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RESUMO 
 
 
A úlcera péptica pode ser definida como sendo uma doença inflamatória crônica do estômago 
e duodeno, que se apresenta como uma lesão na mucosa do trato digestivo, que se estende 
através da musculatura da mucosa ou mais profundamente. A úlcera péptica geralmente 
ocorre devido a um desequilíbrio entre os fatores de defesa e agressores da mucosa. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade gastroprotetora da esculina, (6,7-
diidroxicumarina-6-o-glicosídio), e identificar os mecanismos farmacológicos envolvidos. A 
esculina foi avaliada em modelos de lesões gástricas induzidas por etanol absoluto (0,2 
mL/animal) em camundongos swiss, nas doses 12,5, 25 e 50 mg/kg, v.o., os resultados 
mostraram a redução das lesões gástricas induzidas por etanol em 69,96, 72,94 e 79,33 % 
respectivamente, não mostrando relação dose-resposta nas doses estudadas. Esta 
gastroproteção também foi avaliada microscopicamente mostrando que a ESC (25 mg/kg, 
v.o.) diminuiu a perda celular na mucosa, formação de edema na submucosa e hemorragia. A 
ESC (25 e 50 mg/kg, v.o.), também, foi avaliada no modelo de lesão gástrica induzida por 
indometacina (20 mg/Kg, v.o.), mostrando uma redução das lesões gástricas. O mecanismo 
gastroprotetor da ESC foi analisado na sua dose de 25 mg/Kg, em modelo de lesões gástricas 
induzidas por etanol em camundongos. Em animais pré-tratados com L-NAME (10 mg/Kg, 
s.c.), um inibidor da óxido nítrico sintase, ou com glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.), droga 
bloqueadora de canais de potássio ATP-dependentes, ou indometacina (10 mg/Kg, v.o.), um 
inibidor não seletivo da ciclooxigenase, o efeito gastroprotetor da ESC foi inibido 
significativamente, sugerindo o envolvimento, pelo menos em parte, do óxido nítrico, 
ativação dos canais de potássio e prostaglandinas endógenas no efeito gastroprotetor da ESC. 
De outra forma, o efeito gastroprotetor da ESC (25 mg/Kg, v.o.) não foi revertido em 
camundongos pré-tratados com capsazepina (5 mg/Kg, i.p.), um antagonista dos receptores 
vanilóides TRPV-1, demonstrando assim que não há ativação destes receptores no mecanismo 
de ação da ESC. Neste trabalho também foi avaliado a ação antioxidante da ESC como 
mecanismo gastroprotetor contra as lesões induzidas por etanol. Sob nossas condições 
experimentais, o modelo de indução de lesão por etanol provocou alteração no sistema 
antioxidante da mucosa gástrica dos camundongos, como a diminuição nos níveis de 
grupamentos sulfidrila (GSH) e atividade da superóxido dismutase (SOD), também 
observamos aumento da atividade da catalase (CAT), da atividade da mieloperoxidase (MPO) 
e da concentração de espécies que reagem com o ácido tiobarbitúrico (TBARs), como índice 
de peroxidação lipídica (LPO). A ESC no modelo de etanol não interferiu com a concentração 
de GSH, mas aumentou a atividade da SOD, permitiu o restabelecimento da atividade normal 
da CAT e de patamares normais de LPO e de atividade da MPO. Os dados obtidos sugerem 
que a ESC promove gastroproteção contra as lesões gástricas induzidas por etanol ou 
indometacina em camundongos, por mecanismos que incluem o envolvimento de 
prostaglandinas endógenas, óxido nítrico, e ou, dos canais de KATP, além de uma ação 
antioxidante. 
 
 
Palavras-Chave: Esculina. Etanol. Indometacina. Lesão Gástrica 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Ulcer can be defined as a chronic inflammatory disease of the stomach and duodenum, which 
appears as a lesion in the digestive tract, which extends through the mucosa muscle or more 
deeply. The ulcer usually occurs because of an imbalance between protective and agrssive 
factors of the mucosa. Esculin (ESC) (6.7-Dihydroxycoumarin-6-O-Glucoside) was evaluated 
in models ethanol or indomethacin-induced gastric lesions in mice. Esculin (12.5, 25 and 50 
mg/kg, p.o.) significantly reduced gastric lesions induced by absolute ethanol (0.2 mL/animal) 
at 69.96, 72.94 and 79.33% respectively, showing no relationship dose-response at the doses 
studied. This gastroprotection was also evaluated microscopically showing that the ESC (25 
mg/kg, p.o.) decreased the cell loss in the mucosa, submucosal edema and hemorrhage. 
Esculin (25 and 50 mg/kg, p.o.) also reduced significantly the gastric lesions induced by 
indomethacin (20 mg/kg, p.o.). Gastroprotective mechanism of ESC was examined in the 
dose of 25 mg/kg, in the model of gastric lesions induced by ethanol in mice. In animals 
pretreated with L-NAME (10 mg/kg, sc), an inhibitor of nitric oxide synthase, or with 
glibenclamide (5 mg/kg, i.p.), a drug that blocks ATP-dependent potassium channels, or 
indomethacin (10 mg/kg, p.o.), a nonselective inhibitor of cyclooxygenase, the 
gastroprotective effect of ESC was inhibited significantly, suggesting the involvement, at least 
in part, of nitric oxide, activation of potassium channels and endogenous prostaglandins in 
gastroprotective effect of ESC. Otherwise, the gastroprotective effect of ESC (25 mg/kg, p.o.) 
was not reversed in animals pretreated with capsazepine (5 mg/kg, i.p.), an antagonist of 
vanilloid receptor TRPV-1, demonstrating that there is activation of these receptors in the 
mechanism of action of ESC. This work was also evaluated the antioxidant mechanism of 
ESC as gastroprotective agent, against ethanol-induced lesions. Under our experimental 
conditions, the model of induction of ethanol injury caused changes in the antioxidant system 
of the gastric mucosa of mice as the decrease in the levels of sulfhydryl groups (GSH) and 
activity of superoxide dismutase (SOD), also showed increased activity catalase (CAT), the 
activity of myeloperoxidase (MPO) and the concentration of species that react with 
thiobarbituric acid (TBARS) as index of lipid peroxidation (LPO). Esculin in the model of 
ethanol did not interfere with the concentration of GSH, but increased SOD activity, allowed 
the restoration of normal CAT activity, normal levels of LPO and MPO activity. The data 
suggest that the ESC promotes gastroprotection against gastric lesions induced by ethanol or 
indomethacin in mice whose mechanisms include the involvement of endogenous 
prostaglandins, nitric oxide, and or, of KATP channels, as well as an antioxidant activity. 
 
 
Key-words: Esculin. Ethanol. Indomethacin. Gastric Lesion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aspectos fisiológicos e patológicos do estômago 

 

 

O estômago é a maior dilatação do trato digestivo, possui capacidade de 1,5 a 2,5 

litros e forma variada que depende da posição do indivíduo e quantidade de alimento ingerido. 

Este órgão está em contato com a parede abdominal anterior, face visceral do lobo esquerdo 

do fígado e diafragma. A parede anterior é completamente coberta por peritônio. 

(HAMILTON, 1982). Anatomicamente, é dividido em quatro regiões; a cárdia está após a 

porção mais distal do esôfago, na junção gastroesofágica; o fundo constitui a porção proximal 

do estômago que se estende acima do nível da junção gastresofágica e contém ar deglutido. A 

parte mais distal é chamada de antro, formada pelo canal pilórico, na junção gastroduodenal. 

Os dois terços restantes do estômago são chamados de corpo. Internamente sua membrana 

mucosa é rica em pregas, denominadas rugas, que se ramificam e, praticamente desaparecem 

quando o estômago está cheio (HAM, 1991). 

         

    A digestão enzimática é a principal função gástrica (CASTRO, 1985). 

Diariamente o estômago secreta cerca de 2,5 litros de suco gástrico, que consistem 

principalmente em pepsinogênio, secretados pelas células principais ou pépticas; HCl e fator 

intrínseco, secretados pelas células parietais ou oxínticas. E muco e íons bicarbonato, 

secretados por células secretoras de muco, que ficam retidos na mucosa formam uma camada 

inerte semelhante a um gel que protege a mucosa contra o suco gástrico (RANG et al., 2004), 

criando um gradiente de pH de 6-7 na superfície enquanto na luz o pH é 0,9-2. Esse ambiente 

ácido, além de facilitar a digestão, é a primeira barreira de proteção do organismo contra a 

entrada de microrganismos patogênicos. (BIGHETTI; ANTONIO; CARVALHO, 2002). 
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FIGURA 1. Divisão anatômica do estômago e desenho mostrando elementos da mucosa 
gástrica. 

 

 

1.1.1 Fatores agressores e mecanismos de defesa 

 

 

Existe no estômago um equilíbrio entre os fatores agressores (HCl, pepsina, sais 

biliares, motilidade anormal do trato gastrintestinal e infecções por microorganismos) e os 

mecanismos gastroprotetores (muco-bicarbonato, fluxo sanguíneo e glutationa). A barreira 

muco-bicarbonato promove uma proteção física e química contra esses agentes nocivos. Os 

compostos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH, glutationa) constituem fatores importantes da 

proteção epitelial contra radicais livres.  

 

Para regular a secreção ácida de acordo com a necessidade fisiológica, as células 

parietais são reguladas por três mecanismos: neurais, com envolvimento principalmente de 

acetilcolina (ACh) e do peptídeo liberador de gastrina (GRP); hormonais, pela ação da 

gastrina; e de forma parácrina devido à proximidade das células semelhantes às 

enterocromafins (ECL) que liberam histamina (SHUBERT; PEURA, 2008; MCQUAID, 

2004). Essa complexidade faz do controle da secreção, da digestão e da produção de fatores 

citoprotetores serem de extrema complexidade, com a participação do SNC, plexo 

mioentérico, sistema nervoso autônomo, hormônios, neurotransmissores e autacóides. 
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As estruturas mais importantes para a estimulação da secreção ácida no SNC 

incluem o núcleo motor dorsal do nervo vago, hipotálamo e o núcleo do trato solitário. A 

fibras eferentes que se originam nos núcleos motores dorsais descem até o estômago pelo 

nervo vago e fazem sinapse com células ganglionares do SNE. A liberação de ACh da fibras 

vagais pós-ganglionares estimula diretamente a secreção de ácido gástrico através de 

receptores M3 muscarínicos na membrana basolateral das células parietais, ocorrendo 

aumento de cálcio (Ca++) intracelular levando a ativação de proteína cinases que estimulam a 

secreção de ácido pela H+/K+-ATPase (bomba de prótons). (SCHUBERT; SHAMBUREK, 

1990; MCQUAID, 2005). 

 

O SNC modula predominantemente a atividade do SNE através da ACh, 

estimulando a secreção ácida através em resposta a visão, olfato, paladar ou antecipação do 

alimento (a fase “cefálica” da secreção ácida). A ACh também afeta indiretamente as células 

parietais ao aumentar a liberação de histamina das células semelhantes às enterocromafins 

(ECL) no fundo gástrico e de gastrina pelas células G do antro gástrico (GOODMAN; 

GILMAN, 2006), além de diminuir a secreção de somatostatina, o principal inibidor da 

secreção ácida (SCHUBERT; SHAMBUREK, 1990). A histamina atua como mediador 

parácrino, difundindo-se de seu local de liberação para as células parietais, onde ativa os 

receptores H2, os quais são acoplados a proteína G e a adenilato ciclase e dessa forma 

aumentam a concentração intracelular de 3’,5’-monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). O 

AMPc por sua vez, ativa proteína cinases que estimulam a secreção de ácido pela bomba de 

prótons (SOLL;.WOLLIN, 1979; MCQUAID, 2005). 

 

A liberação de gastrina, principal estimulante da secreção ácida durante a ingestão 

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

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

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

ativação da Fosfolipase C e aumento do cálcio intracelular (SACHS; ZENG; PRINZ, 1997; 

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

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

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

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

DUFRESNE; SEVA; FOURMY, 2006).  
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A somatostatina age de modo contrário, suprimindo a liberação de gastrina em 

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

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

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

excessiva de gastrina. 

 

 

 

FIGURA 2. Diagrama esquemático do controle fisiológico da secreção ácida pelas células 
parietais. Fonte: Katzung (2007). Nota: M1 e M3: receptores muscarínicos; ECL: células enterocromafins-
símile; ST2: receptor de somatostina; H: histamina; H2: receptor de histamina; CCK-B: receptor de gastrina-
colecistocina-B. 

 

O Helicobacter pylori e os agentes exógenos, como os antiinflamatórios não-

esteroidais (AINES), interagem de modo complexo, levando à formação de úlcera. Até 60% 

das úlceras estão associadas à infecção do estômago por H. pylori. Essa infecção pode resultar 

em comprometimento na produção de somatostatina pelas células D e, com o decorrer do 

tempo, em redução da inibição da produção de gastrina, resultando em aumento da produção 

de ácido e redução da produção duodenal de bicarbonato. (GOODMAN; GILMAN, 2006). 

 

Como forma de defesa contra todos esses fatores agressores a mucosa possui 

vários mecanismos. A barreira formada por muco, fosfolipídios e bicarbonato, a constante 

renovação das células epiteliais gástricas, a contínua geração de prostaglandinas (PGs), 

inervação neuronal sensorial da mucosa gástrica e a manutenção de uma eficiente 

microcirculação local constituem os principais fatores protetores da mucosa gástrica.  
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A barreira formada por muco, bicarbonato e fosfolipídios constitui a primeira 

linha de defesa da mucosa gástrica com um papel estrutural na proteção desta.  Esta barreira 

retém íons bicarbonato secretados e, assim, mantém o pH aproximadamente neutro na 

superfície das células epiteliais formando um micro-ambiente estável mesmo frente ao ácido 

gástrico, e age como proteção física impedindo a pepsina de atingir e causar proteólise ao 

epitélio gástrico (ALLEN; FLEMSTRO, 2005; LAINE; TAKEUCHI; TARNAWSKI, 2008). 

O gel mucoso contém fosfolipídios que na superfície luminal é coberto por um filme de 

surfactante com fortes propriedades hidrofóbicas. Esse muco é composto principalmente de 

mucina, que se polimeriza para formar a estrutura em gel crucial para a aderência e 

estabilidade da camada de muco. (ALLEN & FLEMSTRO, 2005) O bicarbonato (HCO-3) é 

secretado da mucosa gástrica frente a vários estímulos fisiológicos. As prostaglandinas (PGs) 

estão envolvidas na continuidade de sua secreção, assim como a presença de ácido gástrico 

(ALLEN; FLEMSTRO, 2005). A estimulação vagal aumenta a sua liberação para o lúmen, 

enquanto os nervos esplâncnicos adrenérgicos diminuem (FÄNDRIKS; JÖNSON, 1990).  

 

As  PGs, principalmente a PGE2 e PGI2, estão ligadas a quase todos os fatores 

defensivos para a mucosa gástrica. No estômago esses autacóides atuam principalmente sobre 

os receptores do tipo E1, acoplados a proteína-G (FOEGH; RAMWELL, 2005), e estão 

relacionados ao aumento da secreção de bicarbonato, citoproteção gástrica (MATSUDA; LI; 

YOSHIKAWA, 1999), aumento do fluxo sangüíneo na mucosa lesionada e diminuição da 

motilidade gástrica. Os receptores do tipo E3 e E4 exercem ações importantes para proteção 

gástrica como a inibição da secreção ácida e aumento da secreção de muco pelas células 

epiteliais, respectivamente. Foi também proposto que algumas das ações das prostaglandinas, 

como a vasodilatação, pode ser devido à ativação de canais de K+ATP através da proteína 

quinase A (PKA) (EGUCHI et al., 2007) Além disso, as PGs diminuem a ativação e aderência 

de plaquetas e leucócitos ao endotélio vascular (LAINE; TAKEUCHI; TARNAWSKI, 2008), 

e estão ligadas a gastroproteção da colescistocinina em modelos experimentais (MERCER; 

SMITH; MILLER, 1998). Os mecanismos de defesa da mucosa gástrica que são estimulados 

ou facilitados por PGs, são total ou parcialmente abolidos quando são utilizadas inibidores da 

Cicloxigenase (COX).  

 

Os canais de potássio ATP-dependentes (K+
ATP) pertencem a uma grande família 

de proteínas de membrana regulados por ligantes, e são definidos tendo por base a sua 

sensibilidade ao ATP intracelular, que inibe sua atividade. Foram descobertos inicialmente no 
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coração (NOMA, 1983) e posteriormente em outros tecidos como o pâncreas (ASHCROFT et 

al., 1984), músculo esquelético (SPRUCE; STANDEN; STANFIELD, 1985), rim (HUNTER; 

GIEBSCH, 1988), cérebro (ASHFORD et al., 1988) e músculo liso (STANDEN et al.,1989). 

O papel fisiológico desses canais tem sido mais bem caracterizado nas células β-pancreáticas, 

onde o aumento na concentração de ATP e do metabolismo da glicose fecha os canais de K+
ATP 

(COOK et al., 1988). No sistema vascular, esses canais estão envolvidos no relaxamento do 

músculo liso vascular, tendo um papel importante no controle da pressão sanguínea 

(NELSON & QUAYLE, 1995). Tem sido postulado que os canais de K+ATP estão envolvidos 

em uma variedade de funções fisiopatológicas do estômago tais como: regulação do fluxo 

sanguíneo, secreção de ácido gástrico e contratilidade do estômago (TOROUDI et al., 1999). 

 

Várias substâncias agem sobre esses canais, como a glibenclamida, um agente 

hipoglicemiante oral que estimula a secreção de insulina por bloquear os canais de K+
ATP, e 

diminuindo, assim, a vasodilatação produzida. (BEECH et al., 1993). Alguns compostos como 

diazóxido, cromacalina, pinacidil e o nicorandil são substâncias que ativam e abrem os canais 

de potássio em diversos tecidos, causando hiperpolarização da membrana plasmática e redução da 

atividade elétrica (ASHCROFT; GRIBLLE, 2000; JAHANGIR; TERZIC; SHEN, 2001).  

 

Trabalhos recentes estudando os efeitos do diazóxido no estômago demonstraram 

que ele inibiu as lesões na mucosa gástrica induzidas por etanol, enquanto a glibenclamida 

aumentou as lesões gástricas (TOROUDI et al., 1999). A diminuição do fluxo sanguíneo 

gástrico é uma das possibilidades pelas quais a glibenclamida poderia aumentar as lesões 

gástricas induzidas por etanol. Também foi mostrado que a lesão promovida pela 

indometacina na mucosa gástrica de rato pode ser agravada pelo uso da glibenclamida. 

Entretanto esse efeito pode ser inibido com o uso de cromacalina ou diazóxido (AKAR et al., 

1999; GOMES et al., 2006). Peskar, Ehrlich e Peskar (2002) demonstraram que a 

gastroproteção promovida pelas prostaglandinas é inibida não somente pela indometacina, 

mas também pela glibenclamida. Estes dados sugerem que o mecanismo de ação das 

prostaglandinas endógenas e exógenas envolve a ativação dos canais de K+
ATP. Assim, todos 

esses trabalhos sugerem que a modulação dos canais de K+
ATP no estômago pode ser um 

mecanismo de defesa da mucosa gástrica a agressões externas. 

 

O trato gastrintestinal (TGI) possui sua própria rede neural integrativa, sistema 

nervoso entérico, que controla músculos liso, vasos sanguíneos e glândulas. No TGI chegam 
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fibras parassimpáticas, que são, em sua maioria colinérgicas e excitatórias, embora algumas 

sejam inibitórias. As fibras simpáticas que chegam inervam diretamente vasos sanguíneos, 

músculo liso e algumas células glandulares, onde inibem a secreção de ACh.  

 

A capsaicina age sobre os neurônios sensoriais estimulando os receptores de 

membrana, predominantemente receptores vanilóides (TRPV-1), liberando neuropeptídeos 

tais como substância P e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). Em pequenas 

doses, a capsaicina funciona como um potente gastroprotetor, estimulando a microcirculação 

gástrica, porém em altas doses, ela destrói seletivamente as terminações neuronais das fibras 

C resultando em uma inativação dos nervos sensoriais e perda dos reflexos nos quais estes 

nervos estão envolvidos (SZOLCSANYI; BAETHO, 2001; EVANGELHISTA, 2006). 

 

Evidências mostram que, no estômago, os nervos sensoriais aferentes sensíveis à 

capsaicina estão envolvidos no mecanismo de defesa local contra a formação de úlceras 

gástricas e que a administração oral de capsaicina exerce proteção contra lesões gástricas 

induzidas por etanol (PARK et al., 2000). 

 

A descoberta do radical monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO) chamou 

atenção pela sua participação na sinalização de inúmeros processos fisiológicos e patológicos. 

O NO é um gás de radical livre e não carregado, participando em inúmeros processos 

fisiológicos como relaxamento do músculo liso e vasodilatação, neurotransmissão, agregação 

plaquetária, regulação dos mecanismos pró e anti-apoptóticos, controle da pressão arterial, 

fluxo sanguíneo regional (RADOMSKI; MONCADA, 1993; KIM et al., 2001), inibição de 

outros neurotransmissores NANC (BOECKXSTAENS; PELCKMANSI, 1997), mecanismos 

de defesa do hospedeiro, regulação da expressão de alguns genes e função mitocondrial 

(LAMAS; PEREZ-SALA; MONCADA, 1998). 

 

No estômago o NO possui um importante papel na prevenção e reparo de injúrias, 

participando no controle da produção de muco e secreção de bicarbonato, na regulação do 

fluxo sanguíneo capilar da parede estomacal, além de atuar como agente citoprotetor, anti-

inflamatório e como complemento aos efeitos protetores das prostaglandinas no estômago 

(MUSCARA; WALLACE, 1999; WALLACE; GRANGER, 1996).  Masuda et al. (1995) 

também verificaram que o NO reduz efetivamente a injúria na mucosa gástrica provocada por 

agentes químicos, como o etanol, além de facilitar a cicatrização do tecido lesado. 
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A microcirculação é essencial para que o oxigênio e nutrientes possam atingir as 

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

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

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

Recentemente, evidências experimentais têm enfatizado o papel do fluxo sanguíneo e, em 

particular a microcirculação na patogênese de injúrias na mucosa gástrica (MEDEIROS et al., 

2008). No entanto, quando ocorre produção anormalmente alta de ácido, as defesas da mucosa 

são debeladas e pode ocorrer lesão (DUBOIS et al., 2004). 

 

FIGURA 3. Mucosa gástrica e mecanismos de defesa. Fonte: Adaptado de Laine, Takeuchi e 
Tarnawski (2008) 

 

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

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

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

inflamatórios como TNF-α e IL-1, resultando em úlcera gástrica (TARNAWSKI et al., 2005). 
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Vasodilatadores potentes como NO e PGI2 protegem a mucosa gástrica de danos causados por 

vasoconstritores como leucotrieno C4, tromboxano A2 e endotelina, além de prevenir a 

aderência de plaquetas e leucócitos ao endotélio microvascular (LAINE, 2002). 

 

A formação de radicais livres, como as espécies reativas de oxigênio (ERO), é um 

evento constante nas células e acontecem em decorrência do metabolismo normal, como na 

respiração celular ou em condições patológicas como na inflamação. As ERO compreendem o 

ânion superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (O2

-) (CNUBBEN, 

2001). A geração de radicais livres e a manutenção destes radicais em contato com a mucosa 

gástrica são importantes na patogênese de lesões. Uma característica marcante na fisiologia 

gástrica é o fato de as células epiteliais sofrerem intensa renovação em um curto período de 

tempo, aproximadamente três dias, o que minimiza a ação destes agentes tóxicos 

(EASTWOOD, 1981).  

 

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

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

compostos com potencial de seqüestrar radicais livres. Como exemplo de enzimas envolvidas 

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

(CAT.). A mucosa também é protegida por um sistema de “seqüestradores” de ERO como 

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

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

(FESHAREKI et al., 2006). 

 

O GSH também ocupa um lugar de destaque nos mecanismos antioxidante das células. 

Esse tripeptídeo é capaz de se ligar rapidamente de forma direta e não-enzimática com 

radicais hidroxilas, e com N2O3 e peroxinitrito impedindo que esses interajam com estruturas 

importantes nas células (GRIFFITH, 1999). Ademais, o GSH é cofator da enzima GSH-px e, 

de forma enzimática, através da ação da glutationa-S-transferase se liga a compostos 

eletrofílicos potencialmente lesivos as células. (CNUBBEN et al., 2001). (Figura 4) 
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FIGURA 4. Ação das enzimas antioxidantes. Superóxido dismutase, Catalase, Glutationa 
peroxidase, glutationa-s-transferase e glutationa redutase. GSH, glutationa reduzida.GSSG, 
Glutationa oxidada. ROOH radicais peroxil. Fonte: Moura Rocha (2009) 

 

 

1.1.2 Doença péptica ulcerosa 

 

 

A úlcera péptica era, até recentemente, considerada uma doença de etiologia 

desconhecida, de evolução em geral crônica (COELHO et al., 2005). Hoje a fisiopatologia da 

doença é mais bem compreendida em termos de um desequilíbrio entre os fatores de defesa e 

agressores da mucosa. O que ocorre é que os pacientes com úlceras gástricas produzem mais 

ácidos que os indivíduos sadios, principalmente à noite. 

 

A úlcera péptica pode ser definida como sendo uma doença inflamatória crônica 

do estômago e duodeno, que se apresenta como uma abertura na mucosa do trato digestivo, 

que se estende através da musculatura da mucosa à submucosa ou mais profundamente 

(THOMOPOULOS et al., 2004). Apesar da baixa mortalidade que lhe está associada, afeta de 

forma apreciável a qualidade de vida dos doentes e implica elevados custos econômicos, 

diretos e indiretos (MARTINS et al., 2005). 

 

Do ponto de vista epidemiológico, a úlcera péptica é uma doença extremamente 

dinâmica. Sua prevalência é difícil de ser estimada, devido à subjetividade dos sintomas e à 

semelhança do quadro clínico com os vários tipos de dispepsia. Hoje, existem dados 
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demonstrando que a diferença de prevalência da úlcera péptica entre os homens e mulheres se 

apresenta em declínio, evidenciando que esta doença ainda representa um grande problema de 

saúde. A despeito de ser uma doença extremamente freqüente, não se conhece de modo 

preciso sua real incidência na população brasileira. Nas diferentes estatísticas, a incidência de 

ulcera péptica no Brasil varia de 1 a 20 %, o que reflete tão somente diferenças na coleta dos 

dados, nos critérios de diagnóstico e na variação das populações estudadas. Atualmente, 

estudos mostram que as úlceras pépticas afetam cerca de 10 % da população mundial. 

 

Em 1984, Warren e Marshall isolaram uma bactéria presente na parede do 

estômago, mais tarde denominada H. pylori, que demonstraram estar relacionada com o 

desenvolvimento e recidiva da úlcera duodenal e da úlcera gástrica, bem como com a gastrite 

do antro (NIH CONSENSUS CONFERENCE, 1994). A infecção gástrica pelo H. pylori é 

hoje responsável por mais de 95 % dos casos de úlcera duodenal e 80 % dos portadores de 

úlcera gástrica (MÉGRAUD, 1993).  

 

Outra etiologia associada à úlcera péptica é o consumo de AINEs cujo efeito 

agressivo sobre a mucosa gastro-duodenal, por ação tópica, sistêmica ou entero-hepática, é 

bem conhecido. O uso destes medicamentos foi detectado em cerca de 40 % dos doentes com 

úlcera péptica e constitui a segunda forma mais comum de doença ulcerosa, especialmente na 

população mais idosa, embora 85 % destas úlceras não tenham impacto relevante na clínica. 

A incidência dos efeitos gastrintestinais graves e potencialmente fatais (hemorragia e 

perfuração) é de cerca de 2 % por ano, podendo atingir 10 % em utilizadores de AINES que 

acumulem outro fator de risco acrescido para gastropatia (BRAZER et al., 1990). Mais 

raramente, outras etiologias podem estar associadas como gastrinoma (Síndrome de Zollinger-

Ellisson) e forma duodenal de doença de Crohn (HARRIS; MIZIEWICZ, 2001). 

 

Quando não tratada, as complicações podem ocorrer em até 30 % dos pacientes e 

incluem a hemorragia digestiva alta (20 %) manifestada por melena, hematêmese ou por 

perda de sangue oculto nas fezes, a perfuração (6 %) e a obstrução piloro-duodenal (4 %). 

Curiosamente, em 10 % dos ulcerosos a hemorragia é a primeira manifestação da doença e, 

em um terço dos pacientes com úlcera perfurada, o episódio perfurativo constituiu o primeiro 

sintoma da doença (COELHO, 1998). 

 

O tratamento da doença ulcerosa objetiva restabelecer o equilíbrio da mucosa 
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gastroduodenal rompido, seja por aumento dos fatores agressivos, seja por redução dos fatores 

defensivos locais ou, ainda, por ambos os desvios (VERAS, 2007). Vários progressos 

farmacológicos se verificaram, no tratamento das úlceras gástricas, durante o século XX 

(MARTINS et al., 2005). A terapia utilizada para o tratamento das úlceras gástricas inclui o 

controle da bactéria H. pylori bem como a inibição da bomba de prótons (H+/K+-ATPase), 

assim como o bloqueio dos receptores da histamina H2, da reversão dos danos à mucosa e da 

inflamação (TOMA et al., 2002). Apesar disso, a doença tem demonstrado uma elevada 

tendência para a recidiva (MARTINS et al., 2005). Muitos medicamentos utilizados no 

tratamento desta doença não são completamente efetivos e muitos efeitos adversos 

acompanham estas drogas, além do alto custo desses medicamentos para o paciente (TOMA 

et al., 2002). 

 

Dessa forma, muitos produtos derivados de plantas apresentam-se como uma fonte 

atraente de novas drogas e muitos têm mostrado resultados promissores para a clínica 

(ZAYACHKIVSKA et al., 2005), seja como fonte no desenvolvimento de novas ferramentas 

farmacológicas ou como um produto adjuvante no tratamento das úlceras gástricas 

(ARRIETA et al., 2003). 

 

 

1.2 Modelos animais de indução aguda de lesão gástrica 

 

 

As investigações sobre a doença péptica gástrica e duodenal tiveram grandes 

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

estudo da mucosa gástrica (BRZOZOWSKI et al., 2003). Os modelos animais ajudam a 

compreender os processos de formação e mecanismos de defesa envolvidos nas úlceras 

gástrica e duodenal. As lesões na mucosa gástrica podem ser induzidas por diferentes modelos 

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

 

Os principais modelos são por um agente necrosante, etanol absoluto (ROBERT 

et al., 1979) ou etanol acidificado (MIZUI; DOTEUCHI, 1986), por uma droga 

antiinflamatória não-esteroidal, indometacina (SZABO et al., 1985), por estresse (TAKAGI; 

KASUYA; WATANABE, 1964; TAKAGI; OKABE, 1968), por imobilização a frio 
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(SENAY; LEVINE, 1967), por isquemia e reperfusão (UEDA et al., 1989), por ligadura do 

piloro (SHAY et al., 1945). 

 

 

1.2.1 Modelo animal de lesão induzida por etanol absoluto 

 

 

Gottfried, Korsten e Lieber (1978) verificaram que a ingestão aguda de etanol 

numa dose de 1g/Kg de peso corpóreo diluído em água era capaz de causar alterações 

microscópicas e macroscópicas no antro gástrico em humanos. A administração intragástrica 

de etanol em roedores produz lesões na mucosa, que são usadas no estudo da patogênese e 

terapia das doenças ulcerativas em humanos. O etanol penetra rapidamente na mucosa 

gastroduodenal causando danos ao epitélio, hemorragia, esfoliação de células com erosão, 

reação inflamatória com edema e infiltração celular. O aumento subseqüente na 

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

mastócitos e macrófagos podem levar ao dano vascular, necrose e formação de úlceras 

(SZABO et al., 1985). 

 

As lesões ocorrem predominantemente na parte glandular do estômago com 

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

diminuição do muco e depleção de grupamentos sulfidrílicos, resultando em danos à mucosa 

gástrica (RAO et al., 2004). Este modelo possui fundamental importância para a pesquisa 

científica no que concerne ao fato de podermos avaliar possíveis mecanismos pelos quais as 

substâncias podem atuar promovendo gastroproteção. 

 

Alguns estudos relatam o aparecimento de gastrite aguda após a ingestão de 

bebidas alcoólicas em humanos, ainda que os danos na mucosa gástrica sejam menores do que 

aqueles produzidos pela ingestão de etanol absoluto em concentração semelhante. Apesar dos 

danos conhecidos que o etanol causa a mucosa gástrica, o consumo de bebidas alcoólicas não 

tem sido associado a riscos aumentados de desenvolvimento de úlceras gástricas 

(FRIEDMAN; SIEGELAUB; SELTZER, 1974; TEYSSEN; SINGER 2003; CORRAO et al., 

2004). 
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1.2.2 Modelo animal de úlcera induzido por indometacina 

 

 

Os Antiinflamatórios-não-esteroidais (AINEs) estão entre os medicamentos mais 

prescritos no mundo sendo amplamente utilizados para alívio da dor (LAINE, 2002). Taylor e 

Blaser (1991), apresentaram um estudo no início da década de 1990, onde constava que por 

volta de 30 milhões de pessoas no mundo utilizavam habitualmente algum AINE.  

 

Vários trabalhos de cunho epidemiológico traçam relações importantes entre o 

consumo de AINEs e o aparecimento de úlcera gástricas e duodenais, que vão desde a 

dispepsia à graves situações com risco de vida (LAINE, 2002), inclusive em usuários de ácido 

acetil-salicílico (AAS) em baixas doses (SLATTERY et al., 1995; WEISMAN; GRAHAM, 

2002). Esses eventos adversos não são raros em usuários regulares de AINEs, pois 15-30% 

desses possuem uma ou mais úlceras quando examinados endoscopicamente (YUAN; 

PADOL; HUNT, 2006) De fato, o potencial dessa classe de drogas em provocar toxicidade 

gastrointestinal é bem conhecido, com um número estimado de 100.000 hospitalizações 

ocorridas anualmente nos EUA devido as graves complicações gastrointestinais relacionadas 

aos AINEs.  

 

Os antiinflamatórios não-esteroidais são divididos em várias classes químicas, 

sendo em sua maioria ácidos orgânicos fracos. A indometacina, introduzida em 1963, é um 

derivado indólico. Trata-se de um potente inibidor não-seletivo da cicloxigenase (COX), 

enzima que catalisa a formação de prostaglandinas, que também pode inibir fosfolipase A e C, 

reduzir a migração dos neutrófilos e diminuir a proliferação de células T e B. Com o uso de 

doses altas, pelo menos cerca de 33% dos pacientes apresentam reações exigindo sua 

interrupção. (KATZUNG, 2007) 

 

Administração de indometacina reduz, de forma significativa, a secreção de PG’s, 

bicarbonato e o fluxo sanguíneo da mucosa gástrica em animais experimentais. A inibição das 

PG’s predispõe o estômago e o duodeno a danos na mucosa, enquanto o estímulo das PG’s 

pode exercer um papel de proteção. Assim, o efeito antiulcerogênico citoprotetor de uma 

droga pode ser mediado pelas PG’s endógenas (SZABO; SZELENYI, 1987; TAN et al., 

2002).   
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A exposição de agentes irritantes aumenta a produção de PG’s pela mucosa 

gástrica devido a redução do pH do lúmen gástrica, provavelmente, através da estimulação da 

secreção ácida. A ação protetora das PG’s é mediada pelo aumento na produção de muco e 

secreção de bicarbonato, modulação da secreção do ácido gástrico, inibição da liberação de 

mediadores inflamatórios por mastócitos e pela manutenção do fluxo sanguíneo durante a 

exposição a estes agentes (BATISTA et al., 2004). 

 

Lesões experimentalmente induzidas por indometacina são consideradas 

ferramentas de valor para o estudo da patogênese da ulceração aguda da mucosa gástrica e 

como teste de novas substâncias com potencial atividade gastroprotetora (SZABO et al., 

1985; ALAM et al., 2009). 

 

Na realidade, no desenvolvimento das úlceras gástricas associadas aos AINEs, a  

inibição da COX-2 está relacionada com o aumento da aderência de leucócitos ao endotélio 

vascular local, enquanto a inibição da COX-1 está ligada à diminuição do fluxo sanguíneo da 

mucosa gástrica (WALLACE et al., 2000). Essas lesões estão relacionadas com, aumento nos 

marcadores de infiltração de neutrófilos, e intensa geração de radicais livres (SULEYMAN et 

al., 2009). 

 

Em seres humanos, quando observadas por endoscopia as lesões induzidas por 

AINEs se mostram como hemorragias sub-epiteliais, erosões e úlceras (LAINE, 2002). Em 

animais, as lesões induzidas experimentalmente podem se apresentar como petéquias, 

hemorragias, edemas, erosões, úlceras e perfurações (SZABO, 1985). 

 

 

1.3 Esculina e outros derivados cumarínicos 

 

 

Apesar dos progressos no desenvolvimento de medicamentos eficazes no combate 

a úlcera péptica, o reino vegetal pode fornecer inúmeras fontes de novos compostos com essa 

atividade, seja para o desenvolvimento de formas farmacêuticas ou, simplesmente, para que 

essas substâncias sejam incorporadas como complementação alimentar. (LIMA et al., 2008). 
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Ao longo do tempo, vários trabalhos têm sido publicados descrevendo atividade 

antiulcerogênica de substâncias ou extratos obtidos de plantas das mais variadas espécies, em 

modelos animais de lesões gástricas agudas e crônicas (MORAES et al., 2009; MOLEIRO et 

al., 2009; SILVA et al., 2009), nesse sentido moléculas de estruturas de classes químicas 

marcadamente diferente têm se demonstradas promissoras alternativas terapêuticas.  

 

As cumarinas compreendem um grupo de cerca de 1.300 compostos naturais 

diferentes, são bastante comuns em várias famílias de plantas, mas também encontradas em 

fungos e bactérias. São lactonas derivadas do metabolismo da fenilalanina, sendo as 

representantes mais simples a cumarina (1,2-benzopirona), e a umbeliferona (7-

hidroxicumarina) como a representante hidroxilada mais simples. Suas propriedades 

farmacológicas, bioquímicas e aplicações terapêuticas dependem de seus padrões de 

substituição (SIMÕES et al., 2000). A umbeliferona é precursora de várias outras cumarinas, 

entre elas a esculetina (6,7-diidroxicumarina), que pode ser glicosilada, sinteticamente ou por 

microorganismos, formando a esculina (6,7-diidroxicumarina-6-O-glicosídeo) que 

recentemente vem atraindo muita atenção pela sua ampla atividade biológica.  

 

A esculetina (6,7-diidroxicumarina) é conhecida por ser inibidora das 5- e 12-

lipoxigenase e inibir a produção de leucotrienos e ácido 5-hidroxieicosatertaenóico na via da 

lipoxigenase. Além disso, a esculetina mostrou atividade depletora de radicais livres 

derivados do oxigênio (ROS), como superóxido (O2
-) e hidroxila (OH-), e inibição da 

peroxidação lipídica em fígado de ratos (KANEKO; TAHARA; TAKABAYASHI, 2003). 

 

Kaneko, Tahara e Takabayashi (2007), observou que a esculina e seu derivado não 

glicosilado, esculetina, suprimiram a formação do 8-oxodG no DNA e peroxidação lipídica 

induzidas por 1,2-dimetil-hidrazina (DMH), substância carcinogênica, em mucosa colônica de 

ratos. Sugerindo que a esculina inibi o dano oxidativo ao DNA induzido por MDH e a 

carcinogênese em cólon de ratos.  

 

Zhao et al. (2007) mostrou que a esculina possui um efeito neuroprotetor sendo 

capaz de diminuir a morte celular mostrando atividade anti-apoptótica, superprodução de 

radicais livres com o aumento da atividade da superóxido dismutase (SOD), redução dos 

níveis de glutationa reduzida (GSH), mudanças morfológicas do núcleo celular e danos com a 
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regulação da expressão do P53, inibição da liberação de citocrômo c e fator indutor de 

apoptose, e ativação da expressão da caspase 3. 

 

 

 

 

A                                                     B 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Estrutura química da cumarina (A) e da esculina (B). 

 

Além destas atividades biológicas, Stefanova et al. (1995) demonstraram uma 

atividade anti-inflamatória para a esculina em modelos de edema induzidos por zimosan e 

carragenina; e Kaneko, Tahara e Takabayashi (2003) mostraram a atividade anticarcinogênica 

para células pancreáticas. 

 

Existem poucos estudos que relacionam a esculina com atividade 

antiulcerogênica. Martin, Marhuenda e Alarcon de la Lastra (1991), usaram o estresse por 

imobilização a frio, ligadura do piloro e etanol como modelos experimentais em ratos e 

obtiveram resultados discretos, porém significantes estatisticamente, revelando o papel da 

esculina como protetora da mucosa gástrica. 

 

Considerando que muitos compostos de origem natural podem apresentar ação 

gastroprotetora, decidimos neste estudo avaliar a ação gastroprotetora do esculina nos 

modelos de lesão gástrica induzida em camundongos e estudar os mecanismos farmacológicos 

envolvidos, no sentido de, futuramente essa substância pode ser usada no tratamento de úlcera 

gástrica. De fato, essas investigações são relevantes, pois buscam comprovar dados da 

literatura e gerar possíveis novas aplicabilidades do composto em estudo. 



 38 

2 OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 Geral 

 
 O principal objetivo deste trabalho é avaliar a atividade da esculina em modelos 

padronizados de lesão gástrica em camundongos e identificar os mecanismos farmacológicos 

envolvidos com sua ação. 

 

 

2.2 Específicos 
 

• Avaliar os efeitos da esculina sobre as lesões gástricas induzidas por etanol e por 

indometacina em camundongos; 

 

• Estudar as alterações histopatológicas na mucosa gástrica após a lesão promovida pelo 

etanol e o efeito da esculina na proteção da mucosa. 

 

• Investigar o envolvimento das prostaglandinas (PGs), dos canais de potássio-ATP-

dependentes, dos neurônios aferentes sensíveis a capsaicina (Receptores TRPV 1) e do 

óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor da esculina no modelo de lesão gástrica 

induzida por etanol absoluto. 

 

• Avaliar o envolvimento de parâmetros antioxidantes, como glutationa reduzida (GSH) 

e enzimas: Superóxido Dismutase (SOD) e Catalase (CAT), envolvidos no efeito 

gastroprotetor da esculina no modelo de lesão gastrica induzida por etanol absoluto. 

 

• Verificar parâmetros de estresse oxidativo, como peroxidação lipídica (LPO), e 

inflamatórios, como a mieloperoxidase (MPO), após a lesão promovida pelo etanol e o 

efeito da esculina na proteção da mucosa. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Drogas e Reagentes 

 

 

O quadro 1 mostra as substância e reagentes utilizados na investigação 

laboratorial. 

 

Drogas/Reagentes Procedência 

Esculina (ESC) Sigma®, U.S.A. 

Ácido Clorídrico. Vetec®,Brasil. 

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

Ácido etilenodiaminotetracético sal dissódico Reagen®,Brasil. 

Ácido o-Fosfórico Vetec®, Brasil. 

Ácido tricloroacético (TCA) Vetec®, Brasil. 

Albumina sérica bovina Sigma®, U.S.A 
Azul de nitro-tetrazolio Sigma®, U.S.A 
Brometo de Hexadeciltrimetilamônio (HTAB) Sigma®, U.S.A 
Capsaicina Sigma®, U.S.A 

Capsazepina Sigma®, U.S.A 

Ciproeptadina Sigma®, U.S.A. 
Coomassie Blue G250 Sigma®, U.S.A. 
Diazóxido Sigma®, U.S.A. 

Etanol P.A. Merck®, Alemanha. 

Formaldeído P.A. Reagen®, Brasil. 

Fosfato de potássio monobásico Vetec®, Brasil. 

Fosfato de potássio dibásico Vetec®, Brasil. 

Glibenclamida Biossíntetica®, Brasil. 

Glutationa reduzida Sigma®, U.S.A. 

Hidrocloridrato de o-dianiside Sigma®, U.S.A 

Hidróxido de sódio Vetec®, Brasil. 

Indometacina Sigma®, U.S.A. 
L-Arginina Sigma®, U.S.A. 
L-Metionina Vetec®, Brasil. 
L-NAME (N G-Nitro-L-arginina-metiléster) Sigma®, U.S.A. 
Misoprostol Pharmacia Brasil LTDA®, Brasil. 
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N-1-naftilenodiamina (NEED) Sigma®, U.S.A 
N-acetilcisteína União química®, Brasil. 
Nitrito de sódio Vetec®, Brasil. 
Peróxido de hidrogênio Vetec®, Brasil. 
Riboflavina Sigma®, U.S.A 
Sulfato de Cobre Reagen®, Brasil. 

Sulfonilamida Sigma®, U.S.A 

Cloridrato de ranitidina União química®, Brasil. 

Reagente de Folin QEEL®, Brasil. 

Trisma base USB®,USA 
Tween 80 Sigma®, U.S.A. 

QUADRO 1. Drogas e regentes utilizados durante os procedimentos experimentais 

 

 

3.2 Aspectos éticos observados para a realização dos procedimentos experimentais em 

animais 

 

 

Todos os procedimentos envolvendo a utilização de animais realizados no 

presente estudo seguiram as recomendações do Conselho Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), respeitando a legislação vigente, e sob a autorização do Comitê de Ética 

em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal do Ceará (protocolo nº88/09). 

 

 

3.3 Animais 

 

 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) da linhagem Swiss, adultos, 

machos, pesando entre 24-34g, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do 

Ceará, mantidos no Biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia em caixas de 

propileno 26 ± 2 oC, com ciclos claro/escuro de 12 em 12 horas, recebendo ração padrão 

(Purina®) e água “ad libitum”. Os animais foram colocados em jejum de sólidos de 15-16 

horas, antes da realização de cada experimento em que a via oral foi utilizada para a absorção 

do fármaco ou ação da droga. 
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3.4 Avaliação da atividade Gastroprotetora 

 

 

3.4.1 Lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos. 

 

 

Os camundongos (n=8), foram tratados com ciproheptadina (10 mg/Kg, v.o.) 

(OHTA; KOBAYASHI; ISHIGURO, 1999; SILVA et al., 2009; MOURA ROCHA et al., 

2009), um conhecido antioxidante, ou com veículo (2 % de Tween 80 em água destilada, 10 

mL/Kg, v.o.) ou esculina (12,5, 25 e 50 mg/Kg, v.o.) 60 min antes da administração oral de 

etanol absoluto (0,2 mL/animal). Decorridos 30 min da administração do etanol, os animais 

foram sacrificados, os estômagos retirados, abertos pela grande curvatura, lavados em solução 

salina 0,9 % e comprimidos entre dois vidros de relógio para uma melhor visualização. O 

percentual da face glandular gástrica lesionada foi determinado com o auxílio de um 

programa de planimetria computadorizada (ImageJ®). A área ulcerada foi expressa em termos 

de percentagem em relação à área total do corpo gástrico (ROBERT et al., 1979). (Figura 5) 

 

 

3.4.2 Avaliação histopatológica da mucosa gástrica de camundongos 

 

 

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

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

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

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

parafina. Foram feitos cortes de cinco micrometros, colocados numa lâmina e corados com 

hematoxilina-eosina para o estudo no microscópio óptico. As amostras foram avaliadas de 

acordo com os critérios de Laine e Weinstein (1988), sendo avaliado a perda de células 

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

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

máximo. Todo a avaliação histopatológica foi realizada através de um estudo cego.   
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QUADRO 2. Diagrama esquemático resumindo os grupos e tratamentos usados nos dois 
modelos de indução de lesão gástrica estudados. 
Nota: Os grupos para o modelo pela Indometacina foram veículo, ESC 12,5 e 25 mg/kg e ranitidina, e os grupos 
para o modelo pelo etanol foram veículo, ESC 12,5, 25 e 50 mg/kg e ciproeptadina. Após a lesão por etanol 
absoluto foi feita a análise dos estômagos e separada as partes do tecido para a análise histopatológica, nesta foi 
utilizados os grupos sadio, veículo, ESC 25 mg/kg e NAC, e para realização dos homogenatos, sendo utilizados 
os grupos sadio, veículo, ESC 25 mg/kg e NAC. 
 

 

 

3.4.3 Papel do óxido nítrico (NO) no efeito gastroprotetor da esculina em modelo de lesão 

gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

 

Os camundongos foram tratados com veículo (2 % de Tween 80 em água 

destilada, 10 mL/Kg, v.o.) ou esculina (25 mg/Kg, v.o.) 60 min antes, ou  L-Arginina (600 

mg/Kg, i.p.) ou NG-nitro-L-arginina-metilester (L-NAME) (10 mg/Kg, s.c.) (GÜRBÜZ et al. 

1999; CHANDRANATH; BASTAKI; SINGH, 2002), 15 min antes, da administração de 

etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). Para avaliar o papel do óxido nítrico no efeito 

antiulcerogênico da esculina, também foram realizadas combinações onde L-NAME (20 

mg/Kg, s.c.) foi administrado 15 min antes da esculina (25 mg/Kg, v.o.) ou L-Arginina (600 

mg/Kg, i.p.) e 1 hora depois foi induzida lesão com etanol. Decorridos 30 min da 
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administração do etanol, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados, abertos pela 

grande curvatura e em seguida procedeu-se como descrito anteriormente no que concerne a 

análise do percentual de lesão gástrica. (Figura 6) 

 

 

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

camundongos 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TANNENBAUN; GOLDMAN, 2000). 

 

3.4.4 Determinação do efeito dos canais de potássio ATP-dependentes (KATP), no efeito 

gastroprotetor da esculina em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

 

Grupos de camundongos (n=8) foram tratados com veículo (2 % de Tween 80 em 

água destilada, 10 mL/Kg,v.o.), esculina (25 mg/Kg, v.o.) ou diazóxido (3 mg/Kg, i.p.) 60 

min ou 30 mim, para o diazóxido, antes da administração oral de etanol  absoluto (0,2 

ml/animal). Para avaliar a possível participação dos canais de KATP no efeito gastroprotetor da 

esculina, foram realizadas combinações nas quais glibenclamida (5 mg/Kg, i.p.) (PESKAR; 

EHRLICH; PESKAR, 2002) foi administrada 15 min antes do tratamento com esculina (25 

mg/Kg, v.o.) ou diazóxido (3 mg/Kg, i.p.) e 1 hora depois foi induzida a lesão com etanol. 30 

min depois da administração do etanol absoluto, os animais foram sacrificados, os estômagos 

retirados, abertos pela grande curvatura e em seguida procedeu-se como descrito 

anteriormente no que concerne a análise do percentual de lesão gástrica. (Figura 6) 
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3.4.5 Estudo do efeito das prostaglandinas (PG’s) no efeito gastroprotetor da esculina em 

modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos 

 

 

Para avaliar a possível participação das prostaglandinas no efeito gastroprotetor da 

esculina, os animais foram tratados com veículo (2 % de Tween 80 em água destilada, 10 

mL/Kg, v.o.), esculina (25 mg/Kg, v.o.) ou misoprostol (50 µg/Kg, v.o.) 1 h antes da 

administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.). Combinações também foram 

realizadas e, indometacina (10 mg/Kg, v.o., dose em que inibe a síntese de prostaglandinas, 

mas não induz lesão gástrica, Adeyemi et al. (2005) foi administrada 2 h antes da 

administração da esculina (25 mg/Kg, v.o.) ou do misoprostol (50 µg/Kg, v.o.) e 1 hora 

depois foi induzida a lesão com etanol. Após 30 min da administração do etanol, os animais 

foram sacrificados, os estômagos foram removidos e em seguida procedeu-se como descrito 

anteriormente no que concerne a análise do percentual de lesão gástrica. (Figura 6) 

 

 

3.4.6 Papel dos receptores TRPV-1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1) no efeito 

gastroprotetor da esculina em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol em 

camundongos. 

 

 

Para avaliar a possível participação dos neurônios aferentes sensíveis a capsaicina 

no efeito gastroprotetor da esculina, os animais foram tratados com veículo (2 % de Tween 80 

em  água destilada, 10 mL/Kg, v.o.), esculina (25 mg/Kg, v.o.) ou capsaicina (0,3 mg/Kg, 

v.o.) 1 h antes da administração oral de etanol absoluto (0,2 mL/anima, v.o.). Também foram 

realizadas combinações nas quais capsazepina (5 mg/Kg, i.p.) (CAMPOS et al. 2008) foi 

administrada 30 min antes do tratamento com esculina ou capsaicina e 1 hora depois foi 

induzido a lesão com etanol. Decorridos 30 min da administração do etanol, os animais foram 

sacrificados, os estômagos removidos e em seguida procedeu-se como descrito anteriormente 

no que concerne a análise do percentual de lesão gástrica. A capsaicina foi veiculada em 

diluente específico, composição abaixo. (Figura 6) 
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- Formulação do diluente da capsaicina 

Etanol absoluto                         1mL 

Tween 80                                  1mL 

PBS q.s.p.                                 10mL 

 

- Formulação do PBS (Salina Tamponada) 

NaCl                                            8g 

KCl                                              0,2g 

Fosfato de sódio dibásico            1,15g 

Fosfato de sódio monobásico      0,2g 

H2O q.s.p.                                    1000mL 

 

QUADRO 3. Diagrama esquemático resumindo os grupos e tratamentos usados na 
verificação dos mecanismos farmacológicos envolvidos na gastroproteção promovida pela 
esculina.  
Nota: O estudo dos mecanismos farmacológicos foi utilizado a dose de 25 mg/kg de esculina. Na verificação da 
participação da via do NO foi utilizado o L-NAME e L-arginina, na ativação dos canais de K+

ATP foi utilizado a 
Glibenclamida e Diazóxido, na síntese de prostaglandinas foi utilizado a Indometacina e o Misoprostol e na 
ativação das fibras sensoriais aferentes foi utilizado a Capsazepina e a Capsaicina. 
 

 

3.4.7 Lesões gástricas induzidas por indometacina em camundongos 

 

 

Os camundongos foram tratados com ranitidina (20 mg/Kg, v.o.), um antagonista 
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do receptor histaminérgico H2, ou veículo (2 % de Tween 80 em água destilada, 10 mL/Kg, 

v.o.) ou esculina (25 e 50 mg/Kg, v.o.) 60 min antes da administração oral de indometacina 

(20 mg/Kg, v.o.) (MOLINA et al., 2005; SANTOS et al. 2005), preparada em 0,5 % de 

carboximetilcelulose. Como descrito por Bhargava, Gupta e Tangri (1973), 7 h após da 

administração da indometacina, os animais foram sacrificados, os estômagos foram 

removidos, instilados com formalina a 5 % por 15 min e, em  seguida, abertos pela grande 

curvatura, lavados em salina 0,9 % e a extensão das lesões foi registrada, atribuindo-se 

escores, de acordo com a escala de Szabo et al. (1985), evidenciada no Quadro 2. Como 

esqumatizado na Figura 5. 

 

TABELA 1 . Determinação do índice de lesões gástricas induzidas por indometacina segundo 

SZABO et al. (1985) 

Parâmetro avaliado Pontuação  
(n = nº de úlceras encontradas) 

1. Perda de pregas da mucosa 1 ponto 

2. Descoloração da mucosa 1 ponto 

3. Edema 1 ponto 

4. Hemorragias 1 ponto 

5. Número de petéquias 
• até 10 
• mais de 10 

 
2 pontos 
3 pontos 

6. Intensidade da ulceração 
• úlceras ou erosão de até 1mm  
• úlceras ou erosão maiores que 1mm 
• úlceras perfuradas 

 
n x 2 pontos 
n x 3 pontos 
n x 4 pontos 

 

 

3.5 Avaliação da atividade antioxidante 

 

 

3.5.1 Papel dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) no efeito antioxidante e 

gastroprotetor da esculina em modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

 

Para avaliar uma possível ação antioxidante no efeito gastroprotetor da esculina 

em modelo de úlcera gástrica induzida por etanol, os grupos de camundongos foram tratados 
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com N-Acetilcisteína (300 mg/Kg, v.o.), com veículo (2 % de Tween 80 em água destilada, 

10 mL/Kg, i.p.) ou esculetina (25 mg/Kg, i.p.) 60 min antes da administração de etanol 

absoluto  (0,2 mL/animal, v.o.). Um outro grupo, tratado apenas com solução salina 0,9 %, foi 

incluído no estudo. Após 30 min da administração do etanol, os animais foram sacrificados e 

tiveram seus estômagos retirados. A quantificação dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-

SH) foi realizada segundo o método de Sedlak e Lindsay (1968). A porção glandular de cada 

estômago foi removida, pesada e homogeneizada com EDTA 0,02 M gelado, para preparação 

do homogenato a 10 %. Em seguida, adicionou-se, a uma alíquota de 1 mL do homogenato, 

800 µL de água destilada e 200 µL de ácido tricloroacético (TCA 50 % em solução aquosa) e 

então as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 min. Um volume de 1 mL foi então 

retirado do sobrenadante e adicionou-se 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 NP-

SH foi calculada através de uma curva padrão de glutationa reduzida (GSH) e os resultados 

expressos em µg de NP-SH/g de proteína. A concentração de proteínas foi medida utilizando 

o método de Bradford (1976). 

 

 

3.5.2 Papel da Superóxido Dismutase (SOD) no efeito antioxidante e gastroprotetor da 

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

 

 

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

quantidade da enzima foi avaliada medindo-se sua capacidade de inibir a redução fotoquímica 

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

gera O2- o qual reduz o NBT produzindo formazan que absorve no comprimento de onda de 

560nm. Na presença de SOD a redução do NBT é inibida. Os resultados serão expressos em 

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

taxa de redução do NBT em 50%. O homogenato (10% em tampão fosfato) será centrifugado 

(10 minutos, 3600 rpm a 4°C). O sobrenadante será retirado e centrifugado novamente (20 

min, 12000 rpm, 4°C). Para o ensaio será utilizado o sobrenadante. Numa câmara escura serão 

misturados 1mL do meio de reação (tampão fosfato 50mM, EDTA 100nM e L-metionina 

13mM pH 7,8) 30 µL da amostra, 150µL do NBT 75µM e 300 µL riboflavina 2µM. Os tubos 

contendo a solução obtida serão expostos a lâmpadas fluorescentes (15W) por 15 minutos. Ao 
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término do tempo o material será lido em espectofotômetro 560nm. A concentração de 

proteínas foi medida utilizando o método de Bradford (1976). 

 

 

3.5.3 Papel da Catalase (CAT) no efeito antioxidante e gastroprotetor da esculina em modelo 

de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

 

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

de O2 e H2O à proporção que a H2O2, utilizado como substrato, é hidrolisado de acordo com 

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

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

variação da absorbância por minuto, durante 6 minutos e os resultados expressos em 

µM/min/µg de proteína. 

 

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

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

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

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

determinada pelo método de Bradford (1976). 

             

 

3.5.4 Papel da Mieloperoxidase (MPO) no efeito antioxidante e gastroprotetor da esculina em 

modelo de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

 

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

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

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

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

atividade como índice de migração leucocitária e de estresse oxidativo (PERALTA; 

BARNARD; TURRENS, 1993). Os camundongos foram sacrificados 30 minutos após a 

administração do etanol, as amostras de estômago foram retiradas, e imediatamente 

congeladas em nitrogênio liquido. Após o congelamento, as amostras foram homogeneizadas 
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em uma solução de Brometo de hexadeciltrimetilamônio 0,5% (HTAB) em tampão fostato 

50mM pH 6.0 (1 ml por 50mg do tecido). As amostras foram então centrifugadas a 4000 rpm 

numa temperatura de 4° C por 15 minutos para remover o material insolúvel. A MPO contida 

no sobrenadante (0,1ml) foi analisada espectrofotométricamente após a adição de 2,9 ml de 

tampão fosfato (50mM pH6) contendo 0,167 mg/ml de hidrocloreto de θ-dianisidine e 

0,0005% de peróxido de hidrogênio. As cinéticas de mudança na absorbância a 470 nm foram 

medidas no tempo 0 e 5 minutos (BRADLEY; CHRISTENSEN; ROTHSTEIN, 1982).A 

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

 

 

3.5.5 Papel da lipoperoxidação no efeito antioxidante e gastroprotetor da esculina em modelo 

de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos 

 

 

A taxa de lipoperoxidação da mucosa gástrica foi estimada pela determinação de 

malonildialdeído (MDA) usando o teste do ácido tiobarbitúrico. Os estômagos foram lavados 

com salina gelada para minimizar a interferência da hemoglobina com radicais livres e 

remover o sangue aderido à mucosa. Os estômagos foram homogeneizados a 10% com 

tampão fosfato de potássio, retirado uma alíquota de 250 µL e posto em banho-maria a 37ºC 

por 1 hora, em seguida foi adicionado 400 µL de ácido perclórico 35% e centrifugado a 14000 

rpm por 20 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi retirado e posto em contato com 400 µL de 

ácido tiobarbitúrico 0,6% e a mistura foi incubada a 95-100ºC por 1 hora, após resfriar, a 

mistura a absorbância do sobrenadante foi lida a 532 nm. Uma curva padrão foi gerada 

usando 1,1,3,3-tetrametoxipropane. Os resultados foram expressos como nmol de MDA/mg 

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

 

 

3.5.6 Dosagem de proteínas totais na amostra de estômago após lesão induzida por etanol em 

camundongos 

 

 

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

macromoléculas de proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais básicas ou 

aromáticas. No pH de reação a interação entre a proteína de alto peso molecular e o corante 
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provoca o deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica que absorve 

fortemente em 595nm. Adicionou-se as soluções (albumina padrão, água destilada, tampão e 

amostras) aos poços. Em cada poço foi adicionado 40µL de solução. Por exemplo, se no poço 

foi adicionado 2 µL da amostra, também receberá 38µL do tampão utilizado no preparo da 

amostra. Em seguida foi adicionado 200 µL da solução de Bradford (DILUÍDA 5x), 

composição abaixo, em cada poço. Após 5 minutos foi lido em comprimento de onda de 

595nm. (BRADFORD, 1976). 

 

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

Coomassie Blue G250                  0,1g 

Etanol absoluto                             50mL 

Ácido o-fosfórico                         100mL 

H2O q.s.p.                                     200 mL 

 

 

3.6 Análise estatística 

 

 

A análise estatística foi realizada empregando o teste de análise de variância 

(ANOVA). Quando houve diferença significativa entre os grupos, foi realizado o teste de 

comparações múltiplas de Student-Newman-Keuls. Para a análise das alterações histológicas, 

foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de  comparação 

múltipla de Dunns. Os resultados foram expressos como média ± E.P.M (variáveis com 

distribuição normal) ou pela mediana ± mínimo e máximo (variáveis sem distribuição 

normal), sendo as diferenças consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05.  
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4 RESULTADOS 
 

 
4.1 Atividade gastroprotetora 
 

 

4.1.1 Lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos 

 

 

A administração de etanol absoluto aos animais que foram previamente tratados 

apenas com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.), produziu grande porcentagem de 

área ulcerada (19,07 ± 1,73 %). A área ulcerada pelo etanol foi significativamente diminuída 

com a administração prévia de esculina, por via oral, nas doses de 12,5 mg/Kg, v.o. (5,73 25 ± 

1,24 %, p<0,001), 25 mg/Kg, v.o. (5,16 ± 1,04 %, p< 0,001) e 50 mg/Kg, v.o. (3,94 ± 0,73 %, 

p<0,001) quando comparado ao grupo tratado apenas com veículo, assim como a 

ciproeptadina 10 mg/Kg, v.o., droga antagonista dos receptores de histamina H2 e 5-HT2, 

usada como droga de referência, foi capaz de diminuir a área gástrica lesionada (4,11 ± 0,61 

%, p <0,001) em comparação ao grupo tratado com veículo. Não houve diferença estatística 

entre as três doses de esculina usadas (Figura 6).  

 

 

FIGURA 6. Efeito da esculina (ESC) sobre a área ulcerada no modelo de indução de úlcera 
por etanol. 
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M. da porcentagem de área gástrica ulcerada. A área ulcerada foi 
medida 30 minutos após a administração de etanol absoluto (0,2 ml/animal). Veículo (Tween 80, 3% em água 
destilada, v.o), ESC 12,5, 25 e 50 mg/Kg, v.o e Ciproeptadina  (CIP), 10 mg/Kg, v.o foram administrados 1h 
antes dos animais receberem etanol absoluto. Foram utilizados oito animais por grupo. ***p<0,001 vs Veículo 
(ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.1.2 Avaliação histopatológica da mucosa gástrica de camundongos. 
 
Os resultados referentes à análise histopatológica da mucosa gástrica dos 

camundongos estão demonstrados na Figura 7 e na Tabela 1. Os animais pré-tratados com 

esculina (25 mg/kg, v.o.) (Figura 7B) apresentaram grande diferença macroscópica e 

microscópica da mucosa gástrica lesada, evidenciando a gastroproteção, quando comparado 

ao controle tratado apenas com o agente estressor (Figura 7A), no qual foi observada lesão 

severa caracterizada por dano hemorrágico, edema e perda de células epiteliais. O pré-

tratamento com NAC também inibiu o dano induzido por etanol na dose testada (Figura 7C), 

apresentando-se macro a microscopicamente semelhante ao grupo sem lesão (Grupo 7D) 

 
 

A Tabela 2 apresenta o resultado do somatório dos escores de todos os parâmetros 

histopatológicos avaliados, ou seja, da hemorragia (0-4 escores), do edema (0-4 escores), da 

perda de células epiteliais (0-3 escores) e do infiltrado inflamatório (0-3 escores). Verifica-se 

que a esculina diminuiu, significativamente, os efeitos do etanol sobre esses parâmetros, de 

forma semelhante ao NAC. 

 
TABELA 2.  Escores das alterações histopatológicas na mucosa gástrica de camundongos 
submetidos às lesões gástricas induzidas por etanol pré-tratados ou não com esculina 

 

Escores da Microscopia  
 
Tratamento 

Edema 
(escore 0–4) 

Dano 
Hemorrágico 
(escore 0–4) 

 Perda de Células 
Epiteliais 

(escore 0–3) 
Veículo 

Veículo + Etanol 

ESC (25 mg/kg) + Etanol 

NAC (300 mg/kg) + Etanol 

     0 

  3 (2-4) 

     0* 

  0,5 (0-2) 

           0 

      3,5 (2-4) 

          0 ** 

          0 ** 

      0 

  3 (2-3) 

  0 (0-1)* 

  0 (0-1)* 

 
Nota: Os animais foram tratados oralmente com veículo (salina a 0,9 % com 3% de Tween 80, v.o.), esculina 
(ESC 25 mg/kg, v.o.), ou N-acetilcisteína (NAC 300 mg/kg, v.o.), 60 min antes da administração do etanol (0,2 
mL, v.o.). As alterações histopatológicas da porção glandular dos estômagos foram avaliadas de acordo com os 
critérios descritos por Laine e Weinstein (1988): 1- edema (escore 0–4), 2- dano hemorrágico (escore 0–4), e 3- 
perda de células epiteliais (score 0–3). Os resultados são apresentados como mediana, com valores máximos e 
mínimos mostrados entre parênteses (n = 4). *p< 0,05, **p< 0,01 vs  veículo + etanol. Foi utilizado o teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn como post hoc. 
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A                                                    A100x                                             A400x 
 
 

 
 
 
 
 
  
 B                                                   B100x                                             B400x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C                                                   C100x                                             C400x 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 D                                                   D100x                                             D400x 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Efeitos macroscópico e microscópico na mucosa gástrica de camundongos 
submetidos às lesões gástricas induzidas por etanol pré-tratados ou não com esculina.  
Nota: Fotografias dos estômagos abertos ao longo da grande curvatura (A-D) e análise microscópica com 
ampliação de 100x e 400x para cada grupo (A-D 100x e 400x). (A) Animais tratados apenas com veículo 
(salina a 0,9% com 3% de Tween 80, v.o.), mostrando aspectos histológicos normais; (B) Tratamento com 
etanol (0,2 mL/animal), evidenciando infiltração inflamatória, edema, e moderada hemorragia e intensa perda 
de células epiteliais; (C) Tratamento apenas com esculina (25 mg/kg, v.o.), mostrando aspectos histológicos 
semelhantes ao grupo D; (D) Pré-tratamento com NAC (300 mg/kg, v.o.) antes da administração do etanol, 
mostrando preservação da mucosa gástrica. Os resultados quantitativos desta análise são apresentados na 
Tabela 1. 
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4.1.3 Avaliação do envolvimento do Óxido Nítrico (NO) no efeito gastroprotetor da esculina 

sobre as lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos. 

  

 A administração de etanol absoluto aos animais que foram previamente tratados 

apenas com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.) produziu grande porcentagem de 

área gástrica ulcerada (20,28 ± 1,91 %). A área gástrica ulcerada pelo etanol foi 

significativamente diminuída com a administração prévia de esculina 25 mg/Kg, v.o. (6,48 ± 

1,10 %, p< 0,001) e L-arginina 600 mg/Kg, i.p. (3,49 ± 0,92 %, p< 0,001) quando comparado 

ao grupo tratado apenas com veículo. O grupo que recebeu L-NAME 10 mg/Kg, i.p., 

previamente a administração de etanol, exibiu aumento na área gástrica ulcerada (28,68 ± 

2,39 %, p<0,05). O efeito gastroproteror da esculina 25 mg/Kg foi revertido pela 

administração prévia de L-NAME 10 mg/Kg, i.p, um inibidor da síntese de NO, (26,90 ± 3,20 

%). A administração de L-NAME reverteu o efeito gastroprotetor da L-arginina na dose de 

600 mg/Kg, i.p. (19,00 ± 2,18 %, p<0,001) (Figura 8). 
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FIGURA 8. Envolvimento do Óxido Nítrico (NO) no efeito gastroprotetor associado a 
esculina (ESC) em modelos de úlcera induzida por etanol absoluto em camundongos 
Nota: Os valores no gráfico representam a média ± E.P.M. de área gástrica ulcerada. Os animais foram tratados 
previamente, 60 min., por via oral, com Veículo (Tween 80, 3% em água destilada) ou ESC 25 mg/Kg. L-
Arginina 600 mg/Kg, i.p. ou L-NAME 10 mg/Kg, i.p. foram administrados 30 min. antes da administração de 
etanol absoluto. L-NAME foi administrado 15 min. antes nos animais que receberam ESC 25 mg/Kg (Grupo 
ESC 25 + L-NAME) ou L-Arginina (Grupo L-NAME + L-Arginina). Os animais foram sacrificados 30 min após 
a indução de úlcera. Foram utilizados grupos de 8 animais. ***p<0,001 vs Veículo +++p< 0,001 vs L-Arginina ou 
L-NAME e ###p<0,001 vs ESC 25.(ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.1.3.1 Dosagem de nitrito/nitrato nas amostras de estômago após lesão induzida por etanol 

em camundongos. 

 

 

Para complementar o entendimento da participação do óxido nítrico na gastroproteção 

promovida pela esculina, foi dosado a concentração de nitrito/nitrato nos homogenatos de 

estômago. Corroborando com os achados do experimento anterior, o grupo pré-tratado com 

esculina (25 mg/kg, v.o.) mostrou uma concentração de nitrito bem maior (24,47 ± 4,15, 

p<0,001) que o grupo pré-tratado com veículo (Tween 80 3%, em água destilada, v.o.) (7,50 ± 

0,32). Estatisticamente não houve diferença entre o grupo tratado apenas com veículo (11,79 

± 0,98) quando comparado com o controle ulcerado. Como padrão positivo foram analisados 

dois grupos pré-tratados com duas substâncias, N-acetilcisteína (NAC) 300mg/kg e L-arginina 

(L-ARG) 600mg/kg, a primeira tem atividade antioxidante conhecida e a segunda é precursor 

imediato na biosíntese do óxido nítrico, ambas por via oral. O grupo pré-tratado com NAC 

não mostrou diferença estatística (8,16 ± 0,40) em relação ao grupo controle ulcerado, 

enquanto que o grupo pré-tratado com L-ARG (19,61 ± 2,55, p<0,001) mostrou uma 

concentração mais elevada em relação ao controle ulcerado e resultado semelhante ao grupo 

pré-tratado com esculina. (Figura 9) 
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FIGURA 9. Concentração de nitrito nas amostras de estômago após indução de úlcera.  
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M., para a concentração de nitrito. Foi dosado a concentração de 
nitrito no homogenato feito 30 min após administração de Etanol Absoluto.  Veículo (Tween 80, 3% em água 
destilada), esculina (ESC, 25 mg/Kg, v.o), N-acetilcisteína (NAC, 300 mg/Kg, v.o) ou L-arginina (L-ARG, 600 
mg/Kg, v.o.) foram administrados uma 1h antes de receberem etanol. ***p<0,001 e **p< 0,01 vs 
Veículo+Etanol. (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.1.4 Avaliação do envolvimento dos Canais de K-ATP-dependentes (KATP) no efeito 

gastroprotetor da esculina no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto 

 

 

A administração de etanol absoluto aos animais que foram previamente tratados 

apenas com veículo (3% Tween 80 em água destilada), v.o., produziu grande porcentagem de 

área ulcerada (19,07 ± 1,73 %). A área ulcerada pelo etanol foi significativamente diminuída 

com a administração prévia de esculina 25 mg/Kg, v.o. e Diazóxido 3 mg/Kg, i.p. (5,61 ± 

1,04 %, p<0,001) e (4,29 ± 1,09 %, p<0,001), respectivamente, quando comparado ao grupo 

tratado apenas com veículo. A gastroproteção da esculina foi revertida pela administração 

prévia de Glibenclamida 10 mg/Kg, i.p, droga bloqueadora de K+ATP (20,62 ± 1,94 %), 

equanto que o grupo tratado apenas com Glibenclamida antes do etanol apresentou área 

ulcerada semelhante ao controle (22,05 ± 0,94). A gastroproteção do diazóxido, também, foi 

revertida pela ação da Glibenclamida (18,42 ± 3,11 %, p< 0,001) (Figura 10). 
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FIGURA 10. Envolvimento dos canais de potássio ATP-dependentes (K+
ATP) na 

gastroproteção induzida por esculina (ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto 
em camundongos.  
Nota: Os valores no gráfico representam a média ± E.P.M. da percentagem de área gástrica ulcerada. Foram 
previamente administrados 60 min. antes da administração de etanol por via oral ESC 25 mg/Kg, ou Veículo 
(Tween 80, 3% em água destilada). Diazóxido (DZO) 3 mg/Kg, i.p. foi administrado 30 Min. antes dos animais 
receberem etanol. Glibenclamida (Glib) 10 mg/Kg, i.p. foi administrada 15 min. antes da administração de ESC 
25 mg/Kg (Grupo ESC 25 + Glibenclamida) ou DZO (Grupo DZO + GLIB). Os animais foram sacrificados 30 
min. após a indução de úlcera. Foram utilizados grupos de 8 animais. ***p<0,001 vs Veículo, ++p<0,01 vs DZO 
e ###p<0,001 vs ESC 25.(ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.1.5 Avaliação do envolvimento da síntese de prostaglandinas no efeito gastroprotetor da 

esculina no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto 

 

 

A administração de etanol absoluto aos animais que foram previamente tratados 

apenas com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.) produziu grande porcentagem de 

área ulcerada (19,73 ± 1,70 %). A área ulcerada pelo etanol foi significativamente diminuída 

com a administração prévia de esculina 25 mg/Kg, v.o. (4,10 ± 0,94 %, p< 0,001) quando 

comparado ao grupo tratado apenas com veículo. A gastroproteção da esculina foi revertida 

pela administração prévia de Indometacina 10 mg/Kg, v.o, inibidor da síntese de 

protaglandinas, (15,01 ± 0,76 %, p< 0,001) enquanto que o grupo em que a indometacina foi 

administrada sozinha antes do etanol mostrou área ulcerada semelhante ao controle (19,77 ± 

1,91). A gastroproteção promovida pelo misoprostol (10,61 ± 1,06 %, p<0,01), quando 

comparado com veículo, foi revertida pela indometacina (17,00 ± 1,56 %, p<0,001), quando 

comparado com misoprostol. (Figura 11). 
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FIGURA 11. Envolvimento da síntese de prostaglandinas no efeito gastroprotetor associado a 
esculina (ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto em camundongos 
Nota: Os valores no gráfico representam a média ± E.P.M da percentagem de área gástrica ulcerada. Os animais 
foram previamente tratados com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.), ESC 25 mg/Kg, v.o. ou 
Indometacina (INDO) 10 mg/Kg, v.o. 60 min. antes da administração de etanol absoluto, o Grupo ESC 25 + 
INDO recebeu Indometacina 2h antes da administração da esculina 25 mg/Kg. Foram utilizados grupos de 8 
animais que foram sacrificados 30 minutos após a administração de etanol. ***p< 0,001 vs veículo, +p<0,05 vs 
Miso e ###p<0,001 vs ESC 25.(ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.1.6 Avaliação do envolvimento do Receptor Transiente Potencial Vanilóide 1 (TRPV 1) no 

efeito gastroprotetor da esculina no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto 

 

 

A administração de etanol absoluto aos animais que foram previamente tratados 

apenas com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.) produziu grande porcentagem de 

área ulcerada (15,09 ± 1,25 %). A área ulcerada pelo etanol foi significativamente diminuída 

com a administração prévia de esculina 25 mg/Kg, v.o. (4,09 ± 0,94 %, p< 0,001) quando 

comparado ao grupo tratado apenas com veículo. A gastroproteção da esculina não foi 

revertida pela administração prévia de capsazepina 5 mg/Kg, v.o, antagonista TRPV 1, (4,96 

± 1,04 %, p< 0,001). A gastroproteção promovida pela capsaicina (5,23 ± 0,81 %, p<0,01) foi 

revertida pela capsazepina (12,00 ± 3,13 %, p<0,01). (Figura 12). 
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FIGURA 12. Envolvimento do Receptor Transiente Potencial Vanilóide 1 (TRPV 1) no 
efeito gastroprotetor associado a esculina (ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol 
absoluto em camundongos. 
Nota: Os valores no gráfico representam a média ± E.P.M da percentagem de área gástrica ulcerada. Os animais 
foram previamente tratados com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.), ESC 25 mg/Kg, v.o. ou 
Capsaicina (CPS) 0,3 mg/Kg, v.o. 60 min antes da administração de etanol absoluto, o Grupo CZP + ESC 25 e 
CZP + CPS receberam Capsazepina 1h antes da administração da esculina ou Capsaicina. Foram utilizados 
grupos de 8 animais que foram sacrificados 30 minutos após a administração de etanol. ***p< 0,001 **p<0,01 
vs veículo, e ##p<0,01 vs CPS. (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.1.7 Avaliação do efeito da esculina frente às lesões gástricas induzidas por Indometacina em 

camundongos 

 

 

 A administração de indometacina 20 mg/Kg, v.o., aos animais previamente tratados 

apenas com veículo evidenciou grande escores de lesão gástrica (11,67 ± 0,76). A 

administração prévia de esculina 25 ou 50 mg/Kg foi capaz de diminuir significativamente os 

escores de lesão gástrica (5,625 ± 0,42, p< 0,001) e (3,625 ± 0,42, p< 0,001) respectivamente 

em relação aos animais tratados apenas com veículo (Tween 80, 3% em água destilada, v.o.). 

Ranitidina, 25 mg/Kg, v.o. droga antagonista dos receptores de histamina H2, usada como 

padrão, diminuiu com significância os escores de lesão gástrica (6,86 ± 0,46, p< 0,01) quando 

comparado ao grupo tratado com veículo (Tween 80, 3% em água destilada) (11,67 ± 0,76) 

(Figura 13). 
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FIGURA 13. Efeito da esculina (ESC) frente a lesões gástricas induzidas por Indometacina. 
Nota: O gráfico mostra a média ± E.P.M relativa ao índice de lesão gástrica proposto por SZABO et al. (1985). 
Os animais receberam por via oral: Veículo (Tween 80, 3% em água destilada), ESC 25 e 50 mg/Kg ou 
Ranitidina 25 mg/Kg, 60 min. antes da indução das lesões gástrica pela administração de indometacina. Sete 
horas depois, os animais foram sacrificados, tiveram seus estômagos retirados e aberto para a determinação dos 
escores. ***p <0,001 **p<0,01 vs Veículo (ANOVA e Student-Newman-Keuls, post hoc) 
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4.2 Estudo da atividade antioxidante da esculina 
 
 

4.2.1 Avaliação do envolvimento da glutationa reduzida (GSH) no efeito gastroprotetor da 

esculina no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto 

 

 

 A administração de etanol diminuiu o conteúdo gástrica de GSH nos animais pré-

tratados apenas com o veículo (Tween 80, 3%, em água destilada) (285,40 ± 22,13 µg/g 

proteína, p<0,05) quando comparado com o grupo não ulcerado (418,40 ± 59,97 µg/g 

proteína). O pré-tratamento com esculina 25 mg/Kg não alterou o conteúdo gástrico de GSH 

(263,6 ± 14,51 µg/g proteína), comparando com o grupo que recebeu apenas veículo antes do 

etanol. Diferente do grupo tratado com N-acetilcisteína, um conhecido precursor do GSH, que 

exibiu um aumento significativo no conteúdo gástrico de GSH (649,40 ± 16,17 µg/g proteína, 

p< 0,001) quando comparado com o controle ulcerado. (Figura 14). 
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FIGURA 14. Avaliação do envolvimento da glutationa reduzida (GSH) no efeito 
gastroprotetor da esculina (ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto.  
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M., para os níveis gástricos de GSH. Foram dosados os níveis de 
GSH no homogenato feito trinta minutos após administração de Etanol Absoluto.  Veículo (Tween 80, 3% em 
água destilada), esculina (ESC, 25 mg/Kg, v.o) e N-acetilcisteína (NAC, 300 mg/Kg, v.o) foram administrados 
uma 1h antes de receberem etanol. *p< 0,01 **p< 0,001 vs Veículo e ###p<0,001 vs Veículo+Etanol. (ANOVA e 
Student-Newman-Keuls, post hoc). 
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4.2.2 Avaliação da atividade da catalase (CAT) no efeito gastroprotetor da esculina no modelo 

de úlcera induzida por etanol absoluto 

 
 
A indução de úlcera com etanol absoluto aumentou a atividade da CAT nos animais 

pré-tratados apenas com o veículo (Tween 80, 3%, em água destilada) (129,90 ± 8,53 

µg/mim/g proteína, p<0,01) quando comparado com o grupo não ulcerado (sadio) no qual só 

foi aplicado o veículo (93,08 ± 7,58 µg/mim/g proteína). O pré-tratamento com esculina 25 

mg/Kg não alterou a atividade da enzima (79,19 ± 5,06 µg/mim/g proteína), comparando com 

o grupo sadio, mas diminuiu significativamente, p<0,001, quando comparado com o grupo 

ulcerado. Da mesma forma o grupo tratado com N-acetilcisteína, um conhecido agente 

antioxidante e protetor da mucosa gástrica, diminuiu a atividade da CAT (81,97 ± 7,00 

µg/mim/g proteína, p<0,001) quando comparado com o controle ulcerado. (Figura 15). 
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FIGURA 15. Avaliação da atividade da Catalase (CAT) no efeito gastroprotetor da esculina 
(ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto.  
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M., para a atividade da CAT. Foram medida a atividade da enzima 
no homogenato feito 30 min após administração de Etanol Absoluto.  Veículo (Tween 80, 3% em água 
destilada), esculina (ESC, 25 mg/Kg, v.o) e N-acetilcisteína (NAC, 300 mg/Kg, v.o) foram administrados uma 
1h antes de receberem etanol. **p< 0,01 vs Veículo e ###p< 0,001 vs Veículo+Etanol. (ANOVA e Student-
Newman-Keuls, post hoc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

4.2.3 Avaliação da atividade da Superóxido Dismutase (SOD) no efeito gastroprotetor da 

esculina no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto 

 
 
O etanol diminuiu a atividade da SOD nos estômagos ulcerados pré-tratados apenas 

com o veículo (Tween 80, 3%, em água destilada) (332,90 ± 42,86 µg/mim/g proteína, 

p<0,05) quando comparado com o grupo não ulcerado (sadio) (534,30 ± 30,69 µg/mim/g 

proteína). O pré-tratamento com esculina 25 mg/Kg aumentou a atividade da enzima (642,90 

± 57,39 µg/mim/g proteína, p<0,01 e p<0,001), comparando com o grupo ulcerado, e quando 

comparado com o grupo sem lesão, respectivamente. Da mesma forma o grupo tratado com 

N-acetilcisteína, um conhecido agente antioxidante e protetor da mucosa gástrica, aumentou a 

atividade da SOD (748,60 ± 76,86 µg/mim/g proteína, p<0,001) quando comparado com o 

controle ulcerado e grupo sadio. (Figura 16). 
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FIGURA 16. Avaliação da atividade da Superóxido Dismutase (SOD) no efeito 
gastroprotetor da esculina (ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto.  
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M., para a atividade da SOD. Foram medida a atividade da enzima 
no homogenato feito 30 min após administração de Etanol Absoluto.  Veículo (Tween 80, 3% em água 
destilada), esculina (ESC, 25 mg/Kg, v.o) e N-acetilcisteína (NAC, 300 mg/Kg, v.o) foram administrados 1h 
antes de receberem etanol. *p< 0,05 vs Veículo e ##p<0,01, ###p< 0,001 vs Veículo+Etanol. (ANOVA e Student-
Newman-Keuls, post hoc). 
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4.2.4 Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) no efeito gastroprotetor da esculina 

no modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

 
 
A atividade da MPO nos estômagos ulcerados pré-tratados apenas com o veículo 

(Tween 80, 3%, em água destilada) (20,29 ± 2,318 U de MPO/mim/mg de tecido, p<0,001) 

foi maior quando comparado com o grupo não ulcerado (sadio) (7,39 ± 0,98 U de 

MPO/mim/mg de tecido). Nos estômagos dos animais pré-tratados com esculina 25 mg/Kg 

diminuiu a atividade da enzima (12,08 ± 0,89 U de MPO/mim/mg de tecido, p<0,001), 

comparando com o grupo ulcerado. De forma semelhante o grupo tratado com N-

acetilcisteína 300mg/Kg apresentou a atividade diminuída (10,16 ± 1,22 U de MPO/mim/mg 

de tecido, p<0,001) quando comparado com o controle ulcerado. (Figura 17). 
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FIGURA 17. Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) no efeito gastroprotetor da 
esculina (ESC) no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto.  
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M., para a atividade da MPO. Foram medida a atividade da enzima 
no homogenato feito 30 min após administração de Etanol Absoluto.  Veículo (Tween 80, 3% em água 
destilada), esculina (ESC, 25 mg/Kg, v.o) e N-acetilcisteína (NAC, 300 mg/Kg, v.o) foram administrados uma 
1h antes de receberem etanol. ***p< 0,001 vs Veículo e ###p<0,001 vs Veículo+Etanol. (ANOVA e Student-
Newman-Keuls, post hoc). 
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4.2.5 Determinação do envolvimento da peroxidação lipídica no efeito gastroprotetor da 

esculina no modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto 

 
 
A peroxidação lipídica nos estômagos ulcerados pré-tratados apenas com o veículo 

(Tween 80, 3%, em água destilada) (86,15 ± 10,76 µMol de MDA/mg de tecido, p<0,001) foi 

maior quando comparado com o grupo não ulcerado (26,77 ± 4,13 µMol de MDA/mg de 

tecido). Nos estômagos dos animais pré-tratados com esculina 25 mg/Kg e N-acetilcisteína 

300mg/Kg houve a diminuição da peroxidação, (42,03 ± 5,28 µMol de MDA/mg de tecido, 

p<0,001) e (44,54 ± 7,39 µMol de MDA/mg de tecido, p<0,001), comparando com o grupo 

ulcerado pré-tratado apenas com veículo, levando a um patamar semelhante ao grupo sadio. 

(Figura 18). 
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FIGURA 18. Determinação do envolvimento da peroxidação lipídica no efeito gastroprotetor 
da esculina no modelo de úlcera induzida por etanol absoluto.  
Nota: Os valores representam a média ± E.P.M., para a concentração de MDA. Foram medida a concentração de 
MDA no homogenato feito 30 min após administração de Etanol Absoluto.  Veículo (Tween 80, 3% em água 
destilada), esculina (ESC, 25 mg/Kg, v.o) e N-acetilcisteína (NAC, 300 mg/Kg, v.o) foram administrados uma 
1h antes de receberem etanol. ***p< 0,001 vs Veículo e ###p<0,001 vs Veículo+Etanol. (ANOVA e Student-
Newman-Keuls, post hoc). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Nos últimos anos, vários estudos têm documentado a atividade gastroprotetora de 

constituintes fitoquímicos, tais como cumarinas (MARTIN; MARHUENDA; ALARCON DE 

LA LASTRA, 1991; BIGHETTI et al., 2005) flavonóides (RAO et al., 1997), resinas (PAIVA 

et al., 1998), alcalóides (BAGGIO et al., 2005), saponinas (MORIKAWA et al., 2006) e 

vários terpenos (LEWIS; HANSON, 1991; PERTINO et al., 2007). Sabe-se que vários 

mecanismos parecem estar relacionados com a produção de úlcera gástrica e desta forma não 

é possível sugerir um único mecanismo para explicá-la (SINGH et al., 2008). Assim, como 

dito anteriormente, diferentes modelos e ensaios experimentais têm sido citados para avaliar a 

atividade gastroprotetora de substâncias (SEDLAK; LINDSAY, 1968; BHARGAVA; 

GUPTA; TANGRI, 1973; ROBERT et al., 1979; SZABO et al., 1985). 

 

A administração intragástrica de etanol constitui um modelo clássico de indução 

de lesões gástricas em animais utilizado para o estudo fisiopatológico e para a prospecção de 

novas moléculas (KWIECIEÑ; BRZOZOWSKI; KONTUREK, 2002; KONTUREK et al., 

1998; KONTUREK et al., 2001). A gênese das lesões gástricas induzidas por etanol é de 

origem multifatorial, mas têm como provável ponto de partida a capacidade do etanol penetrar 

rapidamente na mucosa, e causar direta ou indiretamente, a liberação de produtos vasoativos, 

lesão endotelial em capilares superficiais e vênulas profundas. O dano vascular resulta, então, 

em aumento da permeabilidade vascular e diminuição do fluxo sanguíneo levando à 

paralisação circulatória completa em capilares superficial 1-2 minutos após administração 

intragástrica de etanol concentrado (SZABO et al., 1985; SZABO et al., 1987). A lesão, 

também, está associada a uma diminuição na quantidade de muco gástrico, com o 

comprometimento da capacidade da barreira mucosa em evitar a redifusão de íons H+ 

(DAVENPORT, 1969), e com a produção significativa de radicais livres levando a um 

aumento da peroxidação lipídica, que, por sua vez, provoca danos às células e membranas 

celulares (KHAZAEI; SALEHI, 2006).  

 

De fato, é bem documentado na literatura que a administração de uma dose alta 

etanol em roedores causa severas lesões na mucosa gástrica, envolvendo extensas 

hemorragias e destruição de tecido (LACY, 1988). O resultado é a formação em poucos 
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minutos de lesões que se apresentam na forma de necrose, congestão, erosão e hemorragias na 

mucosa gástrica (SZABO, 1985; AL-HARBI et al., 1997; ALQASOUMI et al., 2009). 

 

O dano gástrico causado pelo etanol pode ser atenuado por várias substâncias, por 

diversos mecanismos diferentes, como dito anteriormente. Wong, Cho e Ogle (1990) 

sugeriram fortemente que a 5-HT tem um importante envolvimento na formação de úlcera 

induzida por etanol. De fato, os achados mostraram que a administração prévia de 5-HT piora 

as lesões gástricas induzidas pelo etanol. Confirmando esses dados, Ohta, Kobayashi e 

Ishiguro (1999) demonstraram a capacidade da ciproeptadina, um antagonista misto dos 

receptores de 5-HT e histaminérgico H2, em aumentar o fluxo sanguíneo gástrico e reduzir a 

lesão gástrica aguda induzida por outras drogas, como o composto 48/80.  

 

Então, na tentativa de investigar se a esculina, um derivado cumarínico, seria 

capaz de apresentar efeito gastroprotetor, utilizamos os modelos experimentais clássicos de 

lesão gástrica aguda, e foram avaliados os possíveis mecanismos de ação farmacológicos 

envolvidos e juntamente com sua ação antioxidante celular nessa gastroproteção. 

 

Nesse trabalho, diferentes doses de esculina (12,5, 25 e 50 mg/kg, v.o.) foram 

testadas no modelo de úlcera gástrica induzida por etanol em camundongos, para determinar a 

dose mais efetiva protetora da mucosa. Na análise macroscópica, os resultados mostraram que 

nos animais pré-tratados com esculina a lesão induzida pelo etanol foi diminuída, 

significativamente, em todas as doses: não mostrando diferença de efeito gastroprotetor entre 

as doses estudadas. Foi utilizado a ciproeptadina na dose de 10 mg/Kg v.o. como droga de 

referência capaz de diminuir as áreas lesadas pelo etanol. Os resultados obtidos confirmaram 

a ação gastroprotetora da ciproeptadina frente ao modelo de úlcera induzida por etanol.  

 

 

Na análise microscópica dos estômagos, os resultados obtidos mostraram que a 

administração de etanol absoluto (0,2 mL/animal, v.o.) causou lesão na mucosa caracterizada 

por hemorragia, edema da submucosa e perda de células epiteliais, não foi observado células 

de infiltrado inflamatório. Esses resultados estão de acordo com outros trabalhos que mostram 

que o etanol provoca, microscopicamente, hemorragias subepiteliais focais na mucosa 

gástrica, sendo esses efeitos devido, diretamente, a seus efeitos tóxicos ou indiretamente 

causados por mediadores como citocinas, radicais livres e outras moléculas de sinalização que 



 78 

provocam inflamação ou apoptose: ou ainda pela redução do fluxo sanguíneo gástrico 

(GOTTFRIED; KORSTEN; LIEBER, 1978; PARL et al., 1979; SZABO et al., 1985; 

MEDEIROS et al., 2008).  

 

Nossos achados mostram que, a esculina foi capaz de manter a integridade da 

mucosa gástrica contra a agressão promovida pelo etanol. Porém não houve migração de 

células inflamatórias para a mucosa gástrica, possivelmente devido ao curto tempo de lesão 

(30 minutos). De fato, alguns autores mostram que a administração de etanol aumenta a 

resposta inflamatória juntamente com infiltração de células inflamatórias para a mucosa 

gástrica (LIEBER, 1997; LEE et al., 2005; SILVA et al., 2009).  

 

A manutenção da integridade da mucosa gástrica depende, entre outros fatores, de 

um balanço entre substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras. As prostaglandinas, 

pricipalmente PGE2 e PGI2, e o óxido nítrico, que são vasodilatadores endoteliais, preservam 

a integridade da mucosa gástrica por providenciar um fluxo sanguíneo adequado (WHITTLE; 

LOPEZ-BELMONTE; MONCADA, 1990; LIPPE; HOLZER 1992). Por sua vez, o NO 

possui um papel importante de modulação dos componentes fisiológicos e de defesa do trato 

gastrintestinal, incluindo o controle da motilidade gastrintestinal (UEKI; TAKEUCHI; 

OKABE, 1988), fluxo sanguíneo gástrico (WHITTLE; KAUFFMAN; MONCADA, 1981), 

adesão de neutrófilos (KUBES; SUZUKI; GRANGER, 1991; MAY et al., 1991) e secreção 

de muco e bicarbonato (MUSCARA; WALLACE, 1999; WALLACE; MILLER, 2000).   

  

Foi relatado que ativação da isoforma cálcio-independente da NO sintase 

(induzível), que produz grandes quantidades de NO, provoca injúria nas células endoteliais 

gástricas (PALMER et al., 1992). Entretanto a formação de NO pela forma constitutiva da NO 

sintase pode ser benéfica, uma vez que participa da modulação da integridade da  mucosa  

gástrica  (TEPPERMAN;  WHITTLE,  1992).  Ko, Cho e Lam (2004) verificaram que a 

administração de etanol 50% não influencia a atividade da NO sintase induzível, porém inibe 

a atividade da NO sintase constitutiva, provocando perda da integridade da mucosa.   

 

Nesse sentido, sendo o NO um regulador hemodinâmico da mucosa em condições 

normais ou após a indução de lesão com etanol (MASUDA et al., 1995), foi avaliado a 

possível participação do NO no efeito gastroprotetor pela esculina. Nossos resultados 

mostraram que o pré-tratamento com L-NAME, um inibidor inespecífico da NO sintase, 
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reverteu a proteção gástrica promovida pela esculina contra a lesão induzida pelo etanol. 

Contudo, apenas esse resultado pode não ser suficiente para sugerir a participação da via do 

NO no efeito gastroprotetor, visto que o L-NAME sozinho, administrado antes do etanol, foi 

capaz de promover uma lesão maior que a do grupo controle ulcerado. Logo, a reversão da 

gastroproteção pode ter ocorrido devido ao bloqueio da atividade da esculina ou resultado do 

efeito agressor próprio do L-NAME. 

 

Na tentativa de complementar o estudo da participação do NO no efeito 

gastroprotetor promovido pela esculina, foi dosado a quantidade de nitrito/nitrato nas 

amostras de estômagos. Esses íons são produtos do metabolismo do NO, logo, esta é uma 

forma indireta de avaliar a quantidade de NO nos tecidos. Os resultados mostraram que nos 

estômagos pré-tratados com esculina e lesionados com etanol houve um aumento da 

quantidade de nitrito/nitrato, corroborando com os resultados anteriores. Estes achados nos 

levam a sugerir a participação da via do NO no efeito protetor da mucosa pela esculina. 

 

Tem sido postulado que os canais de K+
ATP estão envolvidos em uma variedade de 

funções fisiopatológicas no estômago tais como: regulação do fluxo sanguíneo, secreção de 

ácido gástrico e contratilidade da musculatura gástrica. A capacidade da glibenclamida e do 

diazóxido de alterar a resposta de algumas drogas tem sido aceita como evidência para sugerir 

o envolvimento dos K+ATP nos eventos biológicos (STANDEN et al., 1989).  

 

Peskar, Ehrlich e Peskar (2002) demonstraram a participação dos canais de 

potássio ATP-dependentes (K+
ATP) em vários modelos de proteção gástrica, como 16,16-

prostaglandina dimetil E2, etanol 20%, salicilato de sódio, dimercaprol e dietilmaleato, com a 

glibenclamida inibindo a proteção por esses compostos. Gomes et al. (2006) mostraram que o 

LPS protege a gastropatia induzida por indometacina, em parte devido à abertura dos canais 

de K+
ATP. Também Akar et al. (1999) relataram que o diazóxido inibiu a lesão gástrica 

induzida por indometacina em ratos, com a glibenclamida revertendo essa proteção. 

Entretanto, o papel dos canais de K+
ATP na proteção gástrica a lesões induzidas por álcool não 

está ainda completamente elucidado. Assim, usando como ferramenta farmacológica a 

glibenclamida (bloqueador dos canais de K+
ATP) e o diazóxido (droga ativadora de canais de 

K+
ATP), nós demonstramos que o efeito protetor da esculina na lesão gástrica induzida por 

etanol absoluto foi mediado, em parte, pela abertura dos canais de K+ATP. 
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Prostaglandinas, como descrito anteriormente, desempenha um papel importante 

na citoproteção gástrica (MATSUDA; LI; YOSHIKAWA, 1999). Sabe-se que a PGE2 e PGI2 

no estômago, são capazes de diminuir a secreção ácida, a produção de pepsina, e causar 

dilatação no músculo liso vascular (COHEN, 1987) Foi também proposto que alguma ação 

das prostaglandinas como vasodilatação pode ser devido a ativação de canais de K+
ATP através 

da proteína quinase A (PKA) (EGUCHI et al., 2007) 

 

A indometacina tem sido comumente utilizada como substância produtora de dano 

gástrico em protocolos experimentais tanto para o estudo de mecanismos fisiopatológicos 

como para testes de drogas com potencial antiulcerogênico (MOURA ROCHA et al. 2009). A 

inibição da produção de prostaglandinas e conseqüentemente o enfraquecimento de diversos 

fatores defensivos para mucosa gástrica que tem seus efeitos atribuídos ou facilitados pelas 

PGs é o mecanismo pelo qual a indometacina e os demais AINEs produzem ulceras gástricas 

(DE SOUZA et al., 2002).  

 

A fim de investigar o papel das prostaglandinas sobre os efeitos gastroprotetor da 

esculina no modelo de úlcera induzida por etanol, os camundongos foram pré-tratados com 

indometacina 10 mg/kg. Nossos resultados mostraram que o pré-tratamento com 

indometacina foi capaz de reverter o efeito protetor de esculina, sugerindo que o aumento da 

síntese de prostaglandinas provavelmente está envolvido em sua ação gastroprotetora. No 

entanto, apesar da indometacina ser um AINE, supressor da síntese de PGs, estes resultados 

não significam necessariamente que a ação protetora da droga é, de fato, diretamente ligada 

ao aumento na síntese ou diminuição do metabolismo das PGs, visto que o desenvolvimento, 

ou proteção, desse tipo lesão depende de vários fatores (MOURA ROCHA et al., 2009). 

 

Uma das substâncias obtidas da pimenta vermelha (Gênero capsicum), a 

capsaicina, age sobre os neurônios sensoriais estimulando os receptores de membrana, 

predominantemente receptores vanilóides (TRPV-1), liberando neuropeptídeos tais como 

substância P e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). Em pequenas doses, a 

capsaicina funciona como um potente gastroprotetor, estimulando a microcirculação gástrica: 

porém em altas doses, ela destrói seletivamente as terminações neuronais das fibras C 

resultando em uma inativação dos nervos sensoriais e perda dos reflexos nos quais estes 

nervos estão envolvidos (SZOLCSANYI ; BARTHO, 2001; EVANGELHISTA, 2006).  
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Evidências mostram que, no estômago, os nervos sensoriais aferentes sensíveis a 

capsaicina estão envolvidos no mecanismo de defesa local contra a formação de úlceras 

gástricas e que a administração oral de capsaicina exerce proteção contra lesões gástricas 

induzidas por etanol (PARK et al., 2000). Acredita-se que o mecanismo pelo qual a capsaicina 

exerce sua gastroproteção, deve-se às prostaglandinas e ao aumento da microcirculação na 

mucosa gástrica via NO, aumento na secreção de muco e bicarbonato, efeitos estes, mediados 

pela ativação dos neurônios sensoriais aferentes no estômago (KATO et al., 2003; 

BRZOZOWSKI et al., 2005). 

 

Com base no exposto acima, no nosso estudo investigamos o papel das fibras 

aferentes sensíveis à capsaicina no efeito gastroprotetor da esculina em modelo de lesão 

gástrica induzida por etanol. Para tanto, utilizamos capsaicina em uma pequena dose oral (3 

mg/Kg), e também a capsazepina, um antagonista específico dos receptores TRPV-1. De 

forma semelhante à capsaicina, a esculina reduziu significativamente o percentual de área 

gástrica ulcerada em comparação com o grupo controle (veículo). Contudo, o efeito 

gastroprotetor promovido pela esculina não foi revertido na presença de capsazepina. Esses 

resultados evidenciam que possivelmente não há participação das fibras sensoriais aferentes 

no mecanismo de ação da esculina.  

 

Como já tínhamos evidenciado anteriormente uma possível participação das 

prostaglandinas, dos canais de potássio ATP-dependentes (K+
ATP) e do NO, no efeito 

gastroprotetor da esculina, podemos sugerir que esta poderia atuar promovendo 

gastroproteção de forma inespecífica através de um complexo sistema que envolveria 

liberação de NO e PGs, sendo que as PGs poderiam atuar, tanto via canais de K+
ATP  como por 

ativação de eNOS e conseqüente liberação de NO e, este, por sua vez, poderia levar 

novamente à uma liberação de PG’s, principalmente PGE2, como também poderia atuar 

diretamente via canais de K+
ATP. Todos esses efeitos somados levariam a um aumento no 

fluxo sanguíneo gástrico, aumento da secreção de muco e bicarbonato, resultando na 

gastroproteção. 

 

Sabe-se que, antiinflamatórios-não-esteróides (AINEs), como a indometacina, 

podem reduzir o fluxo sangüíneo da mucosa em uma variedade de espécies animais, incluindo 

seres humanos (VIGNERI et al., 1992), produzindo danos gastrintestinais principalmente em 

conseqüência da diminuição de prostaglandinas gastroprotetoras através da inibição da 



 82 

ciclooxigenase (COX). Estas prostaglandinas reforçam fatores defensivos como a produção de 

muco, o fluxo sangüíneo da mucosa gástrica e diminuição da secreção ácida. (LANZA et al., 

1995). 

 

Além disso, a ingestão de AINEs está associada com um aumento da absorção de 

sacarose luminal (MEDDINGS et al., 1994) sugerindo que uma perda da função da barreira 

da mucosa gástrica pode ocorrer como conseqüência da isquemia. Alguns mecanismos têm 

sido propostos para explicar a redução no fluxo sangüíneo. Em primeiro lugar, é a inibição 

direta da síntese de prostaglandinas vasodilatadoras (VIGNERI et al., 1992). Foi também 

relatado que os AINEs são capazes de induzir espasmos da musculatura lisa gástrica 

(PIASECKI; THRASIVOULOU, 1993) e assim induziriam isquemia por compressão direta 

da vasculatura.(TREVETHICK et al., 1995). 

 

Lee et al. (1992) demonstraram que as lesões associadas ao tratamento com 

AINEs são dependentes de processos envolvendo o recrutamento e ativação de neutrófilos, 

verificando que animais com neutropenia profunda induzida são refratários as lesões 

induzidas por AAS.  Wallace et al. (2000) encontraram resultados interessantes em que foi 

verificado que a adesão de neutrófilo as vênulas mesentéricas gástrica está aumentada no 

tratamento com indometacina e celecoxib, inibidor seletivo da COX-2, mas não pelo SC-560, 

inibidor seletivo de COX-1, enquanto o fluxo sangüíneo da mucosa gástrica está diminuído 

pela ação da indometacina e SC-560, mas não celecoxib. Estes dados indicam que redução no 

fluxo sangüíneo da mucosa gástrica é devido à inibição da COX-1, enquanto que a aderência 

de neutrófilos ao endotélio vascular é devido à inibição da COX-2. Dessa forma associando 

tanto a COX-1 quanto a COX-2 ao dano gástrico associado induzidas por AINEs. 

 

Para caracterizar a possível ação gastroprotetora da esculina frente aos danos 

gástricos induzidos pela indometacina foi utilizado o modelo de Bhargava, Gupta e Tangri  

(1973). Os resultados do tratamento prévio com esculina, 25 e 50 mg/Kg, v.o. no modelo de 

lesões gástricas induzida por indometacina, mostraram que, à semelhança da ranitidina 10 

mg/Kg, v.o., foi eficaz, em proteger a mucosa gástrica contra a lesão. No entanto, apesar da 

indometacina ser um AINE, supressor da síntese de PGs, estes resultados não significam 

necessariamente que a ação protetora da droga é, de fato, diretamente ligadas ao aumento na 

síntese ou diminuição do metabolismo das PGs, visto que o desenvolvimento, ou proteção, 

desse tipo lesão depende de vários fatores. Dessa forma, drogas antisecretórias conhecidas 
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como antagonistas dos receptores de histamina H2, como ranitidina, são freqüentemente 

usados como droga de referência neste modelo, devido a uma redução das lesões gástricas 

através da diminuição da secreção ácida (ADEYEMI et al., 2005). Da mesma maneira, 

substâncias com diferentes propriedades podem ser efetivas ao reverter o dano gástrico 

induzido por indometacina, de diversas formas, por exemplo, o ácido ascórbico reduz as 

lesões induzidas por AINEs ao aumentar as defesas antioxidantes enzimáticas e não-

enzimáticas (KOC; IMIK; ODABASOGLU, 2008),  a leptina que reduz o infiltrado de 

neutrófilos (MOTAWI; ABD ELGAWAD; SHAHIN, 2008) e o Sildenafil capaz de aumentar 

a disponibilidade de NO (AYDINLI et al., 2007). 

 

Nesse contexto, o presente trabalho descreve pela primeira vez, a ação 

antiulcerogênica da esculina frente aos modelos de úlcera aguda utilizando indometacina e 

etanol em camundongos. 

 

Um ponto essencial para o nosso trabalho foi avaliar um possível efeito 

antioxidante promovido pela esculina, pois como vimos anteriormente, a indução de lesão 

gástrica por etanol ocorre de maneira multifatorial e o estresse oxidativo se apresenta como 

um dos fatores mais importantes na fisiopatologia das úlceras gástricas induzidas por etanol. 

As lesões induzidas pelo etanol são oriundas de dano direto às células da mucosa gástrica, 

resultando no desenvolvimento de radicais livres e, consequentemente, peroxidação de 

lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, pois as mesmas promovem severas mudanças celulares, 

conduzindo à morte celular (KAHRAMAN et al., 2003). Compostos antioxidantes podem ser 

ativos, nesse modelo experimental, complexando-se com os radicais livres e, assim, produzir 

efeitos antiulcerogênicos (MATSUDA; LI; YOSHIKAWA, 1999; OLIVEIRA et al., 2004). 

De certa forma, isso explica o fato da NAC (300 mg/Kg) ter conseguido reduzir o percentual 

de área gástrica ulcerada em comparação com o grupo controle veículo.   

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são continuamente produzidas durante os 

eventos fisiológicos normais, sendo removidas pelo mecanismo de defesa antioxidante. Em 

condições patológicas, EROs resultam em peroxidação lipídica e dano oxidativo. O 

desequilíbrio entre EROs e defesa antioxidante leva à modificação oxidativa na membrana 

celular, ou nas moléculas intracelulares (EL-HABIT et al., 2000). A primeira enzima 

antioxidante da mucosa gástrica é a superóxido dismutase (SOD), que cataliza a dismutação 

de O2- em H2O2 que é menos nocivo. O segundo passo é o metabolismo do H2O2 que depende 
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da atividade da glutationa peroxidase (GPx). A redução do H2O2 em água pela GPx é 

acompanhada pela conversão da glutationa na forma reduzida (GSH) para a forma oxidada 

(GSSG), que depois é convertida em GSH pela glutatioa radutase (GR) (KWIECIÉN et al., 

2002). 

 

A GSH é um tripeptídeo, composto de ácido glutâmico, glicina e cisteína, 

encontrado em grandes quantidades na mucosa gástrica se inserindo como um dos fatores 

defensivos deste tecido com grande importância na redução do estresse oxidativo (MILLER et 

al., 1985; MUZUI; DOTEUCHI, 1986).  A atividade antioxidante do GSH é mediada por dois 

mecanismos: primeiro, o GSH pode diretamente remover radicais livres; segundo, ela pode 

funcionar como um substrato para a glutationa peroxidase (GPX), eliminando peróxido de 

hidrogênio e hidroperóxidos no citosol e mitocôndrias (REED & FARISS, 1984). O etanol, 

entre outras ações, é capaz de depletar as concentrações de GSH. (SZABO; TRIER; 

FRANKEL, 1981; SALIM, 1992). 

 

A importância da manutenção de quantidades adequadas de GSH na proteção do 

tecido gástrico foi demonstrada por alguns pesquisadores (NAGY; NAGATA; SZABO, 

2007). Strubelt e Hoppenkamps (1983) e Szabo (1984), demonstraram que a administração 

exógena de compostos sulfidrílicos, tais como L-cisteína, N-acetilcisteína, cystamine, 

cysteamine, penicilamina e GSH exercem proteção dose-dependente contra as lesões na 

mucosa gástrica induzidas por etanol em rato. Por outro lado, a administração de compostos 

bloqueadores de grupamentos sulfidrílicos como N-etilmaleimida é capaz de reverter os 

efeitos protetores de compostos tióis e PG (SZABO 1987a, 1987b), mostrando, de fato, que o 

aumento da concentração de compostos sulfidrílicos e formação de GSH constituem 

mecanismos de defesa contra as lesões induzidas por etanol. 

 

De acordo com isso, e considerando alguns estudos que evidenciam os efeitos 

gastroprotetores da GSH (SZABO; TRIER; FRANKEL, 1981) e pelo fato de compostos 

doadores de grupamentos sulfidrílicos como N-acetilcisteína (NAC) serem capazes de 

diminuir as lesões gástricas induzidas por etanol (GUEDES et al., 2008), decidimos avaliar o 

envolvimento do metabolismo do GSH sobre o efeito protetor gástrico associado a esculina. 

Da mesma forma que trabalhos anteriores conduzidos por Szabo, Trier e Frankel (1981), 

Strubelt e Hoppenkamps (1983), Guedes et al. (2008) e Shine et al. (2009), nosso estudo 

mostrou que o etanol reduziu significativamente o conteúdo gástrico de glutationa e, de forma 
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contrária o NAC aumentou esses níveis, em comparação com os animais que não receberam 

etanol. A administração prévia de esculina não foi capaz de restaurar o conteúdo de GSH 

depletado pelo etanol, mostrando que a esculina não interfere na síntese de grupamentos 

sulfidrílicos não protéicos. 

 

Na úlcera induzida por etanol absoluto ocorrem diversas alterações no sistema de 

defesa antioxidante endógeno, como depleção de GSH e aumento da atividade da SOD 

(RUKKUMANI et al., 2004). O ciclo “redox” da glutationa desempenha importante papel 

para garantir a integridade da mucosa em exposição ao etanol. Hiraishi et al. (1999) 

demonstraram que a diminuição na síntese de GSH implica em maior susceptibilidade à lesão 

das células epiteliais do estômago, in vitro. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 No presente estudo, foi observado um aumento na atividade da CAT nos 

estômagos lesionados após a administração do etanol, provavelmente relacionado a maior 

liberação de radicais tóxicos nessas áreas, como forma de defesa contra H2O2. Ao investigar 

as ações da esculina, foi visto que o pré-tratamento dos animais, antes da indução da lesão, 

resultou em um efeito estabilizante da atividade da CAT, mantendo-a em níveis normais, 

sugerindo uma diminuição da produção de radicais livres na presença dessa droga e indicando 

sua ação protetora contra as alterações tóxicas promovidas pelo etanol no estômago.   

 

Membranas celulares são alvos constantes de EROs por serem ricas em 

complexos enzimáticos pertencentes às cadeias redutoras de O2. Nelas, a grande quantidade 

de ácidos graxos polinsaturados (AGP) favorece a formação de sítios geradores de EROs, 

fazendo com que ocorra lipoperoxidação (LPO), devido ao fácil acesso das EROs às 

insaturações dos ácidos graxos (BUEGE; AUST, 1978; MCCORD, 2000; ANDREOLI, 

2000). Este processo degenerativo, envolvendo formação e propagação de radicais lipídicos 
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peroxil e alcoxil (ROO-, RO-), captação de O2 e rearranjo de duplas ligações dos AGP altera a 

integridade e fluidez das membranas (BUEGE; AUST, 1978). 

 

Os EROs podem atacar componentes celulares e extracelulares. Sabe-se que os 

ácidos graxos poliinsaturados das membranas celulares da bicamada lipídica são os principais 

alvos das EROs (GUTTERIDGE, 1995). Uma vez que o processo de LPO é iniciado, 

normalmente pelo OH, ele continua numa reação em cadeia gerando hidroperóxidos lipídeos e 

aldeídos. O acúmulo de hidroperóxidos na membrana celular tem um profundo efeito na sua 

fluidez e na atividade das enzimas transmenbranas, transportadores, receptores e outras 

proteínas de membrana (JOURD’HEUIL; VAANANEN; MEDDINGS, 1993). Como 

conseqüência, a LPO pode causar mudanças na seletividade e permeabilidade da membrana, 

levando a alterações no volume e metabolismo celular (CHEN et al., 1996). Além disso, 

hidroperóxidos e aldeídos são tóxicos para células e suas organelas (AW, 1998), possuem 

propriedades quimiotáxicas de neutrófilos e podem regular a produção de citocinas 

(JAYATILLEKE; SHAW, 1998). O processo de LPO acelera quando o sistema de 

detoxificação celular falha na remoção dos precursores de OH, em particular os 

hidroperóxidos. LPO pode ser interrompida por antioxidantes liposolúveis, como o α-

tocoferol (vitamina E) e mais recentemente, o NO também mostrou-se capaz de interromper 

esse processo (HOGG; KALYANARAMAN, 1999). 

 

Os resultados obtidos em nossos experimentos se mostraram de acordo com os 

descritos pela literatura, sendo observadas a queda na quantidade de GSH, aumento na 

atividade da SOD e a peroxidação lipídica foi aumentada, para o grupo exposto à ação 

deletéria do etanol (RUKKUMANI et al., 2004). E o pré-tratamento com a esculina mostrou 

que os níveis de LPO, avaliados indiretamente com dosagem de MDA, obtidos no modelo 

estudado sugere que a esculina foi capaz de reduzir este índice provavelmente pela eliminação 

dos compostos tóxicos pela SOD, visto que a atividade da CAT não foi alterada, em relação 

ao animal sadio. Isto pode ter ocorrido, talvez devido à atividade aumentada da SOD, ou 

mesmo, pela diminuição dos substratos para a enzima. O decréscimo na quantidade de GSH 

pode estar ligado a sua oxidação por metabólitos tóxicos do etanol ou por sua ligação ao 

acetaldeído, sintetizado pela álcool desidrogenase ou, mesmo, por uma diminuição em sua 

síntese, provocada pelo etanol (BILICI et al., 2002). 
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A mieloperoxidase (MPO) é descrita como marcadora da infiltração/agregação de 

neutrófilos e está frequentemente aumentada em lesões ulcerogênicas (GUHA et al., 2009); 

essa enzima, presente nos neutrófilos, exerce importante atividade antibacteriana (SEGAL, 

2005). Neutrófilos representam a primeira linha de defesa da resposta imune inata ao 

fagocitar, matar e digerir bactérias e fungos; a enzima NADPH oxidase é componente 

essencial dos neutrófilos, sendo responsável pela geração de radicais livres e outras formas de 

EROs como o ânion superóxido (SEGAL, 2005; KLEBANOFF, 2005). Neutrófilos também 

são os principais mediadores de aumento da permeabilidade microvascular induzida por 

reperfusão (LA CASA et al., 2000); alguns autores relataram que a exposição da mucosa 

gástrica ao etanol, bem como à isquemia seguida de reperfusão, provocam aumento 

significativo na atividade da MPO (LA CASA et al., 2000; MARTIN; WALLACE, 2006; 

UEDA et al., 1989). Desta forma, a atividade da MPO foi estudada nos modelos de úlcera 

induzida por etanol como componente oxidante/antioxidante da mucosa gástrica. Os dados 

obtidos para atividade desta enzima indicaram possível mecanismo antioxidante promovido 

pela esculina, uma vez que foi verificada redução na atividade da MPO, corroborando assim 

para a ação antioxidante constatada anteriormente; adicionalmente, os dados forneceram 

evidências de um possível mecanismo antiinflamatório não investigado. 

 

A soma dos resultados observados no modelo de etanol, quanto ao índice de lesão 

ulcerativa e dosagens bioquímicas, após tratamento com esculina, sugere significativa 

atividade antiulcerogênica e antioxidante. Entretanto, apenas com o modelo de etanol (visto 

que, o mesmo causa danos à mucosa gástrica por mecanismos multifatoriais) não se pode 

afirmar com precisão o efeito antioxidante protetor. A proteção após o tratamento com a 

esculina pode se dar pela atividade seqüestrante de radicais livres ou modulação do sistema 

enzimático, ou mesmo pela ação mecânica e seqüestrante de radicais livres pelo muco. Neste 

último caso, a esculina atuaria sobre a modulação de PGE2, uma vez que mecanismos de 

citoproteção através desta tem um papel muito importante na modulação da defesa e reparo na 

mucosa gástrica (WALLACE; MA, 2001). Lesões gástricas induzidas por etanol são dose-

dependentes e podem ser impedidas pela ação de prostaglandinas endógenas (PGE2), que 

inibem a motilidade gástrica e aumentam a secreção de muco (ARAKI et al., 2000).  
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6 CONCLUSÕES 
 
 
 

De acordo com os resultados obtidos nos modelos experimentais utilizados e 

levando em conta aquilo que foi discutido até o presente pode-se concluir que: 

 

 

• A esculina apresenta atividade antiulcerogênica nos modelos de lesão gástrica 

induzida por etanol e por indometacina, comprovada pela análise microscópica. 

 

 

• A esculina promove gastroproteção, pelo menos em parte, dependente de NO, canais 

de K+ ATP-dependentes e síntese de prostaglandinas. 

 

 

• A esculina possui atividade antioxidante no tecido gástrico, possivelmente, tendo o 

seqüestro de radicais livres derivados de oxigênio como via mais provável para esta 

ação. 

 

 

•  Como mecanismos antioxidantes temos o aumento da atividade da SOD, diminuição 

da atividade da CAT, normalização das quantidades de GSH e supressão da MPO e 

LPO. 
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