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Úlceras gástricas são lesões necrosantes da mucosa gástrica tratadas principalmente
com inibidores da bomba de prótons (IBPs), como o omeprazol. No entanto, o uso
prolongado destes medicamentos está associado a efeitos adversos e a cicatrização
gástrica ineficiente, favorecendo a recorrência da lesão. Desse modo, a procura por
novas alternativas terapêuticas é crescente e necessária. Assim, este trabalho avaliou o
modo de ação pelo qual o monoterpeno geraniol administrado por via oral ou inalatória
acelera o processo de cicatrização gástrica. Para isso, o efeito cicatrizante gástrico do
geraniol foi avaliado em modelo experimental de úlcera gástrica crônica induzida por
ácido acético 80% em ratas. Em sequência, foi realizada a avaliação dos efeitos do
geraniol no estresse oxidativo e no processo inflamatório durante a cicatrização
gástrica. Em paralelo, a análise histológica e histoquímica do sítio da úlcera também
foi realizada para avaliação dos efeitos do geraniol na qualidade da cicatrização e nos
níveis de mucina. Além disso, foi avaliado o efeito do geraniol na redução da
severidade da recorrência da úlcera gástrica crônica induzida por ácido acético 10%
com posterior administração de IL-1β e mensuração de parâmetros inflamatórios. Em
adição, a atividade do geraniol no esvaziamento gástrico, trânsito intestinal e no índice
de evacuação também foi mensurada. E por fim, testes comportamentais para verificar
a influência do tratamento com o monoterpeno na atividade locomotora dos animais,
bem como para acessar efeito tipo ansiolítico do geraniol administrado oralmente ou
por inalação. Em conjunto, os dados revelam que o geraniol possui potencial
cicatrizante gástrico tanto por administração via oral (30 mg/kg), como por inalação (1
mg de geraniol/L de ar/min), duas vezes ao dia, durante sete dias, ambos mediados
pelo aumento dos níveis de mucinas e pelo favorecimento de defesas antioxidantes,
incluindo manutenção dos níveis de GSH e o aumento da atividade de CAT e GST,
bem como a redução nos níveis de MPO. Assim como, independente da via de
administração, o composto minimizou a recorrência da úlcera através de mecanismos
anti-inflamatórios, mediada pela diminuição dos níveis de TNF e IL-6 e também pela
manutenção dos níveis de mucina. Contudo, a administração de geraniol (3, 10 e 30
mg/kg, v.o) não alterou o esvaziamento gástrico, nem demonstrou propriedade
antidiarreica, por outro lado, diminuiu o trânsito intestinal em doses reduzidas (3 e 10
mg/kg, v.o). Além disso, os resultados dos efeitos comportamentais indicam que a

inalação do composto também pode exercer efeito tipo ansiolítico, o qual também pode
colaborar no processo cicatrizante gástrico dado que a ansiedade é reconhecida como
um dos agentes etiológicos das úlceras gástricas. Contudo, mais estudos são
necessários, em especial no que tange a participação dos efeitos tipo ansiolíticos da
inalação de geraniol na melhora da cicatrização gástrica.
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Gastric ulcers are necrotizing lesions that affect the entire surface of the gastric
mucosa. Current treatment consists of the use of proton pump inhibitors (PPIs) from
the parietal cells of the stomach, such as omeprazole. However, prolonged use of
these drugs is associated with adverse effects and inefficient gastric healing, which
can promote the occurrence of lesions. Thus, the search for new therapeutic
alternatives for the purpose of auxiliary treatment of gastric ulcers is increasing and
necessary. This study evaluates the mode of action through which the monoterpene
geraniol, administered orally or inhaled, accelerates the process of gastric healing.
The gastric healing effect of geraniol was evaluated in the experimental model of
chronic gastric ulcer induced by 80% acetic acid in female rats. The effects of
geraniol on oxidative stress and inflammation during gastric healing were then
evaluated. In parallel, a histological and histochemical analysis of the ulcer site was
performed to measure the outcome of geraniol on healing quality and mucin levels.
The effect of geraniol in reducing the severity of recurrence of chronic gastric ulcer
induced by 10% acetic acid with subsequent administration of IL-1β, and MPO
activity, and the levels of some cytokines, were also evaluated. Tests were
performed to assess the activity of geraniol in relation to gastric emptying, intestinal
transit and evacuation index. Finally, behavioral tests were conducted to verify the
influence of treatment with the monoterpene on the locomotor action of animals, to
determine the influence of the anxiolytic effect in the results obtained. In summary,
the data revealed that geraniol has healing potential when administered orally (30
mg/kg) and by inhalation (30 mg/mL), twice daily for seven days, both routes being
mediated by increased mucin levels and favoring antioxidant defenses, including
maintenance of GSH levels and an increase in CAT and GST activity, as well as a
reduction in MPO levels (indicating a reduction in neutrophilic migration at the ulcer
site). Thus, regardless of the route of administration, or compound, it minimized the
occurrence of ulcers through anti-inflammatory mechanisms, measured by the
decrease in TNF and IL-6 levels, and also by the maintenance of mucin levels.
However, administration of geraniol (3, 10 and 30 mg / kg, vo) did not change gastric
emptying, neither did it demonstrate any antidiarrheal property. On the other hand,
it decreased intestinal transit at reduced doses (3 and 10 mg / kg, vo). The results of
the behavioral effects also indicate that inhaling the compound may also exert an
anxiolytic effect, which may also contribute to the gastric healing process, since
anxiety is recognized as one of the etiologic agents of gastric ulcers. Further studies

are needed, especially on the role of the anxiolytic effects of geraniol inhalation in
improving gastric healing.
Keywords: Geraniol. Gastric healing. Recurrence. Inhalation.
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1 INTRODUÇÃO
A úlcera gástrica é uma doença caracterizada por um processo
inflamatório crônico deflagrado na mucosa estomacal e que afeta milhões de
pessoas em todo o mundo com altas taxas de recidiva. Entre os fatores
causadores desta doença destacam-se o desequilíbrio entre os agentes
protetores (a barreira mucosa, a secreção de bicarbonato, a regeneração
celular, a microcirculação e os antioxidantes endógenos) e os agressores
(secreção de ácido gástrico, pepsina e espécies reativas de oxigênio) da
mucosa gástrica (MILOSAVLJEVIĆ et al., 2014). Sendo que tanto o
consumo excessivo de álcool, o tratamento crônico com anti-inflamatórios
não esteroides (AINEs), o estresse e a infecção por Helicobacter pylori,
favorecem esse desequilíbrio e, por conseguinte, a instalação da úlcera
gástrica (SCHMOCKER; LIDOR, 2017).
A utilização de fármacos antissecretores, incluindo os antagonistas dos
receptores de histamina do tipo 2 (ARH2, por exemplo a ranitidina) e os
inibidores da bomba de prótons (IBPs, por exemplo o omeprazol), bem como,
se necessário, a combinação de antibióticos para a erradicação da H. pylori,
constituem o tratamento vigente das úlceras gástricas (FOX; MUNIRAJ,
2016). Apesar de efetivos, o uso prolongado de antissecretores, em especial
os IBPs, estão relacionados a diversos efeitos colaterais e a um processo
gástrico cicatricial defeituoso e, portanto associado à recorrência da úlcera
(YULY et al., 2017). Tais limitações conduzem ao reconhecimento de que a
busca por melhores agentes terapêuticos para o tratamento da úlcera gástrica
são necessários.
O geraniol (3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol) é um monoterpeno álcool
acíclico utilizado como aditivo alimentar em bebidas saborizadas, doces e
sorvetes (JEON; LEE; LEE, 2009), sendo o principal ingrediente no óleo de
rosa e palmeira e também encontrado como um componente ativo no óleo
essencial de algumas plantas como gengibre, lavanda, lima, citronela, nozmoscada, assim como, espécies do gênero Citrus (DE CARVALHO et al.,
2014). Até a presente data, evidências experimentais suportam os efeitos
terapêuticos ou preventivos do geraniol em diferentes tipos de patologias
(CANBEK et al., 2017; CHO et al., 2016; LEI et al., 2018;
VINOTHKUMAR et al., 2012).
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Em contribuição à pluralidade do potencial terapêutico deste composto,
o efeito gastroprotetor do geraniol em modelos experimentais de úlcera aguda
e, portanto, em uma abordagem preventiva foi descrito inicialmente por De
Carvalho e colaboradores (2014).
Em continuidade, nosso grupo de pesquisa descreveu o efeito
cicatrizante gástrico do monoterpeno geraniol no modelo de úlcera crônica
gástrica induzida por ácido acético em camundongos, sugerindo através de
um ensaio in vitro que tal efeito ocorra de forma independente da inibição da
bomba de prótons (VENZON et al., 2018), indicando a possibilidade da
continuidade de ensaios pré-clínicos na busca dos mecanismos de ação
envolvidos nesse processo. Confirmando a potencialidade terapêutica desse
composto, durante a execução desta pesquisa, Bhattamisra e colaboradores
(2019) descreveram que de fato a administração oral de geraniol (30 mg/kg)
durante catorze dias é capaz de acelerar a cicatrização de úlceras gástricas
crônicas induzidas por ácido acético e infectadas por H. pylori em ratos, com
redução acentuada do grau de infecção.
Tais estudos têm contribuído para a elucidação do potencial antiúlcera
do geraniol, contudo algumas questões sobre a capacidade curativa deste
composto sobre úlceras gástricas crônicas, incluindo aspectos sobre seu modo
de ação, a influência da via de administração na atividade observada, bem
como o efeito sobre a recorrência destas lesões ainda permaneciam
parcialmente desconhecidas e os resultados obtidos neste estudo colaboram
para a elucidação de tais questões.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar o efeito e mecanismo de ação do monoterpeno geraniol administrado
por via oral ou inalatória na cicatrização e na recorrência de lesões gástricas,
bem como o efeito na motilidade gastrointestinal e em parâmetros
comportamentais de roedores.
2.2 Objetivos Específicos
- Determinar o potencial cicatrizante gástrico do geraniol
administrado oralmente ou por inalação no modelo experimental de úlcera
gástrica crônica induzida por ácido acético 80% em ratas;
- Determinar o envolvimento das defesas antioxidantes gástricas
através da mensuração dos níveis de glutationa reduzida, e da atividade das
enzimas mieloperoxidase, superóxido dismutase, catalase e glutationa-Stransferase na cicatrização gástrica promovida pelo geraniol em ratas;
- Avaliar a qualidade da cicatrização gástrica promovida pelo geraniol
administrado oralmente ou por inalação através do método de úlcera gástrica
induzida por ácido acético 10% em camundongos machos e posterior
recorrência da lesão induzida por administração de interleucina 1β;
- Mensurar o efeito do geraniol em parâmetros inflamatórias no tecido
gástrico de camundongos submetidos ao modelo de recorrência da úlcera,
incluindo a atividade da mieloperoxidase e citocinas como o fator de necrose
tumoral (TNF) e interleucinas (IL)-4, IL-6 e IL-10;
-

Avaliar o efeito do geraniol sobre a motilidade gastrointestinal.

- Verificar o efeito do geraniol sobre a locomoção de ratas ulceradas
utilizando o teste de campo aberto.
- Analisar o efeito tipo ansiolítico do geraniol em ratas ulceradas
tratadas com o geraniol através do teste de labirinto em cruz elevado.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Anatomia, Histologia e Fisiologia Gástrica
O estômago é um órgão muscular oco localizado na parte superior
esquerda do abdômen que contribui em processos de mistura e
armazenamento do bolo alimentar proveniente do esôfago. Apesar de seus
aspectos anatômicos serem generalizados, seu formato, tamanho e
capacidade variam para cada indivíduo (HANKIN; MORSE; BENNETTCLARKE 2015; VANPUTTE; REGAN; RUSSO, 2016).
Sua estrutura anatômica, conforme demonstrada na figura 1, é composta
pela abertura gastresofágica que liga o esôfago ao estômago, a cárdia que é
uma região adjacente e o fundo que é a parte superior. Denomina-se corpo, a
área maior, entre o fundo e a parte pilórica, o canal pilórico se localiza entre
o corpo e o duodeno, enquanto o antro é a porção ampla da parte pilórica e o
piloro uma parede espessa que forma o esfíncter que regula a passagem do
quimo para o duodeno (HANKIN; MORSE; BENNETT-CLARKE, 2015).
Figura 1. Regiões anatômicas do estômago

Fonte: Biga et al., 2013.

Em relação à histologia, a túnica mais externa do estômago é a serosa,
composta por uma camada externa de epitélio pavimentoso simples e interno
de tecido conectivo. Já a muscular consiste em uma camada externa
longitudinal, intermediária circular e uma interna oblíqua. De maneira geral,
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o estômago é revestido por epitélio colunar simples, apresentando cinco tipos
células: as superficiais da mucosa que atuam na proteção da parede estomacal
a partir da produção e secreção de muco alcalino; mucosas do colo que
produzem muco; parietais que produzem ácido clorídrico e também fator
intrínseco, também as células principais que produzem pepsinogênio e por
fim, as enteroendócrinas que produzem hormônios reguladores e fatores
parácrinos (SOYBEL, 2005; VANPUTTE; REGAN; RUSSO, 2016).
Como anteriormente reportado, o estômago é composto por regiões
anatômicas (fundo, corpo e antro) e também por duas regiões funcionais, as
mucosas glandulares oxíntica e pilórica que se localizam nas superfícies
internas do corpo e do fundo do estômago. As glândulas oxínticas secretam
ácido clorídrico, pepsinogênio, fator intrínseco e muco, enquanto que as
pilóricas secretam principalmente muco e o hormônio gastrina. Além disso,
entre estas glândulas, há uma camada com células mucosas superficiais que
secretam grandes quantidades de muco aderido à superfície atuando como
uma barreira de proteção da mucosa, como demonstrado na figura 2 (ORIÁ
et al., 2016; SOYBEL, 2005).
Figura 2. Glândula gástrica

Fonte: Barrett et al., 2013.
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3.1.1 Fisiologia da secreção gástrica
O ácido clorídrico atua facilitando a digestão de proteínas e absorção
de alguns nutrientes como o ferro, o cálcio e a vitamina B 12 e ainda, na
prevenção da colonização da mucosa gástrica por fungos e bactérias. A
secreção do mesmo, é realizada pela célula parietal e regulada por alguns
tipos de vias, a neuronal, via a acetilcolina; a parácrina, via histamina e a
endócrina e via gastrina (ORIÁ et al., 2016).
No nervo vago, através dos neurônios pós-ganglionares, é liberada a
acetilcolina, que estimula de forma direta os receptores muscarínicos M3 e
na célula parietal inibe de forma indireta a secreção de somatostatina. A
histamina estimulará a secreção gástrica ao se ligar aos receptores de
histamina-2 (H2) e desencadeará uma série de eventos que levará ao aumento
dos níveis intracelulares de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) (CHU;
SCHUBERT, 2012; GUYTON; HALL, 2011).
Como principal hormônio estimulador da secreção ácida, tem-se a
gastrina que atua principalmente na liberação de histamina pelas células ECL
(células enterocromafin) através da ativação de receptores de
gastrina/colecistocinina do tipo 2 (CCK-2). Enquanto que, na célula parietal
a somatostatina produzida nas glândulas oxínticas e pilóricas e liberada pelas
céulas D da mucosa, atua como principal inibidor da secreção ácida gástrica,
através de um aumento na sua produção, impossibilitando a liberação de
histamina e gastrina associada a redução significativa do pH no lúmen
gástrico (ORIÁ et al., 2016).
3.2 Fatores protetores da mucosa gástrica
As células mucosas superficiais secretam um muco viscoso e alcalino
característico, contendo mucoproteínas e mucopolissacarídeos em sua
composição que aderem a mucosa gástrica, protegendo-a do ácido clorídrico
e lubrificando a passagem do bolo alimentar. Tal proteção também é
assegurada por íons bicarbonato (HCO3-) que são secretados nessa camada
mucosa e possuem um caráter alcalino, evitando a exposição a este ambiente
ácido, visto que a pepsina requer um pH inferior a cinco para permanecer
ativa. Além disso, é de extrema importância a renovação desta camada,
evitando possíveis ulcerações (ORIÁ et al., 2016).
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Além do muco e do bicarbonato, também são secretadas
imunoglobulinas e substâncias antibacterianas como primeira forma de
defesa na mucosa, que atuam na diminuição da colonização e translocação
bacteriana. Outros fatores protetores são o epitélio que é capaz de se regenerar
em meio a alguma agressão, a microcirculação que protege através da
remoção de substâncias tóxicas e no fornecimento de um aporte de oxigênio,
nutrientes e bicarbonato, como também, as células do sistema imune como os
mastócitos e macrófagos, que atuam no reconhecimento de invasores gerando
uma resposta inflamatória adequada (TWARDOWSCHY, 2007).
A microcirculação e a produção de prostaglandinas são caracterizadas
como fatores de proteção subepitelial, onde as células dos microvasos
produzem vasodilatadores eficazes como o óxido nítrico (NO) e prostaciclina
(PGI2), que protegem a mucosa estomacal contra agentes agressores e a ação
de vasoconstritores. As prostaglandinas estão envolvidas em quase todos os
mecanismos de defesa, pois, as mesmas atuam na inibição da secreção ácida
e no estímulo da secreção de muco bicarbonato e fosfolipídeos, levando ao
aumento do fluxo sanguíneo local levando a uma recuperação do tecido e com
isso, a cicatrização da mucosa (ALLEMAND, 2009; TWARDOWSCHY,
2007).
Durante diferentes processos agressivos, são produzidos radicais livres
(RL), inclusive, as espécies reativas de oxigênio (EROs) que desempenham
funções fisiológicas no nosso organismo. Em quantidades elevadas, a
liberação pode ter caráter nocivo em determinadas patologia, principalmente
em lesões agudas na mucosa gástrica ou no retardamento da cicatrização de
úlceras crônicas. Contudo, alguns sistemas antioxidantes celulares atuam na
defesa contra esses ataques, a fim de manter um equilíbrio entre eles
(ALLEMAND, 2009).
As linhas de defesa antioxidantes contra o ânion superóxido (O 2-) e o
peróxido de hidrogênio (H2O2) se dividem em duas: a primeira composta por
enzimas como: a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e glutationa
peroxidase (GPx), enquanto que a segunda é composta por alguns compostos
de pequenas moléculas químicas, como vitaminas, flavonoides e carotenoides
oriundos da dieta, ácido úrico e a glutationa (GSH) (TWARDOWSCHY,
2007).
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A superóxido dismutase (SOD) sob estresse oxidativo, atua na
degradação o ânion superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio,
enquanto que a catalase (CAT) metaboliza rapidamente o H2O2 em água e
oxigênio. A glutationa peroxidase (GPx) provoca a redução do H2O2 em água,
associada a modificação da glutationa da forma reduzida (GSH) para a forma
oxidada (GSSG). Já a glutationa S-transferase (GST) atua como defesa na
detoxificação de compostos que causam danos durante o estresse oxidativo.
E então, a glutationa (GSH) age como um importante antioxidante na
regulação da atividade celular como cofator enzimático, e ainda, na
manutenção da integridade em sistemas fisiológicos quando suas
concentrações se encontram diminuídas (ALLEMAND, 2009;
TWARDOWSCHY, 2007). Como reportado, quando há um desequilíbrio
entre os agentes protetores e os agressores na mucosa, tem-se a úlcera péptica.
3.3 Úlcera péptica
A úlcera péptica (UP), é denominada desta forma pois ocorre em sítios
expostos à secreção de ácido clorídrico e pepsina. É uma doença crônica com
etiologia multifatorial, caracterizada por uma lesão na mucosa do trato
digestivo superior, sendo mais comum no estômago e duodeno (ORIÁ et al.,
2016; VOMERO; COLPO, 2014).
Sabe-se que a UP é decorrente de um desequilíbrio entre os mecanismos
de defesa e os fatores de agressão da mucosa gastroduodenal, com uma
etiologia multifatorial, sendo os principais fatores estabelecidos a infecção
pelo Helicobacter pylori e o uso crônico de anti-inflamatórios não-esteroidais
(AINEs), bem como tabagismo e etilismo, assim como fatores genéticos
podem estar associados ao desenvolvimento da doença (ORIÁ et al., 2016;
HUNT et al., 2015). Por outro lado, um estudo de Wang e colaboradores
(2020) demonstrou que a prevalência dessa doença tem diminuído nos
últimos cinquenta anos, sendo entre 0,2 e 0,5% em países ocidentais.
A H. pylori é uma bactéria gram-negativa que causa infecção na mucosa
gástrica, podendo provocar gastrite, úlceras pépticas e câncer de estômago.
Como demonstrado na figura 3, possui característica de ter uma longa
permanência no hospedeiro devido à presença da enzima urease que faz com
que esta bactéria sobreviva no pH ácido estomacal a partir da conversão de
ureia em amônia e dióxido de carbono. Além da urease, a H. pylori produz
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outras enzimas que danificam a barreira de muco, bem como atua na
diminuição de células D, reduzindo as quantidades de somatostatina,
aumentando gastrina e com isso, aumentando também a secreção ácida, o que
consequentemente causa danos à mucosa gástrica (RAMSAY; CARR, 2011).
Figura 3. Representação da sequência de eventos fisiopatológicos associados
aos danos na mucosa gástrica em decorrência de infecção por H.

Fonte: Y_tambe, licença dupla com GFDL e CC-by-SA.

O esquema abaixo representa a sequência de eventos fisiopatológicos
decorrentes da infecção por H. pylori. Onde, primeiramente ocorre a
contaminação com a bactéria, seguido de uma invasão a camada de muco,
onde a mesma fará com que aconteça uma neutralização do ácido gástrico.
Com isso, causará um dano à camada mucosa e posteriormente, um processo
inflamatório.
A infecção por H. pylori acomete principalmente indivíduos na fase
adulta e sua taxa de incidência é de 50% em países desenvolvidos e cerca de
80% em países em desenvolvimento, porém, há uma diminuição na
prevalência de úlceras pépticas em países ocidentais devido à melhora nas
condições higiênicas e sanitárias e principalmente pelo uso de
antimicrobianos, reduzindo então, a recorrência e a erradicação da bactéria
(BARBOSA; SCHINONNI, 2011).
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Dentre as manifestações clínicas desta infecção, destaca-se o
desconforto epigástrico, a pirose ou a dor intensa e contínua. A dor
geralmente ocorre de 1 a 3 horas após a ingestão alimentar, podendo ser
seguida por náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal, flatulência e perda
significativa de peso. Esses episódios podem durar dias ou semanas,
desaparecendo por semanas ou meses, podendo reaparecer em alguns meses
ou até mesmo anos depois, com as mesmas características citadas
anteriormente (VOMERO; COLPO, 2014).
O diagnóstico é dado através de endoscopia digestiva alta, a qual fornece
um resultado mais sensível que o radiológico e ainda, permite a realização de
biópsias. Além disso, durante o procedimento endoscópico, realiza-se a
pesquisa do H. pylori, para verificar a presença da mesma. Bem como, podem
ser realizados procedimentos não invasivos como o teste respiratório com
ureia marcada com carbono 13 ou 14, determinação de antígenos fecais e por
testes sorológicos (TONKIC et al., 2018).
O tratamento da úlcera gástrica consiste na utilização de inibidores da
bomba de prótons e os antagonistas de receptores da histamina (H2) que atuam
na redução da secreção de ácido gástrico, bem como a neutralização do ácido
secretado com antiácidos (hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e
bicarbonato de sódio) e protetores da mucosa, como o sucralfato (FOX;
MUNIRAJ, 2016). Tais medicamentos são utilizados com o objetivo de
amenizar a dor, cicatrizar a úlcera e evitar sua recorrência. Todavia, as
terapias atuais além de apresentarem efeitos diversos, ainda não conseguem
suprir tais demandas demonstradas acima.
Essa abordagem terapêutica em longo prazo está associada a efeitos
colaterais indesejados e a recorrência da úlcera. Sugerindo então, a busca por
novas terapias mais eficientes a partir de compostos naturais, por exemplo.
Uma revisão de Farzaei, Abdollahi e Rahimi (2015) reportou que os
compostos resultantes do metabolismo secundário de vegetais e de frutas,
possuem diversas atividades biológicas já identificadas. Alguns estudos
demonstraram eficácia tanto na prevenção, como no tratamento da úlcera
péptica, seja fazendo parte da dieta do indivíduo ou como suplemento, ou
ainda, como adjuvantes nesse processo (FARZAEI; ABDOLLAHI;
RAHIMI, 2015).
Os óleos essenciais também demonstram ser potentes agentes
terapêuticos para esta doença, com ação gastroprotetora e antiulcerogênica.
Cita-se óleos de diversas espécies como Baccharis dracunculifolia, Citrus
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aurantium L., Hyptis spicigera Lam., Limão cítrico Burm., Syzygium
aromaticum, como descreve a revisão de Rozza e Pellizzon (2013).
3.4 Óleos Essenciais e potencial antiúlcera
Os óleos essenciais (OE) são caracterizados por fortes aromas e odores,
resultantes da mistura complexa de compostos da classe dos terpênicos, como
monoterpenos e sesquiterpenos. Estes apresentam agrupamentos álcoois,
aldeídos, éteres, ésteres, cetonas e fenóis. São resultantes do metabolismo
secundário de plantas inteiras ou de partes específicas como flores, raízes,
casca, folhas, sementes, casca, frutas ou madeira (DHAKAD et al., 2017;
LEYVA-LÓPEZ et al., 2017).
Há diferentes métodos de extração para obtenção dos OE, sendo os mais
convencionais a prensagem a frio, extração por solvente, enfleurage (técnica
de extração a frio utilizada para extração de óleos essenciais de flores mais
sensíveis e com baixo teor desses óleos), destilação, extração com fluido
supercrítico ou alguns mais “verdes” como processo de queda de pressão
controlada, extração assistida por micro-ondas ou por ultrassom. Tais
métodos podem influenciar nas características químicas dos óleos,
dependendo não somente da quantidade de compostos, mas também de como
a molécula foi extraída durante o processo (STRATAKOS; KOIDIS, 2016).
O uso dos óleos essenciais é de grande valor comercial para diferentes
setores da indústria, seja na composição de perfumes, cosméticos,
medicamentos, inseticidas e pesticidas, conferindo sabor e aroma a alimentos
e bebidas ou também como conservante em embalagens alimentícias, devido
às suas potentes atividades antioxidante e antimicrobiana já descritas, e ainda,
tem uma ampla utilização medicinal na aromaterapia (RÍOS, 2016).
Em relação a gastroproteção e cicatrização de úlceras, há diversos
estudos experimentais os quais avaliaram o potencial antiúlcera de óleos
essenciais de diferentes plantas. De fato, uma rápida busca no banco de dados
Pubmed com os termos “essential oil and gastric ulcer” nos indica 45 artigos
até os dias atuais. Destes, foram selecionados todos os artigos presentes na
base de dados envolvendo úlcera gástrica e plantas do gênero Citrus e
Cymbopogon devido à similaridade dos componentes fitoquímicos presentes
nos óleos essenciais e foram resumidamente revisados a seguir:
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•
Moraes e colaboradores (2009), revelaram o efeito gastroprotetor do
óleo essencial de Citrus aurantium, em modelos de úlcera por etanol nas
doses de 50, 100 e 250 mg/kg e por indometacina apenas nas doses de 100 e
250 mg/kg, apresentando efeito gastroprotetor relacionado com o aumento da
produção de muco através de altos níveis de PGE2.
•
Citrus lemon Burm, popularmente conhecido como limão-siciliano,
demonstrou efeito gastroprotetor com uma diminuição da área de lesão na
dose de 250 mg/kg em modelos de úlcera por etanol e indometacina em ratos.
Tal atividade está relacionada com aumento da secreção de muco e
prostaglandina do tipo E2 (PGE2) (ROZZA et al., 2011). No mesmo ano,
Takayama e colaboradores (2011) demonstraram a ação gastroprotetora e
antiúlcera do óleo essencial de Hyptis spicigera Lam em ratos na dose de 100
mg/kg, e verificou-se que esta ação também envolve aumento da produção de
muco mediado por PGE2.
•
Fernandes e colaboradores (2012), demonstraram que o óleo
essencial de Cymbopogon citratus possui efeito gastroprotetor em modelos
de úlcera induzida por etanol e aspirina, porém, este mesmo efeito não pode
ser observado nos animais pré-tratados com L-NAME, glibenclamida ou
ioimbina. Os autores especulam que a gastroproteção deste óleo essencial seja
em partes, através de mecanismos contendo a participação de prostaglandinas
endógenas. Além do nosso artigo de 2018, este é o único outro relacionado
com o óleo essencial de Cymbopogon citratus e úlcera gástrica.
•
Polo e colaboradores (2012) avaliaram os efeitos curativos do óleo
essencial das cascas dos frutos de Citrus aurantium nas úlceras gástricas em
ratos de meia idade. Os resultados demonstram que o tratamento crônico de
14 dias, foi capaz de reduzir a área de lesão e induzir efeitos curativos através
do aumento do número de novos vasos sanguíneos, como também do
aumento do muco gástrico.
•
Em adição ao dado anterior, Bonamim e colaboradores (2014)
avaliaram o efeito gastroprotetor do β-mirceno, componente minoritário no
OE de Citrus aurantium, em diferentes modelos de indução de úlcera. O
composto foi capaz de diminuir as lesões gástricas, principalmente no modelo
de lesão por isquemia/reperfusão, além de atenuar o dano causado pela
peroxidação lipídica, aumentar os níveis de GSH, GPx e GR e por diminuir
os níveis de SOD.
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•
Nosso grupo de pesquisa, Venzon e colaboradores (2018), ao
analisar o óleo essencial de Cymbopogon citratus (OECC) e seus dois
compostos majoritários, citral e geraniol, verificou que os mesmos possuem
efeito gastroprotetor, mas curiosamente, apenas o OECC (10 mg/kg) e o
geraniol (3 mg/kg) foram capazes de acelerar a cicatrização de úlceras
crônicas através do aumento da produção de muco. Além disso, o geraniol
não inibe a atividade da H+, K+-ATPase, apesar do efeito cicatrizante.
Enquanto que, o citral, foi capaz de inibir a atividade da H+, K+-ATPase, o
que pode justificar seu efeito gastroprotetor, mas sem garantir o efeito
curativo.
3.5 Geraniol
O geraniol é um álcool monoterpeno acíclico como demonstrado na
figura 4, encontrado nos óleos essenciais que são produzidos naturalmente
através do metabolismo secundário de diversas plantas aromáticas, incluindo
as do gênero Citrus e plantas como Valeriana officinalis L., Melissa
officinalis L., Cymbopogon citratus e Cymbopogon martinii (ELSHARIF;
BUETTNER, 2018).
Figura 4. Estrutura química do Geraniol
HO

CH3

H3C

H3C

Este composto possui alto valor biológico e tem sido amplamente
utilizado na indústria agrícola em inseticidas e pesticidas, cosmética,
perfumaria e alimentícia tanto no aroma e sabor como na conservação de
alimentos (ELSHARIF; BUETTNER, 2018). Além disso, Lei e colaboradores
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(2018), revisaram as propriedades antitumoral, anti-inflamatória,
antimicrobiana, antioxidante, antidiabética, antinociceptiva, cardioprotetora e
hepatoprotetora do geraniol.
Em relação a atividade antitumoral, o geraniol tem demonstrado
potencial no tratamento de câncer de mama, pulmão, cólon, próstata, pâncreas
e fígado. O tratamento com o composto foi capaz de inibir o crescimento
celular tanto em modelos neoplásicos in vivo, quanto in vitro (CHO et al.,
2016).
Babukumar e colaboradores (2017) avaliaram o efeito do geraniol na
hiperglicemia em ratos diabéticos e observaram uma normalização notável
dos níveis de insulina, hemoglobina, glicose plasmática e hemoglobina
glicada. Logo, o composto atua na promoção de uma melhora no metabolismo
de carboidratos e um equilíbrio dos níveis de glicose através de uma mudança
na ação de enzimas que atuam na produção e utilização da glicose, além disso,
preserva células B pancreáticas e possui efeito insulinotrófico. Bem como,
estimula uma secreção considerável de insulina por células beta pancreáticas
revelada através da imuno-histoquímica.
Em um estudo realizado por El-Bassossy e colaboradores (2017), foi
avaliada a atividade protetora do geraniol (150 mg/kg) frente a complicações
cardiovasculares em ratos diabéticos. Observou-se melhora significativa nas
funções sistólicas e diastólicas e diminuição dos índices na pressão
ventricular. Foi eliminado o estresse oxidativo excessivo a partir do bloqueio
da elevação de 8-isoprotano. O geraniol evitou a diminuição da atividade da
catalase, mas sem alterações na superóxido dismutase no coração. Além
disso, o composto atenuou a hiperglicemia e evitou a hipercolesterolemia,
porém sem resultados significativos nos níveis de adiponectina.
Assim como foi citado anteriormente, o geraniol apresentou efeito
hepatoprotetor de acordo com a avaliação histológica em um estudo feito por
Canbek et al. (2017). O composto foi utilizado numa dose única de 100 mg/kg
(via intraperitoneal) e foi observado que o mesmo provocou uma regeneração
tecidual hepática a partir do aumento da atividade mitótica dos hepatócitos,
envolvendo a expressão aumentada de TNF-α e IL-6 em 48 h em ratos
submetidos a uma hepatectomia parcial.
A partir de um estudo realizado por Medicherla et al. (2015) o geraniol
demonstrou um efeito anti-inflamatório na colite experimental de forma
efetiva. Fazio et al. (2016) demonstraram que a administração deste composto
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via oral ou por enema pode prevenir a disbiose associada à colite e melhorar
os sinais clínicos da doença devido ao seu caráter antimicrobiano.
Corroborando com esses dados, Rizzello et al. (2018) verificaram a
efetividade do geraniol na melhora dos sintomas de pacientes com síndrome
do intestino irritável (SII).
De Carvalho et al. (2014) apresentaram resultados significativos sobre
o efeito do geraniol na proteção contra úlcera gástrica e lesões duodenais
provocadas por diferentes agentes etiológicos através de mecanismos de ação
multifacetados, o que torna o geraniol um possível fármaco antiúlcera.
Venzon e colaboradores (2018) descreveram o potencial cicatrizante gástrico
do composto (3 mg/kg) em modelos experimentais de úlcera gástrica crônica
induzida por ácido acético.
Em adição, Bhattamisra e colaboradores (2019), neste mesmo ano,
confirmaram a atividade cicatrizante gástrica do geraniol (30 mg/kg, v.o) em
modelos de úlcera induzidas por ácido acético e posterior inoculação com H.
pylori. Além disso, o tratamento aumentou significativamente o pH gástrico,
reduziu tanto a acidez total, como o volume gástrico. Em relação aos aspectos
bioquímicos, houve um aumento nos níveis de glutationa reduzida e
mieloperoxidase na mucosa gástrica dos animais. E em paralelo foi observada
atividade anti-H. pylori. Além do descrito, é importante ressaltar que uma vez
que o geraniol está presente em óleos essenciais, o mesmo pode ser utilizado
na aromaterapia.
3.6 Aromaterapia
A aromaterapia é definida como a utilização de óleos essenciais e
substâncias aromáticas para o tratamento de doenças, bem como promover
bem-estar físico e mental através da absorção pelo olfato ou pela pele.
Acredita-se que esta prática exista desde a antiguidade, no Egito e na Índia,
porém, este termo surgiu apenas em 1937 com o livro Aromatherapie, escrito
por Rene Maurice Gattefosse, que apontou o uso da aromaterapia para curar
doenças em todo o corpo humano. Atualmente, é utilizada como uma terapia
complementar em distúrbios psicológicos como ansiedade, depressão,
bipolaridade, hiperatividade, transtorno do déficit de atenção, bem como
alterações do sono, dor e náuseas (LAKHAN; SHEAFER; TEPPER, 2016).
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Os efeitos farmacológicos dos óleos essenciais podem ser observados a
partir de administração oral, aplicação dérmica ou olfativa através da
inalação. A via oral constitui uma via de efeito mais rápido para os óleos
essenciais, do que quando comparado com a via tópica, devido ao seu caráter
lipofílico dessas substâncias. Por outro lado, aa inalação, pode atingir
diferentes áreas do corpo, desde a circulação, os pulmões, até o cérebro pelo
epitélio olfativo. O mecanismo de ação por essa via inalatória já foi proposto,
o qual inicia no epitélio nasal a partir do estímulo das células receptoras
olfativas, que posteriormente será conduzido ao hipotálamo e ao sistema
límbico pelo bulbo e trato olfativo. Após atingir o córtex, ocorre a liberação
de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que levam às
propriedades psicoativas atribuídas aos óleos essenciais (SÁNCHEZVIDAÑA et al., 2017).
Alguns estudos apontam que os componentes dos óleos essenciais
podem atuar mediante a modulação do sistema GABAérgico e da inibição dos
canais de sódio. Onde, uma disfunção nesses sistemas tem sido relacionada a
episódios de dor, ansiedade e epilepsia, visto que os canais de sódio são alvos
de anestésicos e antiepiléticos, enquanto que os canais de cloreto do receptor
GABAA são alvos de ansiolíticos (WANG et al., 2015; WANG;
HEINBOCKEL, 2018). Um estudo realizado por Blanco e colaboradores
(2009), confirmaram que a administração do óleo essencial de Cymbopogon
citratus foi capaz de atenuar comportamento tipo ansioso e também
parâmetros relacionados à epilepsia em modelos convulsionais em
camundongos, além disso, Costa e colaboradores (2011), verificaram que essa
propriedade tipo ansiolítica dessa planta ocorreu através do sítio de ligação à
benzodiazepínicos do receptor GABAA. Em contrapartida, um estudo
demonstrou que o tratamento com o monoterpeno geraniol possui efeito
depressor no sistema nervoso central em ratos, observado a partir de uma
diminuição na atividade exploratória e um aumento no tempo de sono
induzido por barbitúricos (MEDEIROS et al., 2018).
3.7 Relação entre Sistema Nervoso Central e Ulcerogênese
É de conhecimento geral que a utilização frequente de AINEs, infecção
por H. pylori e o consumo excessivo de álcool são alguns fatores etiológicos
da úlcera gástrica. Porém, já se tem conhecimento da relação entre o sistema
digestório e aspectos emocionais por pelo menos dois séculos (WOLF, 1985).
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Diante disso, os fatores psicológicos, como estresse e ansiedade, também
podem contribuir para o surgimento dessas lesões na mucosa gástrica
decorrentes de alterações na produção de secreção ácida (ANTUNES et al.,
2015; OVERMIER; MURISON, 2000).
Estudos demonstram que há uma relação entre distúrbios de ansiedade
e co-morbidades médicas. Onde, indivíduos com esse tipo de transtorno são
mais susceptíveis a apresentar obesidade, diabetes, asma, hipertensão, artrite,
lesões na coluna e/ou pescoço, doenças cardíacas e múltiplas dores (SCOTT
et al., 2007). Outros autores como Goodwin e Stein (2002) apontaram que
adultos que já possuem o transtorno de ansiedade, dispõem de um maior risco
ou prevalência de apresentar úlcera péptica, assim como, hipertensão
(JOHANNESSEN et al., 2006) e doença coronariana (JANSZKY et al.,
2010).
O sistema digestivo possui um sistema nervoso próprio, denominado
sistema entérico, que é composto por neurônios que possuem uma relação
direta com o sistema nervoso central. Desta maneira, é possível observar que
os aspectos emocionais interferem diretamente nas funções gástricas, fazendo
tanto com que haja um aumento ou uma diminuição da motilidade e da
produção e secreção gástrica (HAYASHI et al., 2014). Além disso, o
aparecimento da lesão na mucosa estomacal pode ocorrer devido a um
processo inflamatório decorrente de uma isquemia local causada por estresse
(ROCHA JÚNIOR et al., 2013; SCALON; FERNANDES, 2010).
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Obtenção do geraniol e dose utilizada
O geraniol foi adquirido comercialmente pela Sigma-Aldrich® com
pureza maior que 95%. Em um primeiro momento foi realizada uma curva
dose-resposta com a administração do composto nas doses de 10, 30 e 100
mg/kg no modelo de úlcera crônica induzida por ácido acético 80% em ratas,
mantendo um intervalo logarítmico de 1.5 entre as doses. A escolha das doses
foi feita a partir de experimentos agudos e crônicos realizados anteriormente
por VENZON et al. (2018). A seguir, para os demais testes in vivo foi mantida
a menor dose efetiva neste experimento.
4.2 Animais
Nos ensaios biológicos foram utilizadas ratas Wistar (200 – 300 g) e
camundongos machos e fêmeas (25 – 30 g), provenientes do Biotério Central
da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Os animais foram mantidos
em caixas de polipropileno, colocados em sala climatizada (25ºC), com
período claro e escuro de 12 horas cada, controlado automaticamente, tendo
livre acesso à ração Labina® e água. Oito horas anteriores aos experimentos,
os animais foram mantidos em jejum e uma grade foi adicionada no fundo da
caixa para evitar a coprofagia. Todos os experimentos foram realizados de
acordo com os princípios éticos de experimentação animal recomendados
pelo Conselho Nacional de Experimentação Animal (CONCEA). Quanto às
questões éticas, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Uso de Animais (CEUA) da Universidade do Vale do Itajaí, sob pareceres
036/16 e 053/17.
4.3 Vias de administração
O tratamento dos animais iniciou no segundo dia após a cirurgia.
Durante o período de tratamento, os animais permaneceram em jejum ao
longo do dia. Mas, antes de realizar os tratamentos, os animais receberam
ração durante uma hora e após trinta minutos do recebimento da ração, eram
administrado os tratamentos dos diferentes grupos. Onde, os animais

36
receberam por via oral veículo (DMSO 10%, controle negativo), Omeprazol
(20 mg/kg; controle positivo) ou Geraniol (30 mg/kg, v.o), duas vezes ao dia,
durante sete dias. Além disso, também foram realizados tratamentos por
sistema de inalação, onde os animais veículos inalavam solução salina 0,9%
e os animais tratados inalavam geraniol numa concentração de 30 mg/ml em
DMSO 10%. Para isso, os animais eram alocados em caixas individuais e
recebiam o tratamento através de um inalador acoplado na caixa durante 15
minutos divididos em 5 minutos, com intervalos de 2 minutos a cada pausa,
duas vezes ao dia, durante os sete dias de tratamento.
Para avaliar a quantidade inalada de geraniol na caixa, foi realizado um
cálculo considerando: a concentração da solução inalada sendo 30 mg/ml para
ratos e 3 mg/ml para camundongos, o fluxo de 0,35 mL/min, o volume da
caixa de 9,91 L e o tempo total de inalação de 15 min. Onde, a administração
de geraniol via inalação foi de 1 mg de geraniol/L de ar/ min para ratos e 0,1
mg de geraniol/L de ar/ min para camundongos, o qual, em centímetros
cúbicos, representa um valor de 0,01 mg de geraniol/cm³.
Figura 5. Aparato utilizado para administração do geraniol por sistema de
inalação

4.4 Modelo de úlcera crônica induzida por ácido acético
O modelo de úlcera crônica induzida por contato com ácido acético
descrito por Okabe, Roth e Pfeifer (1971) foi realizado com algumas
modificações. Foram utilizadas ratas submetidos a jejum de 8 horas e
divididas em diferentes grupos (n=6), as quais receberam anestesia com
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xilazina e cetamina (10 mg/kg e 50 mg/kg, i.p., respectivamente), e foram
submetidas a uma incisão longitudinal abaixo ao processo xifoide. O
estômago foi exposto e a camada serosa do estômago foi instilada com 500
μL de ácido acético 80% durante 1 minuto com auxílio de uma cânula de
plástico. Após, o ácido acético foi removido, a região foi lavada com salina,
seca com algodão e a parede abdominal foi suturada.
O tratamento dos animais com veículo (DMSO 10%, v.o e solução
salina 0,9%, via inalatória), Omeprazol (20 mg/kg; v.o) ou geraniol (30
mg/kg, v.o e inalado) iniciou no segundo dia após a cirurgia e ao final dos
sete dias de tratamento, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2
(com um fluxo de 100% de CO2 na ordem de 20% do volume da câmara por
minuto, o fluxo foi mantido por pelo menos 1 minuto após a morte clínica),
os estômagos foram retirados e área da lesão foi medida em comprimento x
altura (mm2).
4.5 Recorrência da úlcera gástrica induzida por ácido acético 10% em
camundongos pela administração de IL-1β
Os camundongos foram anestesiados com xilazina e cetamina (10 mg/kg
e 50 mg/kg, i.p, respectivamente). A parede abdominal foi aberta, o estômago
exposto e um cilindro de plástico (2 mm de diâmetro) foi aplicado na serosa
para instilação do ácido acético 10%. Após 1 minuto, o ácido acético foi
aspirado e substituído por solução salina 0,9%. A solução salina foi aspirada,
o cilindro foi retirado da serosa, o estômago foi realocado e a parede
abdominal foi suturada. Após a recuperação da anestesia, os camundongos
foram divididos randomicamente em grupos (n=6) e tratados com veículo
(1% DMSO, 10 mL/kg, v.o), omeprazol (20 mg/kg, v.o) e geraniol (30 mg/kg,
v.o), ou inalado (3 mg/ml) como descrito por Okabe, Roth e Pfeifer (1971),
com adaptações para camundongos. Os tratamentos foram iniciados no
segundo dia após a cirurgia, realizados duas vezes ao dia, durante dez dias,
do décimo primeiro ao décimo quarto dia os animais não receberam
tratamento. Para a indução da recorrência da lesão, no décimo quinto dia após
a indução da úlcera, foi administrado interleucina (IL) -1β (1μg/kg, i.p.) como
descrito por Watanabe et al. (1997). Como controle da referência, um grupo
de animais ulcerados tratados com veículo não recebeu IL-1β. Após 24 horas,
os animais foram eutanasiados em câmara de CO2.
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4.6 Avaliação histológica
As lesões ulceradas induzidas por ácido acético nos ratos foram
avaliadas microscopicamente conforme metodologia de Kallaya et al. (2006).
Parte dos estômagos foram fixados em solução ALFAC (85% etanol, 10%
formol e 5% ácido acético) e embebidos em parafina, onde posteriormente
foram cortados em secções de 5 μm. Logo, para a avaliação histopatológica
uma parte das lâminas com os cortes histológicos foram coradas a partir de
hematoxilina e eosina (HE), desidratadas em uma série ascendente de álcoois,
diafanizadas em xilol e montadas entre lâmina e lamínula. As mudanças
histopatológicas foram então analisadas microscopicamente em aumento de
100×.
4.7 Avaliação histoquímica
A análise histoquímica para mucina foi realizada segundo Mowry e
Winkler (1956). Os cortes histológicos obtidos como descrito previamente
foram oxidados em ácido periódico 0,5% por 5 minutos, em seguida lavados
com água destilada, corados com reativo de Schiff por 20 minutos e lavados
com água sulfurosa e em água corrente. Logo, as lâminas foram contracoradas
com hematoxilina por 20 segundos, desidratadas em uma série ascendente de
álcoois, diafanizadas em xilol e montadas entre lâmina e lamínula. As lâminas
foram serão observadas em microscópio óptico em aumento de 400× e
fotografadas. As glicoproteínas (mucinas) coradas pelo ácido de Schiff (PAS)
foram quantificadas com o programa ImageJ ®, como descrito em Pereira et
al. (2012).
4.8 Preparação da fração subcelular
Para as análises bioquímicas enzimáticas e não-enzimáticas, amostras
do sítio da úlcera gástrica de todos os animais experimentais foram coletadas
e pesadas. As amostras foram homogeneizadas em tampão fosfato de potássio
(200 mM, pH: 6,5), 50µL do homogenato resultante foi retirado para a
realização da quantificação do conteúdo de glutationa reduzida (GSH);
enquanto que o homogenato restante foi centrifugado a 9000 rpm por 20
minutos a 4°C. O sobrenadante resultante foi usado para o ensaio de catalase

39
(CAT) e para a atividade da enzima superóxido dismutase (SOD). Enquanto
o precipitado foi utilizado para dosagem da enzima mieloperoxidase (MPO).
4.9 Determinação da atividade da Superóxido Dismutase (SOD) e
Catalase (CAT) e Glutationa S-transferase (GST)
A determinação da atividade da SOD e CAT foi realizada como descrito
em De Oliveira Cabral et al. (2017). Em um tubo de silicone foi adicionado
443 μl de Tampão Tris - EDTA e 20 μL de amostra. Após agitação, foi
acrescentado 25 μL de pirogallol 1mM e incubado. Depois de 20 minutos a
absorbância foi mensurada a 420 nm. A quantidade de proteína que inibe a
reação em 50% (IC50) equivale a 1 unidade (U) de SOD. Os resultados foram
expressos em U de SOD/mg de proteína.
Para a determinação da atividade da enzima CAT, utilizou-se 5 μL da
amostra e 295 μL do meio reacional (200 mM Tris-HCl-EDTA 5mM, pH 8,5
+ peróxido de hidrogênio 30% + água miliQ). A absorbância foi medida em
comprimento de onda de 240 nm. Os resultados foram expressos em mmol de
H2O2 consumido/mg de proteína.
A atividade da GST foi medida de acordo com Habig et al. (1974), onde
foram adicionados 50 μL da amostra e 205 μL do meio reacional (tampão
fosfato 0,1 M, 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDMB) e glutationa reduzida
(GSH)). A absorbância foi medida a 340 nm e resultados expressos em mmol
de GSH/mg de tecido.
4.10 Quantificação de grupos sulfidrílicos não proteicos (GSH)
Os níveis de GSH na mucosa gástrica foram quantificados como
descritos por Beber et al. (2017). Em tubos de silicone foram adicionados 50
μL do homogenato de cada amostra preparado anteriormente e 40 μL de ácido
tricloroacético 12%, os tubos foram agitados em vórtex e centrifugados por
15 minutos a 4.000 rpm 4 °C. Foram adicionados 10 μL do sobrenadante em
placa de 96 poços, 290 μL de tampão TRIS 0,4M (pH 8,9) e 5 μL de solução
3,96 mg/mL de 5,5’-ditiobis 2-ácido nitrobenzoico em metanol. A leitura foi
realizada 15 minutos após, em 420 nm. Os valores individuais foram
interpolados numa curva padrão de GSH (0,41 – 3,33 μg) e expressos em μg
GSH/g tecido.
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4.11 Determinação da atividade da mieloperoxidase (MPO) in vivo e in
vitro e dos níveis de fator de necrose tumoral (TNF), interleucinas (IL-)
4, 6 e 10
A atividade da mieloperoxidase gástrica foi mensurada de acordo com
o método descrito por Bradley et al. (1982) e modificada por De Young et al.
(1989). Resumidamente, o precipitado do homogeneizado (preparado como
descrito no item 8.6), foi misturado em tampão de fosfato de potássio 80 mM
(pH 5,4) contendo 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio e
centrifugado (12000 rpm durante 20 minutos a 4°C). A atividade MPO foi
determinada a 620 nm no sobrenadante na presença de H 2O2 e 3,3',
5,5'tetrametilbenzidina. A atividade MPO foi expressa como unidades de
densidade óptica (mO.D.) /mg de proteína.
Já a atividade da MPO in vitro foi verificada em um homogenato obtido
de estômagos de camundongos submetidos ao processo de recorrência da
úlcera gástrica e tratados com veículo. O sobrenadante foi incubado com EL
(100 μg/mL) em temperatura ambiente por 15 minutos. A atividade da MPO
foi mensurada de maneira semelhante a MPO in vivo, utilizando H2O2 e TMB,
e os resultados foram expressos da mesma maneira.
Os homogenatos gástricos dos testes da recorrência foram utilizados
para estimar os níveis de TNF, IL-4, IL-6 e IL-10 por meio de ensaio
imunoenzimático (ELISA), usando kits ELISA de citocinas de mouse de BD
Biosciences (Franklin Lakes, New Jersey, EUA), de acordo com as instruções
do fabricante. A absorbância foi medida a 450 e 550 nm e os resultados foram
expressos em pg/mL.
4.12 Avaliação do trânsito intestinal
O trânsito intestinal dos animais foi avaliado como descrito por da Silva
et al. (2015). Os camundongos foram divididos randomicamente em cinco
grupos (n=6). O grupo controle negativo recebeu DMSO 10% (10 mL/kg,
v.o) e o grupo controle positivo recebeu loperamida (4 mg/kg, v.o). Enquanto
os outros grupos foram tratados via oral com geraniol em diferentes doses (3,
10 e 30 mg/kg). Após 30 minutos, os animais receberam 0,2 ml de vermelho
de fenol. Transcorridos 20 minutos da administração do marcador, todos os
animais foram eutanasiados e os intestinos removidos para a quantificação do
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trânsito intestinal como descrito acima. A porcentagem de trânsito intestinal
foi determinada utilizando a equação abaixo:

Ti =

X
Y

. 100

Onde: X é o comprimento percorrido pelo marcador e Y é o comprimento
total do intestino.
4.13 Avaliação do esvaziamento gástrico
Para realizar o ensaio de esvaziamento gástrico, método descrito por
Amira, Soufane e Gharzouli (2005), foram utilizados os animais do
experimento de trânsito intestinal, mas com um grupo denominado tempo
zero (T=0), o qual após receber o vermelho de fenol, é imediatamente
eutanasiado. Sob laparotomia, o estômago foi extraído após ligadura do
piloro, foi cortado em pedaços e adicionados 5 mL de água destilada e
condicionados em falcons. O material foi centrifugado por 15 min. a 1000
RPM sob 4°C. Logo após, foi pipetado 150 µL do sobrenadante e adicionado
em duplicata na placa de 96 poços. Em cada poço foi adicionado 150 µL de
NaOH e a quantidade de vermelho de fenol foi determinada a partir da
absorbância a 560 nm. Isso se correlaciona com a concentração de vermelho
fenol no estômago, que por sua vez depende do esvaziamento. A taxa de
esvaziamento gástrico (EG) foi determinada de acordo com a equação abaixo:

EG=

xto - xabs

. 100 =

xto
Onde: xt0 é a média da absorbância dos animais tempo zero, xabs é
a média da absorbância dos outros grupos.
4.14 Diarreia induzida com óleo de rícino
A administração do óleo de rícino via oral foi administrado para induzir
diarreia nos animais como descrito por Banji et al. (2010). Animais foram
distribuídos randomicamente em cinco grupos, com 6 animais por grupo. O
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grupo controle negativo foi tratado com DMSO 10% (10 mg/kg, v.o). O grupo
de controle positivo tratado com loperamida (4 mg/kg, v.o). Demais grupos
receberam geraniol nas doses de 3, 10 e 30 (mg/kg, v.o). Trinta minutos mais
tarde o óleo de rícino foi administrado (20 mL/kg, v.o). Imediatamente, os
camundongos foram alojados em caixas de poliuretano com compartimentos
individuais e grades de arame a 3 cm do fundo da caixa. Abaixo da grade o
fundo da caixa foi revestido com papel absorvente. Posteriormente,
observou-se durante 4 horas os seguintes parâmetros: tempo até às fezes
semissólidas iniciais, número de fezes sólidas, semissólidas e líquidas. A
pontuação numérica foi atribuída da seguinte forma: fezes sólidas = 1, fezes
semissólidas = 2 e fezes líquidas = 3. O índice de evacuação (IE) foi utilizado
para avaliar a gravidade da diarreia como indicado na equação abaixo:
IE = fezes sólidas × 1 + fezes semissólidas × 2 + fezes líquidas × 3

4.15 Teste de campo aberto
A fim de verificar se o tratamento com o monoterpeno geraniol poderia
afetar o sistema locomotor dos animais e consequentemente comprometer os
resultados referentes de cada animal nos posteriores testes comportamentais,
foi utilizado o teste de campo aberto descrito por Rodrigues (1996) e adaptado
por Gonçalves e colaboradores (2012). Foi executado 7 dias após a indução
da úlcera gástrica. O teste foi realizado em uma placa de acrílico no fundo e
ao redor, onde os animais foram avaliados 60 minutos após o tratamento. Os
parâmetros comportamentais observados foram avaliados através do número
de cruzamentos (crossings) e o número de atividades exploratórias (rearings)
que foram registrados em sessões de 6 minutos.
4.16 Teste de labirinto em cruz elevado
Para analisar os níveis de ansiedade dos animais tratados com o
monoterpeno geraniol foi utilizado o experimento de labirinto em cruz
elevado descrito por Pellow et al. (1985). Foi executado 7 dias após a indução
da úlcera gástrica. Para isso, o rato foi gentilmente colocado no centro de um
labirinto de madeira com dois braços fechados e dois braços abertos, com o
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focinho voltado para um dos braços fechados. O tempo de permanência foi
de seis minutos para cada animal e a cada intervalo o ambiente era limpo com
álcool 10%. Durante o período, eram avaliados as entradas e tempo gasto em
cada braço, onde uma entrada era definida como a passagem do animal com
as quatro patas em um dos braços.
4.17 Análise Estatística
Os resultados obtidos foram apresentados como as médias ± erro padrão
das médias de n=6. Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de uma via,
seguida por teste de Bonferroni. E apenas para o item 4.14 a análise estatística
foi realizada utilizando Kruskal-wallis seguida pelo teste Dunns. As análises
foram realizadas usando o Programa para Windows, GraphPadPrism versão
5.0 (GraphPad Software, San Diego, EUA). Um valor de p<0,05 foi
considerado significativo.
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5 RESULTADOS
5.1 Efeito cicatrizante gástrico do monoterpeno geraniol na úlcera
gástrica induzida por ácido acético 80% em ratas
No primeiro conjunto de experimentos demonstrado na figura 6 A,
como esperado, os animais ulcerados com ácido acético 80% tratados com
veículo apresentaram área de lesão média de 75,4 ± 4,35 mm². Por outro lado,
o tratamento oral com geraniol nas doses de 30 e 100 mg/kg, foi capaz de
diminuir a área das lesões em 71,09% e 70,38%, respectivamente, quando
comparado ao grupo tratado com veículo. Já o omeprazol, utilizado como
controle positivo, foi capaz de diminuir a área de lesão em até 69,23% quando
comparado ao grupo tratado com veículo. As doses de 30 e 100 mg/kg foram
significativamente diferentes (p<0,001) em relação ao grupo veículo, sendo
assim, apresentaram um potencial cicatrizante, enquanto que na dose de 10
mg/kg não foi observado diferença estatisticamente significante.
Em outro conjunto de experimentos, ratas ulceradas por ácido acético
80% foram tratados com solução salina (veículo) ou geraniol (30 mg/ml) por
sistema de inalação. Como observado na figura 6 B o grupo tratado com
veículo apresentou área média de lesão gástrica de 73,33 ± 5,50 mm². Em
contrapartida, os animais que receberam geraniol por inalação obtiveram uma
diminuição da área de lesão de 59,08% quando comparado aos animais
tratados com veículo, demonstrando uma cicatrização gástrica próxima à do
controle positivo tratado via oral (p>0,05), onde a diminuição da área de lesão
foi de 68,36%.
Além disso, a figura 6 C, confirma o efeito cicatrizante gástrico do
monoterpeno geraniol, tanto via oral, como por sistema de inalação, podendo
ser observado a partir das imagens macroscópicas através da cicatrização
gástrica promovida quando comparado aos animais tratados com veículo. Em
associação, as imagens microscópicas (Fig. 6 D), também confirmam este
efeito a partir do tratamento, mostrando que o mesmo foi capaz de promover
uma diminuição das margens e bases da área de lesão da úlcera em
comparação ao veículo.
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Figura 6. Efeito do geraniol na úlcera crônica induzida por ácido acético 80%
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Os resultados foram expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo. Análise
estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. (**p<0,01; ***p < 0,001) comparando o grupo tratado com veículo.
Figura 6 A: Os animais receberam veículo (DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol
(OME: 20 mg/kg, v.o) e geraniol (10, 30 e 100 mg/kg, v.o). Figura 6 B: Os animais
receberam o tratamento por inalação com veículo (VEI: solução salina 0,9%) ou
geraniol (G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min) ou omeprazol via oral (OME: 20 mg/kg).
Figura 6 C: figuras representativas da aparência macroscópica da lesão gástrica.
Figura 6 D: figuras representativas da aparência microscópica da lesão gástrica. Setas
indicam o sítio da lesão. m: margem da úlcera e b: base da úlcera (aumento de 200 ×).

5.1.1 Efeito do Geraniol sobre os níveis de mucina no sítio da úlcera
gástrica induzida por ácido acético 80%
Os níveis de marcação para mucina (glicoproteínas que compõem o
muco), estão apresentados na figura 7 A. Os animais ulcerados com ácido
acético 80% tratados com veículo, demonstraram uma média de 11,38 ± 1,93

m
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× 103 pixels/campo nos níveis de mucina. Enquanto que nos animais que
receberam tratamento oral com geraniol, houve um aumento significativo nos
níveis de mucina de 657% na dose de 100 mg/kg e 465,03% com o geraniol
inalado, em relação ao veículo. Tais efeitos também podem ser confirmados
através da figura 7 B, onde é possível observar nas imagens microscópicas, a
marcação histoquímica para mucina aumentada nos animais tratados com
geraniol (100 mg/kg, v.o e 1 mg de geraniol/L de ar/min, por inalação),
enquanto que os animais tratados com veículo, apresentaram uma marcação
menor para este índice. Com isso, sugere-se que um dos mecanismos de
cicatrização gástrica pode ter sido a partir do aumento da produção de muco.
Figura 7. Efeito do geraniol oral e inalado nos níveis de mucina

Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo. Análise estatística
foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de Bonferroni. (**p <
0,01; ***p < 0,001) comparando o grupo tratado com veículo. Figura 7 A: Os animais
receberam veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol (OME: 20 mg/kg,
v.o) ou geraniol (G30 e G100 mg/kg, respectivamente v.o) ou inalado (G In: 1 mg de
geraniol/L de ar/min). Figura 7 B: figuras representativas da aparência microscópica
da marcação histoquímica para mucina gástrica pelo método de PAS. Setas indicam a
marcação das mucinas em rosa (aumento de 400 ×).
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5.1.2 Efeito do geraniol sobre os níveis gástricos de GSH em ratas
ulceradas por ácido acético 80%
A figura 8, refere-se aos níveis de GSH no sítio da uúlcera induzida por
ácido acético 80%, onde os animais tratados com veículo demonstraram uma
diminuição de 65% quando comparado ao grupo não ulcerado (Naive: 202,6
± 13,69 μg de GSH/g de tecido). Além disso, tanto o grupo tratado com
omeprazol, como os grupos tratados com geraniol oral revelaram índices de
GSH parcialmente preservados. Contudo, quando comparados aos animais
ulcerados tratados com veículo, observa-se um aumento dos níveis de GSH
em 51% e 66% nas doses orais de geraniol (30 e 100 mg/kg, v.o,
respectivamente); o que não pode ser observado nos grupos omeprazol e
geraniol inalado.
Figura 8. Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de GSH em ratas ulceradas por ácido acético 80%
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Os animais receberam veículo (DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol (20 mg/kg,
v.o) ou geraniol (G30 e G100: 30 e 100 mg/kg, respectivamente, v.o) ou geraniol por
sistema de inalação (G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min). O grupo naive não recebeu
nenhum tratamento e não foi ulcerado. Resultados expressos como média ± E.P.M (n
= 6) para cada grupo. Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via,
seguida por teste de Bonferroni. Onde, ###p< 0,001 quando comparado ao grupo não
ulcerado (Naive) e *p < 0,05 comparando o grupo ulcerado tratado com veículo.
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5.1.3 Efeito do geraniol sobre a atividade da enzima SOD em estômagos
de ratas ulceradas por ácido acético 80%
A figura 9 apresenta os níveis da enzima SOD no sítio da úlcera gástrica,
e demonstra que apenas o tratamento com omeprazol normalizou os níveis de
atividade de SOD para valores similares aos basais encontrados no grupo
naive. Por outro lado, nenhum dos tratamentos com geraniol promoveu
diferença tanto em relação aos animais não ulcerados como os ulcerados
tratados com veículo.
Figura 9. Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de SOD em ratas ulceradas por ácido acético 80%
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Os animais receberam veículo (DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol (20 mg/kg,
v.o) ou geraniol (G30 e G100: 30 e 100 mg/kg, respectivamente, v.o) ou geraniol por
sistema de inalação (G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min). O grupo naive não recebeu
nenhum tratamento e não foi ulcerado. Resultados expressos como média ± E.P.M (n
= 6) para cada grupo. Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via,
seguida por teste de Bonferroni. Onde, #p< 0,05 quando comparado ao grupo não
ulcerado (Naive) e *p < 0,05 comparando o grupo ulcerado tratado com veículo.

5.1.4 Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de CAT em ratas ulceradas por ácido acético 80%
Os dados na figura 10 representam a atividade da enzima CAT no sítio
da ulcera induzida por ácido acético 80%, onde é possível observar um
aumento de 517% e 162% da atividade enzimática nos grupos ulcerados
tratados com veículo e omeprazol, respectivamente, quando comparado aos
animais não ulcerados (Naive: 0,44 ± 0,11 µmol H2O2/min). Porém, em
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relação aos animais ulcerados tratados com veículo, é possível constatar uma
diminuição de 57% da atividade enzimática nos animais tratados com
omeprazol. De forma interessante, a administração de geraniol nas doses
avaliadas por via oral ou por sistema de inalação foi capaz de manter os níveis
da atividade de CAT similares aos basais encontrados em animais não
ulcerados.
Figura 10. Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de CAT em ratas ulceradas por ácido acético 80%
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Os animais receberam veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol (OME:
20 mg/kg, v.o) ou geraniol (G30: 30 mg/kg, v.o) ou geraniol por sistema de inalação
(G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min). O grupo naive não recebeu nenhum tratamento
e não foi ulcerado. Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo.
Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. Onde, ##p< 0,01 e ###p<0,001 quando comparado ao grupo não ulcerado
(Naive) e ***p < 0,001 comparando o grupo tratado com veículo.

5.1.5 Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de GST em ratas ulceradas por ácido acético 80%
Em relação à atividade de GST no sítio da ulcera induzida por ácido
acético 80%, demonstrados na figura 11, não foi possível observar diferenças
entre os grupos ulcerados que receberam qualquer tipo de tratamento em
relação ao grupo não ulcerado (Naive: 0,2440 ± 0,0146 mmol de GSH/mg de
tecido). Contudo, observa-se um aumento de 106% na atividade de GST nos
animais ulcerados tratados com geraniol oral em comparação aos animais
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ulcerados tratados com veículo (Veículo: 0,31 ± 0,01 mmol de GSH/mg de
tecido).

GST (mmol de GSH/mg de tecido)

Figura 11. Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de GST em ratas ulceradas por ácido acético 80%
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Os animais receberam veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol (OME:
20 mg/kg, v.o) ou geraniol (G30: 30 mg/kg, v.o) ou geraniol por sistema de inalação
(G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min). O grupo naive não recebeu nenhum tratamento
e não foi ulcerado. Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo.
Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. Onde, ***p < 0,001 comparando o grupo tratado com veículo.

5.1.6 Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de MPO em ratas ulceradas por ácido acético 80%
Como demonstrado na figura 12, o nível de atividade da MPO no sítio
da ulcera induzida por ácido acético 80% aumentou em 104% em ratas
tratadas com veículo em comparação ao grupo não ulcerado (Naive: 0,27 ±
0,02 mD.O/mg de proteína). Entretanto, os animais tratados com omeprazol
e geraniol oral ou inalado apresentaram níveis de atividade da enzima MPO
semelhantes aos basais encontrados em animais não ulcerados (p>0,05).
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MPO (mD.O./mg de proteína)

Figura 12. Efeito da administração de geraniol oral ou inalado sobre os níveis
gástricos de MPO em ratas ulceradas por ácido acético 80%
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Os animais receberam veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o), omeprazol (OME:
20 mg/kg, v.o) ou geraniol (G30 e G100: 30 e 100 mg/kg, respectivamente, v.o) ou
geraniol por sistema de inalação (G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min). O grupo naive
não recebeu nenhum tratamento e não foi ulcerado. Resultados expressos como média
± E.P.M (n = 6) para cada grupo. Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA
de uma via, seguida por teste de Bonferroni. Onde, ##p< 0,01 quando comparado ao
grupo não ulcerado (Naive) e *p < 0,05; **p<0,01 e ***p<0,001 comparando o grupo
tratado com veículo.

5.1.7 Efeito do geraniol sobre a atividade da MPO in vitro
Em paralelo, foi mensurado o efeito da incubação de geraniol na
atividade da MPO in vitro conforme a figura 13, onde foi observada uma
redução de 38,51% e 61,45% após a incubação com geraniol nas
concentrações de 100 e 1000 μL/mL, respectivamente.
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Figura 13. Efeito do monoterpeno geraniol na atividade da MPO in vitro
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Para avaliação da atividade da enzima MPO in vitro, o grupo branco (B) foi incubado
com veículo e os demais grupo incubados com geraniol (0,1 – 1000 μL/m). Resultados
expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo. Análise estatística foi
realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de Bonferroni. **p < 0,01;
***p < 0,001 quando comparando o grupo branco.

5.2 Avaliação do efeito do geraniol na prevenção ou redução da
severidade da recorrência de úlcera induzida por ácido acético 10% em
camundongos expostos à interleucina 1β
Observa-se na figura 14 A que animais ulcerados tratados com veículo
e que não receberam IL-1β (1μ/mL, i.p) apresentaram lesão em extensão
reduzida de em média 1,8 ± 1,714 mm². Como esperado, após a administração
de IL-1β houve um aumento considerável na área de lesão de em média 33,8
± 7,8 e 51 ± 3,0 mm² nos grupos tratados com veículo ou omeprazol,
respectivamente. Por outro lado, os tratamentos com geraniol tanto por via
oral como por inalação, reduziram a área de lesão em 85% e 91%,
respectivamente, quando comparado ao grupo ulcerado tratado com veículo
e com posterior recorrência pela administração de interleucina 1β (1μ/mL,
i.p). Em complemento a esses dados, na figura 14 B é possível observar nas
imagens macroscópicas que os grupos tratados com geraniol cicatrizaram a
lesão gástrica. Além disso, as imagens microscópicas (Fig. 14 C) demonstram
que o tratamento com o composto foi capaz de reduzir a área ulcerada, através
da redução da base e das margens da lesão, ambos quando comparados aos
animais tratados com veículo e posterior administração de IL-1β.
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Figura 14. Efeito do geraniol na úlcera crônica induzida por ácido acético
10% e posterior recorrência pela administração de interleucina 1β
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Os animais receberam veículo (DMSO 10%, 1 mg/kg, v.o) e divididos em dois grupos
veículos, o primeiro grupo de veículo não recebeu IL-1β (1 μg/mL, i.p) e o segundo
grupo recebeu para indução de posterior recorrência, omeprazol (OME: 20 mg/kg, v.o)
e geraniol (G30: 30 mg/kg, v.o ou G In: 0,1 mg de geraniol/L de ar/min, por sistema
de inalação). Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo.
Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. Onde, ###p<0,001 quando comparado ao grupo veículo ulcerado e sem
IL-1β e ***p <0,001 comparando o grupo veículo ulcerado tratado com veículo com
IL-1β. Figura 14 B: figuras representativas da aparência macroscópica da lesão
gástrica. Figura 14 C: figuras representativas da aparência microscópica da lesão
gástrica. Setas indicam o sítio da lesão. m: margem da úlcera e b: base da úlcera
(aumento de 200 ×).
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5.2.1 Efeito do Geraniol sobre os níveis de mucina no sítio da úlcera
gástrica
Quanto aos níveis de marcação para mucina, na figura 15 A e B observase que os animais que foram ulcerados com ácido acético 10% e
posteriormente, receberam administração de IL-1β (1 μg/mL, i.p), para
indução da recorrência e que foram tratados apenas com veículo, obtiveram
média de 9,8 ± 0,57 × 103 pixels/campo. Em contrapartida, os animais que
receberam tratamento oral com geraniol demonstraram um aumento
significativo de 115% e 77,7% por sistema de inalação, ambos quando
comparados ao veículo. Enquanto que, nos animais do grupo omeprazol, foi
possível observar um aumento nos níveis de mucina de 57%. Dessa forma,
supõe-se que o aumento na produção de muco tenha relação com um dos
fatores envolvidos na prevenção da recorrência da úlcera. .
Figura 15. Efeito do geraniol oral e inalado nos níveis de mucina
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Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo. Análise estatística
foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de Bonferroni. Onde,
** p <0,01 e ***p <0,001 comparando o grupo tratado com veículo com IL-1β. Figura
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15 A: Os animais receberam veículo (VEI: DMSO 10%, 1 mg/kg, v.o) e divididos em
dois grupos veículos, o primeiro grupo de veículo não recebeu IL-1β (1 μg/mL, i.p) e
o segundo grupo recebeu para indução de posterior recorrência, omeprazol (OME: 20
mg/kg, v.o) e geraniol (G30: 30 mg/kg, v.o ou G In: 0,1 mg de geraniol/L de ar/min,
por sistema de inalação). Figura 15 B: figuras representativas da aparência
microscópica da marcação histoquímica para mucina gástrica pelo método de PAS.
Setas indicam a marcação das mucinas em pink (aumento de 400 ×).

5.2.2 Efeito do geraniol sobre a atividade da MPO in vivo após a indução
de úlcera por ácido acético 10% e posterior recorrência pela
administração de interleucina 1β
Na figura 16, estão apresentados os resultados da atividade da MPO na
mucosa de animais ulcerados por instilação de ácido acético 10%, os quais
revelaram um aumento de 77% nos níveis de atividade da MPO nos animais
ulcerados tratados com veículo e posterior administração de IL-1β (1 μg/mL,
i.p), 107,85% nos animais tratados com omeprazol e 81,47% nos animais
tratados com geraniol via oral, quando comprados aos animais não ulcerados
(Naive: 0,02726 ± 0,0040 m D.O/mg de proteína). Em contrapartida, não foi
possível observar diferença nos níveis de atividade da atividade da enzima no
grupo tratado com geraniol por sistema de inalação.

MPO (m D.O/mg de proteína)

Figura 16. Atividade do monoterpeno geraniol no tecido ulcerado por
indução com ácido acético 10% nos níveis de MPO in vivo
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Para o teste da atividade da enzima MPO in vivo, os animais receberam veículo (VEI:
DMSO 10%, 1 mL/kg, v.o), omeprazol (OME: 20 mg/kg, v.o) e geraniol (G30 e G In:
30 mg/kg, v.o e 0,1 mg de geraniol/L de ar/min, por sistema de inalação,
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respectivamente). Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo.
Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. ##p < 0,01 quando comparando o grupo não ulcerado (Naive).

5.2.3 Efeito do geraniol nos níveis de citocinas no tecido ulcerado com
ácido acético 10% e posterior administração de interleucina 1β
A figura 17 representa a análise do perfil inflamatório dos níveis de
algumas citocinas no tecido ulcerado com ácido acético 10% e posterior
administração de interleucina 1β. Onde, na figura 17 A foram mensurados os
níveis de TNF-α e observa-se um aumento de 87% desses níveis nos animais
ulcerados e tratados com veículo e posterior administração de IL-1β (1
μg/mL, i.p), em comparação aos animais não ulcerados (Naive: 0,8939 ±
0,0709 ng/mL). Por outro lado, quando foram comparados com os animais
tratados com veículo e posterior administração de IL-1β, os grupos tratados
com omeprazol, geraniol oral e inalado, demonstraram respectivamente
diminuição de 32%, 31% e 37% nos níveis de TNF. Já na figura 17 B, houve
um aumento de IL-4 de 56% nos animais ulcerados tratados com veículo,
porém que não receberam administração de IL-1β, em relação aos animais
não ulcerados (Naive: 0,54 ± 0,02 ng/mL), além disso, não foi possível
observar diferença entre os grupos tratados com omperazol e geraniol.
Enquanto que na figura 17 C, nota-se um aumento de 39% e 102% nos níveis
de IL-6 no grupo ulcerado tratado com veículo sem e com posterior
administração de IL-1β, respectivamente, quando comparado aos animais não
ulcerados (Naive: 0,75 ± 0,15 ng/mL). Contudo, percebe-se uma diminuição
de 24% e 31% nos níveis de IL-6 nos grupos tratados com geraniol oral ou
inalado, respectivamente. Por fim, na figura 17 D, não houve diferença
significativa entre os grupos quanto aos níveis de IL-10.
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Figura 17. Avaliação do efeito do geraniol nos níveis de TNF, IL-6, IL-4 e
IL-10 no sítio da úlcera induzida por ácido acético 10% e posterior
administração de IL-1β
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Os animais receberam veículo (VEI: DMSO 10%, 1 mg/kg, v.o), o primeiro grupo de
veículo não recebeu a administração de IL-1β (1 μg/mL, i.p) e o segundo grupo
recebeu para posterior recorrência, o controle positivo, omeprazol (OME: 20 mg/kg,
v.o) e geraniol (G30: 30 mg/k, v.o e G In: 0,1 mg de geraniol/L de ar/min, por sistema
de inalação). Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 6) para cada grupo.
Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. Onde, na figura 17 A ##p<0,01 quando comparado ao grupo não ulcerado
(Naive) e *p <0,05 comparando o grupo tratado com veículo com IL-1β. Na figura 17
B, ##p<0,01 quando comparado ao grupo não ulcerado (Naive). Já na figura 17 C,
##p<0,01 quando comparado ao grupo não ulcerado (Naive) e *p <0,05; p<0,01
comparando o grupo tratado com veículo com IL-1β (1 μg/mL, i.p).

5.3 Efeito do monoterpeno geraniol no esvaziamento gástrico, motilidade
intestinal e índice de evacuação em camundongos
A figura 18 A representa os dados do efeito do geraniol no esvaziamento
gástrico, onde é possível observar que não houve diferença significativa entre
os grupos. Nos resultados dos testes de motilidade intestinal apresentados na
figura 18 B, a média do grupo veículo foi de 45 ± 1%. Animais tratados com
loperamida ou geraniol nas doses de 3 e 30 mg/kg, via oral, obtiveram uma
diminuição de 34%, 19% e 16% na motilidade intestinal, respectivamente,
comparados ao grupo veículo.
Os efeitos do geraniol no modelo de indução de diarreia por óleo de
rícino, estão demonstrados na figura 18 C, onde o índice de evacuação do
veículo apresentou uma mediana de 31 ± 4. Como esperado, o grupo tratado
com loperamida, teve uma redução significativa no índice de evacuação em
72% quando comparado ao veículo, porém, os grupos tratados com geraniol
não apresentaram diferença.
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Figura 18. Avaliação do efeito do geraniol no esvaziamento gástrico,
motilidade intestinal e índice de evacuação em camundongos
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Os animais foram divididos em veículo (VEI: DMSO 10%, 1 mg/kg, v.o), em controle
positivo, que recebeu metoclopramida (MET: 20 mg/kg, v.o) ou em geraniol (3, 10 e
30 mg/kg, respectivamente, v.o), na figura 18 A. Enquanto que, na figura 18 B e C, os
animais foram divididos em veículo (VEI: DMSO 10%, 1 mg/kg, v.o), em controle
positivo, que recebeu loperamida (LOP: 20 mg/kg, v.o) ou em geraniol (3, 10 e 30
mg/kg, respectivamente, v.o). Ambos os resultados foram expressos como média ±
E.P.M (n = 6) para cada grupo. Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de
uma via, seguida por teste de Bonferroni. Onde, na figura 18 B, *p< 0,05; **p<0,01;
***p< 0,001 quando comparando o grupo tratado com veículo. Já na figura 18 C, os
resultados foram expressos como mediana ± intervalo interquartis. A análise
estatística foi realizada utilizando Kruskal-wallis seguida pelo teste Dunns. **p<0,01
quando comparado ao grupo veículo.

5.4 Efeito do geraniol sobre a locomoção e no comportamento tipo
ansioso de ratas ulceradas
Em adição, os animais ulcerados tratados com geraniol, tanto via oral,
como por sistema de inalação, foram submetidos ao teste de campo aberto.
Não foi possível observar diferença significativa no número de cruzamentos
e levantadas entre os grupos como apresentado na figura 19, revelando então,
que o tratamento com este composto não afeta o sistema motor destes animais.
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Figura 19. Efeitos motores promovidos pelo geraniol avaliados em ratas
ulceradas submetidas ao teste de campo aberto
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Os animais foram divididos em nos grupos veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o),
diazepam (DZP: 2 mg/kg, v.o), omeprazol (OME: 20 mg/kg, v.o) e geraniol (G30: 30
mg/kg, v.o e G In: 1 mg de geraniol/L de ar/min, por sistema de inalação). Resultados
expressos como média ± E.P.M (n = 8) para cada grupo. Análise estatística foi
realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de Bonferroni.

Em relação ao comportamento tipo ansioso de ratas ulceradas, como
esperado, os animais não ulcerados (Naive) demonstraram um percentual de
entrada nos braços abertos de 22,2%, em comparação com o veículo (11,5%)
(Fig. 20 A). Já em relação ao efeito do tratamento com geraniol oral, foi
possível observar que o tratamento com o composto apresentou média de
17,7% de entradas e 20% no tempo de permanência nos braços fechados,
quando comparados ao veículo (Fig. 20 C e D).

63
Figura 20. Efeito do geraniol oral em parâmetros comportamentais de ratas
ulceradas avaliadas no teste de labirinto em cruz elevado

Os animais foram divididos nos grupos veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o),
diazepam (DZP: 2 mg/kg, v.o), omeprazol (OME: 20 mg/kg, v.o) e geraniol (G30: 30
mg/kg, v.o). Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 8) para cada grupo.
Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via, seguida por teste de
Bonferroni. Onde, ###p<0,001; #p<0,05 quando comparado ao grupo não ulcerado
(Naive) e ***p<0,001 e *p<0,05 quando comprado ao veículo.

Por outro lado, não foi possível observar diferença entre os grupos tanto
nas entradas, como no tempo de permanência nos braços fechados (Fig. 21 B
e D). Já em relação aos braços abertos, os animais não ulcerados (Naive)
demonstraram maior percentual de entrada e de tempo de permanência, em
comparação ao veículo (0,2%). Enquanto que, os tratamentos com diazepam,
omeprazol e geraniol inalado apresentaram médias de 17,5%, 17% e 20% nas
entradas nos braços abertos, respectivamente. Assim como, obtiveram nesta
ordem, médias de 20%, 17% e 28% no tempo de permanência nos braços
abertos, em relação ao veículo (0,17%).

64
Figura 21. Efeito do geraniol inalado em parâmetros comportamentais de
ratas ulceradas avaliadas no teste de labirinto em cruz elevado

Os animais foram divididos em nos grupos veículo (VEI: DMSO 10%, 10 mg/kg, v.o),
diazepam (DZP: 2 mg/kg, v.o), omeprazol (OME: 20 mg/kg, v.o) e geraniol (G In: 30
mg/mL, por sistema de inalação). Resultados expressos como média ± E.P.M (n = 8)
para cada grupo. Análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via,
seguida por teste de Bonferroni. Onde, ###p<0,001; #p<0,05 quando comparado ao
grupo não ulcerado (Naive) e ***p<0,001; **p<0,01 e *p<0,05 quando comprado ao
veículo.
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6 DISCUSSÃO
A úlcera péptica é uma doença caracterizada por lesão ulcerosa no
estômago e o duodeno proximal através do efeito danoso causados na mucosa
pelo contato com pepsina e ácido clorídrico em detrimento do
enfraquecimento das defesas tissulares de tais mucosas. A etiologia é
multifatorial e compreende, entre outras causas, os hábitos de vida
(tabagismo, etilismo e má alimentação), uso prolongado de AINEs, estresse e
infecção por H. pylori (FAZALDA; QURAISIAH; NUR AZLINA, 2018).
Uma das principais terapias medicamentosas utilizada, são os inibidores
da bomba de prótons, porém, estão associados a efeitos colaterais. Os mais
comuns incluem cefaleia de grau variável, diarreia ou constipação,
hipergastrinemia, hipomagnesemia e deficiência de vitamina B12, de acordo
com uma revisão de Maes, Fixen e Linnebur (2017). Já o risco de
complicações cardiovasculares (ARIEL; COOKE, 2019), demência, aumento
de incidência de fraturas ósseas, doença renal crônica (MAES; FIXEN;
LINNEBUR, 2017; NEHRA et al., 2018) e uma maior probabilidade de
desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas (HEIDELBAUGH; KIM;
WALKER, 2012), ainda são fatores com poucas evidências relatadas Além
disso, dados atuais na literatura, apontam que a supressão da secreção de
ácido clorídrico tem possibilitado a colonização de patógenos, fazendo com
que os mesmos provoquem infecções a partir da colonização no trato
gastrointestinal superior (KUNA et al., 2019).
Por tais limitações citadas, tem se intensificado a pesquisa por terapias
antiulcerosas alternativas ou complementares, em especial a partir das plantas
medicinais, sendo os óleos essenciais uma fonte diversificada de compostos
bioativos. Neste sentido, este estudo complementou o conhecimento sobre o
efeito cicatrizante gástrico do geraniol, um monoterpeno presente em óleos
essenciais de diversas plantas, em especial as do gênero Citrus e
Cymbopogon, a fim de contribuir para a validação do uso deste composto em
terapias para o tratamento da úlcera gástrica.
No presente estudo, o modelo de úlcera induzida por ácido acético foi
utilizado como principal ferramenta metodológica dado que o objetivo
principal foi contribuir para a elucidação do modo de ação cicatrizante
gástrico do geraniol. Utiliza-se o modelo de indução de úlcera crônica por
ácido acético em animais para a busca de novas terapias medicamentosas em
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pesquisas farmacológicas devido ao seu grau de semelhança às úlceras
presente em humanos, tanto na patologia como na cicatrização (AMAGASE
et al., 2003; OKABE; PFEIFFER, 1972). Além disso, todo o processo
cirúrgico para indução das mesmas, gera um estresse e consequentemente,
um aumento na secreção de ácido clorídrico, desencadeando um alto grau de
ulceração (AMANG et al., 2017).
Tanto o efeito gastroprotetor em modelos de úlcera aguda, como o efeito
cicatrizante gástrico do geraniol já foram descritos na literatura, como
também alguns mecanismos de ação da propriedade farmacológica descrita
(BHATTAMISRA et al., 2018; DE CARVALHO et al., 2014; VENZON et
al., 2018). Porém, muitos parâmetros ainda não tinham sido relatados sobre o
efeito cicatrizante gástrico promovido pela administração oral do geraniol,
assim como, a qualidade da cicatrização na recorrência da lesão ulcerativa
gástrica e o efeito da administração de geraniol por inalação.
Nesse contexto, o presente estudo confirmou a atividade cicatrizante
gástrica do geraniol independente da via de administração, tanto pela
diminuição na área de lesão macroscópica e por parâmetros histológicos.
Onde, na coloração com HE, foi possível observar a presença de úlceras com
margens bem definidas em grupos tratados com veículo, diferentemente dos
grupos tratados com geraniol, onde a mucosa se apresentou mais íntegra, com
aumento nas margens e diminuição na base das úlceras.
Apesar de já ser bem difundida a utilização do óleo essencial de
Cymbopogon citratus (o qual geraniol é o segundo composto majoritário na
sua composição) na aromaterapia, ainda são escassos os estudos que
comprovem a utilização do geraniol de forma isolada na aromaterapia para
distúrbios gástricos, o que revela o grande diferencial deste trabalho.
Andrade e colaboradores (2014) avaliaram parâmetros bioquímicos de
ratos saudáveis, tratados com geraniol (8,36 mg de geraniol/L de ar), por
sistema de inalação, com duração de 10 minutos a cada 48 horas durante 30
dias. Foi verificado que os níveis de glicemia, triglicerídeos e ureia foram
mantidos em valores normais, e houve uma diminuição dos níveis séricos de
colesterol. Porém, de forma inesperada, demonstrou um aumento da
creatinina sérica e da alanina aminotransferase (ALT), o que pode ser
sugestivo de toxicidade renal e hepática.
E em relação a inalação de óleos essenciais e atividade gastroprotetora,
Barocelli e colaboradores (2004), descreveram que a inalação do óleo
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essencial de Lavandula hybrida Reverchon apresentou ação gastroprotetora
em úlceras agudas induzidas por etanol, porém não protegeu nas úlceras
induzidas por indometacina.
Além disso, no processo de cicatrização gástrica, o muco é um dos
principais fatores que atuam na proteção da mucosa, por isso, foram avaliados
os níveis de mucina nas amostras através da análise histoquímica com a
coloração por Ácido Periódico de Schiff (PAS). Neste estudo, foi observado
um aumento considerável dos índices de mucina nos animais que foram
tratados com geraniol independente da via de administração, tanto no modelo
de úlcera induzida por ácido acético 80%, como na recorrência.
O muco é a principal linha de defesa do tratogastrointestinal, em forma
de um gel, fazendo com que haja uma barreira física protetora entre o epitélio
subjacente e o lúmen. Ele evita o contato da pepsina com a mucosa, como
também de patógenos, além de promover uma neutralização do ácido luminal,
mantendo um pH mais neutro na superfície da mucosa (ATUMA et al., 2001).
Diante desses aspectos, quando a barreira de muco está íntegra, os danos se
tornam menos evidentes. E somado aos nossos dados, indicam que o processo
de cicatrização gástrica pode ter sido acelerado através da produção de muco,
como também atua na prevenção da recorrência da úlcera.
Corroborando com um estudo realizado anteriormente por nosso grupo
de pesquisa (VENZON et al., 2018), avaliou que o óleo essencial de
Cymbopogon citratus e seus dois compostos majoritários (citral e geraniol)
em modelos de úlcera induzidas por etanol e ácido acético. Demonstrando
que o geraniol na dose de 3 mg/kg (v.o) também foi capaz de aumentar os
níveis de mucina pela coloração do PAS em modelo de úlcera induzida por
ácido acético 10% em camundongos.
Para compreender melhor os mecanismos antioxidantes envolvidos no
processo de cicatrização da úlcera, é preciso avaliar os danos oxidativos a
nível celular. O estresse oxidativo é um dos principais fatores causadores de
doenças gástricas e pode ser definido tanto como um aumento das espécies
reativas de oxigênio, como uma diminuição nas defesas antioxidantes. Por
isso, a busca de agentes terapêuticos gastroprotetores com caráter
antioxidante, tem se tornado cada vez mais necessária (SUZUKI et al., 2012).
Como reportado anteriormente, as defesas antioxidantes podem ser
classificadas em enzimáticas e não enzimáticas. As enzimáticas incluem a
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa S-transferase
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(GST), enquanto que as não enzimáticas são o ácido ascórbico (vitamina C),
α-tocoferol (vitamina E), glutationa reduzida (GSH), dentre outros
(LIMÓNPACHECO; GONSEBATT, 2009).
Quando há uma ausência de enzimas antioxidantes, a mucosa gástrica
se torna um alvo para o ataque das espécies reativas de oxigênio (EROs)
através da peroxidação lipídica (OLALEYE et al., 2007). Para evitar que isso
aconteça, a glutationa reduzida e a superóxido dismutase atuam na
promovendo a homeostase do ambiente celular a partir da erradicação destas
EROs (WANG; LUO; XIA, 2018).
A SOD é a primeira linha de defesa das enzimas antioxidantes atuando
na dismutação do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio, que
posteriormente, será destruído pela CAT ou pela GPx (OLALEYE et al.,
2007). Já a CAT, atua na catalisação para transformar peróxido de hidrogênio
(H2O2) em água e oxigênio. O peróxido de hidrogênio, em altas concentrações
no organismo, está dentre uma das causas do estresse oxidativo, fazendo com
que este excesso gere uma oxidação das hemoglobinas e com isso, leve a uma
diminuição dos níveis de oxigênio e consequentemente afetando a lesão da
úlcera (OLALEYE et al., 2007; WIEACKER et al., 1980).
A glutationa S-transferase compõe um grupo de enzimas que atuam na
desintoxicação celular, através da catálise do substrato da glutationa reduzida
(GSH), a fim de blindar contra a exposição a agentes tóxicos do estresse
oxidativo (DONG et al., 2018). Enquanto que, a mieloperoxidase (MPO) é
uma das enzimas mais tóxicas expressa nos grânulos azurofílicos dos
neutrófilos que atua na eliminação de patógenos. Em processos inflamatórios,
catalisa H2O2 e halogenetos em agentes reativos de oxigênio, como por
exemplo, o ácido hipocloroso (HClO) que realizarão a atividade microbicida
no ambiente intracelular (ARATANI, 2018; STRZEPA; PRITCHARD;
DITTEL, 2017).
Nos resultados obtidos houve uma depleção nos níveis de GSH nos
animais ulcerados tratados apenas com veículo e uma manutenção parcial nos
que foram tratados com geraniol, o que demonstra a atuação do GSH no
processo de cicatrização gástrica e corrobora com um estudo de Bhattamisra
e colaboradores (2019), onde houve também um aumento nos níveis de GSH
nos animais ulcerados com ácido acético e infectados com H. pylori, tratados
com geraniol (30 mg/kg, v.o).
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Além disso, De Carvalho e colaboradores (2014) demonstraram que o
tratamento com diferentes doses de geraniol também foi capaz de proteger a
mucosa gástrica contra lesões induzidas por etanol mediada por um aumento
da produção de muco e dos níveis de GSH, além da diminuição da atividade
da MPO.
Dentre as características já conhecidas do geraniol está a antioxidante, a
qual pode estar relacionada às suas propriedades farmacológicas. Choi et al.
(2000), demonstraram que o composto possui capacidade significativa de
sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH). Enquanto que,
Prasad e Muralidhara (2017) verificaram o potencial de atuação antioxidante
deste composto contra os efeitos deletérios dos radicais livres na neuropatia
diabética.
Os dados do presente estudo não demonstraram alterações nos níveis de
atividade da SOD, indicando que o geraniol possui ação direta como
antioxidante, atuando na melhora do dano oxidativo causado por ânions
superóxidos, sem envolver esse mecanismo. Entretanto, os animais tratados
com geraniol apresentaram atividade da CAT semelhante aos animais não
ulcerados. Em um estudo realizado por El-Bassossy e colaboradores (2017),
em ratos diabéticos com complicações cardiovasculares foram tratados com
geraniol, pode-se observar uma diminuição da atividade da CAT, porém
nenhuma alteração na SOD no tecido cardíaco.
Ainda no mesmo estudo, houve também um aumento considerável nos
níveis de atividade de GST, o que sugere que esta enzima participa da
cicatrização da úlcera através da redução de radicais livres. E este aumento
associado à maiores índices de GSH, indica que o geraniol favorece tais
efeitos da GST por aumentar a disponibilidade do GSH, o qual é seu cofator
enzimático.
Além disso, foi possível observar um aumento dos níveis de atividade
da MPO nos animais ulcerados tratados com veículo, o que representa uma
maior infiltração de neutrófilos na área de lesão, como esperado. Porém,
quando comparado ao veículo, houve uma diminuição dos níveis de atividade
desta enzima nos grupos tratados com o composto. Em paralelo, a incubação
com geraniol foi capaz de diminuir a atividade da MPO in vitro apenas nas
maiores concentrações. Ambos os dados possivelmente revelam uma
amenização do processo inflamatório através de uma migração inferior de
neutrófilos.
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Pantea e colaboradores (2018) em uma revisão, demonstraram que o
refluxo biliar e o consumo de álcool são os principais fatores de risco para
recorrência da úlcera em pacientes com cirurgia de úlcera péptica há mais de
15 anos. Já Hopkins, Girardi e Turney (1997) verificaram que pacientes que
não foram curados da infecção por Helicobacter pylori, possuem uma
tendência maior de reincidência da úlcera do que os curados. Além disso,
alguns trabalhos têm demonstrado que a cicatrização gástrica promovida
somente pelo uso de supressores da acidez gástrica é defeituosa e aumenta as
chances de recorrência (KANGWAN, 2014; YANG et al., 2017).
Em 1991, Tarnawski e colaboradores apresentaram pela primeira vez
uma definição de qualidade da cicatrização da úlcera de modo a evitar o
reaparecimento da lesão. Para isso, os autores sugerem que a cicatrização da
úlcera gástrica deve ser avaliada de acordo com algumas características da
mesma, incluindo a regeneração da estrutura, função do tecido mucoso e
submucoso, tamanho e exame endoscópico.
Diante do desafio da prevenção da recorrência da úlcera, também foi
avaliada a efetividade do tratamento com geraniol na prevenção ou redução
da severidade da recorrência de úlcera induzida por ácido acético 10% em
camundongos expostos à interleucina 1β. Assim, os resultados obtidos
demonstraram que os tratamentos com geraniol, via oral e por sistema de
inalação, promoveram uma redução da área de lesão, mesmo após a
administração da IL-1β para indução da recorrência. O que indica uma
cicatrização eficiente da úlcera gástrica que impede o reaparecimento da
lesão.
Há uma relação estreita entre inflamação e úlcera gástrica, onde a
ativação de leucócitos neste tipo de processo inflamatório é sucessiva pela
ativação enzimática, o que oportuniza um aumento do consumo de oxigênio
para a formação do ânion superóxido, o qual posteriormente será
transformado em espécies reativas de oxigênio. Além de que, uma infiltração
excessiva de neutrófilos, pode estar associada a danos na microcirculação e
com isso, levando a um retardo na cicatrização da úlcera (BOU-ABBOUD et
al., 1988; MATHY-HARTERT et al., 1998).
Os neutrófilos, executam uma atuação fundamental tanto no
desenvolvimento da lesão, como também na inflamação de diferentes tecidos.
Assim como, estão presentes em mecanismos de danos na mucosa gástrica
causados por etanol e indometacina (KVIETYS et al., 1990). Para que ocorra
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a cicatrização destes danos causados pela lesão ulcerosa, é necessário que haja
uma restauração da mucosa através da regeneração das glândulas gástricas,
com a participação de diversos fatores de crescimento que atuam no reparo
imediato da lesão (SHAHIN et al., 2001).
O TNF-α, é uma das principais citocinas inflamatórias, que realiza uma
ativação primária dos neutrófilos (ABE et al., 2003). Os resultados do modelo
de recorrência demonstraram uma diminuição de TNF-α nos animais tratados
com geraniol, tanto via oral, como por sistema de inalação, o que revela que
o composto atenua o processo inflamatório causado pela administração de
IL1β, fazendo com que a ativação neutrofílica seja reduzida, ainda que haja
migração de tais células.
A IL-1β é secretada por monócitos, macrófagos e outras células
inflamatórias em diversos processos inflamatórios. Esta citocina é utilizada
em modelos animais para recorrência da úlcera gástrica devido a sua
capacidade de causar dano agudo à mucosa de forma similar a úlcera crônica
em humanos como descrito por Watanabe e colaboradores (1997 e 2001).
Dentre as atividades desta citocina, destaca-se a ativação de neutrófilos
que leva a um aumento da expressão de moléculas de adesão endotelial,
estímulo da síntese de prostaglandina e de outras citocinas, inclusive ela
mesma. Além disso, a IL-1β pode induzir a recorrência da úlcera gástrica em
modelos experimentais a partir de inflamação aguda através de um acúmulo
de neutrófilos na mucosa já cicatrizada, ou seja, sugere-se que este modelo de
recorrência causada pela IL-1β seja dependente da ação de neutrófilos
(WATANABE et al., 1997).
De diversas evidências descritas das propriedades do geraniol,
encontrase a anti-inflamatória (CHO et al., 2016; LEI et al., 2018; REKHA;
SELVAKUMAR; SETHUPATHY, 2013; SOLÓRZANO-SANTOS;
MIRANDA-NOVALES, 2012), diante disso, foi avaliada tal característica na
recorrência da úlcera gástrica. No processo inflamatório, há dois tipos de
citocinas, as mediadoras pró-inflamatórias que engloba as interleucinas (IL)
-1β, IL-6, IL-8, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), quimiocinas, famílias
de interferon, etc. E as citocinas anti-inflamatórias, que compreendem o
antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra), IL-4, IL-10, IL-11 e IL-13 que são
produzidas para inibir o processo através da regulando as respostas
próinflamatórias frente às citocinas (BOSHTAM et al., 2017).
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Além disso, há duas citocinas importantes que atuam como mediadoras
no processo inflamatório, a IL-6 e a IL-10. A primeira, possui um efeito pró
inflamatório pelo estímulo da secreção de IL-1 e anti-inflamatório a partir de
diversos mecanismos de ação. Seja estimulando a produção de citocinas antiinflamatórias, como a IL-10, ou limitando a sinalização de algumas citocinas
pró-inflamatórias, por exemplo. Já a segunda, a IL-10, é uma citocina antiinflamatória de extrema relevância que atua principalmente na inibição de
citocinas inflamatórias do TNF-α, IL-6, IL-8, etc. promovendo uma
diminuição do dano tecidual local causado pela inflamação (BOSHTAM, et
al., 2017).
Em conjunto, nossos resultados demonstraram que os animais que
receberam tratamento com geraniol, independente da via de administração,
apresentaram uma diminuição de TNF e IL-6, quando comparado aos animais
tratados com veículo e posterior administração de IL-1β. Este dado aponta
que a ação anti-inflamatória ocorre através da redução destas duas citocinas
pró-inflamatórias. Por outro lado, a IL-4 e a IL-10, não demonstraram
diferença significativa, o que revela que o geraniol não atua por esta via para
a melhora do processo inflamatório.
Além disso, foi possível observar diferença nos níveis de IL-4 apenas
no grupo veículo que não recebeu IL-1β, isso porque essa citocina tem caráter
crônico e desde a indução da úlcera tentou combater a lesão a partir do
aumento de IL-4. E como os outros grupos receberam a administração da IL1β, o processo inflamatório se tornou agudo, por isso, não foi possível
verificar diferença nos níveis dessa citocina nesses grupos.
Oh e colaboradores (2006), demonstraram que uma diminuição dos
níveis de citocinas inflamatórias como IL-2 e TNF-α, foram capazes de tornar
a mucosa mais resistente ao reaparecimento da úlcera gástrica. E semelhante
aos nossos dados, neste estudo também não foi possível observar diferença
significativa nos níveis de IL-10. De fato, em se tratando de dano inflamatório
os autores verificaram que animais tratados com inibidores da bomba de
prótons apresentaram uma mucosa menos conservada e infiltrações
significativas de células inflamatórias na lesão.
Diante dos aspectos citados acima, a respeito da importância da
cicatrização gástrica e dos mecanismos envolvidos nesse processo, é válido
ressaltar a importância de avaliar outros fatores relacionados ao tratamento
com geraniol como o esvaziamento gástrico, trânsito intestinal e índice de
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evacuação. A fim de verificar a possibilidade da ocorrência de possíveis
efeitos adversos da administração oral, em especial alterações na motilidade
gástrica, as quais poderiam suscitar desconforto ao paciente ou interações
farmacocinéticos devido ao aumento da motilidade gastrointestinal com
outros tratamento antiúlcera utilizados de forma concomitante.
Nossos resultados constataram que os animais tratados com geraniol
obtiveram uma diminuição do trânsito intestinal, porém, não de forma tão
expressiva a fim de ser considerado como potente antidiarreico, pois, nos
testes de índice de evacuação, os mesmos apresentaram fezes de consistências
semissólidas e líquidas. Por outro lado, Rizzello e colaboradores (2018b),
demonstraram que a administração oral de geraniol foi capaz de reverter
parcialmente a disbiose e melhorar os sintomas dos indivíduos com Síndrome
do Intestino Irritável (SII). Corroborando com Fazio e colaboradores (2016),
que revelaram a eficácia do geraniol na modulação intestinal através da
redução de citocinas pró-inflamatórias envolvidas na colite ulcerativa.
Já em relação a motilidade gástrica, o tratamento com geraniol não foi
capaz de influenciar neste aspecto na dose oral capaz de acelerar a
cicatrização gástrica. O que revela um aspecto importantíssimo a respeito do
esvaziamento gástrico, devido a sua relação com a farmacocinética e
biodisponibilidade de fármacos orais. O que indica que o composto não
provocaria alterações e consequentemente, não interferiria por esse modo na
absorção de outros fármacos (GOINEAU; GUILLAUME; CASTAGNÉ,
2015; SHAUGHNESSY et al., 2013).
Além disso, como descrito na literatura, o geraniol não foi capaz de
inibir a bomba de prótons (H+, K+-ATPase) (VENZON et al., 2018),
permitindo sugerir a possibilidade de associar o composto a terapias
medicamentosas atuais, como os inibidores da bomba de prótons.
Em adição aos dados desta pesquisa, foi avaliado também a influência
do tratamento com geraniol nos aspectos comportamentais das ratas, visto que
há relatos na literatura do efeito neuroprotetor do composto (CHO et al.,
2016; REKHA et al., 2013) e que o estresse social e ansiedade estão
relacionados com a etiologia de úlceras gástricas (LIU et al., 2011). SánchezVidaña e colaboradores (2017) em uma revisão sobre os efeitos da
aromaterapia para sintomas antidepressivos, demonstrou que os óleos
essenciais mais comuns utilizados por inalação são o de lavanda e o de
bergamota. Porém, ainda não foi descrita a atividade do geraniol por sistema
de inalação em parâmetros relacionados a comportamentos tipo ansiolíticos
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ou na atividade motora. Entretanto, recentemente foi descrito que o geraniol
inalado consegue acessar o sistema nervoso central (BONFERONI et al.,
2019).
Há diferentes métodos para avaliar comportamento tipo ansioso, dentre
eles, encontra-se o teste de campo aberto e labirinto em cruz elevado, onde, o
animal é avaliado a partir de suas atividades exploratórias em determinado
ambiente e tempo. Considerando a relação existente dentre o estado
emocional e sintomas gastrointestinais, foram realizados tais testes afim de
avaliar se o tratamento com geraniol promoveria seus efeitos calmantes já
conhecidos, atuando como um fator complementar no processo de
cicatrização da úlcera.
No teste de campo aberto, nossos resultados não demonstraram
diferença entre os grupos, inclusive os tratamentos com geraniol, sendo
assim, o composto não afetou a atividade exploratória dos animais. Por outro
lado, Medeiros e colaboradores (2018) verificaram no teste de campo aberto,
que os animais tratados com geraniol nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, v.o
reduziram a distância percorrida e a frequência de levantadas, causando um
efeito sedativo nos animais, a partir da modulação do receptor GABA. Dados
semelhantes foram encontrados em outros monoterpenos, como o linalol
(DENG; SHI; WANG, 2018).
Diante disso, nos experimentos de labirinto em cruz elevado, como
esperado, foi comprovada a ação do tipo ansiolítica nos animais tratados com
diazepam, demonstrado através da diminuição do tempo de permanência nos
braços fechados e do aumento do tempo de permanência nos braços abertos.
Enquanto que o tratamento com geraniol por sistema de inalação, demonstrou
uma melhora nos níveis de ansiedade a partir do aumento do número de
entradas e do tempo de permanência nos braços abertos, bem como a
diminuição do tempo de permanência nos braços fechados em relação ao
veículo. Costa e colaboradores (2011) utilizando o teste de caixa clara/escura,
demonstraram que o óleo essencial de Cymbopogon citratus (OECC) possui
um efeito ansiolítico discreto, porém quando associado ao diazepam,
apresenta atividade ansiolítica mais eficaz.
O Cymbopogon citratus, conhecido como capim limão, é popularmente
e amplamente utilizado para tratar distúrbios nervosos, seja em infusão ou
decocção. E pode-se confirmar tais propriedades a partir do que se tem
descrito na literatura. Pois, tanto o OECC, como um de seus compostos
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majoritários, o geraniol, possuem efeitos ansiolíticos e antidepressivos, atuam
no sistema nervoso central e são mediados pelo sistema GABAérgico
(COSTA, et al., 2011).
Verificou-se que o tratamento com geraniol por sistema de inalação,
demonstrou uma melhora nos níveis de ansiedade a partir do aumento do
número de entradas e do tempo de permanência nos braços abertos, bem como
a diminuição do tempo de permanência nos braços fechados em relação ao
veículo. Costa e colaboradores (2011) utilizando o teste de caixa clara/escura,
demonstraram que o óleo essencial de Cymbopogon citratus (OECC) possui
um efeito ansiolítico discreto, porém quando associado ao diazepam,
apresenta atividade ansiolítica mais potente. Porém mais estudos ainda são
necessários para maior esclarecimento a respeito destes mecanismos, tanto na
administração oral, como na inalação.
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7 CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo demonstram que:
- O monoterpeno geraniol na dose mínima efetiva de 30 mg/kg (duas vezes
ao dia, durante 7 dias) por via oral e 30 mg/ml (duas vezes ao dia, durante
sete dias) demonstrou possuir atividade cicatrizante gástrica em modelo de
úlcera induzida por ácido acético 80%, mediada pelo aumento dos níveis de
mucina.
- O favorecimento das defesas antioxidantes do monoterpeno geraniol pode
ser atribuído à manutenção dos níveis de GSH e o aumento da atividade de
CAT e GST, bem como uma redução dos níveis de MPO.
- O tratamento crônico com geraniol tanto via oral, como por inalação foi
eficaz na cicatrização da úlcera gástrica, impedindo a recorrência da mesma
através do ressurgimento de lesões. Tal ação foi mediada pela manutenção
dos níveis de mucina e diminuição dos níveis de TNF e IL-6.
- O tratamento com geraniol não demonstrou mudanças na motilidade
gastrointestinal.
- Em relação aos aspectos comportamentais, o tratamento com geraniol não
apresentou diferença na atividade locomotora dos animais. Porém, quanto aos
níveis de ansiedade, o tratamento por sistema de inalação demonstrou um
maior tempo de permanência nos braços abertos, indicando uma contribuição
na redução de aspectos envolvidos a transtornos de ansiedade ou estresse.
Diante do exposto, foi possível esclarecer alguns dos mecanismos que
atuam tanto na cicatrização gástrica, como na prevenção do reaparecimento
da lesão a partir do tratamento com o geraniol. Além disso, também foi
observado alguns outros fatores que podem estar associados ao tratamento
com o composto, que demonstraram que o mesmo, apesar de ser um óleo, não
possui efeitos colaterais em relação ao trato gastrointestinal, e que seu efeito
calmante já descrito anteriormente por outros autores, pode ter algum
envolvimento no processo de cicatrização das úlceras gástricas, visto que a
ansiedade e o estresse são fatores de risco para o surgimento destas lesões.
Porém, mais estudos são necessários para elucidar essa hipótese.
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