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RESUMO 

EFEITO DA QUERCETINA NA PANCREATITE AGUDA INDUZIDA POR 
CERULEÍNA EM CAMUNDONGOS. Karine Maria Martins Bezerra Carvalho. 
Orientadora: Profa. Dra. Flávia Almeida Santos. Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Médicas, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, 2010. 

 
A quercetina é um flavonóide derivado de plantas amplamente conhecido por suas 
propriedades antiinflamatórias e antioxidantes. A pancreatite aguda (PA) é uma doença 
com alta morbi/mortalidade e fisiopatologia complexa, com envolvimento variável de 
tecidos locais ou órgãos sistêmicos. Apesar das amplas investigações, até o momento, 
não existe nenhum tratamento médico específico para PA. Neste estudo, foram 
investigados os efeitos da quercetina sobre a gravidade da pancreatite aguda induzida 
por ceruleína em camundongos. Camundongos Swiss machos foram tratados com 
quercetina (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) ou veículo (2% DMSO em água destilada, 
10ml/kg) ou talidomida (200mg/kg, v.o.) 1 h antes da administração de ceruleína (5 x 
50 µg/kg, com intervalo de 1 h entre as doses). Foi incluído no estudo um grupo de 
animais tratados com salina (0.9%). Nós analisamos o edema pancreático, os níveis 
séricos de amilase, lipase e citocinas (TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-10), mieloperoxidase 
(MPO) pancreática e pulmonar, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), 
grupos sulfidrílicos não-proteicos (NP-SH), avaliação histológica do pâncreas e pulmão 
e imunohistoquímica pancreática (TNF-α). Ceruleína aumentou significativamente o 
edema pancreático e os níveis séricos de amilase, lipase, TNF-α, IL-6, IL-1β e dimiuiu 
os níveis de IL-10. A avaliação histológica revelou edema, infiltração de neutrófilos, 
hemorragia, vacuolização e necrose acinar no pâncreas, além de hemorragia pulmonar. 
Nós também observamos um marcado aumento na expressão de TNF-α na avaliação 
imunohistoquímica. O pré-tratamento com quercetina (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) ou 
talidomida (200mg/kg, v.o.) atenuou significativamente a gravidade da pancreatite 
aguda induzida por ceruleína, o que foi evidenciado pela redução dos níveis séricos das 
enzimas amilase e lipase, redução da inflamação pancreática através da supressão da 
infiltração de neutrófilos e dos níveis séricos das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6, 
expressão de TNF-α. Além disso, aumentou a produção de níveis da citocina IL-10 e 
demonstrou uma ação atioxidante através da diminuição nos níveis de TBARS e 
restauração de NP-SH pancreáticos. Quercetina também atenuou a repercussão 
sistêmica nos pulmões evidenciada através da supressão da infiltração de neutrófilos 
(MPO) e diminuição da hemorragia pulmonar demonstrada na avaliação histológica. 
Em conclusão, o estudo fornece a primeira evidência de que a quercetina atenua o 
desenvolvimento da pancreatite aguda induzida por ceruleína em camundongos, através 
de mecanismos antiinflamatórios e antioxidantes. 
 

Palavras-chaves: Pancreatite; Flavonóides; Quercetina; Citocinas; Camundongos 
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ABSTRACT 

QUERCETIN EFFECT ON CERULEIN-INDUCED ACUTE PANCREATITIS 
IN MICE. Karine Maria Martins Bezerra Carvalho. Advisor: Profa. Dra. Flávia 
Almeida Santos. Post-Graduate Programme in Medical Sciences, Department of 
Medical Clinics, Faculty of Medicine, Federal University of Ceará, 2010. 

 

Quercetin is a plant-derived flavonoid widely known by its anti-oxidant and anti-
inflammatory properties. Acute pancreatitis (AP) is a disease with a high morbidity and 
mortality and a complex pathophysiology, with variable involvement of regional tissues 
or organ systems. Despite of extensive investigations into this disease entity, to date 
there exists no specific medical treatment for AP. In this study, quercetin was 
investigated for its effect on the severity of cerulein-induced acute pancreatitis in mice. 
Male Swiss mice were treated with quercetin (25, 50 and 100 mg/kg, p.o.), vehicle (2% 
DMSO in distilled water, 10 ml/kg) or thalidomide (200 mg/kg, p.o.), 1 h before 
administration of cerulein (5 x 50 µg/kg, 1 h apart). A group treated with saline (0.9% 
NaCl) was also included. The effects of treatments on pancreatic edema, serum amylase 
and lipase enzymes and cytokines (TNF-α, IL-6, IL-1β and IL-10), myeloperoxidase 
activity (pancreas and lung), pancreatic thiobarbituric acid reactive substances 
(TBARS), non-protein-sulfidryl groups (NP-SH), histopathology of pancreas and lung 
and immunostaining for TNF-α expression in pancreas were analysed. Cerulein 
significantly increased pancreatic edema and serum levels of amylase, lipase, TNF-α, 
IL-6 and IL-1β and decreased IL-10 levels. Histopathologic evaluation revealed the 
presence of edema, neutrophil infiltration, hemorrhage, acinar vacuolization and 
necrosis of the pancreas and lung hemorrhage. Besides, we observed a marked increase 
in the expression of TNF-α in immunohistochemical analysis. The pre-treatment with 
quercetin (25, 50 and 100 mg/kg, p.o.) or thalidomide (200 mg/kg, p.o.) significantly 
attenuated the severity of acute pancreatitis induced by cerulein, as evidenced by 
significant reductions in pancreatic serum enzymes lipase and amylase and the 
pancreatic inflammation, evidenced by suppression of neutrophil infiltration, TNF-α, 
IL-1β and IL-6 cytokine production and the TNF-α expression. Further, it enhanced the 
IL-10 cytokine production and demonstrated an antioxidant action through a decrease in 
the levels of TBARS and restoration of pancreatic NP-SH.  Quercetin could also 
attenuate the systemic repercussion in the lung evidenced by suppression of neutrophil 
infiltration (MPO) and decrease of lung hemorrhage (histology). In conclusion, this 
study provides the first evidence to show that quercetin attenuates the development of 
cerulein-induced acute pancreatitis through the anti-inflammatory and antioxidant 
mechanisms. 
 
Keywords 
Pancreatitis; Flavonoids; Quercetin; Cerulein; Cytokines; Mice 
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1. Introdução 

 

1.1. Generalidades 

 

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

vários países com o intuito de tratar diversas patologias. O acúmulo de conhecimentos 

empíricos sobre a ação dos vegetais vem sendo transmitido desde as antigas civilizações 

até os dias atuais, e a utilização de plantas medicinais tornou-se uma prática 

generalizada na medicina popular (DORIGONI et al., 2001). As plantas medicinais têm 

um importante papel na saúde mundial. Apesar dos grandes avanços observados na 

medicina moderna, nas últimas décadas, elas continuam sendo utilizadas e, estima-se 

que 25 a 30% de todas as drogas avaliadas como agentes terapêuticos são derivados de 

produtos naturais (CALIXTO, 2005; VEIGA-JUNIOR, 2008a). 

 

As plantas medicinais representam muitas vezes o único recurso terapêutico de 

muitas comunidades e grupos étnicos. Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e até 

mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas medicinais são comercializadas em 

feiras livres, mercados populares e encontradas em quintais residenciais. Além disso, as 

observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem de 

forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais e auxilia os 

pesquisadores na seleção de espécies para estudos botânicos, farmacológicos e 

fitoquímicos (MACIEL, et al. 2002). 

 

Em meados do século passado, mais especificamente nos anos 60, surgiu nos 

países desenvolvidos iniciando pela Alemanha, França e Reino Unido, e posteriormente 

difundindo-se para outros países da Europa e América do Norte, um interesse maior 

pela fitoterapia e, ao invés de utilizar a infusão, cozimento ou tintura dos fármacos 

vegetais, passaram a usar formas farmacêuticas mais elaboradas, como os comprimidos, 

cápsulas e geléias (SOUSA et al., 2008). Este interesse surgiu principalmente devido às 

populações acreditarem que os fitoterápicos são isentos ou possuem poucos efeitos 

colaterais, e que são aparentemente eficazes nos casos onde a medicina tradicional não 
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alcançou resultados esperados, o que nem sempre é confirmado pelas pesquisas 

científicas que avaliam a eficácia e a segurança assim como também a garantia de 

qualidade na produção (CALIXTO, 2000). 

 

Juntos, os países da América Latina possuem grande parte da biodiversidade do 

mundo. O Brasil sozinho possui de 20 a 22% de todas as plantas e microorganismos 

existentes. Todavia, é estimado que não mais do que 25.000 espécies de plantas foram 

objetos de alguma investigação científica (CALIXTO, 2005). O enorme potencial para a 

descoberta de plantas como fonte de novas drogas ainda é pobremente explorado ou 

regulamentado, contrastando com o que ocorre em países como Alemanha, Estados 

Unidos e Canadá (CALIXTO, 2000; RATES, 2001; VEIGA-JUNIOR, 2008b). 

 

Em 2006, o Brasil avançou enormemente na consolidação da fitoterapia como 

prática complementar de atenção à saúde com a aprovação da Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a qual reconhece o potencial dos recursos naturais 

como fonte de medicamentos e a importância do seu uso racional no Sistema Único de 

Saúde (SUS), tornando as iniciativas para o desenvolvimento de cadeia produtiva e da 

indústria nacional relevantes para o país (BRASIL, 2006). Outra conquista na área de 

plantas medicinais foi o lançamento do Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos pelo Governo Federal em 2007. Dentre seus objetivos, destacam-se a 

inserção de plantas medicinais, fitoterápicos e produtos correlatos de segurança, eficácia 

e qualidade comprovadas no SUS (BRASIL, 2009). Por fim, foi elaborada pelo 

Ministério da Saúde a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 

(Renisus), uma lista composta por espécies vegetais, nativas ou adaptadas, com 

evidências científicas de segurança e eficácia e com potencial de avançar na cadeia 

produtiva e gerar produtos medicinais de interesse ao sistema de saúde (BRASIL, 

2009).  

 

Com a atual descentralização do poder público no Brasil, o município atinge a 

gestão plena, com autonomia para implantar programas de assistência à saúde, quando 

necessários (VIANNA et al., 2002; VIANNA; DAL POZ, 1998). Desta forma, alguns 

estados e municípios brasileiros vêm realizando nas duas últimas décadas a implantação 

de Programas de Fitoterapia na atenção primária à saúde, com o intuito de suprir as 
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carências medicamentosas de suas comunidades. Estes programas geralmente estão 

vinculados ao Programa de Saúde da Família (PSF) (OGAVA et al., 2003; MICHILIS, 

2004; SILVA, 2006a).  

 

A experiência mais antiga que influenciou a criação de programas de fitoterapia 

no Brasil foi o Programa Farmácias Vivas criado pelo Professor Francisco José de 

Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará, há mais de vinte anos. Foi o primeiro 

programa de assistência social farmacêutica baseado no emprego científico de plantas 

medicinais desenvolvido no Brasil, tendo por objetivo produzir medicamentos 

fitoterápicos acessíveis à população carente (MATOS, 1998). Após a sua criação no 

estado do Ceará, tornou-se referência para o restante do Nordeste brasileiro e, 

posteriormente, para todo o país (MALTA et. al., 1999; SILVA, 2006b).  

 

O Ministério da Saúde, em 20 de abril de 2010, publicou uma portaria instituindo 

as Farmácias Vivas como responsáveis pelo cultivo de plantas e manipulação de 

medicamentos fitoterápicos dentro do SUS.  Embora na prática, esses centros já 

existissem, a expectativa dos especialistas e do próprio ministério é que a formalização 

permita a liberação de recursos para ampliar o programa nos estados (BRASIL, 2010). 

 

 

1.2. O Pâncreas 

 

O pâncreas é uma glândula digestiva com funções endócrinas e exócrinas. No 

adulto, o pâncreas tem em média 15 cm de comprimento, peso de 60 a 140 g e consiste 

em cabeça, corpo e cauda (CRAWFORD; COTRAN, 2000). 

 

O pâncreas endócrino é constituído pelas ilhotas de Langerhans, compostas por 

células alfa, produtoras de glucagon, células beta, produtoras de insulina, cálulas gama, 

produtoras de somatostatina e células PP, produtoras de polipeptídeo pancreático 

(CASAS, 2005). 

 

A porção exócrina, que representa 80-85% do órgão, é constituída pelos ácinos, 

pequenas glândulas que contêm grânulos de zimogênio contendo enzimas digestivas 
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(CRAWFORD; COTRAN, 2000). Entre as células acinares existem estreitos 

canalículos de drenagem (constituídos por células epiteliais ductais, responsáveis pela 

secreção hidroeletrolítica do ducto pancreático), que desembocam em outros de maior 

calibre sucessivamente até atingirem o ducto pancreático principal (ISHIGURO, 2001) 

(Figura 1). 

 

Cada ácino consiste de um pequeno grupo de células epiteliais secretoras que 

formam um pequeno lúmen central, chamado canalículo intercelular. Sua função 

primária é sintetizar, estocar e secretar enzimas hidrolíticas no duodeno onde ocorrerá a 

digestão do alimento ingerido (LEUNG, 2006). 

 

As células acinares pancreáticas secretam as três categorias maiores de enzimas 

digestivas: α-amilase, lipase e proteases que são responsáveis pela hidrólise dos 

carboidratos, gorduras e proteínas, respectivamente (LEUNG, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estruturas do pâncreas (Figura adaptada a partir de OMARY et al., 2007) 
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As enzimas pancreáticas classificam-se em digestivas e lisossômicas segundo a 

função e o tipo de molécula que hidrolizam. Assim, entre as enzimas digestivas existem 

enzimas glucolíticas como a amilase, lipolíticas como a lipase, a carboxilesterase e a 

fosfolipase A2, proteolíticas como a tripsina, quimiotripsina, elastase, calicreína 

(endopeptidase) ou carboxipeptidases A e B (exopeptidases) e nucleolíticas como a 

ribonuclease e desoxirribonuclease (fosfodiesterases). A capacidade do pâncreas para a 

síntese protéica também se manifesta pela alta concentração de enzimas lisossômicas 

como a N-acetil-β-D-glucosaminidase, N-acetil-β-D-galactosaminidase, α-L-fucosidase, 

arilsulfatase, β-D-glucuronidase e catepsina B (CASAS, 2005).  

 

A secreção exócrina pancreática está sujeita a regulação por parte de diversas 

substâncias que atuam em diferentes níveis e mediante mecanismos de origem nervosa e 

hormonal. Dentre as substâncias estimuladoras da secreção pancreática exócrina 

podemos citar colecistocinina (CCK), secretina, agentes colinérgicos, peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP), peptídeo liberador de gastrina (GRP), PACAP, insulina e motilina e 

como agentes inibidores dessa secreção podemos citar o glugacon, somatostatina, 

peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), polipeptídeo pancreático (PP), 

neuropeptídeo Y (NPY), agentes adrenérgicos e peptídeos opióides (CASAS, 2005). 

 

O pâncreas é um órgão com inervação extrínseca (nervo vago e nervos 

esplânicos) e intrínseca (fibras nervosas e gânglios intrapancreáticos). Enquanto a 

estimulação vagal aumenta a secreção pancreática exócrina, a atividade simpática 

(nervos esplânicos) diminui esta secreção. Os efeitos sobre os plexos nervosos 

intrapancreáticos são mediados por diversos neuropeptídeos (VIP, NPY, e outros). Entre 

os fatores hormonais de regulação, se destaca o papel estimulante da secretina, 

responsável pela maior parte da secreção de fluido e bicarbonato do suco pancreático, 

da colecistocinina, estimulante de secreção de enzimas pancreáticas na fase intestinal e 

do efeito inibitório do polipeptídeo pancreático, através de sua ação sobre os neurônios 

pós-ganglionares intrapancreáticos, retardando a liberação de acetilcolina (SINGER, 

1993). 
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Existem diversos mecanismos fisiológicos pelos quais as células acinares estão 

protegidas da ação prematura das enzimas digestivas pancreáticas. Primeiro, as enzimas 

são contidas por uma membrana, formando os grânulos de zimogênio, desde a sua 

origem no retículo endoplasmático até o pólo apical da célula onde são liberadas. 

Segundo, muitas dessas enzimas são sintetizadas como precursores inativos 

(tripsinogênio, quimiotripsinogênio e procarboxipeptidase). A tripsina, inicialmente 

sintetizada na forma de seu precursor, tripsinogênio, é ativada no duodeno na presença 

das enteroquinases. Uma vez ativada, funciona como autocatalizadora e desencadeia a 

ativação das demais pró-enzimas. Em terceiro lugar, está a existência de mecanismos de 

inibição enzimática, como a α1-antitripsina, cuja presença no suco pancreático 

neutraliza a ação prematura das enzimas. Pequenas quantidades de tripsina podem 

formar-se fisiologicamente no pâncreas, sendo eficientemente controlada pelos 

mecanismos de síntese de inibidores específicos da tripsina pancreática, como 

inibidores serinoproteases tipo Kazal 1 (SPINK 1), autólise da tripsina ativada e 

inativação sistêmica pelas antiproteases séricas (CARTER,1997; FROSSARD et al., 

2008).  

 

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, 

inter-a-tripsina e C1 esterase que estão presentes em abundância no interstício 

pancreático (BAKOYIANNIS et al., 2010). 

 

Qualquer distúrbio ou agente que cause alteração nestes mecanimos naturais de 

proteção pode ocasionar patologias pancreáticas (NARUSE, 2003). 
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1.2.1. Pancreatite Aguda 

 

Pesquisas apontam a PA como o terceiro diagnóstico de distúrbio gastrointestinal 

mais comum e a 14a causa de morte dentre estes distúrbios nos EUA (BANK et al., 

2006). Os dados do National Center of Health Statistics demonstraram um aumento de 

100% no total de internações por PA nos Estados Unidos durante as últimas duas 

décadas (LOWENFELS, 2009). Na Holanda, há uma previsão para um aumento de 

9,9% nos casos de PA em 2010 (SPANIER et.al, 2008). Uma recente meta-análise 

européia demonstrou um aumento linear na incidência de pancreatite biliar e um 

aumento da mortalidade com a idade. (TALUKDAR; VEGE, 2009). Nos Estados 

Unidos a incidência de PA varia de 50 a 80 casos por 100.000 habitantes por ano. Em 

2006, a incidência no Brasil foi de 15,9 casos por 100.000 habitantes por ano e em São 

Paulo esta incidência foi de 19,2 por 100.000 habitantes (DE CAMPOS et al., 2008b). 

 

A patogênese da pancreatite aguda é mal compreendida. No entanto, as 

informações celulares, estudos in vivo, bem como estudos genéticos em humanos, 

sugerem que eventos patológicos que começam na célula acinar pancreática podem dar 

início a esta doença. Esta célula é projetada para sintetizar, armazenar, e secretar as 

enzimas necessárias para a digestão de nutrientes. Em condições fisiológicas, a maioria 

destas enzimas particularmente proteases, tornam-se ativas apenas quando chegam ao 

intestino delgado. Condições que causam pancreatite resultam em mudanças distintas na 

sinalização das células acinares. Estas mudanças iniciam um espectro de alterações 

patológicas na célula acinar que incluem a ativação das enzimas digestivas, a geração e 

liberação de mediadores inflamatórios e vasculares, inibição da secreção da célula 

acinar, mudanças na permeabilidade paracelular, e estimulação das vias de morte 

celular. Os detalhes moleculares destas respostas têm sido o foco de muitos estudos 

recentes ligando a genética de pancreatite com estudos moleculares e celulares 

(GORELICK; THROWER, 2009). 
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1.2.2. Fisiopatologia da Pancreatite Aguda 

 

A pancreatite aguda (PA) é definida pelo Simpósio Internacional de Atlanta 

(1992), como um processo inflamatório agudo do pâncreas, com envolvimento variável 

de outros tecidos regionais ou sistemas de orgãos remotos (ROSA et. al, 2004). 

 

A PA leve pode ser autolimitada não havendo necessidade de qualquer 

tratamento, mas aproximadamente 25% dos pacientes sofrem um ataque severo e destes 

30 a 50% morrerão (MCKAY et al., 2003). Os pacientes que morrem de PA podem ser 

considerados em dois grupos. Cerca de 50% das mortes ocorre dentro da primeira 

semana após sofrerem um grave ataque inicial e desenvolverem uma síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS) exacerbada com o envolvimento de múltiplos 

órgãos. Pacientes que sobrevivem a essa fase, muitas vezes, desenvolvem uma extensa 

necrose pancreática retroperitoneal e a infecção dos tecidos necróticos pode levar a 

sepse, SIRS e síndrome da disfunção múltipla dos órgãos (MODS), ocasionando a 

morte tardia (BATHIA, 2003). 

 

A PA pode ser classificada em leve ou grave, com base no estado da doença ou 

em PA edematosa ou necrotizante, com base na patologia (NORMAN, 1998). 

 

Um fato bem estabelecido na patogênese da PA é a existência de um deflagrador - 

a exposição a 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 cálculo biliar, a ingestão de álcool, medicamentos, toxinas (ex. veneno de 

escorpião), trauma, colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER), cirurgia 

biliar e gástrica, infecções (ex. vírus, Mycobacterium tuberculosis, helmintos), estenose 

ou disfunção do esfíncter de Oddi, tumores que obstruem o ducto pancreático, pré-

disposição familiar e má formação (pâncreas divisum) (ANDERSEN, 1996; YEO; 

CAMRON, 1999; VITAL et al., 2003; CHEBLI et al., 2000; FARHOUD et al., 2001). 

 

 A idéia mais aceita estabelece que, após a ocorrência do episódio desencadeador, 

ocorre uma série de eventos para que haja a inflamação do pâncreas (STEER, 1989). 

Num primeiro momento surgem alterações na célula acinar, as quais culminam com 
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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).  

 

Vários mecanismos estão envolvidos na conversão intracelular de zimogênios 

pancreáticos em enzimas ativas. Esses caminhos incluem: Auto-ativação do 

tripsinogênio em tripsina; Quebra do tripsinogênio em tripsina pela hidrolase 

lisossomial Catepsina B (CTSB); Diminuição da atividade do inibidor de tripsina 

intracelular pancreático; Liberação de zimogênios e enzimas lisossomiais dentro do 

citoplasma e subseqüente ativação proteolítica; Manobras de zimogênios em 

membranas vinculadas a compartimentos que contém proteases ativas; Captação e 

tratamento de zimogênios secretados pelos caminhos endocíticos; Aumento da 

suscetibilidade de zimogênios à proteólise devido à oxidação ou descondensação. 

Dentre estes os mecanismos que têm recebido maior atenção são auto-ativação do 

tripsinogênio, ativação pela CTSB e ativação inapropriada do tripsinogênio 

(GORELICK; THROWER, 2009; NARUSE, 2003; BAKOYANNIS et al., 2010). 

 

Alguns estudos também sugerem um importante papel do cálcio na ativação do 

tripsinogênio. Modelos experimentais de pancreatite induzida por ceruleína e por 

obstrução do ducto pancreático demonstram um aumento do Ca2+ intracelular e uma 

disfunção na sinalização de Ca2+ na célula acinar. Isso está asssociado com 

vacuolização das células acinares e eventos de ativação intracelular de tripsinogênio que 

ocorre na PA precoce (RARATY, 2000).  

 

No pâncreas normal, o transporte de enzimas atavés do complexo de Golgi, ocorre 

por dois mecanismos, as enzimas lisossômicas são transportadas em lisossomos e as 

enzimas digestivas são transportadas em vacúolos condensados (grânulos de zimogênio) 

até o ducto pancreático (STEER, 1999). Na PA, as enzimas são sintetizadas 

normalmente, mas as enzimas lisossômicas e digestivas são co-localizadas em vacúolos 
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(STEER, 1998). Sob estas condições, a hidrolase lisossomial catepsina B ativa 

tripsinogênio em tripsina, desencadeando ativação de outros zimogênios e consequente 

lesão das células acinares (LERCH, 1993; HOFBAUER, 1998).  

 

A ativação de granulócitos e macrófagos leva a liberação de enzimas proteolíticas 

e lipolíticas, produção de espécies reativas do oxigênio, citocinas pró-inflamatórias 

como as interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8), fator de necrose tumoral (TNF-α), metabólitos 

do ácido aracdônico como as prostaglandinas, fator ativador de plaquetas e leucotrienos 

(ELFAR et al., 2007).  

 

Após a ativação do tripsinogênio em tripsina, ocorrem mudanças intracelulares 

com expressão de proteínas de membrana e moléculas de adesão, tais como a molécula 

de adesão intercelular-1 (ICAM-1), que mediam o recrutamento de polimorfonucleares 

e monócitos da circulação para o pâncreas (SANDBERG; BORGSTRÖM, 2002). Os 

leucócitos aumentam o dano pancreático local, o 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, 2009a). 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 et al., 2001; ZHANG et al., 2009a). 

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, 2002).   

 

A tripsina produzida e secretada pelas células acinares pancreáticas ativam o 

receptor tipo 2 ativado por protease (PAR-2) que está presente em altas concentrações 

no lúmen das células acinares e do ducto. O resultado dessa ativação é a produção de 

citocinas e a regulação da função exócrina por feedback negativo (HIROTA, 2006). 

 

A síntese de citocinas também pode ser promovida pelas células acinares ativadas 

e pelas células do interstício pancreático conhecidas como células estelares do pâncreas 

(CEP). As CEP podem ser consideradas como células apresentadoras de antígenos, que 

interagem com leucócitos e uma vez ativadas, proliferam e se diferenciam em 
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miofibroblastos (MASAMUNE et al., 2002; MEWS et al., 2002; BACHEM et al., 

2004). Os miofibroblastos podem aumentar o dano pancreático, pelo comprometimento 

da microcirculação, como anóxia tissular (BACHEM et al., 2004). Diversos estudos em 

culturas de CEP ativadas demonstraram expressão de fatores de crescimento, citocinas e 

receptores para essas moléculas conhecidos por participar nos processos de inflamação 

e fibrose (OMARY, 2007; MASAMUNE et al., 2009). 

 

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

envolvido principalmente na regulação da função auto-imune e de moléculas 

inflamatórias. Em condições fisiológicas, o NF-κB é sequestrado no citoplasma sob a 

forma inativa. Após sua ativação, promove a trancrição de diversas citocinas e 

desempenha um papel importante nas infecções mediadas por citocinas, reações 

inflamatórias, estresse oxidativo, proliferação e apoptose de células, bem como 

distúrbios na microcirculação (ZHANG et al., 2009b). O aumento de sua expressão, 

induzido por manipulação genética em ratos, é capaz de produzir uma inflamação 

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

 

Os níveis de IL-6 no soro são usados para diferenciar a pancreatite aguda da 

pancreatite crônica, uma vez que estes 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 infectada (SANDBERG, 2002). YU et al. 

(2002), usando emodina para tratar ratos com PA severa, constatou que houve 

diminuição significativa nos níveis de TNF-α e IL-6, induzindo a apoptose das células 

pancreáticas lesionadas e assim, melhorando o grau de PA severa. Porém, a precisa 

relação entre IL-6 e apoptose acinar ainda não está bem esclarecida (ZHANG, 2007). 

 

Existe uma correlação positiva entre a concentração de IL-1 e a mortalidade na 

PA (NORMAN, 1996). Os níveis de IL-1 e IL-6 têm correlação com os níveis de 

expressão de ICAM-1 no pulmão durante a PA (SEELY, 2002; LI, 2008; 

MASAMUNE, 2009a). O nível de expressão de IL-18 está significativamente elevado 

na PA e esta pode promover a expressão de ICAM-1, além de estar envolvida na 

insuficiência funcional de órgãos distantes. Porém, o mecanismo pelo qual a IL-18 

exerce suas funções ainda precisa ser elucidado. (TAKAHASHI, 2007; PEREIASLOV, 
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2006; KATAKAMI, 2007; ZHANG, 2009a). A IL-8 é o principal mediador secundário 

do TNF-α que promove a atração neutrofílica (MAYER et al., 2000). Os níveis de IL-8 

e TNF-α parecem guardar correlação com a Síndrome da Resposta Inflamatória 

Sistêmica (SIRS) (POORAN et al., 2003).  

 

Relatos sugerem uma correlação entre os níveis séricos do Fator de Necrose 

Tumoral α (TNF-α) e a gravidade aguda da pancreatite (MOFIDI, 2009). O TNF-α 

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

ZHANG, 2009b). Os níveis de TNF-α aumentam significativamente quando a 

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

2007b; ZHANG, 2008). O TNF-α tem um importante papel na patogênese da PA por 

induzir apoptose pancreática, no soro tem duplo efeito regulador na apoptose, ou seja, 

em baixas concentrações pode induzir apoptose e promover cura da inflamação, porém, 

em altas concentrações, poderá causar necrose das células acinares (ZHANG et al. 

2004). Altos níveis de TNF-α estimulam a expressão de interleucinas (ex. IL-1, IL-6, 

IL-8) e a superativação das citocinas causa necrose nas células pancreáticas 

ocasionando lesão do pâncreas e outros tecidos (ZHANG, 2004). 

 

Os níveis séricos de IL-10 aumentam após as primeiras 24 horas de doença. A IL-

10 é secretada por quase todas as células, principalmente por monócitos e macrófagos e 

por linfócitos T-CD4. A IL-10 age 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, 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 de “Natural Killers” (NK), a despeito de suas propriedades antiinflamatórias. 

Níveis mais elevados de IL-10 parecem guardar correlação com um melhor prognóstico 

para a PA (DEMOLS; DEVIERE, 2003; WHITCOMB, 2010). 

 

Grandes quantidades de óxido nítrico (NO) são geradas minutos após a ocorrência 

da pancreatite aguda necrozante, agravando a lesão pancreática e gerando nitrato e 

outros produtos intermediários tóxicos (ZHAO et al., 2003). O excesso de NO pode 
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agravar a lesão pulmonar causada pela PA, além de induzir citocinas que podem agravar 

a lesão renal (REN, 2001; TOME, 1999). No entanto, pequenas doses de NO 

desempenham um papel protetor. WERNER et al. (1998) mostraram que pequenas 

doses de NO podem melhorar a microcirculação que está comprometida durante a PA, 

proteger endoteliócitos, manter a integridade da parede dos vasos, aumentar o fluxo 

sanguíneo capilar e direta ou indiretamente, proteger as células do pâncreas. O 

fornecimento de NO exógeno pode reduzir danos na PA experimental e o bloqueio 

endógeno pode agravar sensivelmente a lesão pancreática, devido a muitos fatores 

prejudiciais (ZHANG, 2000). 

 

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 levam a geração de uma grande 

quantidade de EROS, resultando em danos. 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 os 

capilares das células endoteliais, aumenta a permeabilidade capilar e os níveis de 

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

microcirculaçãao pancreática (ZHANG, 2009b). 

 

 

 

1.2.3. Quadro clínico, diagnóstico e tratamento da Pancreatite Aguda 

 

O diagnóstico de pancreatite aguda faz-se, habitualmente, na presença de dor 

abdominal, caracteristicamente intensa e de predomínio nos quadrantes superiores, além 

de uma elevação das enzimas pancreáticas no sangue pelo menos para o triplo (ROSA, 

2004). 

 

 A dor abdominal é constante, pode ser intensa, e precipitada por ingestão 

excessiva de álcool ou alimentos. A melhora pode ser obtida com decúbito lateral e 

flexão das coxas sobre o abdômen e também pelo jejum. As náuseas e os vômitos são 
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freqüentes e precoces. Os vômitos podem ser de natureza reflexa ou por compressão 

duodenal pelo pâncreas edemaciado. Às vezes, ocorre parada de eliminação de gases e 

fezes e, ocasionalmente, dispnéia. O paciente pode ainda apresentar febre, hipotensão, 

alteração respiratória e distensão abdominal (BANK, 1997; CARROLL et al., 2007). 

 

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

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

espaço, síndrome da angústia respiratória do adulto, necrose gordurosa difusa, síndrome 

da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), síndrome da disfunção múltipla de órgãos 

(MODS). Pode ocorrer colapso vascular periférico e choque com necrose tubular aguda 

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

 

A PA indolor é rara. Nessa apresentação, o prognóstico é grave, visto que os 

pacientes freqüentemente estão em choque circulatório ou coma. Em alguns casos 

graves e fatais, a PA é diagnosticada apenas durante a necrópsia (NIEUWENHUIJS, 

2003). 

 

A PA é um desafio na gestão clínica. A PA permanece como uma doença 

imprevisível com taxa de mortalidade de 10-20% entre as pessoas afetadas. Trabalhos 

trouxeram uma melhor compreensão da fisiopatologia, proporcionando novos rumos 

para o tratamento, na tentativa de mudar o dogma já estabelecido (CHARBONNEY, 

2008). 

 

Para orientar a tomada de decisões sobre o tratamento adequado, é fundamental 

identificar o paciente de risco quanto às complicações locais ou sistêmicas. Duas fases 

são descritas no decorrer da PA grave, a primeira é caracterizada pela SIRS que 

compreende os primeiros 10 dias e a segunda fase, que começa no final da segunda 

semana, e é marcada por complicações infecciosas. O diagnóstico precoce e avaliação 

da gravidade têm um efeito fundamental no prognóstico de um paciente com PA e o 

estabelecimento de uma abordagem adequada. Na última década, mudanças no 

acompanhamento desses pacientes graves, como nutrição enteral, uso precoce de 

antibióticos, modernização da unidade de terapia intensiva e a cirurgia tardia, 

contribuíram para diminuir o número de mortes (DE CAMPOS, 2008a). 
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Muitos autores têm tentado padronizar a conduta na PA em termos de indicações 

para tomografia computadorizada (TC), colangiopancreatografia retrógada endoscópica 

(CPRE) e intervenção cirúrgica (FOLSCH, 1997; FAN, 1993; AYUB, 2004; MIER, 

1997; MOFIDI, 2007a; MOFIDI, 2009).  

 

A importância de um hematócrito de admissão, como marcador da gravidade da 

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

confiabilidade como fator preditor do desenvolvimento de PA grave (MOFIDI, 2009). 

 

A tomografia computadorizada (TC) com contraste tem sido considerada o 

“padrão ouro” para o diagnóstico de necrose pancreática e identificação de coleções 

pancreáticas. Este exame tem quase 100% de sensibilidade o que o torna um positivo 

valor preditivo de necrose pancreática (BALTHAZAR, 2002). A ressonância magnética 

(RM) também pode predizer a gravidade e os resultados da PA, com a vantagem 

adicional de identificar coledocolitíases (MOFIDI, 2008).  

 

A colangiopancreatografia retrógada endoscópica (CPRE) precoce (nas primeiras 

48h) deve reservar-se, na pancreatite aguda, para os casos de suspeita de etiologia 

litiásica. Estará indicada a remoção precoce de cálculos no colédoco em casos de 

pancreatite grave com icterícia, colangite, ou evidência de via biliar principal dilatada 

ou, eventualmente, em casos de degradação do estado clínico (EUGENE, 2002; 

MERGENER, 1999; ROSA, 2004). 

 

Marcadores de ativação da resposta inflamatória sistêmica, medida das enzimas 

pancreáticas e ativação do tripsinogênio têm sido investigados como supostos preditores 

de gravidade, com alguns resultados encorajadores (NEOPTOLEMOS, 2000; 

SANDBERG, 2002). Além disso, novos modelos de previsão usando redes neuronais 

artificiais e algoritmos genéticos têm sido utilizados para auxiliar na determinação da 

gravidade da PA (HALONEN, 2003; KEOGAN, 2002; MOFIDI, 2007b) (Tabela 1). 

 

Frequentemente o curso da PA grave é complicado por infecção que pode 

manifestar-se como necrose pancreática infectada, abscesso pancreático ou coleção de 
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fluido infectado peripancreático. A necrose pancreática infectada ocorre em 3-7% dos 

casos de pancreatite, está altamente correlacionada com o grau de necrose e é um 

grande desafio no tratamento. Devido a morbidade associada a infecção, muitos estudos 

têm defendido a terapia antimicrobiana profilática. No entanto há controvérsias sobre os 

ricos e benefícios potenciais (CHARBONNEY, 2008). 

 

BANG et al. (2008) publicaram um artigo de revisão sumarizando os resultados 

da utilização de várias drogas na prevenção e tratamento da PA clínica e experimental 

(Tabela 2).  

 

Há vários indícios para a intervenção cirúrgica no contexto da PA. Pacientes com 

abdômen agudo nos quais o diagnóstico não é claro ou aqueles que desenvolvem 

complicações graves de pancreatite como hemorragia, infarto intestinal ou perfuração, 

se beneficiarão do tratamento cirúrgico. Do mesmo modo, aqueles que desenvolvem 

síndrome do compartimento, podem melhorar substancialmente após a descompressão 

abdominal. Nos pacientes sem as complicações acima, a intervenção cirúrgica é 

controversa, levando em consideração o risco-benefício (BUCHLER, 2000; 

CHARBONNEY, 2008). 
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Tabela 1. Marcadores séricos determinantes do diagnóstico e prognóstico da doença 

Teste Laboratorial (HORA) Propósito Observações clínicas e limitações 
Alanina transaminase 12 a 24 Diagnóstico e etiologia Associado com a pancreatite biliar;três 

vezes mais elevada na presença de 
pancreatite aguda, apresentando um 
valor preditivo positivo de 95% no 
diagnóstico da pancreatite aguda biliar. 

Amilase 2 a 12 Diagnóstico Mais acurado quando está duas vezes 
mais elevado do que o normal; os 
níveis de amilase e a sensibilidade 
diminuem com o tempo desde o início 
dos sintomas. 

Proteína C reativa 24 a 48 Preditivo de severidade Marcador tardio, altos níveis está 
associado com necrose pancreática. 

Interleucina-6 18 a 48 Preditivo de severidade Indicação precoce de gravidade 
Interleucina-8 12 a 24 Preditivo de severidade Indicação precoce de gravidade 
 
Lípase 

 
4 a 8 

 
Diagnóstico 

Aumento da sensibilidade na 
pancreatite induzida por álcool; mais 
específica e sensível do que a amilase 
para detectar a pancreatite aguda. 

Fosfolipase A2 24 Preditivo de severidade Associado com o desenvolvimento de 
necrose pancreática e falência 
pulmonar. 

Procalcitonina 24 a 36 Preditivo de severidade Indicação precoce de gravidade; altas 
concentrações em necrose infectada. 

Peptídeo ativador de 
tripsinogênio 

Em poucas 
horas 

Diagnóstico e preditivo de 
severidade 

Marcador precoce da pancreatite 
aguda, apresenta uma estreita 
correlação com a severidade. 

Fonte: Adaptado de Carroll et al., 2007.  

 

Tabela 2. Tratamento farmacológico da pancreatite aguda. Revisão de drogas testadas 

em modelos animais experimentais e triagem clínica 

Nome Mecanismos Efeito em modelos 
animais 

Resultados em 
triagens humanas 

Somatostatina Inibição da secreção 
pancreática 

Não reduz a 
mortalidade 

Não reduz a mortalidade 

Octretide Inibição da secreção 
pancreática 

Não tem efeito 
(resultados divergentes) 

Não reduz a mortalidade 

Mesilato de gabexate Inibidor de protease Redução de escores 
histológicos 

Pode reduzir a 
mortalidade 

N-acetil-cisteína Redução do estresse 
oxidativo 

Reduz a severidade Não reduz a mortalidade 

Óxido de nitrogênio Melhora da microcirculação Redução do edema Triagem não publicada 
Esteróides Anti-inflamatório não 

específico 
Redução da mortalidade Triagem não publicada 

Interleucina-10 Anti-inflamatório Redução da mortalidade Triagem não publicada 
Anticorpo TNF-α Anti-inflamatório específico Redução da mortalidade Triagem não publicada 
Inibidor de PAF Anti-inflamatório específico Não reduz a 

mortalidade 
Não reduz a mortalidade 

Antibióticos Antibacteriano - Redução da mortalidade 
Probióticos Prevenção da colonização do 

intestino 
- Não reduz a mortalidade 

Fonte: Adaptado de BANG et al. (2008). 



34 

 

 

1.2.4. Modelos experimentais de pancreatite aguda 

 

Um modelo ideal de PA deverá 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 (SU et al., 2006). 

 

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

patogênese e conseqüências. É importante salientar que, apesar da riqueza da literatura 

experimental de pancreatite, nenhum dos modelos animais é 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 et al., 2005; NORMAN et al., 1996). 

 

Para estudar a pancreatite não-cirúrgica, pode-se utilizar o modelo induzido pela 

dieta deficiente em colina e suplementada por etionina, o de doses supramáximas de 

ceruleína (um agonista de CCK), o de altas doses de L-arginina e o de administração 

intra-ductal de taurocolato de sódio 5%.  Outros modelos de infusão retrógrada de bile e 

obstrução do canal biliar são utilizados pra imitar a pancreatite induzida por cálculos 

biliares (ELFAR et al., 2007; 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 

gerar 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 de 

lesão à doença (ELFAR et al., 2007). 
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Estudos em animais demonstram que, a menos que a terapia seja iniciada dentro 

de poucas horas após o evento desencadeador, a cascata de eventos que levam a PA não 

pode ser interrompida. Não está claro, entretanto, o porquê de alguns indivíduos 

experimentarem apenas uma forma leve da doença com pancreatite edematosa ou 

intersticial, enquanto outros avançam para a inflamação necrotizante. Nos modelos 

animais a gravidade da pancreatite pode ser ajustada pela magnitude do estímulo como 

o aumento da etionina na dieta ou da pressão da injeção no ducto biliar. Não é 

conhecido se a gravidade da doença humana está relacionada com a gravidade do 

evento desencadeador ou a predisposição para respostas exacerbadas de citocinas. 

Algumas evidências apontam para o papel de polimorfismos de genes de citocinas ou 

outros mecanismos genéticos na determinação da severidade e do resultado da doença 

(NORMAN et al., 1996; RINDERKNECHT et al., 1994; BALAKRISHNAN et al., 

2004; JABER et al., 2004). 

 

A ceruleína, um análogo da colecistocinina (CCK), induz pancreatite experimental 

em ratos, camundongos, cachorros e hamsters, podendo ser administrada por via 

intravenosa, subcutânea ou intraperitoneal. A ceruleína aumenta a secreção de enzimas 

proteolíticas pancreáticas a níveis capazes de causar autólise acinar (SU et al., 2006). 

 

Sabe-se que a ceruleína como análogo da CCK atua em dois subtipos distintos de 

receptores de CCK (CCK1 e CCK2). Esses receptores são acoplados a proteína G que 

ativam a fosfolipase C e induzem o inositol trifosfato (IP3), dependente da liberação de 

Ca++ a partir do retículo endoplasmático em células acinares do pâncreas. Enquanto os 

receptores CCK1 são altamente discriminatórios em relação a presença de uma 

molécula de sulfato no resíduo da tirosina na sequência de CCK e análogos desse 

peptídeo, incluindo a ceruleína, os receptores CCK2 tem muito menos afinidade em 

relação aos análogos sulfatados ou não-sulfatados. O receptor CCK1 é responsável por 

mediar a secreção de enzimas digestivas e está envolvido na regulação da saciedade, 

enquanto CCK2 estimula a produção de ácido gástrico. Assim, o receptor CCK1 tem 

um papel nos efeitos exócrinos da ceruleína como a secreção de amilase (KIM, 2008).  

 

A PA induzida por ceruleína é utilizada para investigar os eventos 

fisiopatológicos e as manifestações sistêmicas da PA. O aparecimento de lesão 
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pulmonar em ratos utilizando esse modelo assemelha-se a 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 a 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 

também no pulmão. Mudanças características de parâmetros laboratoriais também 

podem ser observadas, tais como, aumento da amilase e lipase séricas, aumento do 

estresse oxidativo e da atividade de MPO pancreática, aumento de citocinas pró-

inflamatórias (ex. TNF-α, IL-6, IL-8, IL-1β), redução de citocinas anti-inflamatórias 

(ex. IL-10), observa-se ainda aumento na expressão de COX-2 e iNOS (MALLEO et 

al., 2007b).  

 

Exames imunohistoquímicos demonstraram marcado aumento na 

imunorreatividade para TGF-β e VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) no 

pâncreas de camundongos tratados com ceruleína (GENOVESE et al., 2006).  
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1.3. Plantas medicinais e pancreatite 

 

As pesquisas realizadas na busca de novas estratégias terapêuticas incluem 

aquelas com produtos naturais. Vários estudos mostram a ação de produtos naturais em 

modelos experimentais de pancreatite. 

 

A mistura de triterpenos pentacíclicos α,β-mirina, isolada do Protium 

hepthaphyllum, demonstrou efeitos antiinflamatório e antioxidante, avaliados através de 

parâmetros bioquímicos e histológicos nos modelos de pancreatite aguda induzida por 

L-arginina em ratos e por ceruleína em camundongos (MELO, 2009). 

 

Os polifenóis do chá verde (Green tea) reduziram as alterações bioquímicas e 

histológicas em modelo de pancreatite aguda por ceruleína em camundongos, pela 

redução da ativação do NF-κB e do estresse oxidativo (BABU et al., 2009). O extrato 

do chá verde, devido ao seu potencial antioxidante, pode prevenir a fibrose pancreática 

pela inibição da ativação das células do interstício do pâncreas como evidenciado em 

um estudo experimental realizado in vitro (ASAUMI et al., 2006). 

 

A Salvia miltiorrhizae, uma planta da medicina chinesa, reduziu o conteúdo de 

endotoxina plasmática e IL-6 sérica, promoveu a expressão de proteína Bax no pâncreas 

e melhorou as alterações patológicas pancreáticas assim como reduziu a mortalidade em 

modelo de pancretite severa induzida por taurocolato de sódio em ratos (RUIPING et 

al., 2009). 

 

O extrato de Gardenia jasminoides apresenta uma atividade contra a pancreatite 

aguda grave pela redução da amilase sérica, da atividade da mieloperoxidase sérica e 

tecidual, TNF-α e IL-6 séricos e da injúria provocada pelos radicais livres de oxigênio, 

óxido nítrico e endotoxinas (MAO et al., 2003; WANG et al., 2003). JUNG et al. (2008) 

mostraram que o extrato dessa planta diminui significativamente a severidade da PA 

associada à injúria pulmonar, evidenciado pela redução do edema pancreático, 

infiltração neutrofílica, níveis séricos de amilase, lipase e de citocinas. 
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O resveratrol, polifenol encontrado na casca da semente da uva preta, que possui 

atividade antioxidante e antiinflamatória, mostrou ação protetora do dano cerebral 

induzido pela pancreatite aguda severa e na pancreatite experimental induzida por 

colecistocinina e ter-butil-hidroperóxido em ratos, reduzindo as alterações 

histopatológicas pancreáticas, inibindo a ativação do NF-kB e reduzindo os níveis 

pancreáticos de TNF-a. (LAWINSKI et al., 2005; SZABOLCS et al., 2006b). 

 

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 Hyericum perforatum, planta medicinal que contêm vários compostos 

polifenólicos, como flavonóides e ácidos fenólicos, atenua a pancreatite induzida por 

ceruleína em camundongos, reduzindo as alterações histopatológicas pancreáticas, a 

expressão de ICAM-1 e a atividade da mieloperoxidase (GENOVESE et al., 2006). 

 

A Patrinia scabiosaefolia, planta da medicina tradicional oriental, usada 

popularmente no tratamento de várias doenças como edema, apendicite, endometriose e 

inflamação, demonstrou ação protetora na pancreatite induzida por colecistocinina em 

ratos (SEO et al., 2006). 

 

O ácido beta-ursólico isolado de Salvia officinales, inibe proteases in vitro 

(tripsina, trombina e uroquinase). As proteases exercem um papel regulatório em uma 

variedade de patologias, incluindo a pancreatite (JEDINÁK et al., 2006). 

 

O Taraxacum officinale, que possui atividade antiinflamatória, tem ação 

protetora na pancreatite induzida por colecistocinina em ratos, reduzindo o edema 

pancreático, os níveis de IL-6 e TNF-a e aumentando os níveis de HSP60 e HSP72 

(SEO et al., 2005). 

 

O extrato do chá preto apresenta importante atividade antioxidante. Em um 

modelo experimental de pancreatite em ratos induzida pela administração de 

colecistocinina associado a etanol foi observado que o extrato desse chá previne o 
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desenvolvimento da doença devido o seu potencial antioxidante, antiinflamatório e 

antiapoptótico (DAS et al., 2006). 

 

O extrato de “grapefruit” (pomelo ou toranja) que possui atividade 

antibacteriana, antifúngica e antioxidante, pela presença de naringenina, um flavonóide 

citoprotetor, reduziu a pancreatite induzida por isquemia de reperfusão em ratos, 

provavelmente por mecanismo antioxidante (DEMBINSKI et al., 2004).  

 

O extrato padronizado de Gingko biloba (Egb761) exerce ação protetora em 

modelo de pancreatite induzida por taurocolato de sódio em ratos, possivelmente por 

ação antioxidante, reduzindo os níveis séricos de amilase e lipase e as alterações 

histopatológicas (ZEYBEK et al., 2003).  

 

O Ruibarbo (Rheum rhabarbarum) apresenta efeitos protetores contra a 

pancreatite aguda. Redução da amilase e lipase sérica, melhora dos sintomas da dor 

abdominal e da microcirculação, redução dos níveis plasmáticos de TNF-a e IL-6, 

inibição da ativação excessiva de macrófagos e infiltração de neutrófilos e redução da 

produção de radicais livres de oxigênio são alguns de seus efeitos (ZHAO et al., 2003). 

 

1.3.1. Flavonóides 

 

Flavonóides são compostos polifenólicos biossintetizados a partir da via dos 

fenilpropanóides e do acetato, precursores de vários grupos de substâncias como 

aminoácidos alifáticos, terpenóides, ácidos graxos dentre outros. Eles participam de 

importantes funções no crescimento, desenvolvimento e na defesa dos vegetais contra o 

ataque de patógenos e estão presentes na maioria das plantas, concentrados em 

sementes, frutos, cascas, raízes, folhas e flores (DIXON; HARRISON, 1990). As 

principais fontes de flavonóides incluem frutos (uvas, cerejas, maçã, groselhas, frutas 

cítricas, entre outros) e hortaliças (pimenta, tomate, espinafre, cebola, brócolis, dentre 

outras folhosas), sendo seu consumo estimado na dieta humana entre 1-2g por dia 

(BARNES et al., 2001; DORNAS et al., 2008). 
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Plantas medicinais e condimentares que contêm flavonóides são usadas há 

milhares de anos na medicina oriental. No entanto, a despeito da literatura avaliada, 

ainda são pouco usados terapeuticamente na medicina popular do ocidente, embora 

possuam atividade antioxidante na função protetora e no tratamento de doenças 

degenerativas mediadas por estresse oxidativo (LOPEZ-REVUELTA et al., 2006). 

 

Mais de 8.000 flavonóides já foram identificados e sua estrutura básica consiste 

em um núcleo fundamental, constituído de quinze átomos de carbono arranjados em três 

anéis (C6-C3-C6), sendo dois anéis fenólicos substituídos (A e B) e um pirano (cadeia 

heterocíclica C) acoplado ao anel A (Figura 2) (DI CARLO et al., 1999; PIETTA, 

2000). 

 

As subclasses dos flavonóides são: chalconas, dihidrochalconas, auronas, 

flavonas, flavonóis, dihidroflavonol, flavanona, flavanol, flavandiol, antocianidina, 

isoflavonóides, bioflavonóides e proantocianinas (BEHLING, 2004). 

 

Muitos mecanismos antioxidantes têm sido propostos para os flavonóides. Tais 

mecanismos incluem: a) opressão da formação de espécies reativas do oxigênio pela 

inibição do sistema enzimático responsável pela geração de radicais livres 

(ciclooxigenase, lipoxigenase ou xantina oxidase); b) quelação de íons metálicos que 

podem iniciar a produção de radicais hidroxil pela Reação de Fenton ou Harber-Weis; 

c) seqüestro de radicais livres; d) regulação positiva ou proteção das defesas 

antioxidantes por induzir a fase II de enzimas como glutationa transferase que aumenta 

a excreção de espécies oxidadas ou e) indução de enzimas antioxidantes como a 

metalotioneína que é uma proteína queladora de metais, com propriedades antioxidantes 

(MIDDLETON, 2000; PIETTA, 2000). 

 

Os flavonóides são responsáveis por um amplo número de atividades 

farmacológicas que aparentemente não tem relação entre si. Dentre várias delas cabe 

destacar as suas propriedades diuréticas, antiespasmódicas, antiinflamatórias, 

antibacteriana, antiulcerativas, antivirais, antifibrótica, estrogênicas, antioxidantes, 

antineoplásicas e outras (HEIM et al., 2002; GALATI et al., 2002; WANG, 2003). 
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Essas substâncias também têm sido relatadas como inibidoras da aterosclerose no 

estágio inicial, além de possuírem atividade hipolipidêmica (AHERNE et al., 2002).  

 

Dentre os flavonóis, a quercetina (5,7,3 ,4 -tetra-OH) (Figura 2) está presente em 

diversos alimentos, como alho, cebola, alface, brócolis, maçã, azeitona, uva, entre 

outros, e exerce múltiplas atividades farmacológicas (MOON, 2008).  

 

 

Figura 2. Estrutura química dos flavonoides 

 

 

1.3.2. Quercetina 

 

Entre os flavonóides presentes em diversas plantas, o flavanol quercetina é 

relativamente mais abundante. Altas concentrações de quercetina estão presentes no 

chá, maçãs e cebolas e sua ingestão diária estimada entre humanos é de 10 a 20 mg nas 

populações ocidentais. Em plantas e alimentos derivados de plantas, os flavonóides 

estão presentes em grande parte como conjugados, com a aglicona dos flavonóides 

ligada a uma molécula de açúcar por uma ligação β-glicosídica. Estudos indicam que a 

molécula de açúcar determina a quantidade de absorção intestinal de quercetina 

(CERMAK et al., 2003).  

 

O consumo de alimentos ricos em polifenóis, incluindo os flavonóides, sua 

biodisponibilidade e os fatores interferentes vêm sendo amplamente estudados. A 

absorção intestinal e o metabolismo da quercetina e de outros flavonóides não estão 

totalmente elucidados até o momento (BEHLING et al., 2004).  

 

A quercetina (Figura 3) é um antioxidante que pode inibir o processo de 

formação de radicais livres em três etapas diferentes, na iniciação (pela interação com 

íons superóxido), na formação de radicais hidroxil (por quelar íons de ferro) e na 
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peroxidação lipídica (por reagir com radicais peroxi de lipídeos) (BEHLING et al., 

2004; VALÉRIO et al., 2009).  Isso faz com que dentro da família dos flavonóides a 

quercetina seja o mais potente varredor de espécies reativas do oxigênio, incluindo o 

radical superóxido e óxido nítrico (BOOTS et al., 2008).  

 

Quercetina interfere na atividade da enzima óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS), resultando na redução da lesão e geração de peroxinitrito. A inibição do sistema 

xantina desidrogenase/xantina oxidase é outro importante mecanismo pelo qual a 

quercetina pode reduzir a lesão oxidativa que ocorre após a isquemia ou outras 

condições patológicas (ZHU et al., 2004; BISCHOFF, 2008).  

 

O consumo diário da quercetina pode estar associado a diminuição do risco de 

doenças cardiovasculares, desenvolvimento de tumores, derrames cerebrais e doenças 

neurodegenerativas que são justificados pela proteção contra danos oxidativos ao DNA, 

peroxidação lipídica e inibição da liberação de mediadores da inflamação (CHO et al., 

2003; MAMANI-MATSUDA et al., 2006; PEDRESCH et al, 2006; RATNAN et al., 

2006; LIMA et al., 2006; YEOMANS et al., 2005; CHOI et al., 2010; LANOUE et al., 

2010). 

 

Os efeitos da quercetina têm sido amplamente estudados em pesquisas 

experimentais. ROGÉRIO et al. (2010), demonstraram que a microemulsão de 

quercetina exibe propriedades antiinflamatórias pronunciadas num modelo de 

inflamação alérgica em camundongos, através da diminuição do recrutamento de 

leucócitos, redução dos níveis de IL-4, IL-5 e inibição da  ativação de NF-κB. 

 

O efeito antinociceptivo de quercetina foi demonstrado através da inibibição das 

contorções abdominais induzidas por ácido acético, bem como da dor induzida por 

formalina e atenuação da hipernocicepção térmica na neuropatia diabética induzida por 

estreptozotocina em ratos. Esses efeitos foram associados a ativação  dos receptores 

GABA e de serotonina, óxido nítrico e opióides endógenos (FILHO, et al.,2008).  

 

Em animais diabéticos por estreptozotocina a administração de quercetina 

(10mg/kg) causou melhora na depuração da uréia e da creatinina, diminuição do 
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estresse oxidativo, aumento nos níveis de GSH e a atividade das enzimas antioxidantes 

superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT), além de diminuição da formação do 

malondialdeído do tecido renal (ANJANEYULU; CHOPRA, 2004). O aumento da taxa 

de HDL, diminuição dos níveis de LDL, colesterol total e triglicerídeos de animais 

diabéticos que receberam quercetina (50mg/kg) durante 30 dias, sugerem a interferência 

deste flavonóide no metabolismo lipídico e conseqüente diminuição do risco de 

aparecimento de doenças vasculares (FERNANDES et al., 2004).  

 

Quercetina diminuiu o estresse oxidativo e preservou a integridade das células β 

pancreáticas em ratos diabéticos (COSKUN, 2005). Outro estudo demonstrou o 

aumento das enzimas antioxidantes SOD, CAT, bem como o TBARS (substâncias que 

reagem ao ácido tiobarbitúrico) plasmático, sugerindo a diminuição do estresse 

oxidativo em ratos diabéticos (MAHESH; MENON, 2004). 

 

Durante o início da hepatocarcinogênese induzida por dietilnitrosamina, a 

administração de quercetina (10mg/kg), diminuiu drasticamente a área e o número de 

lesões pré-neoplásicas, através da ativação do sistema de defesa antioxidante enzimático 

e não-enzimático (VALÉRIO et al., 2009). O pré-tratamento com quercetina (25, 50 e 

75 mg/kg) diminuiu o estresse oxidativo causado pelo uso crônico de etanol em 

camundongos (MOLINA, 2003). 

 

A quercetina é um agente quimiopreventivo e quimioterápico potencial para o 

pâncreas e outros órgãos. Zhang et al. 2010 analisaram a distribuição da quercetina no 

plasma, pulmão, fígado, pâncreas e no câncer de pâncreas xenotransplantado em um 

modelo in vivo de camundongos alimentados a longo prazo com uma dieta contendo 0,2  

ou 1% de quercetina. Avaliaram também a absorção da quercetina no câncer 

pancreático de células MiaPaCa-2 num modelo celular in vitro. O estudo mostrou que a 

quercetina pode ser acumulada no câncer pancreático de células MiaPaCa-2 in vitro e é 

efetivamente absorvida na circulação sistêmica, tumores e nos tecidos do pâncreas, 

fígado e pulmão in vivo. A quercetina aglicona foi encontrada em maior proporção nos 

tecidos e tumores estudados.  
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O uso da quercetina tem sido proposto para o tratamento dos processos 

inflamatórios do trato gastrintestinal, tais como doenças inflamatórias do intestino, 

dores relacionadas à síndrome do intestino irritável, constipação crônica e refluxo 

gastroesofágico. As evidências, no entanto, ainda estão restritas a estudos experimentais  

que apesar de não validarem o uso terapêutico, demonstram efeitos promissores e 

positivos para seu teste em humanos (BISCHOFF, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química da quercetina 
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2. Relevância e Justificativa 

 

A incidência da pancreatite aguda e a morbi/mortalidade associada à doença 

demanda uma 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 e a ocorrência da síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica e síndrome da falência múltipla de órgãos 

(BAKOYIANNIS et al., 2010). Até o momento não existe 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 H. perforatum (GENOVESE et al., 2006), P. 

scabiosaefolia (SEO et al., 2006), resveratrol (LAWINSKi et al., 2005; SZABOLCS et 

al., 2006b), ácido beta-ursólico (JEDINÁK et al., 2006), T. officinale (SEO et al., 2005), 

grapefruit (pomelo, toranja) (DEMBINSKi et al., 2004), Gingko biloba (Egb761) 

(ZEYBEK et al., 2003), E. officinalis (THORAT et al., 1995) e Gardenia jasminides 

(JUNG et al., 2008). A maior parte destas plantas medicinais possuem 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. 

 

A quercetina é um flavonóide antioxidante, abundante na natureza, com 

comprovadas propriedades anti-carcinogênica, gastroprotetora, hepatoprotetora, 

antiinflamatória, dentre outras. Além disso, sua eficácia sobre a preservação da 

integridade das células β pancreáticas e câncer de pâncreas tem sido alvo de pesquisas 

experimentais (ANJANEYULU; CHOPRA, 2004; BEHLING et al., 2004; 

FERNANDES et al., 2004; VALÉRIO et al., 2009; COSKUN, 2005; ANGST et al., 

2008;  BISCHOFF, 2008). Deste modo, esta pesquisa visa fornecer a primeira evidência 

de que a quercetina atenua o desenvolvimento da pancreatite aguda experimental 

induzida por ceruleína. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Geral 

 

O estudo do efeito farmacológico da quercetina no modelo experimental de 

pancreatite aguda induzida por ceruleína em camundongos. 

 

 

3.2. Específicos 

 

� Avaliar o efeito da quercetina sobre os parâmetros séricos de enzimas (amilase 

e lipase) e citocinas (TNF-α, IL1-β, IL-6 e IL-10) no modelo de pancreatite aguda 

induzida por ceruleína em camundongos. 

 

� Investigar o efeito da quercetina sobre os parâmetros pancreáticos de edema, 

atividade de mieloperoxidase, grupos sulfidrílicos não protéicos (NP-SH), 

peroxidação lipídica (TBARS) e da citocina TNF-α (imunohistoquímica) na 

pancreatite aguda induzida por ceruleína em camundongos. 

 

� Estudar o efeito da quercetina sobre as alterações histopatológicas do pâncreas 

e do pulmão de camundongos submetidos a pancreatite aguda induzida por 

ceruleína. 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

4. Materiais 

 

 

4.1. Quercetina 

 

A quercetina foi obtida a partir de compra a Sigma (Sigma-Aldrich Chemical 

Company, St. Louis, MO, EUA).  

 

4.2. Animais 

 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss, adultos, machos, pesando entre 25-

30 gramas, provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da UFC. Os animais foram mantidos em caixas de prolipropileno, à 

temperatura média de 26 ± 2°C, em ciclos de claro-escuro de 12/12 h, recebendo ração 

padrão e água à vontade. Os animais foram colocados em jejum de sólidos 12h antes do 

início dos experimentos. O protocolo experimental foi submetido e aprovado pelo 

CEPA (Comitê de Ética na Pesquisa Animal) desta Universidade (protocolo número 

23/08). 
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4.3. Drogas e reagentes  

 

PRODUTO ORIGEM 

Ácido ditio bis-2-nitrobenzóico (DTNB)                                                    Sigma, USA 

Ácido etilenodiaminotetracético                                                                      Sigma, USA 

Ácido perclórico                                                                                         Cinética, Brasil 

Ácido tiobarbitúrico Sigma-Aldrich, Brasil 

Ácido tricloroacético                                                                                       Sigma, USA 

Ácido tricloroacético                                                                                       Sigma, USA 

Anticorpo primário de coelho anti-TNF-α 

de camundongo 

 

Sigma-Aldrich, Brasil 

Brometo de hexadecilmetilamônio Sigma, USA 

Ceruleína Sigma, USA 

DAB Sigma, USA 

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

Diidrocloreto de o-dianisidine Sigma, USA 

Etilenodiamina Sigma, USA 

Formaldeído P.A.    Sigma, USA 

Glutationa reduzida                                                                                         Sigma, USA 

Kit comercial para determinação de IL-10    Quantikine®, R&D Systems, USA 

Kit comercial para determinação de IL-1β Quantikine®, R&D Systems, USA 

Kit comercial para determinação de IL-6 Quantikine®, R&D Systems, USA 

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

Kit para determinação de Amilase Labtest, Brasil 

Kit para determinação de lipase Bioclin, Brasil 

Meio de montagem Sigma, USA 

Peróxido de hidrogênio Sigma, USA 

Talidomida FUNED, Brasil 
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4.4. Equipamentos 

 

EQUIPAMENTOS ORIGEM 

 

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

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

Centrífuga refrigerada (0206281) Cientec CT 5500 DR 

Analisador bioquímico RA-50 Bayer 

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

Material cirúrgico - 

Micropipetas Biohit 

Micrótomo - 

Microscópio eletrônico Nikon 

Pipetas automáticas Gilson 
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5. Métodos 

 

 

5.1. Pancreatite aguda induzida por ceruleína 

 

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

veículo (2% DMSO em água destilada, 10 ml/kg), quercetina (25, 50 e 100 mg/kg) ou 

talidomida (200 mg/kg) 1h antes da administração intraperitoneal de ceruleína (5 x 50 

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

2008). Um grupo que recebeu apenas salina, i.p., foi incluído no estudo. Após 6h da 

administração da ceruleína os camundongos foram anestesiados com éter e amostras de 

sangue foram coletadas do plexo retro-orbital, 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 

desse estudo. 

 

5.2. Determinação de amilase e lipase séricas 

 

As amostras de sangue foram coletadas, 6h após a última administração de 

ceruleína, em tubos heparinizados e foram centrifugadas a 3000 g por 10 min a 4° C. A 

determinação da amilase e lipase sérica foi realizada por método colorimétrico usando 

kit comercial para a determinação de amilase (Labtest®) e de lipase (Bioclin®). A 

análise foi realizada de acordo com as instruções do fabricante. 

 

5.3. 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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5.4. Determinação da atividade da mieloperoxidase  

 

Amostras do pâncreas e do pulmão 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). O homogenato 10% foi submetido a 

três ciclos de congelamento (5 min, -70°C) e descongelamento (5 min, água a 37°C). As 

amostras foram então centrifugadas (4000 rpm, por 15 min, 4°C) para remover o 

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

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

contendo 0,167 mg/mL de hidrocloreto de o-dianisidina e 0,0005% de peróxido de 

hidrogênio. A absorbância a 470 nm foi medida nos tempos de 0 e 5 min (KRAWISZ et 

al., 1984). A diferença entre os valores de absorbância basal e de 5 minutos foi 

considerada para o cálculo das unidades de MPO (U) baseado na equação da reta de 

uma curva de neutrófilos. Os resultados foram expressos como U de MPO por mg de 

tecido. 

 

5.5. Determinação dos 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 

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

tricloroacético 50% e então as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 min. 

Um volume de 1 mL foi então retirado do sobrenadante e adicionado 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). 

 

5.6. Determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

 

A peroxidação lipídica no pâncreas foi determinada por estimação do 

malondialdeído (MDA) usando o teste do ácido tiobarbitúrico (AGAR et al., 1999). A 
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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 14000 rpm 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). 

 

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

 

As determinações de TNFα, IL-1β, IL-6 e IL-10 séricos foram realizadas 6h após 

a última administração de ceruleína. Amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 g 

durante 10 min a 4° C. Os níveis de TNFα, IL-1β, IL-6 e IL-10 foram medidos no 

sobrenadante através da utilização do kit comercial para a determinação destas citocinas 

por elisa (Quantikine®, R&D Systems, USA). As determinações foram realizadas de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 

5.8. Avaliação histológica 

 

Amostras dos pâncreas e pulmões, retiradas 6h 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. 

 

As alterações morfológicas características de pancreatite avaliadas foram edema, 

infiltração inflamatória, 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 uma grade de 0 a 3 (0= ausente 1= infiltração perivascular escassa, 2= 

moderada infiltração perivascular e escassa infiltração difusa, e 3 = abundante 
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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). 

 

As alterações morfológicas observadas no tecido pulmonar foram lesão vascular e 

hemorragia (DE CAMPOS, 2007). 

 

5.9. Estudo imunohistoquímico para a determinação de TNF-α  

 
As amostras de pâncreas foram fixadas em solução tamponada de formaldeído a 

10% durante 24 h e processadas em parafina e realizados cortes (5mm) seriados em 

lâminas cilanizadas. As lâminas foram inicialmente desparafinizadas através da imersão 

em xilol (três imersãoes de 5 minutos), posteriormente foram imersas em álcool 

absoluto (1 min) e álcool a 70% (1 min). As lâminas foram então aquecidas no 

microondas durante 18 min imersas em tampão citrato. Após esfriarem por 20 minutos, 

foram lavadas com água destilada (3 min). O bloqueio da peroxidase endógena foi 

relizado utilizando peróxido de hidrogênio (3%) durante 10 min. Em seguida, foram 

lavadas com PBS (3 min) e incubadas com o anticorpo primário de coelho anti-TNF-α 

de camundongo por 12 h a 4°C diluído numa proporção de 1:200. Após a incubação, 

foram lavadas com PBS (duas lavagens de 2 min). Seguiu-se a incubação com o 

anticorpo secundário biotinilado e posteriormente com estreptovidina durante 30 min. 

Foi então aplicado o DAB (2-10 min) e realizada contra-coloração com hematoxilina de 

Mayer (3 min). Posteriormente, as lâminas foram lavadas cuidadosamente com água 

destilada, secadas, montadas com o meio de montagem e avaliadas quantitativamente 

através da atribuição de escores de acordo com a intensidade da reação observada 

(reação ausente (0), leve (1), moderada (2), forte (3), coloração intensa (4)) (LIMA, 

2004).  
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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 e imunohistoquímicas 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 da quercetina sobre os níveis séricos de amilase e lipase 

 

A quercetina nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, v.o., reduziu de forma 

significativa, os níveis séricos de amilase (3383,50 ± 33,93; 3235,50 ± 47,36; 2874,14 ± 

161,94 U/dL, respectivamente) quando comparados ao grupo veículo (3820,62 ± 21,22 

U/dL) (Figura 4A). 

 

Os níveis séricos de lipase diminuíram significativamente nos grupos tratados 

com quercetina nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, v.o., para 1924,76 ± 142,80; 1045,51 

± 176,24; 1025,96 ± 135,45 U/L, respectivamente, em relação ao grupo veículo 2515,31 

± 231,17 U/L (Figura 4B). 

 

A talidomida (200 mg/kg, v.o.), usada como controle positivo, reduziu 

significativamente os níveis séricos de amilase (3232,12 ± 29,94 U/dL) e de lipase 

(1449,76 ± 219,21 U/L) quando comparado ao grupo veículo (3820,62 ± 21,22 U/dL e 

2515,31 ± 231,2 U/L, respectivamente) (Figura 4). 
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Figura 4. Efeito de quercetina e talidomida sobre os níveis séricos de amilase (A) e 
lipase (B) em resposta a administração de ceruleína em camundongos. Veículo (2% 
DMSO em água destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) e 
talidomida (TAL, 200mg/kg, v.o.) foram administrados 1h antes da administração de 
ceruleína (5 x 50 µg/kg, i.p.; 1h de intervalo). Um grupo que recebeu salina i.p. foi 
incluído. Os valores representam a média ± E.P.M. dos níveis de amilase (U/dL) e 
lípase (U/L). Foram utilizados 8 animais por grupo. ap<0,001 vs salina; bp<0,001 vs 
veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.2. Efeito da quercetina sobre o edema pancreático 

 

A administração de quercetina nas doses 25, 50 e 100 mg/kg, v.o., reduziu 

significativamente, o edema de 7,53 ± 0,48 mg/g (veículo) para 5,55 ± 0,17; 5,94 ± 0,16 

e 5,98 ± 0,38 mg/g, respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.) reduziu 

significativamente o edema pancreático de 7,53 ± 0,48 mg/g (veículo) para 5,63 ± 0,30 

mg/g (Figura 5). 

 

 

6.3. Efeito da quercetina sobre a mieloperoxidase pancreática e 

pulmonar 

 

A administração de quercetina nas doses 25, 50 e 100 mg/kg, v.o., reduziu de 

forma significativa, os níveis pancreáticos de mieloperoxidase (MPO) de 0,50 ± 0,03 

U/mg de tecido (veículo) para 0,29 ± 0,01; 0,18 ± 0,03 e 0,16 ± 0,04 U/mg de tecido, 

respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.), reduziu significativamente, os níveis 

pancreáticos de MPO de 0,50 ± 0,03 U/mg de tecido (veículo) para 0,09 ± 0,02 U/mg de 

tecido (Figura 6A). 

 

A quercetina nas doses 25, 50 e 100 mg/kg de tecido, reduziu de maneira 

significativa, os níveis pulmonares de mieloperoxidase (MPO) de 2,29 ± 0,04 U/mg de 

tecido (veículo) para 1,81 ± 0,10; 1,68 ± 0,19 e 1,73 ± 0,21 U/mg de tecido, 

respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.), reduziu significativamente, o aumento 

da atividade de MPO pulmonar de 2,29 ± 0,04 U/mg de tecido (veículo) para 1,66 ± 

0,04 U/mg de tecido (Figura 6B). 
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Figura 5. Efeito de quercetina e talidomida sobre o edema pancreático em resposta 
a administração de ceruleína em camundongos. Veículo (2% DMSO em água 
destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina (25, 50 e 100 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 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. ap<0,001 vs salina; bp<0,01 vs veículo 
(ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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Figura 6. Efeito de quercetina e talidomida sobre a atividade de mieloperoxidase 
(MPO) no pâncreas (A) e no pulmão (B) em resposta a administração de ceruleina 
em camundongos. Veículo (2% DMSO em água destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina 
(25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) ou talidomida (TAL, 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 média ± 
E.P.M. da atividade de MPO. Foram utilizados 8 animais por grupo. ap<0,001 vs salina; 
bp<0,001 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.4. Efeito da quercetina sobre os grupos sulfidrílicos não-protéicos 

Quercetina nas doses 25, 50 e 100mg/kg, v.o., foi capaz de restaurar, de maneira 

significativa, os níveis de grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) (309,5 ± 10,97; 

310,9 ± 15,70 e 322,0 ± 25,80 µg/g de tecido, respectivamente) em comparação ao 

grupo veículo (200,9 ± 8,54 µg/g de tecido). A administração de talidomida (200mg/kg, 

v.o.) também demonstrou efeito significativo no reestabelecimento dos níveis de NP-SH 

(333,1 ± 15,40 µg/g de tecido) em relação ao grupo veículo (200,9 ± 8,54 µg/g de 

tecido) (Figura 7). 

 

 

6.5. Efeito da quercetina sobre as substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico 

 

Quercetina, nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, v.o., e talidomida, na dose de 

200mg/kg, v.o., reduziram significativamente, os níveis de malondialdeído de 40,84 ± 

1,45 nmol/g de tecido (veículo) para 36,31 ± 1,04; 36,17 ± 0,80; 34,89 ± 0,97 e 

30,76±1,03 nmol/g de tecido, respectivamente (Figura 8). 

 

 

6.6.  Efeito da quercetina sobre os níveis séricos de TNF-α, IL-1ββββ, IL-6 

e IL-10 

 

A quercetina, 25, 50 e 100mg/kg, v.o., reduziu significativamente, os níveis 

séricos de TNF-α de 23,90 ± 2,69 pg/ml (veículo) para 11,64 ± 1,22; 12,33 ± 2,63 e 

12,72 ± 1,24 pg/ml, respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.) também demonstrou 

redução significativa dos níveis de TNF-α (13,08 ± 1,55 pg/ml) em relação ao grupo 

veículo (23,90 ± 2,69 pg/ml) (Figura 9 A). 

 

A administração de quercetina, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg, v.o., reduziu 

significativamente, os níveis séricos de IL1-β de 12,80 ± 1,13 pg/ml (veículo) para 7,45 

± 0,83; 7,35 ± 1,09 e 8,89 ± 0,74 pg/ml, respectivamente. Talidomida (200mg/kg, v.o.) 
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também demonstrou redução significativa dos níveis de TNF-α (6,74 ± 1,04 pg/ml) em 

relação ao grupo veículo (12,80 ± 1,13 pg/ml) (Figura 9B). 

 

A administração de quercetina, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg, v.o., reduziu 

significativamente, os níveis séricos de IL-6 de 145,20 ± 24,82 pg/ml (veículo) para 

74,70 ± 6,12; 51,87 ± 9,35 e 40,66 ± 7,80 pg/ml, respectivamente. Talidomida 

(200mg/kg, v.o.) também demonstrou redução significativa dos níveis de IL-6 (56,45 ± 

12,09 pg/ml) em relação ao grupo veículo (145,20 ± 24,82 pg/ml) (Figura 9C). 

 

A administração de quercetina, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg, v.o., aumentou 

significativamente, os níveis séricos de IL-10 de 6,10 ± 1,94 pg/ml (veículo) para 19,11 

± 2,30; 23,22 ± 3,26 e 24,70 ± 0,73 pg/ml, respectivamente. Talidomida (200mg/kg, 

v.o.) também demonstrou um aumento significativo dos níveis de IL-10 (23,37 ± 1,36 

pg/ml) em relação ao grupo veículo (6,10 ± 1,94 pg/ml) (Figura 9D). 
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Figura 7. Efeito de quercetina e talidomida sobre os níveis de NP-SH no pâncreas 
em resposta a administração de ceruleína em camundongos. Veículo (2% DMSO 
em água destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) e talidomida 
(TAL, 200  mg/kg, v.o.) foram administrados 1h antes da administração de ceruleina (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 média ± E.P.M. da relação entre os níveis de NP-
SH (µg/g de tecido). Foram utilizados 8 animais por grupo. ap<0,001 vs salina; 
bp<0,001 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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Figura 8. Efeito de quercetina e talidomida sobre os níveis de malondialdeído 
(MDA) no pâncreas em resposta a administração de ceruleína em camundongos. 
Veículo (2% DMSO em água destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina (25, 50 e 100 
mg/kg, v.o.) e talidomida (TAL, 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 média ± E.P.M. da 
quantidade de MDA (nmol/g de tecido). Foram utilizados 8 animais por grupo. 
ap<0,001 vs salina; bp<0,01 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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Figura 9. Efeito de quercetina e talidomida sobre os níveis séricos de TNF-αααα (A), 
IL-1ββββ (B), IL-6 (C) e IL-10 (D) em resposta a administração de ceruleína em 
camundongos. Veículo (2% DMSO em água destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina (25, 
50 e 100 mg/kg, v.o.) e talidomida (TAL, 200mg/kg, v.o.) foram administrados 1h antes 
da administração de ceruleína (5 x 50 µg/kg.; 1 h de intervalo). Um grupo que recebeu 
apenas salina i.p. foi incluído no estudo. Os valores representam a média ± E.P.M. dos 
níveis séricos de TNF-α (pg/mL). Foram utilizados 8 animais por grupo. ap<0,01 vs 
salina; bp<0,01 vs veículo (ANOVA e teste de Student Newman Keul). 
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6.7. Avaliação histológica  

 

A Figura 10 e a Tabela 3 demonstram o efeito da quercetina e da talidomida 

sobre as alterações morfológicas observadas no tecido pancreático (edema, infiltrado 

inflamatório, vacuolização e necrose) em resposta a administração de ceruleína em 

camundongos. A quercetina (100mg/kg, v.o.) e a talidomida (200mg/k, v.o.) reduziram 

significativamente as alterações histológicas observadas. 

 

 
A  B 

C D 

 
 
Figura 10. Fotomicrografia representativa do tecido pancreático de camundongos 
submetidos a administração de ceruleína. A: salina, mostrando uma arquitetura 
normal; B: veículo + ceruleína, mostrando desorganização da arquitetura pancreática, 
com vacuolização das células acinares, área de necrose das células acinares e infiltrado 
de células inflamatórias e necrose. C: quercetina (100 mg/kg) e D: talidomida (200 
mg/kg), mostrando proteção dos danos histológicos do pâncreas induzidos por 
ceruleína. Hematoxilina-Eosina (aumento 400 X). 
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Tabela 3. Efeitos do tratamento com quercetina e talidomida sobre as alterações 

morfológicas observadas em resposta a administração de ceruleína em 

camundongos 

 

Grupo Edema 
 

(0-3) 

Infiltrado 
Inflamatório 
(0-3) 

Vacuolização 
Acinar 
(0-3) 

Necrose 
 

(0-3) 
     
Salina 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 

Ceruleína 2 (1-3)a 2 (1-3)a 2  (0-3)a 1,5 (0-3)a 

Quercetina (100mg/kg) 0 (0-0)b 0 (0-1)b 0 (0-0)b 0 (0-0)b 

Talidomida (200mg/kg) 0 (0-1)b 0  (0-1)b 0 (0-1)b 0 (0-1)b 

     
 

Veículo (2% DMSO em água destilada, v.o., 10 mL/kg), quercetina (100 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 foi 

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

valores mínimo e máximo. Foram utilizados (6-8) animais por grupo. ap<0,05 vs salina; 
bp<0,05 vs ceruleína (Teste de Kruskal Wallis e Teste de Dunn). 
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A Figura 11 demonstra o efeito da quercetina, na dose de 100 mg/kg, v.o., sobre 

as alterações morfológicas observadas no tecido pulmonar (lesão vascular e 

hemorragia). O tratamento com quercetina ou talidomida reduziu as alterações 

histológicas apresentadas. 

 
A 

 

B 

 
 
C 

 

 
D 

 
 
 
Figura 11. Fotomicrografia representativa do tecido pulmonar de camundongos 
submetidos a administração de altas doses de ceruleína. A: salina, arquitetura 
normal; B: veículo + ceruleína, pulmão hemorrágico com extravazamento de sangue em 
torno dos vasos (lesão vascular), secreção e sangue no interior de alguns alvéolos; C: 
quercetina (100 mg/kg) e D: TAL (200 mg/kg), demonstrando proteção dos danos 
histológicos do pulmão induzidos por ceruleína. Hematoxilina-Eosina (aumento 400 X). 
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6.8. Estudo imunohistoquímico pancreático para a determinação de 

TNF-α 

 
 

A Figura 12 mostra o efeito da administração oral de quercetina (100 mg/kg) e 

talidomida (200mg/kg) sobre a reação observada nas lâminas de imunohistoquímicas 

para determinação de TNF-α no tecido pancreático, nas células acinares e células 

inflamatórias em resposta a administração de ceruleína em camundongos. O tratamento 

com quercetina ou talidomida mostrou menor imunoreatividade quando comparada ao 

grupo ceruleína. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

Figura 12. Imunorreatividade para a determinação de TNF-α no tecido 
pancreático de camundongos submetidos à administração de ceruleína. A: salina; 
B: veículo + ceruleina; D: quercetina (100 mg/kg, v.o.) + ceruleina e E: Talidomida 
(200 mg/kg, v.o.) + ceruleina. Aumento 400 X. 



69 

 

7. Discussão 

 

 

O aumento no consumo de alimentos ricos em polifenóis, incluindo os 

flavonóides, proporcionou um aumento no número de estudos sobre a sua 

biodisponibilidade. A absorção intestinal e o metabolismo da quercetina e de outros 

flavonóides não estão totalmente elucidados até o momento. Muitos estudos relatam que 

os flavonóides na sua forma livre ou glicosilada são absorvidos no trato gastrintestinal e 

metabolizados em glucoronidato ou sulfato conjugado. Esses metabólitos circulam no 

sangue sendo excretados na bile e urina. A quercetina é completamente convertida em 

conjugados metilados no plasma, após sua administração, tanto em ratos quanto em 

seres humanos (BEHLING et al., 2004; SESINK et al., 2001; MANACH et al., 1998). 

 

Os níveis fisiológicos típicos de flavonóides são muito inferiores quando 

comparados aos níveis de qualquer vitamina, como as C e E. Por isso, atualmente 

acredita-se que a atividade biológica dos flavonóides, como a quercetina, provavelmente 

resulta de interações mais específicas com alvos biológicos e menos de sua capacidade 

de agir como um antioxidante comum in vivo. Por exemplo, a quercetina tem 

demonstrado aumentar a regulação de enzimas envolvidas na defesa antioxidante, tais 

como  γ-glutamilcisteína sintetase, glutationa peroxidase, glutationa redutase e catalase. 

Há também evidências de que os flavonóides, incluindo a quercetina, podem ter um 

efeito poupador de tocoferóis (vitamina E) e carotenóides (vitamina A) (MEYERS et 

al., 2008). 

 

A quercetina está presente nas plantas como glicosídeo e sua forma glicosídica 

varia muito entre as espécies. O intestino delgado é o principal local de absorção da 

quercetina glicosídeo e a molécula de açúcar do glicosídeo é um fator determinante no 

processo de absorção (ARTS et al., 2004; MEYERS et al., 2008). Os estudos sobre o 

efeito da suplementação com quercetina sobre a glutationa reduzida usaram a quercetina 

aglicona, no entanto, esta não é encontrada em alimentos, não deixando claro se esses 

resultados se traduzem numa dieta utilizando fontes alimentares de quercetina. A 

absorção da quercetina aglicona é de apenas 20%, enquanto 52% da quercetina-4’-
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glicosídeo é absorvida no intestino. Curiosamente, foram observadas diferenças 

significativas na absorção da quercetina a partir de duas fontes alimentares, cebolas e 

maçãs (ISHIGE et al., 2001; MOLINA et al., 2003; MEYERS et al., 2008). 

 

Muitos estudos relatam que os flavonóides na sua forma livre ou glicosilada são 

absorvidos no trato gastrintestinal e metabolizados em glucoronidato ou sulfato 

conjugado. Esses metabólitos circulam no sangue sendo excretados na bile e urina. A 

quercetina é completamente convertida em conjugados metilados no plasma, após sua 

administração, tanto em ratos quanto em seres humanos (BEHLING et al., 2004).  Em 

vista disso, utilizamos neste estudo, o dihidrato de quercetina (98%), administrada por 

via oral, utilizando-se como diluente o dimetilsulfóxido na concentração de 2%. O 

percentual do diluente utilizado está de acordo com os dados da literatura que o 

utilizaram em modelo de PA induzida por ceruleína (DIAS, 2005). 

 

Compostos antioxidantes, tais como melatonina, ácido ascórbico, N-acetilcisteina, 

ômega-3 e resveratrol demonstraram proteção na pancreatite aguda experimental por 

mecanismos que envolvem a redução de mudanças histológicas pancreáticas, redução 

da atividade da mieloperoxidase, inibição da ativação de NF-kB, redução dos níveis 

pancreáticos de TNF-α e IL-6, redução dos níveis séricos de amilase e lipase, redução 

do estresse oxidativo e redução de óxido nítrico (GENOVESE et al., 2006; JUNG et al., 

2008; MAO et al., 2003; WANG et al., 2003; SEO et al., 2005, 2006; ZEYBEK et al., 

2003; FOITZIK et al., 2002; ESREFOGLU et al., 2006; LAWINSKI et al., 2005; 

SZABOLCS et al., 2006b). Com base nesses dados este projeto teve o objetivo de 

avaliar o efeito do flavonóide antioxidante quercetina na pancreatite aguda experimental 

induzida por ceruleína em camundongos. 

 

Há mais de um século a pancreatite aguda (PA) é usualmente considerada como 

uma doença autodigestiva do pâncreas, acompanhada pela ativação prematura de 

proteases intracelulares e cuja patogênese ainda são está totalmente esclarecida (YU et 

al., 2002). É uma doença que pode ir de um quadro autolimitado a uma doença grave 

complicada por sepse e falência de múltiplos órgãos, levando a uma alta morbidade e 

mortalidade (VONLAUFEN et al., 2008). 
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Existe uma variedade de protocolos experimentais para o estudo da PA, entretanto 

esse trabalho procurou avaliar a atividade da quercetina em modelo de PA induzida por 

ceruleína em camundongos por ser um modelo não invasivo, facilmente reprodutível e 

rápido. O modelo induzido por ceruleína ainda apresenta a vantagem de reproduzir as 

características clínicas da pancreatite aguda que acomete seres humanos, assim como o 

envolvimento de outros órgãos, como os pulmões (CHAN & LEUNG, 2007). 

 

A ceruleína, análogo da colecistocinina (CCK), induz pancreatite aguda em 

camundongos atuando através dos receptores de colecistocinina, levando a uma 

exagerada estimulação das células acinares seguida por uma prematura ativação do 

tripsinogênio e degradação lisossomal de organelas intracelulares nos vacúolos 

autofágicos nas células acinares, bem 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-actin), o que 

eventualmente leva a uma autodigestão pancreática (CHAN & LEUNG, 2007).  

 

O modelo de PA induzido por doses suprafisiológicas de ceruleína é 

acompanhado por 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 

como, aumento da 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-κB (NF-κB), 

citocinas TNF-α, 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). 

 

O presente estudo demonstrou que a quercetina atenuou a severidade da PA 

induzida por ceruleína em camundongos. Em particular, foi demonstrado que o pré-

tratamento com quercetina reduziu a inflamação pancreática, assim como a injúria 

tecidual associada, através da redução dos níveis de amilase e lipase séricas, redução da 
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infiltração de neutrófilos, redução da peroxidação lipídica, melhora das alterações 

histológicas, redução da produção de citocinas inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6, 

aumento na produção de citocina antiinflamatória IL-10 e redução da expressão de 

TNF-α. 

 

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

como agente antiemético a partir de meados da década de 1950. 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 para o tratamento do eritema nodoso hansênico. 

Diferentes propriedades antiinflamatórias e imunomoduladoras foram identificadas para 

a talidomida, além do efeito 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). MALLEO et al. (2008) 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 TGF-β e VEGF e a presença de céluas 

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

controle positivo neste estudo. 

 

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 dessa 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 reduz-se mais rapidamente do que a lipase, e pode retornar a normalidade em até 

24 horas. Por esse motivo, a lipase é melhor indicadora de pancreatite do que a amilase, 

em pacientes que são avaliados vários dias após o início da crise pancreática (KOLAR 

et al., 1984).  

 

Os resultados da presente investigação mostram que a ceruleína (5x50 µg/kg/i.p.) 

elevou os níveis séricos de amilase e lipase, após 6 horas da sua administração, e que a 

quercetina (25, 50 e 100mg/kg) foi oralmente ativa na atenuação dos níveis séricos 
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dessas enzimas. GENOVESE et al. (2006) demonstraram que a administração do 

extrato hidrossolúvel de Hypericum perforatum, composto por uma mistura de 

flavonóides entre eles a quercetina, reduziu consideravelmente o aumento dos níveis de 

amilase e lipase em modelo de PA induzida por ceruleina em camundongos. 

 

A pancreatite experimental induzida por doses supramáximas de ceruleína 

promove a secreção das enzimas pancreáticas, degradação lisossomial, degradação das 

organelas intercelulares dentro dos vacúolos autofágicos nas células acinares e um 

marcado edema intersticial (BATCIOGLU et al., 2009). Nossa pesquisa demonstrou 

que nos grupos tratados previamente com quercetina observou-se uma diminuição 

significativa do grau de edema pancreático causado pela administração de ceruleína, 

avaliado através do grau de edema pancreático, assim como pela avaliação histológica.  

 

Os neutrófilos desempenham um papel crucial no desenvolvimento e 

manifestação da PA. Sua infiltração no tecido inflamado contribui para a inativação de 

antígenos estranhos e para a 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). 

 

A literatura descreve que o aumento da atividade de mieloperoxidase (MPO) de 

neutrófilos está presente em vários processos patológicos e está associado com um 

aumento do risco do estresse oxidativo, como no caso de enfermidades infecciosas, 

enfermidades inflamatórias e na isquemia de reperfusão (MORALES et al., 1998). 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).  

 

Os resultados mostram que a quercetina (25, 50 e 100mg/kg), assim como a 

talidomida (200mg/kg), são efetivos em reduzir a migração de leucócitos 

polimorfonucleares, avaliada indiretamente através da atividade da MPO e pela análise 

histológica, indicando uma possível atividade antiinflamatória da quercetina na PA.  A 



74 

 

administração do extrato hidrossolúvel de Hypericum perforatum também foi capaz de 

reduzir a atividade da mieloperoxidase no modelo de PA induzida por ceruleina em 

camundongos (GENOVESE et al., 2006). 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROS) desempenham um papel fundamental na 

destruição tecidual ocorrida no início e na progressão da PA (SHI et al., 2005a; YU et 

al., 2002; CUZZOCREA et al., 2002). Uma vez produzidas, as EROS podem atacar 

diretamente a matriz lipídica de membranas biológicas e estimular 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. A infiltração de 

neutrófilos no pâncreas através de EROS contribui para a ativação patológica das 

enzimas digestivas nas células acinares (GENOVESE et al., 2006). 

 

A lipoperoxidação foi estimada pela detecção dos derivados dos lipoperóxidos, 

através de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), como malondialdeído 

(MDA), que devido a peroxidação de lipídeos formou um produto de coloração rosa. 

Muitos estudos experimentais mostram o aumento na concentração de malondialdeído e 

diminuição na atividade das enzimas antioxidantes, durante a PA. (ESREFOGLU et al., 

2006). MDA é um indicador de peroxidação lipídica na membrana plasmática. A lesão 

na estrutura celular da membrana leva a interrupção no transporte intracelular de 

enzimas digestivas, ativação prematura dessas enzimas e danos nas células acinares. 

Também é possível que o colapso na permeabilidade capilar causada por dano oxidativo 

seja a origem do edema na PA (BATCIOGLU et al.,2009). 

 

A glutationa reduzida (GSH) é um importante antioxidante endógeno produzido 

no fígado, cujos níveis podem estar alterados em diversas situações, pois participa de 

inúmeros processos enzimáticos intra e intercelulares, destacando a redução 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 
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redutase (GRd). A redução da GSH e o aumento na relação GSSG/GSH são índices que 

demonstram que EROS estão sendo geradas em quantidades acima dos valores basais 

(DIAS, 2005). A ação antioxidante da GSH é facilitada pelo grupo sufidril da cisteína e, 

na oxidação, o enxofre forma o radical tiol que reage com uma segunda glutationa 

oxidada formando a ligação dissulfídrica (GS-SH) (MELO et al., 2008). 

 

Os radicais livres citotóxicos parecem ser detoxificados por ligação com 

glutationa (GSH), o maior componente endógeno do “pool” dos grupos sulfidrílicos 

não-proteicos (NP-SH) (PARK et al., 2000; GONZALES et al., 2001; OLIVEIRA et al., 

2004a,b). Portanto, compostos sulfidrílicos desempenham um importante papel no 

reparo de danos celulares quando agentes oxidantes estão envolvidos no processo de 

injúria (SZABO et  al.,  1981). Segundo REED; FARISS (1984), a atividade 

antioxidante da GSH ocorre por dois mecanismos, remoção direta de radicais livres e 

funcionando como um substrato para a glutationa peroxidase (GPx), eliminando 

peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos no citosol e mitocôndrias.  

 

A administração de ceruleína reduz consideravelmente a atividade da GST 

(Glutationa-S-transferase), dos níveis de glutationa reduzida e aumenta os níveis de 

malondialdeído. Esta alteração no equilíbrio oxidante/antioxidante está de acordo com 

estudos anteriores e pode contribuir para a evolução da cascata inflamatória envolvida 

no desenvolvimento da pancreatite aguda (ESREFOGLU et al.,2006; YAMAGIWA et 

al., 2004; ALTAVILLA et al., 2003; MALLEO et al., 2007a; ARAFA, 2009). 

 

No presente estudo, foi observado que a ceruleína aumentou o estresse oxidativo 

pancreático, comprovado pelo aumento na formação de MDA e pela redução dos grupos 

sulfidrilicos não-proteicos (NP-SH). A administração de quercetina (25, 50 e 100 

mg/kg) e de talidomida (200 mg/kg) reduziu os níveis pancreáticos de MDA assim 

como evitou a depleção dos grupos NP-SH, resultados que sugerem uma atividade 

antioxidante destas substâncias. 

 

A atividade antioxidante da quercetina em modelos experimentais que envolvem a 

participação do estresse oxidativo já foi demonstrado por outros pesquisadores. 

MOLINA et al. (2003) demonstraram que a quercetina administrada por via oral 
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preveniu o estresse oxidativo causado por etanol no fígado de camundongos, através da 

diminuição da peroxidação lipídica demonstrado pela redução nos níveis de MDA e 

aumento da glutationa reduzida (GSH). A administração de quercetina em animais 

diabéticos induzidos por estreptozotocina causou melhora na depuração da uréia e da 

creatinina, diminuição do estresse oxidativo, aumento nos níveis de GSH e da atividade 

das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase, além de diminuição da 

formação do malondialdeído no tecido renal (ANJANEYULU; CHOPRA, 2004). 

 

Acredita-se que a gravidade da pancreatite pode ser determinada por eventos que 

ocorrem após a lesão das células acinares. As células acinares sintetizam e liberam 

citocinas e quimiocinas, resultando no recrutamento de células inflamatórias como 

neutrófilos e macrófagos. Esse recrutamento e a ativação de diferentes células 

inflamatórias conduzem a uma nova lesão nas células acinares e provoca uma elevação 

de vários mediadores pró-inflamatórios como TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6 e outras 

quimiocinas (DAVIES,1997; MAKHIJA et al., 2002). O papel de algumas citocinas 

como TNF-α e IL-1 na gravidade da PA foi demonstrado em estudos experimentais 

utilizando animais com depleção genética para receptores dessas citocinas 

(BATCIOGLU et al.,2009). As citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 estão elevadas na 

pancreatite experimental assim como na pancretite em humanos (NORMAN et al., 

1997). O TNF-α exerce um papel chave na pancreatite aguda severa agindo desde o 

inicio de curso da doença (MALLEO et al., 2007b). IL-1β e IL-6 constituem os 

principais mediadores na síntese de proteínas de fase aguda e em adição na transição da 

resposta inflamatória aguda para a resposta crônica (BAKOYANNIS, 2010). 

 

A superprodução de TNF-α está envolvida em muitos eventos adversos no 

decurso da PA, tais como aumento da regulação de outras citocinas, estresse oxidativo, 

morte celular e ativação endotelial. Evidências experimentais mostram 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., 2007b).  

 

Nesse estudo, os resultados mostram que o pré-tratamento dos camundongos com 

quercetina (25, 50 e 100 mg/kg) e talidomida (200 mg/kg) atenuou os níveis séricos de 
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TNF-α, assim como a sua expressão no tecido pancreático, induzido pela administração 

de ceruleína. Acredita-se que a quercetina é o antioxidante mais efetivo e oralmente 

ativo e esta observação é consistente com a noção de que os grupos hidroxilas dos 

flavonóis nas posições 3’, 4’, 5, 7, estão associados com a inibição de TNF-α (DE 

WHALLEY et al., 1990; CHEN  et al., 2005; UEDA et al., 2004). 

 

A IL-6 é importante na PA não somente na indução da síntese de proteínas de fase 

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). Níveis plasmáticos de IL-6 correlacionam-se com anormalidades 

hemodinâmicas na PA em coelhos (JAMBRIK et al., 2002). Camundongos transgênicos 

que expressam IL-6 humana são mais susceptíveis a PA, e o uso de anticorpo 

monoclonal anti-IL-6 exerce um efeito protetor na PA (ZHANG et al., 2007). Trabalhos 

prévios mostraram que um significativo aumento da atividade de MPO associado ao 

aumento de IL-6 no pâncreas está associado a iniciação do processo inflamatório no 

pâncreas (SZABOLCS et al., 2006a).  

 

Elevados níveis séricos de IL-6 foram observados após a administração de 

ceruleína em camundongos e o pré-tratamento com quercetina (25, 50 e 100 mg/kg) e 

talidomida (200mg/kg) atenuou a elevação dos níveis séricos de IL-6. 

 

A IL-1β estimula a síntese de mediadores inflamatórios, como o TNF-α, PAF, 

prostaglandinas e interleucinas pró-inflamatórias. Seu essencial papel no processo 

inflamatório é evidenciado pela observação que a administração do antagonista do 

receptor da IL-1β impede a liberação de mediadores pró-inflamatórios e reduz a 

gravidade da inflamação e dos danos no tecido (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 (SIRS) 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). 

 



78 

 

Observamos redução significativa da concentração sérica de IL-1β nos animais 

com PA induzida por ceruleína tratados previamente com quercetina (25, 50 e 

100mg/kg) e talidomida (200mg/kg) quando comparados aos não tratados.  

 

O efeito da quercetina sobre a redução das citocinas inflamatórias e do estresse 

oxidativo foi demonstrado em diversas pesquisas experimentais. KIM et al. (2007), 

trataram células β pancreáticas ou ilhotas com uma mistura de citocinas na presença ou 

ausência de flavonóides (incluindo quercetina) e concluíram que os flavonóides 

inibiram a citotoxidade nas células através da diminuição dos níveis de IL-1β e IFN-γ. 

ROGERIO et al. (2010), demonstraram que uma microemulsão de quercetina, 

administrado oralmente, reduziu o recrutamento de eosinófilos e os níveis de IL-4 e IL-

5 num modelo de asma em ratos. VALÉRIO et al. (2009), avaliaram o mecanismo 

antinociceptivo da quercetina, administrada por via oral e intraperitoneal, em relação as 

citocinas e ao estresse oxidativo em modelo de nocicepção inflamatória induzida por 

ácido acético e fenil-p-benzoquinona e hipernocicepção mecânica induzida por 

formalina e carragenina em camundongos e concluíram que esta exerceu atividade 

antinociceptiva através do reestabelecimento dos níveis de glutationa (GSH) e 

diminuição dos níveis de IL-1β e TNF-α.   

 

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). GU et al.(2004) demonstraram que a 

expressão de Bcl-2 estava aumentada no tecido hepático e a expressão de Bax e 

apoptose hepática estava diminuída, quando ratos com PA na fase inicial, foram tratados 

com IL-10. ZHANG et al. (2004) demonstraram num modelo de PA, que os níveis de 



79 

 

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 essas informações. O grupo 

que recebeu apenas ceruleína demonstrou um decréscimo dos níveis séricos de IL-10. 

Por outro lado, os grupos tratados com quercetina e talidomida demonstraram um 

aumento significativo dos níveis séricos de IL-10. 

 

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 nos 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 a patologia pulmonar e outras 

manifestações sistêmicas da PA. Assim, também foi realizado nesse estudo, a análise 

histológica e a determinação de atividade da MPO no pulmão. A análise histológica 

demonstrou extensa hemorragia e danos severos na arquitetura do tecido pulmonar. Tais 
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danos foram prevenidos com a administração de quercetina ou talidomida. Observamos 

que houve um aumento da atividade de MPO no pulmão dos animais com PA induzida 

por ceruleína e que a quercetina e a talidomida são efetivas em reduzir a migração de 

leucócitos polimorfonucleares. Esses dados sugerem uma possível capacidade destas 

drogas de diminuir a gravidade da PA. 

 

Repetidos ataques de PA podem levar ao desenvolvimento de pancreatite crônica, 

doença caracterizada por fibrose e perda da função pancreática. A PA é potencialmente 

fatal e os regimes terapêuticos atualmente praticados exercem pouca influência sobre os 

níveis de letalidade (ERMOLOV et al., 2007). Pacientes submetidos a 

colangiopancreatografia retrógrada terapêutica (CPRE) têm maior risco de desenvolver 

pancreatite pós-CPRE do que os pacientes submetidos a CPRE diagnóstica. Estudos 

clínicos sugerem que a administração profilática de drogas antiinflamatória não 

esteroidais (AINES, como indometacina e diclofenaco), corticóides, somatostatina e 

antibióticos (beta-lactâmicos e quinolonas) é útil na prevenção de pancreatite em 

pacientes submetidos a CPRE terapêutica. Enquanto os esteróides administrados 

profilaticamente contra a pancreatite pós-CPRE não oferecem muitos efeitos benéficos, 

estudos randomizados demonstram resultados favoráveis com os AINES, somatostatina 

e os antibióticos, reduzindo a sepse e a mortalidade (BANG et al., 2008; LEE et al., 

2008). 

 

Agentes terapêuticos específicos para pancreatite falharam em mostrar vantagens 

até o momento. Tendo em vista o papel desempenhado pelos mediadores inflamatórios 

e pelo estresse oxidativo no desenvolvimento da PA, consideramos que a quercetina 

possa ser um candidato como agente terapêutico e/ou preventivo contra a PA em virtude 

de seu amplo espectro de atividades farmacológicas (antioxidante, antiinflamatória, 

antinociceptiva) e a sua habilidade em suprimir a pancreatite aguda induzida por 

ceruleína. 

 

SILVA et al. (2002), verificaram o efeito genotóxico da quercetina nas doses 

2500, 1250 e 625 mg/kg de peso corporal, através de técnicas de ensaio por 

micronúcleos e cometa. Não houve mortalidade entre os animais avaliados, nem sinais 

clínicos de toxicidade, tampouco alteração no ensaio cometa e na técnica dos 
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micronúcleos. Isto nos leva a crer que existe segurança nas doses utilizadas (25, 50 e 

100mg/kg) no tratamento dos animais desse estudo.  

 

O presente estudo fornece a primeira evidência que a quercetina 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. O efeito inibidor de 

proteases da quercetina sobre a resposta inflamatória na pancreatite experimental 

merece um estudo futuro. 
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8. Conclusões 

 

 

� Quercetina reduziu os níveis séricos de amilase e lipase, enzimas importantes 

envolvidas na patogenia da pancreatite aguda. 

 

� O tratamento com quercetina inibiu os parâmetros farmacológicos de inflamação 

pancreática e pulmonar avaliados através do edema e da migração de neutrófilos. 

 

� Quercetina demonstrou reduzir os níveis séricos das citocinas pró-inflamatórias 

IL-6, IL-1β e TNF-α, assim como aumentou os níveis séricos da citocina 

antiinflamatória IL-10. 

 

� O efeito protetor da quercetina 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). 

 

� Quercetina reduziu a expressão de TNF-α no tecido pancreático. 

 

� Quercetina foi capaz de atenuar as alterações histológicas pancreáticas (edema, 

infiltrado inflamatório, vacuolização e necrose) e pulmonares (lesão vascular e 

hemorragia) induzidas pela ceruleína. 
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