHMET KANTER, 2005). Já 

é bem descrito na literatura a capacidade do etanol absoluto aumentar a quantidade de 

TBARS, o que está bem relacionado com dano gástrico associado. (NIAN-SHENG, 2010; 

MEHMET KANTER, 2005). O aumento nos teores de MDA também foi associado 

significativamente com o aumento da apoptose celular no tecido gástrico ais de animais 

submetidos ao tratamento orogástrico com etanol absoluto (MEHMET KANTER, 2005).  
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Nossos achados mostram, que o etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.)  aumenta 

signifiativamente a produção de malonidealdeído (MDA), produto gerado na lesão gástrica. 

No entanto, o (-)-α-bisabolol nas doses de 100 mg/Kg, v.o. e 200 mg/Kg, v.o. foram capaz de 

impedir os níveis de lesões causadas pelo o MDA induzida por etanol o que comprova a ação 

gastroprotetora. Quando comparado ao grupo tratado apenas com etanol absoluto, assim como 

a NAC 300 mg/Kg, v.o., foi capaz de diminuir significativamente a produção de MDA ou 

ainda área gástrica lesionada em comparação ao grupo sadio.  

 

Esse resultado permite associar diretamente o tratamento com (-)-α-bisabolol a uma 

redução da lesão gástrica induzida por etanol. Em uma análise conjunta dos resultados, 

considerando que o tratamento com (-)-α-bisabolol está associado a diminuição da migração 

de neutrófilos e a redução de substancias reativas ao acido tiobarbitúrico, surge uma 

proposição que relaciona a citoproteção do (-)-α-bisabolol no tecido gástrico com a redução 

do processo inflamatório local, o que geraria um menor afluxo de neutrófilos para as lesões. 

Essa afirmação torna-se plausível de acordo com resultados prévios (MOURA ROCHA, 

2010) que a administração de (-)-α-bisabolol em animais que receberam etanol diminuem o 

decremento de GSH, porém, em animais que não receberam etanol o (-)-α-bisabolol não altera 

as quantidades de GSH, dado interpretado como possível ação local dessa substancia, 

considerando também o fato da via de administração da substancia ser oral, o que pode levar a 

uma ação protetora física ou química do (-)-α-bisabolol impedindo ou diminuindo o contato 

do etanol absoluto com a mucosa gástrica. Podemos também interpretar esses resultados de 

modo inverso, ou seja, atribuindo ao (-)-α-bisabolol a capacidade de diminuir a migração de 

neutrófilos e dessa forma impedor a ativação dessas células e indução de estresse oxidativo e 

dano inflamatório, tal como ocorre com a fucoidina, substancia capaz de impedir a migração 

de neutrófilos e que exibe uma proeminente capacidade de diminuir lesões gástricas 

associadas a antiinflamatórios (SOUZA et al., 2008). 

 

O óxido nítrico é  considerado  como  mediador  crucial  na  defesa  da  mucosa 

gastrintestinal (MUSCARÁ & WALLACE, 1999). Kato et al. (1998) demonstraram o efeito 

inibitório do NO sobre a produção de ácido gástrico e Berg et al. (2004) utilizando técnicas de 

imunohistoquímica encontraram células contendo NOS endotelial em intimo contato com as 

células  parietais  gástricas  secretoras  de  ácido,  sugerindo  pelo  menos  em  parte,  que  a 

secreção ácida seja mediada pela secreção parácrina de NO. O óxido nítrico está envolvido na 

manutenção do fluxo  sanguíneo  basal  da  microcirculação  gástrica  e  no  aumento  deste  
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fluxo em repostas a estímulos como a pentagastrina e o ácido gástrico (GUTH, 1992). Brown 

et al. (1993) utilizando células isoladas da mucosa gástrica, determinaram que o NO e o 

aumento da concentração de  GMPc  nestas  células  estão  associados  ao  aumento  da  

secreção  de bicarbonato pela epitélio gástrico.  

 

Khatta e Abdallah (2001) tem relatado que os níveis de NO local são reduzidos em 

modelos de lesão gástrica induzida por etanol e indometacina, sugerindo que a diminuição do 

teor de NO local pode ser um fator decisivo para facilitar a lesão da mucosa gástrica.  

 

Em nosso estudo, etanol absoluto diminuiu a quantidade de NO, medido indiretamente 

pela quantificação de nitrito/nitrato, produto do metabolismo do NO, reforçando a ideia que o 

decremento de NO é um fator importante na indução de úlcera pelo etanol. O tratamento com 

(-)-α-bisabolol não causou alterações significativas na quantidade de Nitrito em comparação 

com os animais Controles. Esse achado está de acordo com dados anteriores do nosso 

laboratório, não mostrados, onde o pré-tratamento com L-NAME, antagonista da síntese de 

NO, não influencia na capacidade do (-)-α-bisabolol de proteger a mucosa gástrica. 

 

De fato, o (-)-α-bisabolol se mostrou capaz de reduzir as lesões associadas a 

administração de etanol, a diminuição na formação de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico demonstra essa capacidade, o aumento na atividade da SOD e a redução da 

atividade de MPO, se colocam com mecanismos capazes de explicar a ação protetora dessa 

droga, sendo a redução da atividade da enzima Cat um achado menos importante para 

explicação da atividade antiulcerogênica verificada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O (-)-α-bisabolol foi testado em relação a sua atividade farmacológica em modelos de 

úlcera induzida por etanol. Os resultados obtidos neste estudo nos permitem levantar as 

seguintes considerações: 

 

 (-)-α-bisabolol diminui o dano gástrico induzido pelo etanol, análise microscópica; 

 

 (-)-α-bisabolol aumenta a atividade da enzima superóxido dismutase no tecido 

gástrico, o que potencializou a dismutação do ânion superóxido, podendo esse fato 

constituir um dos mecanismos de ação dessa substância; 

 

 (-)-α-bisabolol interage com o sistema enzimático anti-oxidante diminuindo a 

ativadade da enzima catalase na mucosa gástrica, em animais tratados com etanol 

absoluto; 

 

 (-)-α-bisabolol diminui a migração de neutrófilos na mucosa gástrica no modelo de 

úlcera induzida por etanol absoluto em camundongos. 

 

 O (-)-α-bisabolol em ambas as dose foi capaz de diminuir a peroxidação lipídica 

(TBARS) causadas pelo o Etanol absoluto, 

 

 (-)-α-bisabolol não alterou significativamente a quantidade de nitrito no estomâgo  dos 

animais ulcerados sugerindo o não envolvimento do óxido nítrico no mecanismo de 

ação. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O (-)-α-bisabolol se mostrou capaz de reduzir as lesões gástrica  associadas a 

administração de etanol, provavelmente pela redução do estresse oxidativo no estomago, além 

de reduzir a  atividade da MPO, contudo se explica a ação gastroprotetora dessa  droga, no 

entanto a  redução da atividade enzimática da Catalase  seria  um achado menos importante 

para explicar  a atividade antiulcerogênica verificada.  
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