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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Óxido nítrico (NO) e sulfeto de hidrogênio (H2S) estão envolvidos 
em várias funções fisiológicas e patológicas, sendo produzidos em vários tecidos. 
Entretanto, pouco se sabe da interação NO-H2S nas funções gástricas de 
secreção, defesa e de motilidade. OBJETIVOS: Avaliar os efeitos dos doadores 
de NO e H2S e possíveis interações entre seus sistemas nas funções gástricas de 
secreção, defesa e motilidade. MÉTODOS: Salina, NPS (Nitroprussiato de sódio) 
(10mg/kg v.o.) e NaHS (Hidrossulfeto de sódio) (150µmol/kg v.o.) foram 
administrados em grupos de camundongos swiss e após 1 h foram sacrificados 
para a análise da expressão das enzimas CSE(cistationina gama-liase), 
CBS(cistationina beta-sintase) e NOSe (Óxido Nítrico sintase endotelial) nos 
respectivos grupos. Para o fluxo sanguíneo gástrico foram utilizados ratos wistar e 
as seguintes doses: NPS (50mg/ml) na cuba, PAG (50 mg/kg i.p.), NaHS (30 
µmol/ml) na cuba e L-Name (3mg/kg i.p.). Para outras análises os camundongos 
swiss foram divididos nos seguintes grupos e doses: salina, PAG (50mg/kg v.o.), 
NPS (10mg/kg v.o.), PAG + NPS, L-Name (3mg/kg i.p.), NaHS (150 µmol/kg v.o.), 
LAW ( 27µmol/kg v.o.), L-Name +NaHS e L-Name + LAW. Os inibidores PAG e L-
Name foram administrados 30 min antes dos doadores NPS, NaHS e LAW. A partir 
deste esquema de administração foram realizadas análises como secreção ácida 
gástrica após 4 h da ligadura do piloro, secreção de muco por determinação de 
mucopolissacarídeos solúveis, lesão por etanol onde foram determinados 
parâmetros como determinação da área de lesão, análise microscópica e dosagem 
de glutationa e malonildialdeído e o estudo do esvaziamento gástrico de 
camundongos acordados 20 min após refeição teste com vermelho de fenol. Para 
estudo da contratilidade de fundo gástrico e piloro NPS (0,3-100µM), PAG (1mM), 
NaHS (10-1000µM) e L-Name (300µM) foram adicionados na cuba  contendo o 
órgão analisado sobre condições fisiológicas.RESULTADOS: Tratamento com 
NPS aumenta expressão de CSE e o tratamento com NaHS aumenta expressão 
de eNOS  no tecido gástrico. NPS, NaHS e LAW não alteram secreção ácida 
gástrica porém NPS e LAW aumentam produção de muco e estes efeitos são 
revertidos por PAG e L-Name respectivamente. NPS e NaHS aumentam o fluxo 
sanguíneo gástrico sendo este revertido por PAG e L-Name respectivamente. NPS 
protege a mucosa gástrica contra lesão por etanol e PAG reverte este efeito. NaHS 
e LAW protegem a mucosa gástrica contra lesão por etanol e L-Name reverte 
somente o efeito do NaHS. NPS retarda o esvaziamento gástrico (EG) e PAG 
reverte este efeito. NaHS acelera o esvaziamento gástrico e L-Name reverte. NPS 
e NaHS causam relaxamento de piloro e fundo gástrico e PAG e L-Name revertem 
o efeito no piloro mas não no fundo gástrico respectivamente. CONCLUSÃO: NO 
e H2S estão envolvidos na regulação e manutenção de várias funções gástricas e 
podem atuar com efeitos sinérgicos na secreção de muco, no mecanismo de 
defesa e na motilidade gástrica. 
Palavras-chave: Óxido nítrico, Sulfeto de hidrogênio, estômago, mucosa gástrica, 
motilidade gastrointestinal. 
 

 

 

 



 
 

ACTIONS OF NITRIC OXIDE (NO) OR SODIUM HYDROGEN (H2S) DONORS 
AND POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN TWO SYSTEMS IN GASTRIC 
FUNCTIONS 
INTRODUCTION: Nitric oxide (NO) and hydrogen sulfide (H2S) are involved in 
various physiological and pathological functions, being produced in various tissues. 
However, the H2S-NO interaction is less well understood in the gastric  functions, 
secretion, defense and motility. OBJECTIVES: To evaluate the effects of NO 
donors and H2S and possible interactions between their systems in gastric 
functions, secretion, motility and defense. METHODS: Saline , NPS (10mg/kg p.o.) 
and NaHS (150μmol/kg p.o.) were administered to groups of swiss mice and after 
1 h were sacrificed for analysis of expression of CSE / CBS and eNOS in the 
respective groups . For gastric blood flow, Wistar rats were used, in the doses 
following: NPS (50mg/ml), PAG (50 mg / kg i.p.), NaHS (30 mol / ml) and L-Name 
(3mg/kg i.p.). For other analyzes, the swiss mice were divided in groups and doses: 
saline , PAG (50mg/kg p.o.) , NPS (10mg/kg p.o.) , PAG + NPS , L-Name (3mg/kg 
i.p.) , NaHS (150 µmol/kg p.o.) , LAW (27μmol/kg po) , L-Name + NaHS and L -
Name + LAW. The PAG and L -Name inhibitors, were administered 30 min before 
NPS, NaHS and LAW donors. Secretion analyzes were performed after 4 h of 
pylorus ligation, mucus secretion by determination of soluble 
mucopolysaccharides,  ethanol injury were determined as parameters determining 
the area of injury, microscopic analysis and assay of glutathione and 
malondialdehyde and the assessment of gastric emptying awake 20 min after test 
meal with phenol red in mice. To study the contractility of gastric fundus and pylorus 
NPS (0.3-100μM), PAG (1 mM), NaHS (10-1000μM) and L-Name (300μM) were 
added to the cub containing the tyrode solution and tissues. RESULTS: Treatment 
with NPS increases expression of CSE and treatment with NaHS increases eNOS 
expression in gastric tissue. NPS, NaHS and LAW do not alter gastric acid secretion 
but NPS and LAW increases mucus production and these effects are reversed by 
PAG and L-Name respectively. NPS and NaHS increase gastric blood flow being 
reversed by this PAG and L-Name respectively. NPS protects the gastric mucosa 
against ethanol injury and PAG reverses this effect. NaHS and LAW protect the 
gastric mucosa against ethanol injury and L-Name only reverses the effect of 
NaHS. NPS delay gastric emptying (GE) and PAG reverted this effect. NaHS 
accelerate gastric emptying and L-Name reverted this effect. NPS and NaHS cause 
relaxation of gastric fundus and pylorus and PAG and L-Name, reverted the effect 
on gastric pylorus but not in gastric fundus respectively. CONCLUSION: NO and 
H2S are involved in the regulation and protection of various gastric functions and 
can act in synergistic effects on mucus secretion, in the defense mechanism, and 
gastric motility.  
Keywords: Nitric Oxide, Hydrogen Sulfide, stomach, gastric mucosa, 
gastrointestinal motility. 
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1. INTRODUÇÂO 

 

1.1. Fisiologia gástrica 

 

O estômago situa-se na parte superior esquerda da cavidade abdominal, 

por baixo do diafragma. É um órgão oco, em forma de anzol ou de J, cujas dimensões 

variam consoante o seu estado. Nele, é possível distinguir várias partes anatômicas. 

A parte superior é formada por uma espécie de canal que comunica com o esôfago, a 

cárdia, e uma porção em forma de abóbada que habitualmente contém gases, o fundo. 

A parte mais volumosa, o corpo, dispõe-se verticalmente, enquanto que a parte 

inferior, o antro, se dispõe horizontalmente, acabando num canal denominado piloro 

(esfíncter ou válvula que comunica com o duodeno). 

As paredes gástricas são musculosas e contam com diferentes capas de 

fibras, dispostas no sentido oblíquo, circular e longitudinal. 

A superfície interna é revestida por uma mucosa, composta por pregas, 

com glândulas compostas por células que segregam diversas substâncias. As células 

superficiais, que cobrem praticamente toda a mucosa gástrica, elaboram muco e 

bicarbonato de sódio, enquanto que as denominadas células parietais segregam ácido 

clorídrico (AIRES, 2008). 

 

1.1.2. Funções do estômago 

 

As funções motoras do estômago estão associadas ao armazenamento de 

grandes quantidades de alimento até que ele possa ser processado no estômago, no 

duodeno e demais partes do intestino delgado, misturar esse alimento com secreções 

gástricas até formar uma mistura semilíquida denominada quimo e esvaziar 

lentamente o quimo do estômago para o intestino delgado, a uma vazão compatível 

com a digestão\absorção adequadas pelo intestino delgado (GUYTON; HALL, 2011). 

O revestimento interno do estômago é recoberto por epitélio colunar dobrado, para 

formar em criptas gástricas (gastric pits); cada cripta (ou fosseta) é a abertura de 

ducto, no qual uma ou mais glândulas gástricas lançam suas secreções (Figura 1) Em 

termos anatômicos, o estômago normalmente é dividido em três partes principais: o 

fundo, o corpo e o antro e consiste em duas áreas funcionais, a glândula oxíntica e 

pilórica. A área glandular oxíntica (oxis, ácido em grego) é representada por células 



 
 

oxínticas ou parietais que compreendem 80% do órgão (fundo e corpo), tem função 

secretora de ácido e está localizada acima da incisura gástrica (equivalente à parte 

proximal do estômago). A área glandular pilórica é representada por células G, ou 

produtoras de gastrina, compreende 20% do órgão (antro) e está localizada abaixo da 

incisura (equivalente à parte distal do estômago) (Koeppen; Stanton, 2009). 

A estrutura da glândula gástrica da região glandular oxíntica é ilustrada na 

Figura 1B. As células epiteliais da superfície se estendem, por pequena extensão, 

para o interior da abertura do ducto. Essa abertura da glândula é chamada istmo e 

tem o interior recoberto com células mucosas superficiais e poucas células parietais. 

As células mucosas do colo estão localizadas no estreito colo da glândula. As células 

parietais ou oxínticas, que secretam HCl e o fator intrínseco (envolvido na absorção 

da vitamina B12), e as células principais ou pépticas, que secretam pepsinogênio, 

estão localizadas na profundidade da glândula. Glândulas oxínticas contêm também 

células semelhantes a células enterocromafins (enterochromaffin-like) (CSCEC) que 

secretam histamina, e células D, que secretam somatostatina. Células parietais são 

particularmente numerosas nas glândulas do fundo, ao passo que células secretoras 

de muco são mais numerosas nas glândulas da região pilórica (antral). Ainda mais, as 

glândulas pilóricas contêm células G, que secretam o hormônio gastrina. As glândulas 

parietais podem também ser divididas em regiões: o colo (células mucosas do colo e 

células parietais) e a base (células pépticas/principais e células parietais). Células 

endócrinas estão dispersas por toda a glândula (Sleisenger; Fordtran´s, 2010).  

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1. Representação da estrutura da mucosa gástrica 

 
 
Representação da estrutura da mucosa gástrica mostrando corte pela parede do estômago (A) e 
estrutura detalhada das glândulas gástricas e tipos celulares da mucosa (B) (Koeppen; Stanton, 2009). 

 

1.1.3. Secreção Gástrica ácida 

 

O fluido secretado pelo estômago é chamado suco gástrico, uma mistura 

das secreções das células da superfície epitelial e as secreções das glândulas 

gástricas. Um dos componentes mais importantes do suco gástrico é o H+, secreção 

que ocorre em presença de gradiente de concentração muito acentuado. Dessa forma, 

a secreção de H+ pela mucosa parietal é processo energético intensivo. O citoplasma 

das células parietais é, densamente, preenchido com mitocôndrias, que se estima que 

ocupem 30% a 40% do volume celular. A principal função do H+ é a conversão do 

pepsinogênio inativo (a principal enzima do estômago) em pepsinas, que iniciam a 

digestão proteica, no estômago. Além disso, esses íons são importantes para impedir 

a invasão e a colonização do intestino por bactérias e outros patógenos que podem 

ter sido ingeridos com o alimento. O estômago também secreta quantidades 

significativas de HCO-
3 (bicarbonato) e muco, importante para proteção da mucosa 



 
 

gástrica contra o ambiente luminal ácido e péptico. No entanto, em humanos 

saudáveis, a única secreção gástrica essencial é o fator intrínseco, que é necessário 

para a absorção da vitamina B12 (Sleisenger; Fordtran´s, 2010).  

 Células parietais secretam ácido clorídrico com uma concentração de 

aproximadamente 160 mM ou pH 0,8. O ácido secretado chega ao lúmen através de 

canais presentes nas camadas de muco criados por pressões hidrostáticas 

intraglandulares relativamente elevadas geradas durante a secreção de cerca de 17 

mm Hg. (Sleisenger; Fordtran´s, 2010).  

 O ácido facilita a digestão de proteínas e absorção de ferro, cálcio e 

vitamina B12 como também previne o crescimento bacteriano, infecções entéricas, e 

pneumonia. Contudo, quando os níveis de ácido (e pepsina) oprimem os mecanismos 

de defesa da mucosa, ocorre úlcera. Para evitar tais danos, ácido gástrico deve ser 

regulado com precisão e produzido de acordo com a necessidade. Isto é conseguido 

por uma interação altamente coordenada entre uma série de vias neural, hormonal e 

parácrina. Estas vias podem ser ativadas diretamente por estímulos originários do 

cérebro ou por estímulos reflexos originários do estômago após a ingestão de uma 

refeição, como a estimulação mecânica (distensão) ou estimulação química (proteína 

e ácido). (Sleisenger; Fordtran´s, 2010).  

Os principais estímulos de secreção ácida são acetilcolina (ACh) liberado 

de neurônios entéricos  pós-ganglionares (neurócrinos), gastrina, liberada de células 

G do antro (hormonal) e histamina, liberada de células oxínticas ECL (parácrina). 

Estes agentes interagem com receptores específicos acoplados a proteína G (M3, 

CCK-2 e H2, respectivamente) que são acoplados a duas grandes vias de transdução 

de sinal: Cálcio intracelular no caso da gastrina e ACh, e adenilato ciclase ou 

adenosina 3´,5´-monofosfato cíclico (AMPc) no caso da histamina. (BRUNTON et al., 

2006)  

Há evidências de potencialização (ou sinergismo) entre histamina e ACh 

ou gastrina, provavelmente como resultado de interação pós receptor entre as duas 

vias de sinalização. O inibidor principal da secreção ácida é a somatostatina, liberada 

de células oxínticas e células D do antro (parácrina). Cada um desses agentes age 

diretamente na célula parietal bem como indiretamente por modular a secreção das 

células neuroendócrinas. Os quais convergem para a etapa final da secreção que é a 

atividade da H+, K+ ATPase (HORN, 2000). 



 
 

A H+, K+ ATPase é a enzima responsável pela secreção ácida gástrica. A 

subunidade α é a responsável pela troca de H+ por K+ com gasto energético fornecido 

pela catalisação do ATP. Nas células parietais em repouso, a bomba de H+, K+ 

ATPase é armazenada em tubulovesículas citoplasmáticas. Quando os receptores 

das células parietais são estimulados por seus agonistas, são gerados segundos 

mensageiros, que através de cascatas de fosforilação permitirão com que as 

tubulovesículas contendo as enzimas se fundam com a membrana apical, permitindo 

com que a enzima transmembrânica se torne ativa. Na ausência do estímulo, as 

bombas são recicladas de volta para o compartimento citoplasmático. Inibidores das 

bombas de prótons são pró-drogas que sofrem catalisação ácida com um rearranjo 

químico nos canalículos secretórios, permitindo, assim, a inibição da H+, K+ ATPase 

através da ligação covalente a resíduos de cisteína na subunidade α (SCHUBERT, 

2004). 

 

1.1.4. Secreção de muco 

 

Um gel viscoso e firmemente aderente que recobre a superfície gástrica 

pode ser chamado de muco. É composto por 95% de água e 5% de glicoproteínas de 

mucina que são produtos de genes MUC (Sleisenger; Fordtran´s, 2010). Mucinas são 

secretadas por células mucosas do colo localizadas nos colos das glândulas gástricas 

e pelas células epiteliais superficiais do estômago. O muco é armazenado, em 

grandes grânulos, no citoplasma apical das células mucosas do colo e das células 

epiteliais superficiais e é liberado por exocitose. As mucinas gástricas têm cerca de 

80% de carboidrato de seu peso e consistem em quatro monômeros similares unidos 

por pontes de dissulfeto. Essas mucinas tetraméricas formam um gel pegajoso, que 

adere à superfície do estômago. No entanto, ele está sujeito à proteólise pelas 

pepsinas, que quebram as pontes de dissulfeto próximas ao centro do tetrâmero. A 

proteólise libera fragmentos que não formam géis e, então, dissolvem a camada 

protetora de muco. A manutenção da camada de muco protetor requer síntese 

contínua de novas mucinas tetraméricas, para repor as mucinas clivadas pelas 

pepsinas. O muco é secretado em intensidade significativa no estômago em repouso. 

A secreção de muco é estimulada por alguns dos mesmos estímulos que aumentam 

as secreções ácidas e de pepsinogênio, especialmente, pela acetilcolina, liberada 

pelas terminações nervosas parassimpáticas, próximas a glândulas gástricas. Se a 



 
 

mucosa gástrica é mecanicamente deformada, reflexos nervosos são evocados para 

aumentar a secreção mucosa (Koeppen; Stanton, 2009). 

A regulação da secreção de muco está associada a fatores neurais, 

hormonais e parácrinos. Normalmente a espessura da camada de muco é a diferença 

resultante entre a taxa de secreção e a erosão provocada pela digestão enzimática. 

A secreção contínua de muco mantém as propriedades protetoras da barreira, 

entretanto, alguns fatores como infecção por Helicobacter pylori, úlceras pépticas e 

colite ulcerativa podem comprometer a barreira de muco afetando a sua estrutura e a 

sua espessura (ATUMA et al, 1998; NEWTON et al, 1998; STRUGALA et al, 1998; 

YOUNAN et al, 1982).  

 

1.1.5. Proteção e Defesa da Mucosa Gástrica 

 

A defesa da mucosa gástrica é a combinação de fatores responsáveis pela 

capacidade da mucosa em resistir a várias injúrias, como produtos bacterianos, AINEs 

e etanol.  

O muco e o bicarbonato (HCO3
–) protegem a superfície do estômago dos 

efeitos do H+ e das pepsinas. O gel de muco protetor que se forma na superfície 

luminal do estômago e as secreções alcalinas retidas nele constituem a barreira 

mucosa gástrica que impede a lesão da mucosa pelo conteúdo gástrico. A camada 

mucosa em gel, com cerca de 0,2 mm de espessura, efetivamente, separa as 

secreções das células epiteliais superficiais. (ALLEN, 1981). 

A primeira linha de defesa da mucosa é formada pela camada estável de 

muco gelatinoso e pelo bicarbonato que cobrem a superfície luminal da mucosa e 

assim mantêm um microambiente neutro para as células epiteliais superficiais. Além 

de fazer parte dessa camada estável, o muco serve como lubrificante, retarda a 

difusão dos íons hidrogênios e da pepsina, inibe a ativação do pepsinogênio e exerce 

uma ação antibacteriana. Um grupo de hormônios gastrointestinais, como a gastrina 

e a secretina, a prostaglandina E2 e os agentes colinérgicos estimulam a secreção 

desse muco. Também alguns medicamentos de ação tópica, como os antiácidos, 

estimulam sua secreção. Assim, uma das principais barreiras de proteção 

gastroduodenal contra o HCl é essa camada aderente de muco gelatinoso 

viscoelástico que cobre a superfície da sua mucosa (ALLEN, 1981; 

HOLLANDER,1954). Grübel et al, sugerem que o HCl secretado sob pressão pelas 



 
 

glândulas gástricas passa através da camada estável de proteção por meio de um 

canal, cujas paredes são formadas por um muco altamente viscoso (GRUBEL et 

al.,1997; BHASKAR et al.,1992). Tendo o ácido chegado ao lúmen gástrico, ele 

próprio, forma uma camada sobre esse muco que aumenta sua viscosidade 

prevenindo seu refluxo (HOLM; FLEMSTRÖM, 1990). O componente macromolecular 

primariamente responsável por estas propriedades viscosas da barreira do muco 

gástrico é a mucina, um polímero glicoproteico de alto peso molecular secretado pelas 

células produtoras de muco da superfície epitelial (BANSIL et al.,1995; BHASKAR et 

al. 1991). O bicarbonato é secretado no lúmen por células epiteliais superficiais e 

parcialmente por células parietais estimuladas (“onda alcalina”). A secreção do 

bicarbonato é estimulada pelas prostaglandinas e antiácidos com alumínio. A camada 

de muco gelatinoso minimiza a perda de bicarbonato, mantendo assim um microclima 

neutro na superfície da mucosa gástrica, pois possibilita manter-se um gradiente de 

pH entre 1 a 2 no lado luminal da camada de muco (lúmen gástrico) contra um pH 

entre 6 a 7 no lado da superfície celular (TAKEUCHI, et al., 2012).  

A segunda linha de defesa da mucosa é formada por uma camada contínua 

de células epiteliais superficiais que secretam muco, bicarbonato e prostaglandinas, 

contribuindo para a barreira estável de proteção gástrica. Devido à presença de 

fosfolipídeos em sua superfície, estas células são hidrofóbicas, repelindo o ácido e 

agentes lesivos hidrosolúveis, prevenindo a retrodifusão do ácido e da pepsina 

(GRUBEL et al.,1997). As células germinativas, na zona proliferativa da mucosa 

gástrica, produzem a contínua renovação celular com a reposição das células 

superficiais e glandulares, lesadas ou velhas. Estas células apresentam receptores 

para o fator de crescimento epidérmico, como o fator de crescimento transformante 

alfa, que é um dos principais responsáveis por esta proliferação celular. Usualmente 

necessita-se de 3 a 5 dias para a reposição completa do epitélio superficial. Já para a 

reposição das células glandulares são necessários meses. Havendo uma lesão 

superficial do epitélio da mucosa, esta é restituída em algumas horas por meio da 

migração das células das regiões mais profundas da própria camada epitelial 

(TARNAWSKI,1995)(Figura 2). 

  



 
 

Figura 2. Mecanismos protetores da mucosa gástrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mecanismos de proteção gástrica estão apresentados através de alguns fatores de defesa como 
secreção de muco/bicarbonato (1), proteção epitelial (2), microcirculação através da angiogênese (3), 

produção de prostaglandinas (PGE2 e PGI2) (4) e pelo sistema antioxidante (5). (LAINE et al. 2008) 

 

1.1.6. Fatores de Proteção Epiteliais  

 

Quando estas barreiras iniciais são transpostas, são ativados mecanismos 

complexos de proteção epitelial e subepitelial. Um destes mecanismos é a redução 

do estresse oxidativo (DONG; KAUNITZ, 2006). Um radical livre é definido como 

qualquer espécie química que contém um ou mais elétrons desemparelhados. 

Espécies reativas de oxigênio (ROS) é uma expressão que inclui radicais de oxigênio, 

como radical superóxido (O-
2), hidroxila (OH-), peroxila (RO-

2) e hidroperoxila (HO-
2) e 

outros agentes oxidantes que não são radicais, como peróxido de hidrogênio (H2O2), 

ácido hipocloroso (HOCl) e ozônio (O3), porém podem ser convertidos fácil e 

rapidamente em radicais (HALLIWELL;GUTRIDGE, 1990). 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.6.1. Defesas Antioxidantes  

 

As espécies reativas de oxigênio coexistem em equilíbrio com moléculas 

antioxidantes nas células. O aumento dos níveis intracelulares de ROS, a diminuição 

das defesas antioxidantes, ou ambos é denominado estresse oxidativo. O estresse 

oxidativo pode ser impedido por defesas antioxidantes enzimáticas e químicas. As 

enzimas que promovem a primeira linha de defesa contra superóxido e peróxido de 

hidrogênio são a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase 

(GPx). Moléculas químicas pequenas também têm papel antioxidante como vitaminas, 

flavonóides, carotenóides, ácido úrico e glutationa (GSH), promovendo uma segunda 

linha de defesa (CNUBBEN et al. 2001). 

O GSH é um tripeptídeo (γ - L- Glu- L- Cys- Gly) com alta capacidade 

doadora de elétrons (alto potencial redox negativo) devido ao grupamento tiol (-SH) 

na porção cisteína, combinada com uma alta concentração intracelular, resultando em 

um alto poder redutor. Estas características justificam sua potente atividade 

antioxidante e sua propriedade de cofator enzimático, importantes para regulação da 

atividade celular. Sob condições de estresse oxidativo, as ROS são reduzidas por 

GSH com concomitante formação do dissulfito oxidado, a GSSG (ou glutationa 

oxidada). Apesar de sua relativamente resistência a oxidação espontânea, GSH reage 

rapidamente e de forma não enzimática com o radical hidroxila, com N2O3 e 

peroxinitrito (GRIFFITH, 1999).  

Os radicais endógenos, como peróxido de hidrogênio, são reduzidos de 

forma efetiva por uma peroxidase dependente de selênio, a GPx, que requer a 

presença do GSH como substrato. Durante esta reação, o GSH é convertido a GSSG, 

que é transformado novamente em 2 GSH pela GSSG redutase com gasto de 

NADPH/H+, formando então o ciclo redox, o qual é orientado por fatores 

transcricionais (HADDAD, 2005). Devido a esta capacidade de regular o estado redox 

de fatores de transcrição, o GSH pode estar envolvido na regulação da expressão de 

genes em resposta ao estresse. Além disso, o GSH é necessário para a conversão 

da prostaglandina H2 em prostaglandina E2 e D2 (LU et al, 2000), para o controle das 

vias neuro-imune-endócrinas atuando como neurotransmissor e também sendo 

cofator de diversas enzimas como as peroxidases, transhidrogenases e glutationa S-

transferase (GST) (MULDER; OUWERKERK, 1998).  



 
 

Para manter o equilíbrio redox celular, o GSSG é exportado das células por 

proteínas de transporte dependentes de ATP, implicando que condições severas de 

estresses diminuem níveis celulares de GSH (CNUBBEN et al, 2001). Esta depleção 

de GSH está relacionada com a patofisiologia de muitas doenças (SAUGSTAD, 1997), 

sugerindo um importante papel do GSH na manutenção da integridade dos sistemas 

fisiológicos. 

A atividade antioxidante do GSH é mediada por dois mecanismos: primeiro, 

o GSH pode diretamente remover radicais livres; segundo, o GSH pode funcionar 

como um substrato para a glutationa peroxidase (GPX), eliminando peróxido de 

hidrogênio e hidroperóxidos no citosol e mitocôndrias (REED; FARISS, 1984). 

Na década de 80, um grande número de pesquisadores relatou sobre a 

importância do GSH na defesa da mucosa gástrica. Esta tese foi inicialmente baseada 

na observação de que, tanto no homem como em animais, o GSH está presente em 

altas concentrações no estômago quando comparado com outros órgãos, sugerindo 

seu papel protetor como um composto antioxidante endógeno (BOYD et al., 1981). Ao 

mesmo tempo, algumas substâncias conhecidas por causar injúria na mucosa gástrica 

foram associadas com uma diminuição dos níveis de GSH, enquanto os agentes 

conhecidos por causar proteção na mucosa gástrica, como as prostaglandinas, 

aumentam a concentração de GSH (SZABO et al., 1981; MILLER et al.,1985; MUZUI; 

DOTEUCHI, 1986). 

 

1.1.7. Proteção Sub Epitelial 

 

1.1.7.1. Microcirculação 

 

Um dos mais importantes componentes de defesa da mucosa é a resposta 

da circulação sanguínea a agentes irritantes. Quando ácidos ou outros irritantes 

entram na camada subepitelial, neurônios aferentes sensoriais medeiam um rápido 

aumento no fluxo sanguíneo da mucosa, permitindo a rápida remoção das substancias 

tóxicas, limitando a penetração em camadas mais profundas da mucosa (WALLACE 

et al, 1996). Os neurônios aferentes sensoriais, quando apropriadamente estimulados, 

liberam peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) na vizinhança das 

arteríolas presentes na submucosa. O CGRP causa vasodilatação nestes vasos, 

através da via mediado por óxido nítrico (NO), aumentando o fluxo sanguíneo. A 



 
 

resposta hiperêmica é também fundamental para processos de restituição da mucosa. 

Além do NO, as prostaglandinas também são importantes na manutenção do fluxo 

sanguíneo durante o processo de restituição (HOLZER & SAMETZ, 1986). Após uma 

agressão aguda à mucosa gástrica, células epiteliais da mucosa sã migram para a 

área de lesão e aí proliferam, para iniciar sua reconstrução, enquanto que a 

microcirculação da mucosa (crucial para o suporte de oxigênio e nutrientes para a 

regeneração da mucosa) é restaurada por meio do processo da angiogênese. Essa 

angiogênese - a formação de nova microcirculação capilar - constitui um fator 

importante na cura das feridas gástricas e na regeneração celular.  

A fisiopatologia específica da angiogênese gástrica é: dissolução da 

membrana basal capilar, germinação endotelial, migração e proliferação para o 

espaço extravascular, formação de anastomoses e finalmente reconstrução da 

microcirculação capilar. A angiogênese pode ser melhorada pelo ácido araquidônico 

e análogo da prostaglandina E2 (fator de crescimento fibroblástico básico) e inibida 

pela indometacina, por exemplo. Estes estudos revelam dados histológicos 

ultraestruturais que indicam uma melhora da angiogênenese através de uma mais 

rápida e completa cura da mucosa (citoreparação de “boa qualidade”). Em contraste, 

a inibição da angiogênese pela indometacina resultou num retardo e numa incompleta 

cura da mucosa (citoreparação de “má qualidade”). Há indicativos de que a 

estimulação da angiogênese na mucosa gástrica lesada pode ser a forma principal 

como os antiácidos atuam para curar a gastrite erosiva (TARNAWSKI, A,1995). 

 

1.1.8. Motilidade Gástrica 

 

O transito gastrintestinal resulta da atividade da musculatura do tubo 

digestivo. A essa atividade muscular intrínseca dá-se o nome de motilidade. Esta varia 

conforme o segmento e as circunstancias, notadamente a condição alimentar. Logo 

após a ingestão de alimentos predomina no comportamento motor as contrações de 

segmentação, onde segmentos gastrintestinais vizinhos se contraem de forma 

simultânea e continua. Já sob o jejum, ocorre o complexo motor migratório, padrão de 

motilidade cíclica e consecutiva, passando desde o estomago ate alcançar, cerca de 

90 min após, a válvula ileo-cecal. Dada a semelhança na morfologia, tal variação de 

atividade decorre de mecanismos neuro-humorais de regulação (SILVA, 2012). 



 
 

A motilidade do trato gastrointestinal (TGI) é coordenada sobre maneira 

pelos neurônios do plexo mioentérico, presentes ao longo do trato gastrintestinal. O 

plexo regula o peristaltismo, modulando a contração da parede muscular, tanto a 

frequência como a intensidade da contração. Os estímulos essenciais para o plexo 

são a distensão mecânica da parede pelos alimentos, a irritação do epitélio e a 

atividade do sistema nervoso extrínseco. 

Apesar de o estômago humano ser anatomicamente víscera única, seu 

comportamento motor é bastante distinto nas porções proximal e distal. Na porção 

proximal ocorre a acomodação do alimento ingerido, sem grandes alterações da 

pressão intraluminal, mercê do relaxamento receptivo. Após serem misturadas as 

secreções gástricas, o alimento passa para o estômago distal, donde é esvaziado para 

o intestino delgado. 

Em relação ao esvaziamento gástrico, o estômago possui duas áreas 

distintas relacionadas à atividade funcional motora: O estômago proximal e o 

estômago distal. O estômago proximal, com as suas contrações lentas, sustentadas, 

tem um papel fundamental na regulação da pressão intragástrica e do esvaziamento 

gástrico de líquidos, enquanto que o estômago distal, com as suas contrações 

peristálticas, tem papel crucial na mistura da secreção gástrica com o alimento e no 

processo de trituração, em especial no esvaziamento gástrico de sólidos (Collins, et 

al., 1991; Cullen, et al., 1993). 

Mediante contrações vigorosas que até ocluem a luz do estômago, o quimo 

avança em direção ao piloro que ao se contrair, impede a passagem de sólidos, o qual 

sofre retropulsão, sendo progressivamente triturado até a liquefação. Uma vez sob a 

forma líquida o material é facilmente evacuado no intervalo entre as ondas de 

contrações, mercê do tônus gástrico. Assim sendo, é correta a percepção sensorial 

da plenitude gástrica, depender da natureza alimentar, pois os líquidos são 

esvaziados mais rapidamente e os sólidos mais lentamente. Já o material indigerível 

só é esvaziado do estômago quando sobrevém o complexo motor migratório, em 

pleno período de jejum (Hellström, et al., 2006). 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Mediadores gasosos 

 

Entre os mediadores importantes para manutenção da integridade da 

mucosa gástrica se destacam os mediadores gasosos, como o óxido nítrico (NO), 

monóxido de carbono (CO) e sulfeto de hidrogênio (H2S). Esses gases estão entre os 

mais importantes mediadores biológicos no corpo humano, participando de inúmeros 

processos fisiológicos e patológicos.  Estudos recentes sugerem que esses 

“gasotransmissores” devem interagir entre si em condições fisiopatológicas 

potencializando seus efeitos ou induzindo a síntese simultânea um do outro. 

Nos anos 90 iniciou-se um novo paradigma da transdução de sinais célula-

célula com a descoberta de que um gás, o óxido nítrico (NO), poderia ser liberado 

especificamente dos nervos e atuar como transmissor na estimulação neural (Wallace, 

2007; KASPAREK et al., 2008). Logo em seguida, o monóxido de carbono (CO) foi 

reconhecido como o segundo neurotransmissor gasoso, agindo de forma semelhante 

ao NO. Com a descoberta do sulfeto de hidrogênio (H2S) como o terceiro 

neurotransmissor gasoso (ABE; KIMURA, 1996), o termo gasotransmissor foi 

introduzido para caracterizar gases que podem atuar como neurotransmissores 

neuronais (WANG, 2002). 

Além de atuar como gasotransmissores, o NO, CO e o H2S possuem outras 

propriedades em comum como o fato de serem moléculas gasosas pequenas, sendo 

facilmente permeável entre as membranas plasmáticas das células, não atuam sobre 

receptores específicos de membrana, são sintetizados enzimaticamente sob 

demanda, e sua produção ocorre sob regulação, além de possuírem efeitos 

fisiológicos importantes. Devido a sua reatividade, essas moléculas não são 

armazenadas em vesículas pré-sinápticas nas células, mas são sintetizadas e 

liberadas sob demanda. Também são rapidamente degradadas com uma meia-vida 

na ordem de segundos (KASPAREK et al., 2008). Uma propriedade adicional desses 

três mediadores gasosos é sua toxicidade sistêmica em condições supra-fisiológicas, 

que levou esses gases a serem inicialmente conhecidos como poluentes ambientais 

ou toxinas, antes de terem suas funções orgânicas reconhecidas (WU et al., 2005; 

BECKMAN et al., 1993). 

 

 

 



 
 

Figura 3. Vias de biossíntese dos mediadores gasosos NO e H2S. 

 

 

 

 

Painel A: NO é gerado a partir da L-arginina pela NOS, enzima que pode ser classificada nas isoformas 
endotelial (eNOS), neuronal (nNOS) e induzida (iNOS). Painel B: H2Sé endogenicamente gerado a 
partir do aminoácido cisteína, por duas enzimas, cistationina-ɣ-liase (CSE) e Cistationina β-sintetase 
(CBS). Além disso, NPS e NaHS são usados como doadores de No e H2S, respectivamente, a fim de 
gerar estas moléculas exogenamente.( TAKEUCHI, K. et al.,2012 adaptado). 

 

1.2.1. Óxido Nítrico 

 

NO medeia várias funções fisiológicas no trato gastrointestinal, incluindo o 

fluxo sanguíneo gástrico, a manutenção da integridade da mucosa e manutenção do 

tônus vascular. NO é sintetizado pela conversão de L-arginina para quantidades 

equimolares de L-citrulina e NO (Figura 3). Uma vez que NO é gerado, ele se liga ao 

grupo heme da guanilato ciclase solúvel, que catalisa a conversão de GTP em GMPc, 

o que conduz a um aumento na concentração intracelular de GMPc (Moncada & 

Higgs, 1993). GMPc então liga-se e modifica o domínio alvo de proteínas específicas, 

incluindo proteínas quinases, canais iônicos, e fosfodiesterases, para induzir 



 
 

respostas celulares. No entanto, o NO pode também atuar de um modo independente 

de GMPc, em que derivados redox do NO medeia atividades celulares por 

modificações ou oxidação de proteínas e / ou lipídios. No trato gastrointestinal o NO 

ajuda a manter homeostase e, quando diminuído, pode perpetuar condições 

patológicas. 

A oxidação da L - arginina a L - citrulina e NO é catalisada por uma das três 

isoformas de enzimas óxido nítrico sintase (NOS). No trato gastrointestinal, as duas 

isoformas constitutivamente presentes, ou seja, endotelial (eNOS) e NOS neuronal 

(nNOS) , são expressas no endotélio vascular basal e no sistema nervoso entérico do 

trato gastrintestinal , respectivamente (Cho, 2001). A isoforma induzida de NOS 

(iNOS) é expressa em macrófagos e neutrófilos, mas com sinais potentes para 

indução ele pode também ser observada nas células epiteliais e nos neurónios. Os 

efeitos de NO reagem com outros radicais podem induzir consequências benéficas ou 

deletérias, dependendo das condições em que o processo ocorre (Wallace & Miller, 

2000). 

O Óxido Nítrico (NO) é um inibidor potente da adesão de leucócitos ao 

endotélio vascular (Kubes, et al., 1991). A prevenção da aderência de leucócitos 

induzida por DAINES resultou em proteção quase completa contra a lesão gástrica 

associada a estes medicamentos em animais (Wallace, et al.1991; Wallace, et al. 

1993). 

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 no 

TGI, na regulação do fluxo sanguíneo capilar da parede gastrintestinal, além de atuar 

como agente citoprotetor, antiinflamatório e como complemento aos efeitos protetores 

das prostaglandinas no estômago (MUSCARÁ; WALLACE, 1999; WALLACE; 

GRANJIER, 1996). Nosso grupo de pesquisa também demonstrou que o NO reduz 

efetivamente a injúria na mucosa gástrica provocada por agentes químicos, como o 

etanol (MEDEIROS et al., 2008 - Figura 4), além de facilitar a cicatrização do tecido 

lesado (MASUDA et al., 1995).  

 

 

 

 



 
 

Figura 4: Efeito do pré-tratamento com L-NAME e L-arginina no efeito protetor do 

sildenafil na lesão gástrica induzida por etanol em camundongos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeiros JVR, British Journal of Pharmacology, 2008. 

 

1.2.2. Sulfeto de hidrogênio 

 

Como foi o caso do NO, antes da década de 1980, o sulfeto de hidrogênio 

(H2S) era até recentemente mais conhecido como um poluente industrial do que um 

mediador endógeno de numerosos processos fisiológicos (Wang , 2002 ; Fiorucci et 

al , 2006). Contudo a noção de que o H2S poderia ser benéfico não é nova. Durante 

séculos, os banhos em rios de água mineral rica em H2S eram utilizadas para aliviar 

a dor e reduzir a inflamação, modular o sistema imunológico e melhorar o fluxo 

sanguíneo. Nos últimos anos, evidências científicas para suporte destas afirmações 

foram geradas. H2S é produzido por meio de um número de vias, e a maioria comum 

está relacionada com o metabolismo da L-cisteína, cistina e hemocisteína (Wang, 

2002). 

A produção de H2S pode ocorrer por duas vias - enzimáticas e não enzimáticas. 

Síntese enzimática de H2S ocorre através de três enzimas que são cistationina ɣ-liase 

(CGL também abreviado como CSE), cistationina β-sintase (CBS) e sulfurtransferase 

3-mercaptopiruvato (3-MST). Estas enzimas têm sido referidas como sendo 

específicas de órgãos, dependendo do tipo de enzima.  



 
 

CBS é predominantemente encontrada no cérebro, sistema nervoso e 

fígado (ABE & KIMURA, 1996), enquanto CSE é encontrado principalmente na 

vasculatura e no fígado, e 3-MST pode ser encontrada no cérebro e vasculatura 

(CALVERT et al., 2010). No entanto, todas as três enzimas são distribuídas em vários 

tecidos e, muitas vezes se apresentam em conjunto, tais como CBS e CSE sendo o 

mais proeminente encontradas no fígado e no rim (CALVERT et al., 2010). Enquanto 

CSE e CBS são hemeproteínas principalmente localizadas no citosol, 3-MST é uma 

proteína encontrada na mitocôndria e no citosol. 

Além das vias de síntese enzimáticas, a produção endógena de H2S 

também pode ocorrer por meio de outros processos não enzimáticos que são bem 

menos compreendidos. A produção não enzimática de H2S ocorre por meio de glicose, 

glutationa, polissulfuretos orgânicos (presente no alho) e inorgânicos e enxofre 

elementar (KOLLURU et al., 2013). 

 Níveis endógenos de H2S são produzidos por meio de inúmeras vias. H2S 

pode relaxar o músculo liso vascular, possivelmente através da ativação de canais K+ 

ATP- sensíveis ( K+
 ATP ) ( WANG , 2002) .   

Surpreendentemente, a síntese de H2S foi significativamente reduzida após 

a administração de AINEs , aparentemente através da supressão da expressão de 

cistationina ɣ -liase , uma das enzimas essenciais para a conversão de L – cisteína 

em H2S (Fiorucci et al. , 2005). A administração de doadores de H2S pode impedir a 

diminuição do fluxo de sangue gástrico induzida por AINEs, bem como a diminuição 

induzida por AINEs na aderência de leucócitos. 

H2S é também produzido pela mucosa gástrica, e como NO, contribui para 

a capacidade do presente tecido para resistir ao dano induzida por substâncias 

luminais (Fiorucci et al., 2005). A mucosa gástrica expressa às enzimas (CSE e CBS) 

que produzem o H2S. Similarmente a outros tecidos não neuronais, a CSE parece ser 

a principal enzima envolvida na produção de H2S no trato gastrintestinal. Também foi 

demonstrado que o H2S aumenta o fluxo sanguíneo da mucosa gástrica (FIORUCCI 

et al., 2005). Em adição a esse efeito benéfico, foi demonstrando que o H2S está 

envolvido na manutenção da integridade da mucosa gástrica em roedores expostos a 

antiinflamatórios não-esteroidais (FIORUCCI et al., 2005) e etanol (Medeiros et 

al.,2008). 

 

 



 
 

1.2.3. Interação entre NO e H2S 

 

Uma das primeiras indicações de que o H2S interage com o NO foi através 

da observação de que baixas concentrações de H2S aumentam o relaxamento 

vascular induzido por doadores de NO, como nitroprussiato de sódio (Hosoki et al., 

1997). O mecanismo desse efeito permanece desconhecido, mas foi 

subsequentemente mostrado que o H2S promove a liberação de óxido nítrico no 

endotélio vascular (Zhao; Wang, 2002), que o nitroprussiato de sódio aumenta a 

conversão da L-cisteína em H2S (Zhao et al., 2001) e que os doadores de NO 

aumentam a expressão de CSE nas células musculares lisa (Zhao et al., 2001). A 

interação de H2S-NO é evidente em situações na qual a síntese de NO é diminuída. 

A supressão da atividade da enzima NO sintase por um período de tempo prolongado 

resulta em elevação da pressão arterial sistêmica. Zhong et al (2003) demonstrou que 

esse efeito é acompanhado por uma diminuição da atividade da CSE e expressão do 

seu RNA mensageiro. Contudo, o tratamento com doadores de H2S reduzem a 

pressão sanguínea sistêmica, mas não restaura a síntese de NO (Fiorucci et al., 

2006). 

Muitas funções fisiológicas do NO na vasculatura são mediados, em parte, 

pela produção de H2S (Li et al., 2006). O NO e o H2S são hoje considerados moléculas 

importantes para a regulação do calibre dos vasos sangüíneos. Recentemente, o H2S 

também foi considerado como modulador chave nos processos imunes e 

inflamatórios. Contudo, vários aspectos da fisiopatologia do H2S permanecem 

desconhecidos como, por exemplo, a questão se o H2S interage com outros 

mediadores inflamatórios como o NO. 

Vários estudos têm mostrado que o H2S aumenta a síntese de NO em 

alguns tecidos, enquanto doadores de NO aumentam a expressão de CBS. Assim, 

como o NO é uma molécula importante para a manutenção da integridade da mucosa 

gástrica e intestinal contra agressores, como AINEs e etanol o conhecimento de 

moléculas endógenas ou exógenas que modulam a atividade de óxido nítrico no 

estômago é de crucial importância. A literatura também mostra que o H2S pode 

exercer essa ação protetora, uma vez que se trata de outro agente vasodilatador 

endotelial.  

NO e H2S também reagem com o oxigénio (O2) para formar uma matriz de 

metabólitos com distintas propriedades biológicas e reações químicas. A 



 
 

disponibilidade de NO é dependente das taxas relativas de formação de NO e 

aprisionamento por grupos hemes oxigenados, espécies reativas de oxigênio (ROS) 

e talvez H2S (FEELlSCH, 2013).  

Até o presente faltam estudos para avaliar o papel da interação NO- H2S 

nas funções gástricas de secreção, defesa e de motilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar os efeitos dos doadores de NO e H2S e possíveis interações entre 

seus sistemas nas funções gástricas de secreção, defesa e motilidade. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a expressão das enzimas cistationina-γ-liase (CSE) e cistationina-β-

sintetase (CBS) na mucosa gástrica de animais expostos ou não a doador de 

Óxido Nítrico. 

 Avaliar a expressão da enzima Óxido Nítrico sintase endotelial (NOSe) na 

mucosa gástrica de animais expostos ou não a doador de Sulfeto de 

Hidrogênio. 

 Estudar o efeito do doador de NO (NPS) associado ou não com inibidor da 

síntese de H2S sobre a atividade secretória gástrica ácida basal, produção de 

muco pela mucosa gástrica em camundongos e fluxo sanguíneo gástrico em 

ratos. 

 Estudar o efeito dos doadores de H2S (NaHS ou Reagente de Lawesson´s) 

associados ou não com inibidor da síntese de NO sobre a atividade secretória 

gástrica, produção de muco na mucosa gástrica e fluxo sanguíneo gástrico. 

 Investigar o sinergismo dos gases NO e H2S no mecanismo de defesa da 

mucosa gástrica contra a lesão, consumo de glutationa e aumento da 

peroxidação lipídica, induzidos pela administração de etanol.  

 Demonstrar a ação do doador de NO (NPS) na presença ou não de inibidor da 

síntese de H2S (PAG) na motilidade gástrica observada pelo esvaziamento 

gástrico de líquidos em camundongos acordados e pela contratilidade 

espontânea de fundo gástrico e piloro de camundongos. 

 Demonstrar a ação do doador de H2S (NaHS) na presença ou não de inibidor 

da síntese de NO (L-Name) na motilidade gástrica observada pelo 

esvaziamento gástrico de líquidos em camundongos acordados e pela 

contratilidade espontânea de fundo gástrico e piloro de camundongos. 



 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais  

 

Foram utilizados camundongos Swiss machos, com peso variando entre 25 a 

30g e ratos Wistar machos, com peso variando entre 200 a 250g, procedentes do 

Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de 

Medicina da UFC, todos receberam ração balanceada e água em quantidades 

controladas, e permaneceram nas mesmas condições durante os demais dias 

experimentais. Os animais foram colocados em jejum de sólido por 18-24h antes dos 

experimentos.  Os protocolos utilizados neste trabalho possuem aprovação da 

Comissão de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (Protocolo 

nº 63/07). 

 

3.2. Fármacos e doses 

 

 Solução Salina (NaCl 0,9%) , usado para controle adquirido da Fresenius, 

Brasil. 

 Nitroprussiato de Sódio (NPS), doador de NO, dose utilizada foi de 10 mg/kg 

v.o., adquirido da Sigma Aldrich. 

 DL-Propargilglicina (PAG), inibidor da enzima cistationina-γ-liase (CSE), 

utilizado na dose de 50 mg/kg v.o., adquirido da Sigma Aldrich. 

 Hidrossulfeto de Sódio (NaHS), doador de H2S, utilizado na dose de 150 

µmol/kg v.o., sintetizado no laboratório de química da USP, Ribeirão Preto, SP. 

 Reagente de Lawesson (LAW), doador de H2S, utilizado na dose de 27 µmol/kg 

v.o., adquirido da Sigma Aldrich. 

 Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-Name), Inibidor da enzima 

Óxido Nítrico sintase (NOS), utilizado na dose de 3 mg/kg i.p., adquirido da 

Sigma Aldrich. 



 
 

3.3. Avaliação da expressão enzimática por imunofluorescência 

 

3.3.1. Imunofluorescência para cistationina-γ-liase (CSE) e cistationina-β-

sintetase (CBS) na mucosa gástrica de animais expostos ou não a doador de 

Óxido Nítrico. 

 

Camundongos swiss machos receberam salina (0,5 ml/25g v.o.) ou NPS 

(10 mg/kg v.o.) após 1h os animais foram sacrificados sob anestesia e assim retirados 

fragmentos da porção glandular do estômago a fim de avaliar a expressão por 

imunofluorescência das enzimas responsáveis pela produção do H2S .  

Após retirar os fragmentos do estômago, esses foram lavados com PBS, 

mergulhados em solução de PFA 4% tamponado com pH 7,3 – 7,4 por 2 horas e em 

seguida mantidos numa solução de sacarose 30 % overnight 4ºC e congelados no 

Tissue- Teck onde foram preservados e posteriormente cortados no criostato (Leica 

CM1850) 10µm de espessura e fixado numa lâmina especial para imunofluorescência.  

Após a secagem das lâminas, os cortes foram incubados em PBS + Glicina 

0,1M durante 1 hora, lavados 3x por 5 minutos cada, permeabilizados em PBS/Triton 

0,2% por mais 30 minutos seguido de 3 lavagens de 5 minutos cada. Para bloqueio 

das ligações inespecíficas utilizamos PBS/BSA 2% por 1 hora e então incubamos os 

anticorpos primários (Anti CSE mouse 1:200 e anti CBS mouse 1:200) overnight a 4ºC 

em PBS+BSA 1%.  Com a incubação do anticorpo primário, os cortes foram lavados 

com PBS 5 vezes por 5 minutos cada lavagem e então os anticorpos secundários 

foram  incubados (Alexa 546 Goat anti mouse1:1000 para CSE e Alexa 488 Goat anti 

mouse 1:1000 para CSE) durante 1 hora em temperatura ambiente com BSA 1%. Os 

anticorpos secundários foram retirados e em seguida foi colocado DAPI (4µl diluído 

em 200 ml de PBS) por 30 minutos e por fim foi retirado e lavado por 5 vezes com 

PBS por 5 minutos cada lavagem para então ser finalizado a montagem das lâminas 

usando 20 µl de Fluormount (DAKO). As lâminas foram lidas em microscópio confocal 

Olimpus FV1000. 

 

 

3.3.2. Imunofluorescência para Óxido Nítrico sintase endotelial (NOSe) na 

mucosa gástrica de animais expostos ou não a doador de Sulfeto de Hidrogênio. 

 



 
 

Camundongos swiss machos receberam salina (0,5 ml/25g v.o.) ou NaHS 

(150µmol/kg v.o.), após 1h os animais foram sacrificados sob anestesia e assim 

retirados fragmentos da porção glandular do estômago a fim de avaliar a expressão 

por imunofluorescência da enzima responsável pela produção do NO. Após retirar os 

fragmentos do estômago, esses foram lavados com PBS, mergulhados em solução 

de PFA 4% tamponado com pH 7,3 – 7,4 por 2 horas e em seguida mantidos numa 

solução de sacarose 30 % overnight 4ºC e congelados no Tissue- Teck onde foram 

preservados e posteriormente cortados no criostato (Leica CM1850) 10µm de 

espessura e fixado numa lâmina especial para imunofluorescência.  

Após a secagem das lâminas, os cortes foram incubados em PBS + Glicina 

0,1M durante 1 hora, lavados 3x por 5 minutos cada, permeabilizados em PBS/Triton 

0,2% por mais 30 minutos seguido de 3 lavagens de 5 minutos cada. Para bloqueio 

das ligações inespecíficas utilizamos PBS/BSA 2% por 1 hora e então incubamos o 

anticorpo primário (Anti eNOS rabbit 1:200) overnight a 4ºC em PBS+BSA 1%.  Com 

a incubação do anticorpo primário, os cortes foram lavados com PBS 5 vezes por 5 

minutos cada lavagem e então o anticorpo secundário (Alexa 488 Goat anti rabbit 

1:1000) foi incubado durante 1 hora em temperatura ambiente com BSA 1%. Os 

anticorpos secundários foram retirados e em seguida foi colocado DAPI (4µl diluído 

em 200 ml de PBS) por 30 minutos e por fim foi retirado e lavado por 5 vezes com 

PBS por 5 minutos cada lavagem para então ser finalizado a montagem das lâminas 

usando 20 µl de Fluormount (DAKO). As lâminas foram lidas em microscópio confocal 

Olimpus FV1000. 

 

3.4. Atividade secretória gástrica 

 

3.4.1. Efeito do doador de NO (NPS) na atividade secretória gástrica ácida 

de camundongos expostos ou não ao inibidor da síntese de H2S (PAG). 

 

Camundongos machos em jejum de 18-24h, receberam DL-propargilglicina 

(PAG) (50 mg/kg v.o.) ou salina e após 30 minutos receberam NPS (10 mg/kg v.o.), 

ou salina. Após uma hora os animais foram anestesiados com tribromo 2,5% (1 

ml/100g), fixados em decúbito dorsal e submetidos a tricotomia da parede abdominal. 

Através de uma incisão de 2 cm na região epigástrica, o estômago foi localizado e o 

piloro amarrado com linha cordonê. Transcorridas 4 horas da cirurgia, os animais 



 
 

foram sacrificados por deslocamento cervical, à cárdia foi amarrada para evitar a 

perda do conteúdo secretado e o estômago foi removido. Os estômagos foram 

lavados com água destilada, secos com papel de filtro e mantidos em placa de petri 

sobre gelo. Seccionou-se o estômago ao longo da grande curvatura e o suco gástrico 

foi recolhido em criotubos imersos em gelo. Os tubos foram centrifugados a 4500 

rpm/15 min. O sobrenadante do suco gástrico foi medido com o auxilio de uma seringa 

graduada e a acidez total foi determinada através de titulação com NaOH 0,01N 

utilizando fenolftaleína 2% como indicador ácido-base (REITMAN et al., 1970).  

 

3.4.2. Efeito de doadores H2S na atividade secretória gástrica ácida de 

camundongos expostos ou não a inibidor da síntese de NO. 

 

Camundongos machos em jejum de 18-24h, receberam  L-Name (3 mg/kg 

i.p.) ou salina e após 30 minutos receberam NaHS (150 µmol/kg v.o.), Law (27µmol/kg 

v.o.)  ou salina. Após uma hora os animais foram anestesiados com tribromo 2,5% (1 

ml/100g), fixados em decúbito dorsal e submetidos a tricotomia da parede abdominal. 

Através de uma incisão de 2 cm na região epigástrica, o estômago foi localizado e o 

piloro amarrado com linha cordonê. Transcorridas 4 horas da cirurgia, os animais 

foram sacrificados por deslocamento cervical, e a produção de secreção gástrica foi 

avaliada como descrito previamente acima. 

 

3.4.3. Efeito do doador de NO (NPS) na produção de muco pela mucosa gástrica 

de camundongos expostos ou não ao inibidor da enzima cistationina-γ-liase 

(PAG). 

 

O teste consiste em determinações de mucopolisacarídeos solúveis através 

do uso de Alcian blue, corante específico para mucinas acídicas. E foi determinado da 

seguinte forma: camundongos receberam solução salina (0,5 ml/25g v.o.) ou NPS (10 

mg/kg v.o.). Em outro grupo animais receberam pré tratamento com inibidor de CSE, 

PAG ( 50 mg/kg v.o.), 30 minutos antes da dose de NPS ou salina. Seguidos mais 30 

minutos a metade do segmento glandular do estômago dos camundongos foram 

pesados e transferidos para uma câmara contendo 7 mL de solução de Alcian blue 

0,1% por um período de duas horas. O excesso de corante foi removido, lavando-se 

duas vezes sucessivas com 7 mL de sacarose 0,25 mol/L. A primeira lavagem durou 



 
 

15 minutos e a segunda 45 minutos (solução nova). O corante complexado com o 

muco da parede glandular foi extraído com 15 mL de cloreto de magnésio (0,5 mol/L), 

agitando sem parar por um minuto, a cada 30 minutos, por um período de duas horas. 

Após este processo, misturou-se 4 mL da solução sobrenadante azul obtida com 4 mL 

de éter dietílico, agitando vigorosamente até formar emulsão, e centrifugou-se a 

emulsão a 3600 rpm por 10 minutos. Foi então separada a fase aquosa, desprezou-

se o resíduo. As absorbâncias em espectrofotômetro foram lidas a 598 nm. 

Interpolaram-se os valores individuais na curva padrão de Alcian blue. Os resultados 

foram expressos em µg de Alcian blue /g de tecido (RODRIGUES et al. 2009). 

 

3.4.4. Efeito do doador de H2S (LAW) na produção de muco pela mucosa 

gástrica de camundongos expostos ou não a inibidores da enzima NOS (L-

Name). 

 

Conforme descrito acima, neste teste foram utilizados os seguintes 

tratamentos, camundongos receberam solução salina (0,5 ml/25g v.o.) ou LAW (27 

µmol/kg v.o.). Em outro grupo animais receberam pré-tratamento com inibidor de 

NOS, L-Name ( 3 mg/kg i.p.), 30 minutos antes da dose de Law ou salina. Seguidos 

mais 30 minutos a metade do segmento glandular do estômago dos camundongos 

foram pesados e transferidos para uma câmara contendo 7 mL de solução de Alcian 

blue 0,1% por um período de duas horas. O excesso de corante foi removido, lavando-

se duas vezes sucessivas com 7 mL de sacarose 0,25 mol/L. A primeira lavagem 

durou 15 minutos e a segunda 45 minutos (solução nova). O corante complexado com 

o muco da parede glandular foi extraído com 15 mL de cloreto de magnésio (0,5 

mol/L), agitando sem parar por um minuto, a cada 30 minutos, por um período de duas 

horas. Após este processo, misturou-se 4 mL da solução sobrenadante azul obtida 

com 4 mL de éter dietílico, agitando vigorosamente até formar emulsão, e centrifugou-

se a emulsão a 3600 rpm por 10 minutos. Foi então separada a fase aquosa, 

desprezou-se o resíduo. As absorbâncias em espectrofotômetro foram lidas a 598 nm. 

Interpolou-se os valores individuais na curva padrão de Alcian blue. Os resultados 

foram expressos em µg de Alcian blue/g de tecido (RODRIGUES et al. 2009). 

  

3.5. Fluxo Sanguíneo Gástrico 

 



 
 

3.5.1. Efeito do doador de NO (NPS) no fluxo sanguíneo gástrico, na presença 

ou não de inibidor da síntese de H2S (PAG). 

 

O efeito da solução de NPS (50mg/ml), com ou sem o pré-tratamento com 

inibidor PAG (50 mg/kg i.p.) no fluxo sanguíneo da mucosa gástrica foi avaliado pela 

técnica da câmara gástrica ex vivo, sendo que a medição do fluxo sanguíneo gástrico 

foi realizada através do uso de fluoxometria por laser-Doppler (Transonic) (ANCHA, 

2003; CAMARA, 2008). Essa técnica permite a medida de fluxo sanguíneo até uma 

profundidade de 1 mm de tecido, de forma contínua em unidades de perfusão tecidual 

(TPU).  

A mucosa gástrica foi exposta à aplicação tópica de soluções dos 

compostos estudados e a alteração no FSG foi avaliada pela fluxometria por laser 

Doppler, em que a luz laser incide sobre a camada superficial da mucosa e é 

espalhada pelos eritrócitos circulantes. Dependendo da velocidade dos eritrócitos, a 

luz laser é deslocada para diferentes comprimentos de onda, gerando um espectro de 

luz espalhada em oposição à linha única de emissão característica do laser incidente. 

O instrumento capta a luz espalhada e, de acordo com o espectro obtido, é possível 

obter uma medida relativa da velocidade dos eritrócitos e, portanto, do fluxo sanguíneo 

(HOLLOWAY, 1997; RAJAN, 2009). 

Para tal fim, foram utilizados ratos Wistar (200-250g), provenientes do 

biotério setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará. Os animais foram mantidos em caixas 

de polipropileno, com acesso à ração padrão e água ad libidum. Os animais foram 

colocados em jejum de sólidos 18h antes da realização do experimento, foram 

anestesiados com ketamina/xilazina, colocados e mantidos em uma cama de acrílico 

em temperatura ambiente durante todo o procedimento.  

O estômago do animal foi exposto através de laparotomia mediana e o 

piloro foi ligado com fio de algodão 4.0. Em seguida, o estômago foi tracionado a partir 

da porção não glandular da grande curvatura com auxílio de uma pinça 0.8 mm e 

aberto através da grande curvatura com o cuidado de evitar secção do suprimento 

arterial gástrico. O estômago foi, então, colocado sobre uma plataforma de acrílico e 

fixado com alfinetes sobre esta mesma plataforma. Um cilindro de acrílico foi colocado 

sobre a mucosa gástrica, permitindo o banho da mucosa gástrica com soluções 

contendo os compostos testados ou solução tampão (PBS 5% pH 7,4). Essa 



 
 

preparação permite a manutenção do suprimento sanguíneo e controle neural e motor 

gástrico. 

Após a preparação do animal na câmara gástrica ex vivo, a mucosa 

gástrica foi lavada com solução tampão pH 7,4, a 37ºC, e em seguida foi colocada 5ml 

da solução tampão no banho da mucosa e a sonda do laser foi fixada sobre o corpo 

gástrico, na camada glandular. Após 30 minutos de equilíbrio da preparação, foi dado 

início à gravação dos dados, em intervalos de 30s. O fluxo gástrico da mucosa com o 

banho de solução tampão foi gravado por 5minutos e, então, o tampão foi retirado e 

substituído por soluções dos compostos avaliados. O FSG sob o efeito das soluções 

teste foi registrado por mais 10 min. Após esse intervalo, a solução foi retirada e 

substituída novamente por solução tampão e o FSG gravado por 20min. 

A partir dos dados obtidos, as respostas de FSG foram analisadas como 

variação sobre o fluxo sanguíneo basal obtido nos 5 min iniciais, uma vez que a 

técnica de medição do fluxo sanguíneo por laser Doppler é útil para o monitoramento 

de mudanças no fluxo por tempo, não sendo adequada para medição de fluxo 

sanguíneo absoluto. A normalização do fluxo pelo valor basal permite desprezar as 

variações entre indivíduos e, assim, a comparação entre os grupos. 

 

3.5.2. Efeito do doador de H2S (NaHS) no fluxo sanguíneo gástrico, na presença 

ou não de inibidor da síntese de NO. 

 

O efeito da solução de NaHS (30 µmol/ml) com ou sem o pré-tratamento 

com inibidor L-Name (3mg/kg i.p.) no fluxo sanguíneo da mucosa gástrica foi avaliado 

pela técnica da câmara gástrica ex vivo, como descrita previamente acima.  

3.6. Defesa da mucosa gástrica 

 

3.6.1. Envolvimento dos gasotransmissores NO e H2S na defesa da mucosa 

gástrica contra a lesão induzida por etanol em camundongos. 

 

Os animais foram pré-tratados, por gavagem, com salina (0,5 ml/25g v.o.), 

DL- propargilglicina (PAG) (50 mg/kg v.o.), L-Name (3 mg/kg i.p.),  após 30 min foram 

administrados os seguintes doadores em seus devidos grupos, NPS (10 mg/kg v.o.) 

ou NaHS (150 µmol/kg v.o.). Ao final de 30 min da administração dos doadores, a 

lesão gástrica foi induzida pela administração de etanol 50% (0,5 ml/ 25g), também 



 
 

por gavagem, de acordo com MEDEIROS, 2009. Os grupos controles receberam 

apenas solução salina ou salina + etanol 50%. Os animais foram sacrificados 1 hora 

após a administração do etanol por deslocamento cervical e os estômagos foram 

rapidamente removidos e abertos ao longo da grande curvatura para o estudo dos 

efeitos das drogas (KO; CHO, 1998). Os estômagos foram, então, estirados e 

fotografados com câmera digital para posterior análise e medições das alterações 

macroscópicas com uso de um programa de planimetria computadorizada (ImageJ). 

A seguir, foram retirados 2 fragmentos do corpo gástrico do animal e essas amostras 

foram, então, pesadas e congeladas a -80oC para posterior determinação dos níveis 

de glutationa reduzida (GSH) e malondialdeído (MDA). Outra amostra de tecido foi 

retirada para análise histopatológica. 

 

3.6.2. Determinação dos níveis de glutationa reduzida (GSH). 

 

Uma amostra de tecido do estômago foi utilizada para determinar a 

concentração de glutationa reduzida (GSH) de acordo com o método de Sedlak & 

Lindsay (1968). A determinação de GSH neste método baseia-se na reação do 

reagente de Ellman, o DTNB, com o tiol livre originando um dissulfeto misto mais 

ácido, o ácido 2-nitro-5-tiobenzóico. Um segmento de tecido da mucosa gástrica 

pesando entre 50-100mg foi homogeneizado em EDTA 0.02M (1mL/100g de tecido). 

A uma alíquota de 400 µL de tecido homogeneizado foi adicionado 320 µL de água 

destilada e 80 µL de ácido tricloroacético (TCA) a 50%. Em seguida o material foi 

centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos. Depois de centrifugado, 400 µL do 

sobrenadante foram misturados a 800 µL de tampão Tris 0.4 M (pH 8.9). Por fim, foi 

adicionado 20 µL de DTNB (5,5´-dithio-bis (2- nitrobenzoico ácid) 0,01M). O material 

foi então agitado durante 3 minutos e a absorbância foi mensurada a 412 nm em 

espectrofotômetro. A concentração de glutationa/g de tecido foi determinada a partir 

de uma curva padrão de glutationa reduzida, processada de maneira semelhante. Os 

resultados foram expressos em μg de GSH/g de tecido. 

 

3.6.3. Determinação da concentração de malondialdeído (MDA). 

 

Os níveis de malondialdeído na mucosa gástrica foram determinados pelo 

método de Mihara e Uchiyama (1978) o qual se baseia na determinação do precursor 



 
 

de MDA pelo teste do tiobarbitúrico. Fragmentos da mucosa gástrica de camundongos 

pesando entre 100 e 150 mg foram homogeneizados com KCl 0,15M  para obtenção 

de um homogenato a 10%. Em seguida, 250µL do homogenato foi adicionado em um 

tubo de ensaio, seguido da adição de 1,5 mL de H3PO4 (1%) e 500µL de uma solução 

de ácido tiobarbitúrico a 0,6%. Em seguida, os tubos foram colocados em um banho 

Maria a 100 ºC durante 45 min. As amostras foram, então, retiradas do banho e 

resfriadas em água corrente, seguida da adição de 2 mL de n-butanol e agitação 

durante 1 min. em um misturador “vortex”, e depois centrifugados a 1200 rpm/15 min.O 

sobrenadante foi mensurado em espectrofotômetro utilizando-se os comprimentos de 

onda de 520 e 535 nm. Os resultados foram expressos em nmol/g de tecido a partir 

de uma curva-padrão.  

 

3.6.4. Avaliação histopatológica da lesão gástrica por etanol. 

 

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

solução de formol 10%, 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 acoplado ao sistema de aquisição de imagens (LEICA). As 

amostras foram avaliadas de acordo com os critérios de Laine & Weinstein (1988), 

sendo avaliada 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). Toda a avaliação histopatológica foi realizada através 

de um estudo cego, feito por um histopatologista experiente (PMGS).  

 

3.7. Avaliação da motilidade gástrica  

 

3.7.1. Efeito do doador de NO (NPS) e sua inter-relação com o H2S na 

contratilidade gástrica de fundo e piloro de camundongos in vitro. 

 

Para determinação da contratilidade gástrica foram utilizados tiras 

longitudinais do fundo gástrico e porção pilórica de camundongos normais. Estes 



 
 

fragmentos foram lavados para retirada de resíduos utilizando uma solução nutridora 

de Tyrode. A seguir, foram montados em uma câmara orgânica com volume de 5 ml, 

contendo solução fisiológica de tyrode, a temperatura de 37ºC, pH= 7.4, oxigenadas 

com mistura de 5% de CO2 e 95% de O2 (AUBÉ et al, 1996). Após a montagem na 

câmara, uma das extremidades da tira foi presa a uma base fixa e a outra a um 

transdutor de força isométrico acoplado a um sistema de aquisição de dados 

(LabChart 4.2). Foi aplicada aos tecidos uma tensão de 1g por um período de 

equilíbrio de 60 minutos. Para avaliar a responsividade dos tecidos utilizou-se como 

protocolo experimental, uma solução contraturante de KCl (controle, contração 

correspondente a 100%). O passo seguinte se procedeu com a lavagem do tecido, 

novamente utilizando-se solução Tyrode. Uma dose do inibidor de CSE, PAG (1mM) 

ou Tyrode (controle) foram pré-incubadas 30 minutos antes de iniciar a curva com o 

doador. Por fim, o NPS foi adicionado cumulativamente na concentração de 0,3 até 

100µM. 

 

3.7.2. Efeito do doador de H2S (NaHS) e sua inter-relação com o NO na 

contratilidade gástrica de fundo e piloro de camundongos in vitro. 

 

Para determinação da contratilidade gástrica foram utilizados tiras 

longitudinais do fundo gástrico e porção pilórica de camundongos normais. Estes 

fragmentos foram lavados para retirada de resíduos utilizando uma solução nutridora 

de Tyrode. A seguir, foram montados em uma câmara orgânica com volume de 5 ml, 

contendo solução fisiológica de tyrode, a temperatura de 37ºC, pH= 7.4, oxigenadas 

com mistura de 5% de CO2 e 95% de O2 (AUBÉ et al, 1996). Após a montagem na 

câmara, uma das extremidades da tira foi presa a uma base fixa e a outra a um 

transdutor de força isométrico acoplado a um sistema de aquisição de dados 

(LabChart 4.2). Foi aplicada aos tecidos uma tensão de 1g por um período de 

equilíbrio de 60 minutos. Para avaliar a responsividade dos tecidos utilizou-se como 

protocolo experimental, uma solução contraturante de KCl (controle, contração 

correspondente a 100%). O passo seguinte se procedeu com a lavagem do tecido, 

novamente utilizando-se solução Tyrode. Uma dose do inibidor de NOS, L-Name 

(300µM) ou Tyrode (controle) foi pré-incubada 30 minutos antes de iniciar a curva com 

o doador. Por fim, o NaHS foi adicionado cumulativamente na concentração de 10 até 

1000µM. 



 
 

 

3.7.3. Efeito do bloqueio da síntese de H2S sobre o retardo do esvaziamento 

gástrico provocado por doador de NO. 

 

O esvaziamento gástrico foi aferido através da técnica de Reynell e Spray 

(1978), modificada. Inicialmente, os camundongos foram tratados com salina, NPS 

(10 mg/kg i.p.). Outros grupos foram pré-tratados com DL-propargilglicina (50 mg/kg, 

i.p) 30 minutos antes da administração de  NPS (10mg/kg i.p.). Após 30 minutos os 

animais receberam, por gavagem, 300 μL de uma refeição teste que consiste de um 

marcador não absorvível (0,75 mg/mL de solução de fenol vermelho em 5% de 

glicose). Decorridos 20 minutos, os animais foram sacrificados por deslocamento 

cervical. Após a laparotomia, o estômago e o intestino delgado foram expostos, 

rapidamente isolados por ligaduras nas junções gastro- duodenal, esofagogástrica e 

ileo-cecal, sendo finalmente removidos. Depois de sua retirada, o estômago e intestino 

delgado foram colocados em uma mesa e divididos nos seguintes segmentos: 

Estômago, Intestino proximal (40%), medial (30%) e distal (30%). Cada um destes 

segmentos foi introduzido em um cilíndro graduado e o volume total foi aferido através 

da adição de 10 ml de 0,1 N NaOH. A seguir, os segmentos foram cortados em 

pequenos fragmentos e homogeneizados por 30 s. Após 20 minutos da 

homogeneização, foi retirado 1 mL do sobrenadante e centrifugado por 10 min à 3000 

rpm. 

As proteínas no homogenato foram precipitadas através da adição de ácido 

tricloroacético (20%), e novamente centrifugadas por 20 min à 3000 rpm. A seguir, 

foram retirados 150 μL do sobrenadante e adicionados a 200 µL de 0,5 N de NaOH. 

A absorbância das amostras foi estabelecida em espectrofotômetro a um comprimento 

de onda de 540nm e expresso em densidade óptica (D.O.). A curva padrão foi obtida 

da medida por espectrofotômetro à 540 nM de uma concentração conhecida de 

vermelho de fenol diluída em 0,1 N NaOH. Após a determinação do coeficiente linear 

(α) da curva padrão, a concentração da solução (C=D.O.) e a quantidade de vermelho 

de fenol (m) por cada segmento (m = C x volume) foram determinados. A retenção 

gástrica (x) foi expressa pela % de acordo com a seguinte equação: 

Retenção gástrica = Quantidade de vermelho fenol recuperada do 

estômago/ Quantidade total de vermelho fenol recuperada em todos os quatro 

segmentos (estômago, intestino proximal, intestino medial e intestino distal). 



 
 

De acordo com este princípio, obtivemos o produto da retenção fracional 

de cada segmento (estômago, intestino proximal, intestino medial, intestino distal) 

onde foi demonstrado o trânsito intestinal e onde há maior retenção de líquidos em 

porcentagem. 

 

3.7.4. Efeito do bloqueio de NO na aceleração do esvaziamento gástrico 

provocado por doador de H2S. 

 

Para avaliar a participação da NOS na aceleração do esvaziamento 

gástrico de líquidos por droga doadora de H2S, os camundongos foram tratados com 

salina, NaHS (150 μmol/kg, i.p). Outros grupos foram pré-tratados com L-Name (3 

mg/kg i.p.) antes da administração de NaHS. Após 30 minutos os animais receberam, 

por gavagem, 300 μL de uma refeição teste que consiste de um marcador não 

absorvível (0,75 mg/mL de solução de fenol vermelho em 5% de glicose). Decorridos 

20 minutos, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e o 

esvaziamento gástrico foi determinado como descrito acima.  

 

3.8. 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 expresso 

ou 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. 

 

 

 



 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Avaliação da expressão enzimática por imunofluorescência. 

 

4.1.1. Imunofluorescência para cistationina-γ-liase (CSE) e cistationina-β-

sintetase (CBS) no estômago de animais expostos ou não a doador de Óxido 

Nítrico. 

 

Na figura 5, observa-se que os animais que receberam doador de NO 

(NPS) mostraram um aumento significativo na expressão da enzima CSE, sobretudo 

no epitélio gástrico, submucosa e camada muscular (setas) (Painel C), quando 

comparado a animais que receberam apenas solução salina (Painel B). Em relação a 

expressão de CBS nos estômagos dos animais que receberam o doador de NO 

(Painel E), observa- se uma imunoexpressão principalmente na região muscular da 

mucosa (setas), sem diferenças significativas em relação à mucosa de animais que 

receberam apenas solução salina (Painel D).  

Na figura 6, observa-se um aumento significativo da expressão da enzima 

CSE, mas não de CBS, no estômago de animais expostos ao doador de NO (NPS), 

quando comparado com os animais que receberam somente solução salina. 



 
 

Figura 5. Fotomicrografias da Imunofluorescência das enzimas CSE e CBS (20X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle negativo (Sem anticorpo primário, painel A). Os animais foram tratados com salina (Controle) 
(Painéis B e D) ou doador de NO (NPS 10mg/kg v.o.) (Painéis C e E). As lâminas foram expostas a 
anticorpos primários Anti CSE mouse (1:200) e Alexa 546 Goat anti mouse (1:1000) para CSE (Painéis 
B e C) e Anti CBS mouse (1:200) e Alexa 488 Goat anti mouse (1:1000) para CBS (Painéis D e E). As 
lâminas foram lidas em microscópio confocalcom lente de aumento de 20X. 
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Figura 6. Porcentagem de fluorescência emitida na avaliação da expressão das enzimas 
cistationina-γ-liase (CSE) e cistationina-β-sintetase (CBS) no estômago de animais expostos 
ou não a doador de Óxido Nítrico. 

 

 

 
 
 
 
Os animais foram tratados com solução salina (Controle) ou doador de NO (NPS 10mg/kg v.o.). A 
porcentagem de fluorescência foi medida a partir das fotomicrografias da imunofluorescência 
utilizando um software Image J para fazer a relação de fluorescência emitida entre o grupo tratado 
(NPS) e o grupo controle (salina). Os resultados estão expressos pela média ± EPM de pelo menos 
6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado ao grupo controle (Salina) ANOVA, teste t 
student. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1.2. Imunofluorescência para Óxido Nítrico sintase endotelial (NOSe) no 

estômago de animais expostos ou não a doador de Sulfeto de Hidrogênio. 

Na figura 7, observar- se que a marcação enzimática para NOSe estava 

aumentada nas células epiteliais (parietais), em vaso sanguíneo da submucosa e na 

camada muscular (setas) (Painel C) dos animais que receberam doador de H2S 

(NaHS), quando comparado a mucosa de animais que receberam somente solução 

salina (Painel B).  

A figura 8 demonstra que animais que receberam tratamento com NaHS 

mostraram um aumento significativo da expressão da enzima NOSe por 

imunofluorescência, quando comparado com o grupo que recebeu somente solução 

salina.   

 



 
 

Figura 7. Fotomicrografias da Imunofluorescência de eNOS (20x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle negativo (Sem anticorpo primário- Painel A). Os animais foram tratados com salina (Controle) 
(Painel B) ou doador de H2S (NaHS 150µmol/kg v.o.) (Painel C). As lâminas foram expostas a anticorpo 
primário Anti eNOSrabbit (1:200) e secundário Alexa 488 Goat anti rabbit 1:1000 para expressão de 
eNOS (Paineis B e C). As lâminas foram lidas em microscópio confocal com lente de aumento de 20X. 
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Figura 8. Porcentagem de fluorescência emitida na avaliação da expressão da enzima Óxido 
Nítríco sintase endotelial (eNOS) no estômago de animais expostos ou não a doador de 
Sulfeto de Hidrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram tratados com solução salina (Controle) ou doador de H2S (NaHS 150µmol/kg 
v.o.). A porcentagem de fluorescência foi medida a partir das fotomicrografias da 
imunofluorescência utilizando um software Image J para fazer a relação de fluorescência emitida 
entre o grupo tratado (NPS) e o grupo controle (salina). Os resultados estão expressos pela média 
± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado ao grupo controle 
(Salina) ANOVA, teste t student. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. Atividade secretória gástrica 

 

4.2.1. Doador de NO (NPS) não alteraram a atividade secretória gástrica ácida 

de camundongos expostos ou não ao inibidor da síntese de H2S (PAG). 

 

Na Figura 9 observa-se que o tratamento com doador de NO (NPS) em 

camundongos após 4 horas de ligadura do piloro, não ocorreu alterações significativas 

no volume do secretório gástrico (Painel A) ou na titulação ácida (Painel B), quando 

comparado ao grupo tratado com solução salina. 

 

4.2.2. Doadores de H2S (NaHS e reagente de Lawesson) não alteraram a atividade 

secretória gástrica ácida de camundongos expostos ou não ao inibidor da 

síntese de NO (L-Name). 

 

Na figura 10, o NaHS diminuiu de maneira significativa o volume secretório 

gástrico quando comparado com o grupo salina. O pré-tratamento com L-Name 

reverteu significativamente este efeito (Painel A). Por outro lado, o tratamento com 

reagente de Lawesson não foi capaz de alterar significativamente o volume secretório 

gástrico (Painel C).  Em relação à titulação ácida, o NaHS (Painel B) ou o reagente de 

Lawesson (Painel D) não alteraram o total de acidez, quando comparados com o 

controle (Gráfico D). 

 

 

 



 
 

Figura 9. Atividade secretória gástrica ácida do doador de NO (NPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram pré-tratados com Salina ou PAG (50mg/kg v.o.), após 30 min receberam NPS 
(10mg/kg v.o.) ou Salina. Trinta minutos depois foram anestesiados e operados para ligadura do piloro, 
após 4 horas os estômagos foram retirados para verificar o volume secretório gástrico (µL) (Gráfico A) 
e por titulometria se obter o total de acidez (mEq/L/4h) (Gráfico B). Os resultados estão expressos pela 
média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. 
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Figura 10. Atividade secretória gástrica ácida dos doadores de H2S (NaHS e LAW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram pré-tratados com Salina ou L-Name (3mg/kg i.p.), após 30 min receberam NaHS (150 
µmol/kg v.o.), LAW (27 µmol/kg v.o.) ou Salina. Trinta minutos depois foram anestesiados e operados 
para ligadura do piloro, após 4 horas da cirurgia, os estômagos foram retirados para verificar o volume 
secretório gástrico (µL) (Painéis A e C) e por titulometria se obter o total de acidez (mEq/L/4h) (Painéis 
B e D). Os resultados estão expressos pela média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 
quando comparados ao grupo tratado apenas com salina; (#) p<0,05 quando comparado ao grupo 
tratado com NaHS (150 µmol/kg v.o.). ANOVA, seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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4.2.3. Doador de NO (NPS) aumentou a produção de muco pela mucosa gástrica 

de camundongos e esse efeito foi revertido quando expostos ao inibidor da 

enzima cistationina-γ-liase (PAG). 

 

A Figura 11 demonstra que o doador de NO (NPS) provocou um aumento 

na produção de muco pela mucosa gástrica, quando comparado ao grupo de animais 

que receberam apenas solução salina. O pré-tratamento com PAG reverteu 

significativamente este aumento. Por outro lado, o tratamento com PAG sozinho não 

alterou a produção de muco.  

 

4.2.4. Doador de H2S (LAW) aumentou a produção de muco pela mucosa gástrica 

de camundongos e não tem efeito revertido quando exposto ao inibidor de NOS 

(L-Name). 

 

Na figura 12, observa-se que o reagente de Lawesson provocou um 

aumento na produção de muco pela mucosa gástrica de camundongos, quando 

comparados ao grupo de animais que receberam apenas solução salina.  O pré-

tratamento com L-Name (inibidor da síntese de NO) não alterou significativamente 

este aumento e nem alterou a produção de muco quando administrado isoladamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 11. Efeito do doador de NO (NPS) na produção de muco pela mucosa gástrica de 

camundongos expostos ou não ao inibidor da enzima cistationina-γ-liase (PAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram pré-tratados com Salina ou PAG (50mg/kg v.o.), após 30 min receberam NPS 
(10mg/kg v.o.) ou Salina.Seguidos mais 30 minutos a metade do segmento glandular do estômago dos 
camundongos foram pesados e transferidos para uma câmara contendo 7 mL de solução de Alcianblue 
0,1% por um período de duas horas. Os resultados foram expressos em µg de Alcianblue/g de tecido 
pela média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparados ao grupo tratado 
apenas com salina; (#) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com NPS, ANOVA, seguido pelo 
teste de Newman-Keuls. 
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Figura 12. Efeito do reagentes de Lawensson (LAW)  na produção de muco pela mucosa 

gástrica de camundongos expostos ou não ao inibidor da eNOS (L-Name). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram pré-tratados com Salina ou L-Name (3mg/kg i.p.), após 30 min receberam LAW (27 
µmol/kg v.o.) ou Salina. Seguidos mais 30 minutos a metade do segmento glandular do estômago dos 
camundongos foram pesados e transferidos para uma câmara contendo 7 mL de solução de Alcianblue 
0,1% por um período de duas horas. Os resultados foram expressos em µg de Alcianblue/g de tecido 
pela média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparados ao grupo tratado 
apenas com salina. ANOVA, seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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4.3. Fluxo sanguíneo Gástrico  

 

4.3.1. Doador de NO (NPS) aumentou fluxo sanguíneo gástrico e este aumento é 

revertido na presença de inibidor de H2S (PAG). 

 

Na figura 13, observa-se que o NPS aumentou significativamente o fluxo 

sanguíneo gástrico (FSG) quando comparado com FSG basal (PBS 5%, pH 7,4). E o 

pré-tratamento com inibidor da síntese de H2S (PAG) reverteu significativamente este 

aumento do FSG provocado pelo NPS. 

 

4.3.2. Doador de H2S (NaHS) aumentou o fluxo sanguíneo gástrico e este 

aumento é revertido na presença de inibidor de NO (L-Name). 

 

Na figura 14, observa-se que o NaHS aumentou significativamente o fluxo 

sanguíneo gástrico (FSG) quando comparado com FSG basal (PBS 5%, pH 7,4). E o 

pré-tratamento com inibidor da síntese de NO (L-Name) reverteu significativamente 

este aumento do FSG provocado pelo NaHS. 



 
 

Figura 13. Efeito do doador de NO (NPS) no Fluxo Sanguíneo Gástrico com ou sem o pré-

tratamento com inibidor da síntese de H2S (PAG). 

 

 

 

 

 

Ratos Wistar pré-tratados ou não com PAG (50mg/kg i.p.) foram submetidos à laparotomia mediana 
para exposição do estômago a uma plataforma de acrílico e fixado com alfinetes sobre esta mesma 
plataforma, onde foi colocado sobre a mucosa gástrica um cilindro de acrílico, permitindo o banho da 
mucosa gástrica com soluções de NPS (50mg/ml) ou solução tampão (PBS 5% pH 7,4). A partir dos 
dados obtidos, as respostas de FSG foram analisadas como variação sobre o fluxo sanguíneo basal 
obtido nos 5 minutos iniciais. Os resultados foram expressos em porcentagem (%) de FSG em relação 
ao basal (100%), pela média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparados 
ao grupo tratado apenas com PBS. (#) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com NPS, ANOVA, 
seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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Figura 14. Efeito do doador de H2S (NaHS) no Fluxo Sanguíneo Gástrico com ou sem o pré-

tratamento com inibidor da síntese de NO (L-Name). 

 

 

 

 

Ratos Wistar pré-tratados ou não com L-Name (3mg/kg i.p.) foram submetidos à laparotomia mediana 
para exposição do estômago a uma plataforma de acrílico e fixado com alfinetes sobre esta mesma 
plataforma, onde foi colocado sobre a mucosa gástrica um cilindro de acrílico, permitindo o banho da 
mucosa gástrica com soluções de NaHS (30 µmol/ml) ou solução tampão (PBS 5% pH 7,4).A partir dos 
dados obtidos, as respostas de FSG foram analisadas como variação sobre o fluxo sanguíneo basal 
obtido nos 5 minutos iniciais. Os resultados foram expressos em porcentagem (%) de FSG em relação 
ao basal (100%), pela média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparados 
ao grupo tratado apenas com PBS. (#) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com NaHS, 
ANOVA, seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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4.4. Defesa da mucosa gástrica  

 

4.4.1. Efeito protetor e inter-relação dos doadores de NO e H2S na defesa da 

mucosa gástrica contra a lesão induzida por etanol em camundongos. 

 

Na figura 15, observa-se que os animais tratados com etanol apresentaram 

lesões macroscópicas na mucosa gástrica, e que o tratamento com NPS (Painel A), 

com NaHS (Painel B) ou com  reagente de Lawesson, (Painel C) reduziram, 

significativamente, as lesões macroscópicas causadas por etanol 50% na mucosa 

gástrica. O pré-tratamento com PAG reverteu a proteção do NPS, de maneira 

semelhante o pré tratamento com o L-Name reverteu a proteção do NaHS. Por outro 

lado, não foi observada esta reversão da proteção do reagente de Lawesson com o 

pré- tratamento com L-Name. 

 

4.4.2. Determinação dos níveis de glutationa (GSH) no tecido gástrico de 

camundongos tratados com doadores de NO (NPS) e H2S (NaHS) expostos ou 

não a inibidores (PAG ou L-Name) no curso da lesão gástrica induzida por 

etanol. 

 

A determinação dos grupos sulfidrílicos não protéicos no tecido gástrico de 

camundongos mostrou que a administração de etanol diminuiu de forma significativa 

(p<0,05) o nível gástrico de glutationa reduzida quando comparado com o grupo 

controle (Salina). O tratamento dos animais com NPS (Painel A) e NaHS (Painel B) 

aumentou os níveis de glutationa até os valores semelhantes aos normais (figura 16). 

O pré-tratamento com PAG ou com L-Name reverteu o efeitos protetor do NPS e do 

NaHS, respectivamente.  

 

4.4.3. Determinação da concentração de malondialdeído (MDA) no tecido 

gástrico de camundongos tratados com doadores de NO (NPS) e H2S (NaHS) 

expostos ou não a inibidores (PAG ou L-Name)  no curso da lesão gástrica 

induzida por etanol. 

 

Na figura 17 podemos observar que a administração de etanol 50% 

provocou um aumento significativo nos níveis de MDA no tecido gástrico quando 



 
 

comparado ao grupo controle (apenas salina), Entretanto, quando os animais foram 

tratados com NPS (Painel A) ou NaHS (Painel B), observa-se uma redução 

significativa dos níveis gástricos de MDA quando comparado ao grupo recebeu 

somente etanol 50%. O pré-tratamento com PAG ou com L-Name reverteu o efeitos 

protetor do NPS e do NaHS, respectivamente. 

 

4.4.4. Avaliação histopatológica da mucosa gástrica de camundongos tratados 

com doadores de NO (NPS) e H2S (NaHS) na lesão por etanol. 

 

Na tabela 1 e figura 18 (painel B), observa-se que a administração de etanol 

50% provocou graves lesões microscópicas, caracterizadas por hemorragia, edema e 

perda de células epiteliais quando comparadas a microscopia de mucosa gástrica de 

animais controle (Figura 18, Painel A). Entretanto, o tratamento dos animais com 

doadores de NPS (Figura 18, Painel C) ou NaHS (Figura 18, Painel E) diminuíram de 

forma significativa esses danos microscópicos provocados pelo etanol. O pré-

tratamento com os PAG (Figura 18, Painel D) ou com L-Name (Figura 18, Painel F) 

reverteram significativamente à proteção observada com NPS e NaHS nesta ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 15.  Efeito protetor e inter-relação dos doadores de NO e de H2S na defesa da mucosa 

gástrica contra a lesão induzida por etanol em camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram pré-tratados, por gavagem, com salina (0,5 ml/25g v.o.), DL- propargilglicina (PAG) 
(50 mg/kg v.o.), ou L-Name (3 mg/kg i.p.), após 30 min foram administrados os seguintes doadores em 
seus devidos grupos, NPS (10 mg/kg v.o.) ou NaHS (150 µmol/kg v.o.) e 30 minutos depois foi 
administrado etanol 50% (0,5 ml 25g-1, v.o). O índice de lesão gástrica foi determinado 1 hora após a 
administração de etanol. Os resultados estão expressospela média ± EPM de pelo menos 6 animais 
por grupo. (*) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com etanol; (#) p<0,05 quando comparado 
ao grupo tratado com NPS (Painel A), NaHS (Painel B) e LAW ( Painel C) ANOVA, seguido pelo teste 
de Newman-Keuls. 
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Figura 16. Efeito protetor do NO e do H2S sobre os níveis de glutationa presentes no tecido 

gástrico de camundongos expostos ou não aos inibidores PAG e L-Name, contra a lesão 

induzida por etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram tratados, por gavagem, com NPS sozinho ou com PAG (painel A) e NaHS sozinho 
ou com L-Name (painel B) 30 minutos antes da administração de etanol 50%.O grupo controle recebeu 
somente salina. A administração de etanol diminuiu de forma significativa o nível gástrico de glutationa 
reduzida. NPS e NaHS reverteram esse efeito do etanol e a presença dos inibidores mostraram 
resultados semelhantes ao tratamento somente com etanol. Os resultados estão expressos pela média 
± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado ou grupo do etanol sozinho; 
(#) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com NPS ou NaHS. ANOVA, seguido pelo teste de 
Newman-Keuls. 
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Figura 17. Efeito protetor do NO e do H2S sobre a concentração de MDA no tecido gástrico de 

camundongos expostos ou não aos inibidores PAG e L-Name contra a lesão induzida por 

etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram tratados, por gavagem, com NPS sozinho ou com PAG (painel A), NaHS sozinho ou 
com L-Name (painel B) 30 minutos antes da administração de etanol 50% (0,5 ml/25g, v.o). O grupo 
controle recebeu somente salina. A administração de etanol aumentou de forma significativa o nível 
gástrico de MDA. Doadores de NO e H2S reverteram esse efeito do etanol e a presença dos inibidores 
mostraram resultados semelhantes ao tratamento somente com etanol. Os resultados estão expressos 
pela média ± EPM de pelo menos 6 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado ao grupo do 
etanol sozinho; (#) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com NPS ou NaHS .ANOVA, seguido 
pelo teste de Newman-Keuls. 
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Figura 18. Fotomicrografias da mucosa gástrica de camundongos (20x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo controle (salina, painel A); efeito do etanol 50% na mucosa gástrica, mostrando lesão na região 
superficial glandular gástrica com perda de células epiteliais, edema e intensa hemorragia (painel B); 
Tratamento com NPS 10 mg/kg (Painel C) e NaHS 150 μmol/kg (painel E) mostrando uma diminuição 
nos efeitos microscópicos provocados pelo etanol; O pré-tratamento com PAG (painel D) e L-Name 
(Painel F) abole os efeitos gastroprotetores do NPS e NaHS respectivamente. 

E F 

A B 

C D 



 
 

Tabela 1. Efeito dos doadores de NO (NPS) e H2S (NaHS e reagente de Lawesson), expostos ou 

não com DL-propargilglicina (PAG) e L-Name na lesão gástrica microscópica induzida por 

etanol 50%. 

 

Valores denotam mediana com mínimo e máximo, respectivamente. *P<0.05, quando comparado ao 
grupo Etanol; #p<0.05, quando comparado ao grupo do Etanol +NPS ou Etanol + NaHS. Teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Dunn´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Experimental 

Parâmetros avaliados 

Hemorragia 

(escore 0-

4) 

Edema 

(escore 0-

4) 

Perda de 

células 

(escore 0-

3) 

Infiltrado 

celular 

(escore 0-3) 

Salina 0 0 (0-1) 1 (0-1) 0 (0-1) 

Etanol 4 (3-4) 2 (2-3) 3 (2-3) 1 (0-1) 

NPS +Etanol 0** 0 (0-1)* 1(0-2)* 0 (0-1) 

PAG + NPS + Etanol 0 (0-1) 1 (0-3) 2 (1-3) 1 (1-2) 

NaHS + Etanol 0* 0 (0-1)* 1 (0-2)* 0 

L-Name + NaHS + 

Etanol 

3 (2-4) # 3 (2-3)# 2 (1-3) 0 



 
 

 

4.5. Avaliação da motilidade gástrica  

 

4.5.1. Doador de NO (NPS) e sua inter-relação com o H2S no relaxamento 

gástrico de fundo e piloro de camundongos in vitro. 

 

Observa-se na figura 19, que NPS promoveu um relaxamento em relação 

à contração do KCl 80 mM no piloro (Painel A) a partir da incubação de 0,3 µM (11,7%) 

e se mostrou crescente com a adição de doses maiores 1µM (18,7%), 3µM (22,3%), 

10µM (25,5%), 30µM (28,7%) e 100µM (31,7%). E a pré-incubação com PAG (1mM) 

diminuiu significativamente este relaxamento a partir da dose de 1µM (6,8%).  

No fundo gástrico (Figura 19, painel B) podemos observar que o NPS 

promoveu um relaxamento em relação à contração do KCl 80 mM a partir da 

incubação de 0,3 µM (45,1%) e se mostrou crescente com a adição de doses maiores 

1µM (51,3%), 3µM (56%), 10µM (57,7%), 30µM (61,7%) e 100µM (66,8%). E a pré-

incubação com PAG (1mM) diminuiu, mas não significativamente, o relaxamento do 

NPS com os seguintes resultados 0,3 µM (27,2%),1µM (36,2%), 3µM (38,6%), 10µM 

(40,8%), 30µM (43,7%) e 100µM (46,59%). 

 

4.5.2. Doador de H2S (NaHS) e sua inter-relação com o NO no relaxamento do 

fundo e piloro de camundongos in vitro. 

 

Observa-se na figura 20 que NaHS promoveu um relaxamento em relação 

à contração do KCl 80 mM no piloro (Painel A) a partir da incubação de 10 µM (7,2%) 

e se mostrou crescente com a adição de doses maiores 30µM (10,2%), 100µM 

(13,4%), 300µM (18,8%) e1000µM (24,5%). E a pré-incubação do inibidor da síntese 

de NOS (L-Name 300µM) diminuiu significativamente este relaxamento a partir da 

concentração de 100µM (4,2%).  

No fundo gástrico (Figura 20, painel B) podemos observar que o NaHS 

promoveu um relaxamento em relação à contração do KCl 80 mM a partir da 

incubação de 10 µM (6,3%) e se mostrou crescente com a adição de doses maiores 

30µM (11,7%), 100µM (13,3%), 300µM (13,9%) e 1000µM (15,3%). E a pré-incubação 

do inibidor da síntese de NOS (L-Name 300µM) diminuiu, mas não significativamente, 



 
 

o relaxamento do NAHS com os seguintes resultados 10 µM (3,6%), 30µM (5,1%), 

100µM (5,9%), 300µM (7,0%) e 1000µM (8,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 19. Efeito do NPS no relaxamento do piloro e fundo gástrico em camundongos na 

presença ou não do inibidor da síntese de H2S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a retirada do piloro (Painel A) e tiras longitudinais do fundo do estômago (Painel B) de 
camundongos, o tecido foi montado em uma câmara muscular contendo solução fisiológica. Como 
grupo controle utilizou-se inicialmente uma solução contraturante de KCl (contração correspondente a 
100%). Após lavagem o NPS foi adicionado cumulativamente (0,3-100µM) com ou sem a pré-incubação 
de PAG (1mM). Os resultados estão expressos pela média ± EPM de pelo menos 4 animais por grupo. 
(*) p<0,05 quando comparado ao grupo pré-incubado apenas com Tyrode. ANOVA, seguido pelo teste 
de Bonferroni. 
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Figura 20. Efeito do NaHS (doador de H2S) no relaxamento do piloro e fundo gástrico em 

camundongos na presença ou não de inibidor da síntese de NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a retirada do piloro (Painel A) e tiras longitudinais do fundo do estômago (Painel B) de 
camundongos, o tecido foi montado em uma câmara muscular contendo solução fisiológica. Como 
grupo controle utilizou-se inicialmente uma solução contraturante de KCl (contração correspondente a 
100%). Após lavagem o NaHS foi adicionado cumulativamente (10-1000µM) com ou sem a pré-
incubação de L-Name (300µM). Os resultados estão expressos pela média ± EPM de pelo menos 4 
animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado ao grupo pré-incubado apenas com Tyrode. ANOVA, 
seguido pelo teste de Bonferroni. 
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4.5.3. Retardo do esvaziamento gástrico provocado por doador de NO e efeito 

do bloqueio da síntese de H2S. 

 

Na figura 21, painel A, observa-se um aumento significativo da retenção 

gástrica (62,2%) em camundongos que receberam NPS (10mg/kg v.o.) quando 

comparados aos animais que receberam apenas solução salina (Controle) (19,1%) e 

uma reversão significativa deste aumento quando os animais são submetidos a pré-

tratamento com PAG (45,5%).  

 

4.5.4. Aceleração do esvaziamento gástrico provocado por doador de H2S e 

efeito do bloqueio da síntese de NO. 

 

Na figura 22, painel A, observa-se uma diminuição significativa da 

porcentagem de retenção gástrica (20,6%) em camundongos que receberam NaHS 

quando comparados aos animais que receberam apenas solução salina (Controle) 

(29,3%) e uma reversão significativa desta diminuição quando os animais são 

submetidos a pré-tratamento com L-Name (31,1%).  

 

 



 
 

Figura 21. DL- Propargilglicina (PAG) inibe o efeito do NPS no retardo do esvaziamento 

gástrico em camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente os animais foram pré-tratados com PAG ou salina, após 30 minutos os animais foram 
tratados com NPS ou saina. Trinta minutos depois, os animais receberam uma refeição teste contendo 
um marcador não absorvível (vermelho de fenol, v.o). E após 20 minutos, os animais foram sacrificados 
e a avaliação do esvaziamento gástrico foi realizada por espectrofotometria. Os resultados estão 
expressos pela média ± EPM de pelo menos 5 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado com 
o  grupo tratado apenas com salina; (#) p<0,05 quando comparado ao grupo tratado com NPS. ANOVA, 
seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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Figura 22. L-Name inibe o efeito do doador de H2S (NaHS) na aceleração do esvaziamento 

gástrico em camundongos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente os animais foram pré-tratados com L-Name. Após 30 minutos, os animais foram tratados 
com NaHS (150 μmol/kg v.o.).Trinta minutos depois, os animais receberam uma refeição teste 
contendo um marcador não absorvível (vermelho de fenol, v.o). E após 20 minutos, os animais foram 
sacrificados e a avaliação do esvaziamento gástrico foi realizada por espectrofotometria. Os resultados 
estão expressos pela média ± EPM de pelo menos 5 animais por grupo. (*) p<0,05 quando comparado 
ou grupo tratado apenas com salina; (#) p<0,05 quando comparado ao grupotratado com NaHS. 
ANOVA, seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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Tabela 2. Resumo dos efeitos dos doadores gasosos e possíveis interações entre NO/H2S nas 

diversas funções gástricas. 

Função Gástrica Doador de NO Doador de H2S 

Expressão enzimática 

por 

Imunofluorescência 

NPS aumenta a 

expressão de CSE 

no epitélio gástrico, 

submucosa e 

camada muscular 

NaHS aumenta a 

expressão de eNOS 

nas células epiteliais 

(parietais), em vaso 

sanguíneo da 

submucosa e na 

camada muscular 

Secreção Ácida NPS não altera 

volume secretório e 

acidez 

NaHS altera volume 

secretório mas não 

altera acidez 

Law não altera 

volume secretório e 

acidez 

Secreção de Muco NPS aumenta 

secreção de muco e 

o PAG reverte 

Law aumenta 

secreção de muco e 

L-Name não reverte 

Fluxo sanguíneo 

Gástrico 

NPS aumenta o FSG 

e o PAG reverte 

NaHs aumenta FSG 

e L-Name reverte 

Defesa contra lesão 

por etanol 

(macroscopia) 

NPS protege e Pag 

reverte 

NaHS protege e L-

Name reverte 

Law protege e L- 

Name não reverte 

Microscopia NPS protege e Pag 

reverte 

NaHS protege e 

L-Name reverte 

GSH NPS aumenta e PAG 

diminui 

NaHS aumenta e 

L-Name diminui 

MDA NPS diminui e Pag 

aumenta 

NaHS diminui e 

L-Name não reverte 

Contratilidade 

piloro 

NPS relaxa e PAG 

reverte 

Relaxa menos e 

L-Name reverte 

Contratilidade 

fundo 

NPS relaxa muito e 

PAG não reverte 

Relaxa pouco e 

L-Name não reverte 

Esvaziamento 

Gástrico 

NPS retarda o EG e 

Pag reverte 

NaHS acelera o EG e 

L-Name reverte 

 

 



 
 

5. DISCUSSÃO 

 

Visando estudar a relação entre NO/H2S nas funções gástricas, este estudo 

avaliou o efeito de doadores de NO e de H2S, na ausência ou presença de inibidores 

da síntese de H2S e de NO, respectivamente, sobre a secreção, defesa da mucosa e 

motilidade gástrica. Esta relação foi inicialmente demonstrada pelo aumento da 

expressão enzimática de CSE, mas não CBS, no tecido gástrico de animais tratados 

com doadores de NO, e pelo aumento da expressão de NOSe após o tratamento com 

doador de H2S. Diferente da secreção de ácido, onde não observamos alterações 

significativas de acidez nos tratamentos com os doadores, na secreção de muco foi 

observado um aumento significante da sua produção pelos doadores tanto de NO 

como de H2S, sendo que apenas o efeito do doador de NO foi revertido pela inibição 

da síntese de H2S. Tanto no efeito sobre a microcirculação gástrica como na defesa 

da mucosa contra a lesão por etanol, os doadores de NO e H2S apresentaram efeitos 

e estes foram revertidos pelo tratamento com inibidores da síntese de H2S e NO 

respectivamente. Na avaliação da motilidade gástrica, o tratamento com doador de 

NO retardou o esvaziamento gástrico e causou um relaxamento no fundo gástrico e 

no piloro, sendo estes efeitos revertidos pela inibição da síntese de H2S. Por outro 

lado, o tratamento com doador de H2S apesar de ter causado um relaxamento no 

piloro e no fundo gástrico levou a um aceleramento do esvaziamento gástrico que foi 

revertido pela inibição da síntese de NO. Assim, podemos inferir que existe uma 

relação entre NO e H2S no controle das funções gástricas. Este conhecimento, além 

de possibilitar a melhor compreensão no tema, pode ser a base para o 

desenvolvimento de novos fármacos para o combate de doenças digestivas. 

As funções e vias de NO e H2S estão intimamente relacionadas, tanto 

fisiologicamente quanto patologicamente. Ambos os gases NO e H2S são produzidos 

enzimaticamente por três enzimas NOSn / NOSi / NOSe para NO e CSE/CBS/3-MST 

para H2S. Neste estudo foi demonstrado a expressão de NOSe e de CSE/CBS no 

tecido gástrico normal. Estudos anteriores já haviam demonstrado que tanto o NOSe  

como a CSE estão expressas fisiologicamente na mucosa gástrica de ratos (KATO et 

al. 2009, FIORUCCI, 2006; ISHII, 2004). Diferentes do NO, onde todas as enzimas 

parecem serem importantes no estômago, a CSE é a principal enzima envolvida na 

sua produção gástrica de H2S (FIORUCCI et al., 2005). Na literatura, existe também 

evidencias de co- expressão fisiológicas das enzimas NOSe/NOSn, CSE/CBS no 



 
 

musculo liso do antro gástrico de camundongos (HUANG et al. 2013). A presença das 

enzimas envolvidas na síntese de NO e H2S, sugerem que deva existir um papel para 

estes mediadores no estômago, podendo existir também uma interação entre eles. 

Evidências recentes sugerem que possa existir a interação NO/H2S através 

dos seus sistemas enzimáticos. Os resultados deste estudo evidenciaram que a 

expressão enzimática de CSE, mas não CBS, foi aumentada após tratamento com um 

doador de NO, o NPS. O que se sugere que o tratamento com doador de NO pode 

aumentar a síntese de H2S. Apesar de não existir dados que mostrem esta interação 

da expressão enzimática no tecido gástrico, Shi et al. mostrou que a L-arginina 

aumentou a expressão de CSE RNAm no tecido do pulmão, bem como a atividade de 

CSE no tecido pulmonar. Por outro lado, Eto e Kimura demonstraram que NPS 

aplicado em suspensões de células do cérebro de ratos aumenta a atividade de CBS, 

dado não confirmado pelo nosso estudo no tecido gástrico (ETO & KIMURA 2002). 

Ademais, este trabalho também mostrou que o NaHS promoveu aumento da 

expressão de eNOS no tecido gástrico, tanto na célula epitelial, como na muscular da 

mucosa, na submucosa e em vasos sanguíneos. A literatura sugere que o H2S 

estimula a fosforilação de NOSe aumentando a produção de NO em células 

endoteliais e tecidos vasculares e contribui para a angiogênese induzida por H2S 

(ALTAANY et al. 2013). Assim, podemos sugerir que pelo menos em parte a relação 

entre NO/H2S no estômago depende de um aumento na expressão de CSE e NOSe, 

respectivamente. Entretanto, ainda não foi totalmente definido qual seria a interação 

funcional destes dois sistemas no estômago. 

Uma das principais funções fisiológicas do estômago é a produção de ácido 

clorídrico. Neste estudo, não foi observado variações na secreção ácida gástrica após 

o tratamento com doadores de NO ou H2S, sozinhos ou associados a inibidores de 

CSE e NOS, respectivamente. Em relação ao volume da secreção gástrica, houve um 

diminuição após o tratamento com NaHS, que não foi revertido com o pre- tratamento 

com L-Name. Os resultados deste estudo diferem da literatura, pois Esplugues et al. 

mostrou que L-Arginina provoca inibição aguda da secreção ácida induzida por 

pentagastrina e esta inibição está envolvida com a síntese de NO (ESPLUGUES et al. 

1994), e MARD et al. mostraram que doadores de H2S diminuíram a secreção gástrica 

induzida por distensão, sendo este efeito revertido pelo tratamento com L- Name 

(MARD, S. A. et al. 2014). Uma possível explicação para esta diferença se deve aos 

resultados deste estudo terem sido obtidos somente na secreção basal e não 



 
 

estimulada. Assim, existe a possibilidade dos mediadores NO e H2S estarem na 

envolvidos na regulação da secreção ácida estimulada, mas não basal.  

A produção de muco proporciona uma barreira física para as bactérias, 

reduzindo, assim a aderência bacteriana ao epitélio e invasão da mucosa. O muco 

também atua como lubrificante para reduzir a abrasão física da mucosa e participa na 

proteção da mucosa contra danos induzidos por ácido ou outras toxinas luminais. 

Neste trabalho, o tratamento com doadores de NO e H2S aumentaram a produção de 

muco, medido pela quantidade de corante Alcianblue ligado a mucina do estômago. 

Estes dados estão de acordo com a literatura. Brown et al. mostraram que o NO é um 

importante regulador da secreção de muco no estômago e que seus efeitos são 

produzidos através da estimulação da adenilato ciclase na célula epitelial (BROWN et 

al. 1993). Price et al. demonstraram que NO medeia o aumento da liberação de muco 

gástrico após a estimulação com carbacol, sendo o NO produzido dentro da célula 

epitelial, em resposta a ativação de receptores colinérgicos, desencadeando a 

produção de muco nestas células (PRICE et al. 1994). Magierowski et al. mostraram 

que a administração de H2S resultou em um aumento da secreção de muco e 

bicarbonato exercendo um efeito protetor, na mucosa duodenal contra o dano induzido 

pelo ácido gástrico (MAGIEROWSKI et al. 2013). Apesar de estar definido um papel 

do NO e do H2S com estimuladores da secreção de muco pelo estômago, a literatura 

carece de estudos mostrando a interação entres estes dois mediadores nesta função 

gástrica.   

O presente estudou mostrou que a inibição da CSE pelo PAG, reverteu o 

aumento da produção de muco induzido por doador de NO (NPS), sugerindo que 

existe uma dependência do efeito do NO sobre a secreção de muco pelo H2S. 

Corroborando está hipótese, os resultados de imunofluorescência mostraram uma 

marcação aumentada de NOSe nas células epiteliais gástricas após o tratamento com 

doador de H2S. Por outro lado, a inibição da síntese de NO pelo L-Name não alterou 

o aumento da produção de muco induzida por doador de H2S (reagente de Lawesson). 

Já está bem definido que a produção de muco está relacionado com a produção de 

HCO3
-, estando a literatura nos últimos anos interessada no estudo da secreção de 

HCO3
-, bem como o papel do NO e do H2S neste evento. Takeuchi, et al observaram 

que a secreção de HCO3
- induzida por ácido na mucosa do duodeno associa-se com 

a liberação de PGE2 e de NO, sendo este aumento bloqueado pela inibição tanto da 



 
 

CSE (PAG) como da NOS (L-Name) (TAKEUCHI, et al. 2012). Neste estudo, não foi 

avaliado a secreção de HCO3
-. 

A elevação do fluxo sanguíneo gástrico é essencial para limitar os danos 

induzidos pela difusão de ácido ou toxinas para a mucosa gástrica, e facilitar a 

reparação celular (WALLACE & GRANGER, 1996). Ambos os gases, NO e H2S, são 

sintetizados em vasos sanguíneos endogenicamente (PALMER et al.,1988; ZHAO et 

al., 2001, 2003) e neste estudo foi mostrado que tanto o  doador exógeno de NO, o 

NPS, como o doador exógeno de H2S, o NaHS, aumentam o fluxo sanguíneo gástrico. 

O NO é um importante mediador do tônus vascular no trato gastrointestinal, assim 

como em outras partes do corpo. Estudos têm mostrado a importância do NO na 

regulação do fluxo sanguíneo gástrico principalmente através da utilização de 

inibidores de NOS (RAIMURA et al. 2013). Além disso, a inibição da síntese de NO 

resulta em supressão da resposta microvascular gástrica levando a um aumento na 

susceptibilidade a danos no estômago (HOLZER et al. 1990). SANTOS et al. 

mostraram que o sildenafil amplifica os efeitos do NO endógeno, impedindo a lesão 

gástrica induzida por indometacina através da manutenção do fluxo sanguíneo 

gástrico (SANTOS et al. 2005). O H2S também possui papel vasodilatador (ZHAO et 

al., 2001). Liu et al. demonstrou que ACS14, um derivado da aspirina liberador de H2S, 

protege a mucosa gástrica contra lesões induzidas por aspirina via inibição do 

estresse oxidativo e por aumentar o fluxo sanguíneo gástrico (LIU et al. 2012). Neste 

estudo foi demonstrado também que a inibição da CSE pelo pré-tratamento com PAG 

e a inibição da NOS pelo tratamento com L-Name reverteram o aumento do fluxo 

sanguíneo gástrico provocado pelos doadores de NO e de H2S, respectivamente. 

Baseado nestes dados, pode- se inferir que é importante a presença do H2S no efeito 

vasodilatador do NO na microcirculação gástrica, bem como que a vasodilatação do 

H2S necessita também da liberação do NO. Estudos em outros sistemas observaram 

que a L- arginina atenua pressão arterial pulmonar, aumentando a expressão de CSE 

no RNAm do tecido do pulmão, bem como a atividade de CSE em tecido pulmonar 

(SHI et al. 2006). Como já descrito antes, a expressão de NOSe por 

imunofluorescência encontra-se aumentada nos vasos presentes no tecido gástrico 

de animais tratados com  NaHS (Figura 5). Adicionalmente, tem sido proposto que o 

NO é, provavelmente, um regulador fisiológico da produção de H2S no sistema 

cardiovascular (ŁOWICKA et al. 2007). Como a vasodilatação da microcirculação 



 
 

gástrica é um dos fatores envolvidos na defesa da mucosa, nos pareceu interessante 

avaliar também qual seria a relação NO/H2S na defesa da mucosa gástrica. 

A fim de estudar a efeito de doadores de NO e de H2S e a interação entre 

eles sobre a defesa da mucosa gástrica, foi utilizado o modelo de lesão por etanol, um 

dos principais modos de avaliar a lesão gástrica experimentalmente. Este modelo de 

injúria gástrica provoca as lesões por solubilização do muco protetor e desta forma a 

mucosa fica indefesa à ação hidrolítica e proteolítica do ácido clorídrico e da pepsina, 

respectivamente. O contato com o etanol também leva ao aumento da secreção ácida 

e alteração da rede vascular local, por rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam 

a mucosa gástrica (OATES; HAKKINEN,1988), desencadeando uma vasoconstricção 

associado a um aumento da produção de radicais livres. Este trabalho mostrou que 

tanto os doadores de NO como de H2S têm um efeito protetor na mucosa gástrica 

contra a lesão por etanol. Estes resultados estão de acordo com a literatura, que 

demonstrou que o pré-tratamento com o sildenafil protegeu a mucosa gástrica contra 

o efeito agressivo tanto da indometacina, como do etanol através do aumento da 

produção de NO e inibição da peroxidação lipídica (SANTOS et al. 2005; MEDEIROS  

et al. 2008; MOUSTAFA et al. 2013). Foi demonstrado também que os doadores de 

H2S, NaHS e reagente de Lawesson, protegeram a mucosa gástrica contra danos 

induzidos por AINEs e por etanol (FIORUCCI et al. 2005; MEDEIROS et al. 2009). Os 

resultados deste estudo também mostraram que a inibição da síntese de H2S pelo 

PAG reverteu à proteção gástrica do doador de NO (NPS) na lesão por etanol. Apesar 

de interessante, não encontramos na literatura outros estudos avaliando o papel do 

H2S sobre o efeito protetor do NO no estômago. Adicionalmente, o estudo mostrou 

que a inibição da síntese de NO pelo L-Name reverteu o efeito protetor do NaHS, mas 

não do reagente de Lawenson. De maneira contraditória a literatura geral, Chávez-

Piña et al. mostraram a inibição endógena da síntese de H2S por PAG exibe um efeito 

gastroprotetor na injúria gástrica induzida por etanol em ratos, enquanto a admistração 

exógena de H2S reverte este efeito. E esta proteção não há participação de NO 

(CHÁVEZ-PIÑA et al. 2009). Os danos gástricos causados por etanol podem ser 

devido ao aumento de radicais livres e peroxidação lipídica (ALVAREZ-SUAREZ et 

al., 2011; MUTOH et al., 1990), dados que corroboram com os resultados obtidos 

neste estudo onde o etanol provocou uma diminuição dos grupos sulfidrilas (GSH) e 

um aumento da malonildialdeído (MDA). Os doadores NPS e NaHS protegeram o 

tecido gástrico mantendo os níveis de GSH e MDA semelhante aos níveis basais. O 



 
 

pré-tratamento com inibidor da síntese de H2S, PAG, reverteu à proteção do NPS por 

diminuir os níveis de GSH e aumentar os níveis de MDA semelhante ao etanol. Já o 

pré-tratamento com inibidor da síntese de NO, L-Name, reverteu somente os níveis 

de GSH, mas não de MDA. Uma das possíveis explicações sobre este dado seria que 

ao aumentar o fluxo sanguíneo gástrico, tanto os doadores de NO como de H2S, 

levaria a uma diminuição da formação de radicais livres derivados de oxigênio. Outra 

seria que ao aumentar o muco, estes doadores também diminuiriam o efeito do etanol 

sobre a mucosa gástrica. Baseado no exposto, o trabalho propõe que sinergia entre o 

NO e H2S leva a um aumento na capacidade de defesa da mucosa gástrica por uma 

diminuição do stress oxidativo, aumento da produção de muco e do fluxo sanguíneo 

gástrico. 

A motilidade gástrica é a atividade muscular do tubo digestivo coordenada 

por movimentos peristálticos regulados pelo plexo mioentérico para modular a 

contração da parede muscular, tanto a frequência como a intensidade da contração. 

No presente estudo, ao analisar a motilidade gástrica foram observados parâmetros 

como contratilidade espontânea do piloro, do fundo gástrico e o esvaziamento gástrico 

de líquidos. Na contratilidade espontânea do piloro, o NPS mostrou um relaxamento 

do esfíncter sobre condições basais.  A literatura mostra que a liberação endógena de 

NO causa uma inibição do tônus do piloro de ratos (WILLIS et al. 1996) e exerce um 

papel importante no relaxamento NANC (TOMITA et al. 1999; ISHIGUCHI et al. 2000).  

O doador de H2S, NaHS, também demonstrou um relaxamento no piloro sendo este 

dado também demonstrado por Medeiros et al. (MEDEIROS et al. 2009).  A pre-

incubação com o inibidor PAG inibiu o relaxamento induzido por NPS, mostrando a 

importância da presença do H2S no efeito do doador de NO sobre a contração 

espontânea de piloro. O L-Name, inibidor de NOS, quando pré-incubado também se 

mostrou importante para a inibição do relaxamento induzido por NaHS, em outras 

palavras, a presença do NO tem papel importante sobre o relaxamento do piloro por 

H2S. Na contratilidade espontânea de fundo gástrico o NPS provocou relaxamento o 

que já foi demonstrado anteriormente em estudos de De Man et al. que mostrou o 

doador de NO provocando um relaxamento em fundo gástrico sendo este  revertido 

por ODQ, um bloqueador de GMPc (DE MAN et al. 2007). O NaHS também causou 

um relaxamento no fundo gástrico, sendo este efeito demonstrado de forma menos 

intensa que o NPS, já que estes efeitos parecem depender da dose utilizada. A 

literatura mostra o efeito relaxante de NaHS na atividade contrátil de fundo gástrico 



 
 

pré-contraído por prostaglandina (PGF2α) (DHAESE & LEFEBVRE, 2009). A pré-

incubação com PAG não conseguiu inibir significativamente o relaxamento causado 

por NPS na atividade contrátil espontânea de fundo gástrico, o que se pode sugerir 

que o efeito relaxante de doador de NO no fundo gástrico não depende da presença 

de H2S. Do mesmo modo, a pré-incubação com L-Name também não conseguiu inibir 

o efeito relaxante do NaHS na atividade contrátil espontânea de fundo gástrico efeito 

já demonstrado na literatura onde o L-Name não influencia no relaxamento do NaHS 

no fundo gástrico pré-contraído por PGF2α (DHAESE & LEFEBVRE, 2009). 

 

O esvaziamento gástrico depende da atividade muscular exercida no 

estômago e esta pode ser influenciada ou não pela produção endógena desses gases. 

O tratamento com NPS demonstrou um aumento na retenção gástrica causando um 

retardo no esvaziamento gástrico o que pode corroborar com o dado mostrado por De 

Rosalmeida et al. onde o Sildenafil provoca um retardo no esvaziamento gástrico e 

trânsito intestinal de líquidos em ratos acordados (DE ROSALMEIDA et al. 2003). 

Entretanto, o tratamento com NaHS, provocou uma aceleração no esvaziamento 

gástrico de líquidos dado já demonstrado por Medeiros et al. (MEDEIROS et al. 2009). 

O pré-tratamento com PAG reverte parcialmente o retardo no esvaziamento gástrico 

provocado por NPS o que demonstra a importância do H2S no efeito do NO. E o pré-

tratamento com L-Name reverteu completamente a aceleração do esvaziamento 

gástrico provocado por NaHS. Neste estudo, o doador de NO, NPS, provocou um alto 

grau de relaxamento no fundo gástrico o que parece ter relação com o aumento de 

retenção de líquidos observado no tratamento com o mesmo. Dados encontrados na 

literatura demonstram que o NO endógeno a partir da administração de L-Arginina 

provoca um retardo no esvaziamento gástrico e relaxamento no antro (KONTUREK et 

al. 1995; 1999). Sobre o efeito do H2S, estudos sugerem que este desempenha um 

papel importante na regulação da motilidade do músculo liso gastrointestinal em 

mamíferos (ZHAO et al. 2009). E o presente estudo mostrou que o doador de H2S, 

NaHS, provocou relaxamento no fundo gástrico e principalmente no piloro 

favorecendo o aceleramento no esvaziamento gástrico. Medeiros et al. demonstraram 

que doadores de H2S aceleram o esvaziamento gástrico e induzem um relaxamento 

no piloro por ativação dos canais de K+ATP e receptores TRPV1/neurônios aferentes 

(MEDEIROS et al.  2012). Dados escassos na literatura mostram a influência do NO 

neste efeito do H2S. Porém, Willis et al., mostraram que a inibição da enzima NOS 



 
 

provoca um aumento na motilidade do piloro (Willis et al. 1996) o que parece não ter 

relação com o H2S, mas ser o efeito principal observado, e assim se explicar a 

reversão do efeito do NaHS por L-Name. Outros estudos mostraram que o H2S pode 

causar relaxamento na artéria gástrica via canal de K+
ATP dependente e independente, 

e contração através da inibição das vias do NO e do fator relaxante derivado do 

endotélio exercendo múltiplas funções na regulação da circulação gástrica (KUBO et 

al. 2007; ZHAO et al. 2009) corroborando em parte com resultados apresentados 

neste trabalho. 

Embora a possibilidade de alguma forma de "cross talk" entre NO vascular 

e H2S ter sido sugerido anteriormente (Wang , 2003), a natureza exata de tal interação 

revelou-se difícil de se definir. Este estudo foi realizado com a finalidade de conhecer 

os efeitos dos gases NO e H2S em várias funções gástricas e observar possíveis 

interações e/ou sinergismo nos efeitos por eles provocados. A fim de melhorar o 

entendimento de tais efeitos o esquema a seguir está sendo sugerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 23. Esquema representativo dos efeitos e possíveis interações do NO e H2S nas 

diversas funções gástricas 
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6. CONCLUSÃO 

 

 O doador de NO aumentou a expressão de CSE no tecido 

gástrico de camundongos, mostrando uma relação entre presença de 

NO/síntese de H2S.  

 O doador de H2S aumentou a expressão de NOSe no 

tecido gástrico de camundongos, mostrando também uma relação entre 

presença de H2S/síntese de NO. 

 NO e H2S estão envolvidos na regulação e manutenção de 

várias funções gástricas e os seus efeitos muitas vezes são dependentes 

da presença um do outro podendo mostrar efeito sinérgico e esta sinergia 

entre o NO e H2S leva a um aumento na capacidade de defesa da mucosa 

gástrica por uma diminuição do stress oxidativo, aumento da produção de 

muco e do fluxo sanguíneo gástrico. 

 NO provoca relaxamento no fundo gástrico e no piloro, 

sendo o relaxamento do fundo o que favorece ao retardo no esvaziamento 

gástrico observado no tratamento com doadores de NO. A presença de H2S 

é necessária para tal efeito, porém o relaxamento do fundo gástrico parece 

ser menos dependente de H2S. 

 H2S provoca relaxamento no fundo gástrico e no piloro, 

sendo o relaxamento do piloro o que favorece o aceleramento no 

esvaziamento gástrico observado no tratamento com doadores de H2S. A 

presença do NO é necessária para tal efeito, pois o tratamento com inibidor 

de NO reverte tais efeitos. 
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