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RESUMO 

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é caracterizada por uma 
resposta inflamatória difusa, decorrente da ativação de agentes pró-inflamatórios e 
oxidantes. Apesar da alta mortalidade, que atinge 40% dos pacientes, ainda não 
existem medidas terapêuticas específicas para o tratamento, que ainda está baseado 
na ventilação protetora e no tratamento da doença de base, além do uso de 
corticosteróides. Estudos aprofundados e a elucidação de mecanismos de ação de 
substâncias extraídas de plantas tem sido de grande interesse científico, uma vez que 
diversos efeitos biológicos são evidenciados com o tratamento utilizando plantas 
medicinais. Objetivo: 1. Avaliar os efeitos do tratamento com timol, carvacrol e p-
cimeno, monoterpenos, oriundos de óleos essenciais das espécies vegetais Lippia 
gracillis e L. sidoides, nas alterações de mecânica respiratória e na histopatologia 
pulmonar em modelo experimental de lesão pulmonar aguda (LPA). 2. Avaliar se a 
presença e/ou a posição do radical hidroxila na estrutura química interfere na bio-
atividade destes compostos no presente modelo. Metodologia: Foram utilizados 
camundongos machos Balb/c, que receberam LPS ou salina intratraqueal. Após 6 horas 
da instilação, os animais foram tratados com timol, carvacrol, p-cimeno (doses 10, 15 e 
20 mg/kg intranasal), dexametasona (5 mg/kg intraperitoneal) ou veículo. Após 24 horas 
do momento da instilação do LPS ou veículo, foram avaliados: mecânica do sistema 
respiratório, células inflamatórias no lavado broncoalveolar e no sangue periférico, 
quantidade de proteína total e níveis de citocinas pró-inflamatórias no LBA, isoprostano, 

NF-B, e quantidade de fibras colágenas no tecido pulmonar. Resultados: 
Demonstramos inicialmente que 6 horas após a instilação de LPS, os animais 
apresentam inflamação pulmonar em relação ao controle, e que esta resposta aumenta 
em 24 horas, entretanto as alterações da mecânica pulmonar ocorreram somente em 24 
horas. Determinamos então, por meio de uma curva dose resposta, que a dose mais 
eficaz para a redução de neutrófilos no LBA foi a de 20 mg/kg para os três compostos 
avaliados. Observamos que todos os compostos estudados melhoraram a função 
respiratória, reduziram a quantidade de células inflamatórias no sangue periférico e no 
LBA. Ainda, estes tratamentos reduziram a proteína total, os níveis de IL-8 e IL-6 no 
LBA, a deposição de fibras colágenas e a área positiva para isoprostano no tecido 

pulmonar. A citocina IL-1 não foi reduzida pelo composto p-cimeno e nenhum deles 

alterou os níveis de TNF- no pulmão. Apenas timol e carvacrol reduziram 

significativamente a expressão de p-65-NF-B no pulmão. Estes resultados foram 
semelhantes aos obtidos com o tratamento com dexametasona. Conclusão: O timol e 
carvacrol apresentaram efeito anti-inflamatório no modelo de LPA, por reduzirem 

citocinas pró-inflamatórias, o estresse oxidativo e por inibição a ativação de p-65-NF-B, 
sugerindo que a posição da hidroxila na estrutura destes compostos não interfira com o 
efeito biológico neste modelo experimental. Embora o composto p-cimeno, que não 
apresenta hidroxila em sua estrutura, tenha reduzido a inflamação pulmonar e o 
estresse oxidativo, os mecanismos envolvidos foram diferentes dos observados no timol 

e no carvacrol, uma vez que não houve efeito do mesmo na expressão de NF-B e nem 

nos níveis de IL-1no pulmão. Em conjunto nossos resultados sugerem que estes 
compostos têm grande potencial terapêutico em doenças pulmonares inflamatórias, em 
especial na SDRA, e merecem ser melhor estudados quanto a diferença nos 
mecanismos de ação e a necessidade da hidroxila em sua estrutura.  
Palavras Chaves: Lesão Pulmonar Aguda; Experimentação Animal; LPS; Óleos 
Essenciais;Monoterpenos



 

ABSTRACT 
 

The acute respiratory distress syndrome (ARDS) is characterized by a diffuse 
inflammatory response, due to activation of pro-inflammatory agents and oxidants. 
Despite the high mortality, which affects 40% of patients, there are no specific 
therapeutic tool for the treatment, which is still based in protective ventilation and in the 
treatment of the underlying disease and the use of corticosteroids. Extensive research 
and the elucidation of the mechanisms involved in compounds extracted from plants 
have been great scientific interest, since many biological effects are shown related to the 
treatment with medicinal pants. Aim: 1. To evaluate the effects of treatment with thymol, 
carvacrol and p-cymene, monoterpenes, derived from essential oils of Lippia gracillis e 
L. sidoides plants, in respiratory mechanics and pulmonary histopathology in an 
experimental model of acute lung injury (ALI); 2. To evaluate if the presence and/or the 
position of hydroxyl radical in the chemical structure interferes in the bioactivity of these 
compounds in the model studied. Methods: Male Balb/c mice received LPS or saline 
intratracheally. After 6 hours of instillation, animals were treated with thymol, carvacrol, 
p-cymene (doses of 10, 15 and 20 mg / kg intranasal), dexamethasone (5 mg / kg 
intraperitoneally) or vehicle. After 24 hours from the time of LPS instillation we 
evaluated: the respiratory mechanics; inflammatory cells in the bronchoalveolar lavage 
(Bhavnani and Ballow) and peripheral blood, and total protein levels and 

proinflammatory cytokines in BALF, isoprostane, NF-B, and the amount of collagen 
fibers in the lung tissue. Results: We show first that 6 hours after instillation of LPS, the 
animals had increased pulmonary inflammation compared to the control, and that this 
response increased in 24 hours, however changes in lung mechanics occurred only in 
24 hours. Then we determined by means of a dose response curve, that 20mg/Kg was 
the most effective dose for the reduction of neutrophils for the three compounds 
evaluated. We observed that treatment with the three components of essential oils 
improved the respiratory function, reduced the amount of inflammatory cells in peripheral 
blood and BALF. Moreover, these treatments reduced the total protein content, IL-8 and 
IL-6 in BALF, the amount of collagen fibers and in the positive area of isoprostane in 

lung tissue. The cytokine IL-1 was not reduced by p-cymene compound and none of 

the compounds altered the levels of TNF-. Moreover, thymol and carvacrol significantly 

reduced expression of P-65-NF-B in the lung. These results were similar to those 
obtained with treatment with dexamethasone. Conclusion: Thymol and Carvacrol 
showed anti-inflammatory effect in a model of ALI, reducing pro-inflammatory cytokines, 

oxidative stress and inhibiting the activation of p-65-NF-B, suggesting that the position 
of the hydroxyl group in the chemical structure does not interfere with the biological 
effect in this experimental model. Although the p-cymene compound, which has no 
hydroxyl group in its chemical structure, has reduced lung inflammation and oxidative 
stress, the mechanisms involved were different from those observed in thymol and 

carvacrol, since it had no effect on the expression of NF -B and levels of IL-1 in lung. 
Together our results suggest that these compounds have significant therapeutic interest 
to treat inflammatory lung diseases, particularly ARDS and further studies are needed to 
clarify the exactly mechanisms of action and the importance of the hydroxyl in its 
structure. 
 
Keys Words: Acute Pulmonary Disease; Animal Experimentation, LPS; Essential Oils; 
Monoterpene. 
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Dissertação de Mestrado  Marina Pinheiro Guerreiro 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Síndrome do Desconforto Respiratório Aguda (SDRA) 

1.1.1 Definição e atualidades  

 Atualizando a nomenclatura da doença, em 2011, a European Society of 

Intensive Care Medicine com apoio da American Thoracic Society e da Society of 

Critical Care Medicine, com o objetivo de rever a definição da SDRA e assim 

melhorar o desempenho no diagnóstico da doença, propuseram classificá-la 

conforme a gravidade. Ficou assim definido que a SDRA é uma lesão inflamatória 

aguda e difusa do pulmão, que leva a um aumento da permeabilidade vascular 

pulmonar, aumento do peso do pulmão, e perda de tecido de pulmonar (Ferguson et 

al., 2012).  

O que caracteriza a fase aguda é o dano alveolar difuso, que causa o edema 

alveolar e a inflamação, que está associado à presença de membrana hialina ou 

hemorragia (Ferguson et al., 2012). Assim, com essa nova definição de lesão 

pulmonar aguda (LPA) e SDRA, estas foram unificadas. A SDRA é classificada 

como leve quando a PaO2/FiO2 200≤300, moderada quando a PaO2/FiO2 100≤200 e 

grave quando a PaO2/FiO2 ≤100mmHg. Ainda, quando classificada como grave, os 

especialistas sub-classificam de acordo com os achados clínicos, como: gravidade 

radiográfica, complacência do sistema respiratório (≤ 40 ml/cm H2O), pressão 

expiratória final positiva (≥ 10 cmH2O), e correção do volume expirado por minuto (≥ 

10 L/min) (Ferguson et al., 2012) (AECC American-European Consensus 

Conference). Esta nova definição possibilitou estratificar os pacientes quanto a 

gravidade para oferecer uma melhor opção terapêutica. 
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 Os principais sinais e sintomas da SDRA são hipoxemia refratária e 

opacidades radiológicas bilaterais, associada ao aumento da mistura venosa de 

sangue, aumento do espaço morto fisiológico, e diminuição da complacência 

pulmonar. Na Figura 1 podemos observar que a SDRA é dividida em 2 fases; 

Exudativa: caracterizada por edema intersticial e alveolar; Proliferativa: 

caracterizada pelo edema pulmonar e a proliferação de pneumócitos do tipo II, 

tendo por consequência a fase final fibrótica, decorrente de uma deposição anormal 

e excessiva de proteínas da matriz extracelular, principalmente colágeno, ocorrendo 

alteração da arquitetura pulmonar, desenvolvimento de fibrose difusa e formação de 

cistos (Tomashefski, 2000). 

 

 

 

Figura 1: Representação esquemática da evolução da SDRA (Tomashefski, 2000). A SDRA é 

dividida em 2 fases sendo uma exsudativa onde a principal característica é o edema intersticial e alveolar, fase 

esta que tem pico de resposta 24 horas após a agressão. A fase proliferativa caracterizada pela proliferação de 

pneumócitos do tipo II e a fase final da doença caracterizada por fibrose pulmonar decorrente de uma 

deposição anormal e excessiva de proteínas da matriz extracelular, principalmente colágeno, inicia já no 

terceiro dia após a agressão. Estas alterações estruturais associadas a inflamação exacerbada e a presença de 

edema alveolar levam a alteração da arquitetura pulmonar, desenvolvimento de fibrose difusa e formação de 

cistos que comprometem a função pulmonar.  
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1.1.2 Epidemiologia  

Alguns estudos demonstram a incidência, mortalidade e a morbidade da SDRA 

de causa extrapulmonar e pulmonar, e seus resultados ainda são bastante 

conflitantes, devido ao difícil diagnóstico, da determinação da causa e das 

diferenças metodológicas dos estudos (Frutos-Vivar et al., 2004). O prognóstico da 

doença está diretamente relacionado com o tempo de inicio da SDRA e a taxa de 

mortalidade relacionada a dois principais fatores: a gravidade da doença de base, o 

tempo de desenvolvimento da SDRA e o comprometimento dos órgãos. Estudos 

estimam que 7% dos pacientes admitidos nas unidades de terapia intensiva 

desenvolvem SDRA (Rubenfeld et al., 2005; Avecillas et al., 2006) e que a 

insuficiência respiratória causa mortalidade de 20% dos pacientes (Frutos-Vivar et 

al., 2004). 

Embora a epidemiologia da SDRA tenha se mantido inalterada nos últimos anos, 

as melhores condições terapêuticas e as novas estratégias ventilatórias são 

apontadas como responsáveis pela redução da mortalidade por SDRA. No entanto, 

a taxa de mortalidade ainda é bastante elevada, em torno de 40%, causando um 

grande impacto na saúda pública. Outro ponto importante é que a taxa de 

mortalidade aumenta consideravelmente com a idade (Figura 2) (MacCallum e 

Evans, 2005). 
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Figura 2: Incidência por idade e fator de risco de mortalidade na SDRA (Rubenfeld et al., 2005) No 

gráfico podemos observar que até os 45 anos ambos os pacientes (com sepse, com outro fator de risco 

ou com trauma) apresentam baixo índice de mortalidade. Porém esse índice aumenta em indíviduos 

com mais de 55 anos, principalmente em pacientes com sepse, subindo para 250 casos em 100.000 

pessoas.  

1.1.3 Fisiopatologia 

A agressão pulmonar desencadeante da SDRA pode ser oriunda de causas 

pulmonares (direta) ou extrapulmonares (indireta), sendo a pneumonia e a sepse 

apontadas como causa pulmonar e extrapulmonar de maior prevalência, 

respectivamente (Ware e Matthay, 2000; Matthay e Zimmerman, 2005).  

Os pacientes com SDRA apresentam déficit de oxigenação, causado pela 

diminuição da complacência pulmonar e comprometimento da barreira alvéolo-

capilar em função de infiltrados pulmonares bilaterais (Coimbra e Silverio, 2001). 

Inicia-se uma excessiva resposta inflamatória com ativação de macrófagos 

alveolares, recrutamento células polimorfonucleares (PMN) principalmente 

neutrófilos, que ativados liberam mediadores inflamatórios, como quimiocinas e 
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citocinas, espécies reativas de nitrogênio (ERNs), espécies reativas de oxigênio 

(EROs) como por exemplo, radicais de superóxido, radicais de hidroxila e peróxido 

de hidrogênio, assim como, proteases, tromboxanos, leucotrienos, entre outros, 

culminando em aumento da permeabilidade capilar pulmonar e trombose 

microvascular, o que determina edema intersticial e alveolar (Figura 3) (Coimbra e 

Silverio, 2001).  

Figura 3. Alterações alveolares durante a SDRA. A esquerda alvéolo normal e a direita um alvéolo 

durante a fase aguda da SDRA. Após uma injúria, células endoteliais e epiteliais assim como os macrófagos 

alveolares se ativam e secretam mediadores pró-inflamatórios, como IL-6, IL-8, TNF-α. Esses mediadores 

recrutam leucócitos, principalmente neutrófilo, para o local lesionado. Os neutrófilos ao chegarem no local de 

injuria são ativados e liberam leucotrienos, espécies reativas de oxigênio e proteases que induzem a ruptura 

da membrana alvéolo capilar. Com isso ocorre um extravasamento de um líquido proteico para dentro do 

alvéolo, a inativação dos surfactantes, um edema alveolar e intersticial. Os neutrófilos ainda recrutam mais 

células inflamatórias para o local, ativando proteínas da matriz extra celular , aumentando 

consequentemente o depósito de fibrose (Ware e Matthay, 2000). 

 

Após um estímulo, uma cascata de mediadores inflamatórios são 

responsáveis pelo processo de transmigração dos neutrófilos para as vias aéreas, e 
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esta é iniciada principalmente por células T helper tipo 1 (Th1). O maior 

recrutamento de células para o pulmão induz aumento na produção das mesmas na 

medula óssea e em sua liberação para o sangue (Kubo et al., 1998). Por isso, um 

dos sinais clínicos de inflamação e/ou infecção na SDRA, se dá pelo aumento do 

número de leucócitos no sangue periférico (Yamada et al., 2004). Os neutrófilos, 

atraídos para o local com injúria por ação de fatores quimiotáticos, como a IL-8, são 

as primeiras células do sistema imunológico a serem recrutadas, provocando uma 

elevação da atividade de proteases, como a mieloperoxidase (Ferguson et al., 

2012). A MPO é caracterizada como a enzima mais abundante liberada pelos 

neutrófilos, e quando ela se encontra em níveis elevados pode associar-se a 

inúmeras doenças pulmonares, principalmente aquelas consideradas de início 

agudo (Venaille et al., 1998; Komori et al., 2003). 

Os macrófagos apresentam uma função importante na resposta inflamatória, 

pois liberando fatores inflamatórios como óxido nítrico (NO) e prostaglandina E2 

(PGE2) e citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral α (TNF- α), 

interleucinas (IL- 1β e IL- 6), ativam o sistema imunológico e recrutam uma 

quantidade maior de células para o local lesionado (Bosca et al., 2005) (Figura 3).  

Produzida por células T e B, células endoteliais e principalmente por 

monócitos, a IL-6 é uma citocina inflamatória e é considerada um importante 

parâmetro para avaliar uma resposta inflamatória, uma vez que seus níveis se 

elevam rapidamente durante o processo inflamatório e sua síntese pode ser 

estimulada também por LPS em modelos experimentais (Reiss et al., 2012).  

A IL-8 é considerada também uma citocina pró-inflamatória e está fortemente 

relacionada a quimiotaxia de neutrófilos, aumentando o metabolismo oxidativo no 

local da injúria (Baggiolini et al., 1994). É produzida intensamente pelo endotélio 
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pulmonar frente à um estímulo nocivo, e também produzido por outros tipos 

celulares como, linfócitos, neutrófilos, macrófagos alveolares (Bhatia e Moochhala, 

2004). Já foi detectado aumento de IL-8 tanto no plasma quanto no lavado bronco-

alveolar de pacientes no inicio da SDRA (Donnelly et al., 1993; Swanson et al., 

2010). 

 O TNF- e a IL-1 são citocinas pró-inflamatórias predominantemente 

produzidas por macrófagos ativados. Elas são liberadas nos primeiros 30–90 min 

depois da exposição de LPS (Cohen, 2002), intensificando o segundo nível da 

cascata inflamatória, incluindo a ativação dos neutrófilos, a estimulação da produção 

de outras citocinas, tais como a IL-6, tromboxanos (TxA2), prostaciclinas (PGI2), 

fator de agregação plaquetária (PAF) (Mantovani et al., 1997), mediadores lipídicos 

e espécies reativas de oxigênio, bem como, a regulação de adesão celular, 

resultando em um início de migração de células inflamatórias para dentro do tecido. 

O TNF- também induz a produção de IL-8 pelas células endoteliais pulmonares 

(Cohen, 2002). Tanto TNF- quanto IL-1 foram observadas em níveis elevados no 

lavado broncoalveolar de pacientes com risco de SDRA e também naqueles com a 

síndrome já instalada (Siler et al., 1989; Park et al., 2001). 

 O fator nuclear -b (NFb) é um fator de transcrição que tem o papel de 

regular a expressão de genes que estão envolvidos nas respostas imunológicas e 

inflamatória (Barnes e Karin, 1997). Em situações fisiológicas o NF-B está ligado à 

proteína inibitória I-B encontrada no citoplasma. Quando ativado, o que pode 

ocorrer por inúmeros estímulos como lipopolissacarídeo, citocinas inflamatórias e 

estresses químicos ou físicos, o NF-B sofre translocação para o núcleo e se liga a 

regiões promotoras, iniciando a transcrição de várias citocinas como IL-1, IL-6 , 
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TNF- A mortalidade de pacientes por SDRA vem sendo associada a expressão 

elevada do NFB  e o tratamento com corticosteroides inibe a ação e a ativação do 

NFB, podendo assim contribuir com a redução da mortalidade (Auphan et al., 

1995; Van Leeuwen et al,. 2001; Matos e Figueiredo, 2002).  

O dano oxidativo tem um papel importante na lesão pulmonar aguda, e está 

associado com o desenvolvimento e progressão da SDRA. Os oxidantes podem ser 

de origem exógena/ambiental ou endógena/celular, sendo que os oxidantes 

exógenos são oriundos de poluentes atmosféricos como dióxido de enxofre, dióxido 

de nitrogênio, ozônio, gases nocivos e principalmente pela fumaça do cigarro. Os 

oxidantes endógenos encontrados no trato respiratório são provenientes de vários 

tipos celulares com: epiteliais, macrófagos alveolares, e células inflamatórias. A 

produção de EROs desencadeado pelas células inflamatórias, principalmente pelo 

neutrófilo, são os principais causadores do dano tecidual apontado em doenças 

pulmonares (Al-Mehdi et al., 1997; Kirkham, 2007; Cavalcante e Bruin, 2009). 

Na inflamação difusa do parênquima pulmonar, o estresse oxidativo é 

desencadeado principalmente de duas fontes: altos níveis de oxigênio empregados 

na terapêutica ventilatória e neutrófilos ativados pelo processo inflamatório 

(Sharafkhaneh et al., 2008). Como consequência, as células do endotélio pulmonar, 

células alveolares, células epiteliais de via aérea, assim como macrófagos 

alveolares ativados, contribuem com a produção de NO e superóxido, que reagem 

formando peroxinitrito (ONOO-). Este radical pode oxidar aminoácidos de várias 

proteínas do pulmão, como, por exemplo, a proteína A surfactante (Lang et al., 

2002), inibindo assim a sua formação, o que gera consequências drásticas no 

pulmão. 
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Os fosfolipídios presentes na membrana celular são extremamente 

suscetíveis ao processo de peroxidação lipídica, acarretando alterações na estrutura 

e na permeabilidade da membrana. A hidrólise dos fosfolipídios pela enzima 

fosfolipase, produz ácido araquidônico não-estratificado, podendo ele sofrer 

peroxidação por duas vias: ezimática e não enzimática. A via enzimática envolve as 

lipoxigenases e as ciclo-oxigenases, já a via não-ezimática, envolve a participação 

de metais de transição, de RNS, de ROS, e de outros radicais livres. A peroxidação 

lipídica não-enzimática mediada por espécies reativas, apresenta como produtos 

finais o malondialdeído, 4-hidroximal, e os isoprostanos. Dentre os isoprostanos, o 

8-isoprostano é um marcador indireto de estresse oxidativo pulmonar, e por isso ele 

tem sido muito estudado em modelos experimentais que mimetizam doenças 

pulmonares (Cavalcante e Bruin, 2009). Além disso, o isoprostano está associado 

também a constrição da musculatura lisa, observada em algumas doenças 

pulmonares(Angeli et al., 2008).  

Avaliações histopatológicas do pulmão de pacientes que morreram com 

SDRA mostraram além da intensa resposta inflamatória, exsudato fibrinoso, edema 

alveolar com o colapso alveolar, e de deposição de fibras colágenas nas paredes 

alveolares, sugerindo remodelamento importante da matriz extracelular (Garcia et 

al., 2008). O desequilíbrio do estresse oxidativo e dos níveis antiprotease/protease 

modificam a matriz extracelular (MEC) desencadeando um processo 

fibroproliferativo no intuito de reparar o dano, sendo esse, um importante fator 

envolvido na fisiopatologia da SDRA (Padmanabhan e Gonzalez, 2012).  

1.1.4 Tratamento 

Atualmente não há tratamento específico para a SDRA, os tratamentos atuais 

baseiam-se no suporte ventilatório, uso de corticoesteróides e no tratamento da 
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doença de base (Tang et al., 2009). O suporte ventilatório atual mais eficaz é a 

ventilação mecânica protetora com pressões positivas, baixos volumes e altas 

doses de oxigênio, porém existem estudos que mostram que a própria ventilação 

provoca aumento dos danos pulmonares e falência orgânica dos pacientes (Frank et 

al., 2006). O desenvolvimento de novos medicamentos e estratégias de tratamento 

se faz necessários para melhora do prognóstico, redução das taxas morbidade e 

mortalidade por SDRA. 

1.2. Modelos Experimentais de Inflamação Pulmonar Aguda 

Os lipopolissacarídeos (LPS) são os principais componentes da parede 

celular das bactérias gram-negativas e desempenham nas bactérias funções como 

barreira, prevenindo ou dificultando a perda de proteínas específicas, ao acesso das 

enzimas hidrolíticas e certos antibióticos ao peptidioglicano, participando também da 

nutrição bacteriana (Watson et al., 1994). O LPS é um potente ativador do sistema 

imune, induzindo uma variedade de respostas, como produção de anticorpos, 

choque séptico e choque endotóxico. A região lipídica A é responsável pelo 

potencial endotóxico, apresentando um papel biológico na participação nos 

mecanismos de patogenicidade da célula bacteriana (Fenton e Golenbock, 1998; 

Mokuno et al., 2000). 

Sabe-se que o LPS exerce múltiplos efeitos nos macrófagos, uma vez em 

que eles são os principais alvos, desempenhando um papel central na defesa do 

hospedeiro contra a infecção bacteriana (Van Lenten e Fogelman, 1992; Hsu e 

Twu,2000). Uma vez atuando nos macrófagos, o LPS induz a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias como as interleucinas IL-1, IL-6, IL-8 e o TNF- e a adesão de 



28 

Dissertação de Mestrado  Marina Pinheiro Guerreiro 

neutrófilos nas células endoteliais favorecendo a migração e a infiltração neutrofílica 

no pulmão (Faffe et al., 2000; Hsu e Twu, 2000). 

Gonçalves e colaboradores (1998) observaram que a inalação de LPS levou 

a uma produção significativa de TNF- detectado no lavado broncoalveolar, seguido 

de infiltração de neutrófilos em ratos. A instilação intratraqueal de LPS induz a 

inflamação aguda e neutrofílica avaliada tanto no lavado broncoalveolar quanto no 

parênquima pulmonar, ocasionando alterações estruturais na matriz extracelular 

pulmonar, caracterizado pela redução do conteúdo de fibras elásticas nos espaços 

alveolares dos pulmões (Ramos et al., 2010). A ativação neutrofílica causa 

produção de radicais livres, oxigênio e nitrogênio, e altas quantidades de produção 

de óxido nítrico (Szarka et al., 1997; Faffe et al., 2000; Menezes et al., 2005; Bae et 

al., 2010) que podem contribuir com a destruição do tecido pulmonar. Existem vários 

modelos experimentais para se estudar lesão pulmonar aguda, porém o a instilação 

de LPS é o modelo experimental mais bem descrito e mais utilizado na literatura 

(Faffe et al., 2000; Bae et al., 2010; Lee et al., 2010).  

1.3.Óleos essenciais e seus constituintes 

Óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílica, 

geralmente odorífera e líquida. E são definidos pela International Standard 

Organization (ISO) como produtos obtidos de partes de plantas, por meio de 

destilação por arraste com vapor d’água (Simões et al., 2007).  

Atualmente diversos óleos essenciais são conhecidos sendo muitos deles 

importantes para as indústrias farmacêutica, agronômica, alimentícia, e 

principalmente para fabricação de cosméticos e perfumes, como por exemplo, o (d)-

limoneno e (d)-carvona (Bakkali et al., 2008). 
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Os óleos essenciais, também conhecidos como óleos etéreos ou óleos 

voláteis, são misturas complexas de metabólitos secundários/especiais, geralmente 

caracterizadas por um forte odor. Estão presentes em flores, folhas, galhos, cascas, 

frutos, raízes e sementes (Simões et al., 2007; Bakkali et al., 2008). Na natureza 

desempenham duas importantes funções para as plantas, uma como atrair 

polinizadores para dispersão de sementes e pólen e a outra como proteção da 

planta contra bactérias, vírus e fungos (Bakkali, et al., 2008). 

São compostos de baixa massa molecular, geralmente de caráter 

terpenoídicos ou fenilpropanoídico e que possuem em sua composição diferentes 

grupos funcionais tais como alcoóis simples, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, 

éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos orgânicos e lactonas (Simões et al., 

2007). 

No caso dos compostos terpenoídicos, sua classificação é feita pelo número 

de unidades de isopreno, onde o número de unidades incorporadas em determinado 

terpenóide hidrocarbônico insaturado serve de base para esta classificação como 

pode ser observado na figura a seguir (Simões et al., 2007).  

 

 

 

 

 

Figura 4. Nesta figura podemos observar os principais terpenos encontrados em óleos voláteis 

que são os monoterpenos (C10) e sesquiterpenos (C15), sendo reportado também a ocorrência, em menor 

proporção, diterpenos (C20), triterpeno (C30) e tetraterpeno (C40),. Constituintes químicos como o timol, 

carvacrol e p-cimeno são monoterpenóides formados por duas unidades de isopreno (C10), (Bakkali et al., 

2008). 
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1.3.1 Timol 

O timol é um monoterpenóide fenólico encontrado abundantemente no óleo 

essencial de Lippia sidoides Cham. (Verbenaceae), conhecida popularmente como 

“alecrim pimenta”. Estudos anteriores demonstraram que os óleos essenciais de 

algumas espécies nativas de Lippia oriundas do Nordeste brasileiro possuem cerca 

de 60% de timol em sua composição, como por exemplo a L. gracilis Schum, 

conhecida popularmente como alecrim-de-tabuleiro. Assim como para L. sidoides, o 

óleo essencial bruto dessa planta apresenta 77,09% de timol em sua composição 

(Fontenelle et al., 2007). Além disso, o timol também é encontrado no óleo essencial 

de alguns membros do gênero Thymus (de onde provém o nome da substância) e 

Origanum, da familia Lamiaceae, destacando-se T. vulgaris e O. vulgare, 

conhecidos como “tomilho” e  “orégano”, respectivamente (Hudaib et al., 2002). 

A nomenclatura química do timol é 5-metil-2-isopropilfenol, possuindo fórmula 

molecular C10H14O e massa molecular de 150,22 g/mol (Figura 5). Tem um ponto de 

fusão de 52°C, enquanto que seu ponto de ebulição é 233°C. Não apresenta 

solubilidade em água, com coeficiente de partição n-octanol/água de 

aproximadamente 3,30. Apresenta baixa toxicidade sendo sua DL50 para toxicidade 

oral aguda em ratos é de 980 mg/kg (Jenner et al., 1964). 

 

Figura 5:Estrutura molecular do timol 

Botelho e colaboradores (2007) relataram que timol inibe efetivamente o 

crescimento de patógenos orais como Streptococcus mutans e Candida albicans, 
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apresentando atividade antibacteriana e antifúngica tornando-se, desta forma, útil 

para a manutenção da higiene oral pela redução do crescimento microbiano.  

A ação do timol como anticancerígeno foi demonstrado por He et al. (1997) 

onde houve redução da proliferação e inicio da apoptose das células do melanoma 

B16F10 em camundongos tratados com esta substância.  

Em um estudo desenvolvido por Braga et al. (2006), foi demonstrado que o 

tratamento com doses crescentes de timol inibiu a liberação de elastase por 

neutrófilos humanos incubados de forma dose dependente. Os autores atribuem 

este efeito a inativação de canais de cálcio na membrana celular destas células, e 

também ao efeito antioxidante do timol.  

1.3.2 Carvacrol 

Assim como o timol, o carvacrol é um monoterpenóide fenólico, regioisômero 

do timol, cuja nomenclatura química é 2-metil-5-isopropilfenol. Esse composto 

apresenta fórmula molecular C10H14O e massa molecular de 150,22 g/mol (Figura 

6). Possui, em temperatura ambiente, forma líquida de coloração amarelo claro com 

densidade igual a 0,975 g/mL. Tem odor aromático, semelhante ao orégano. Quase 

não se solubiliza em água por ser uma substância lipofílica, assim como o timol. Os 

pontos de fusão e de ebulição são respectivamente de 52° C e de 234° C. Em bases 

de estudos toxicológicos sua DL50 para toxicidade oral aguda em ratos e igual a 810 

mg/kg (Jenner et al., 1964). 
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O carvacrol é encontrado em diversas plantas aromáticas, tais como Lippia 

gracilis (44,43%), Origanum compactum (27%) (Bakkali et al., 2008), Lippia sidoides 

(66,7%) (Botelho et al., 2007), e de várias espécies pertencentes ao mesmo gênero, 

tal como O. vulgare (Tian e Lai, 2006).  

Vários estudos apontam o carvacrol sendo utilizado beneficamente na 

medicina humana. Um estudo com óleo essencial de Thymus pulegioides indica 

uma considerável propriedade antifúngica contra a Candida albicans Pinto et al. 

(2006) confirmada mais tarde em estudos in vitro e in vivo com Candida albicans por 

Ahmad et al. (2011).  

Na literatura, foram descritas diversas atividades biológicas relacionadas ao 

carvacrol, tais como vasorelaxante, antitumoral, antiproliferativa, e antioxidante 

(Karkabounas et al., 2006; Ait M'barek et al., 2007; Guimaraes et al., 2010; Peixoto-

Neves et al., 2010). 

Peixoto-Neves et al. (2010) relataram o efeito vasorelaxador em músculo liso 

de aorta de ratos, independente da integridade do endotélio vascular, o que 

corrobora com os achados de Boskabady et al. (2010) que demonstraram que o 

carvacrol possui efeito inibitório em receptores muscarínicos e estimulatórios em 

receptores β-adrenérgicos em músculo liso traqueal de cobaias. 

Outros autores observaram que o carvacrol é o principal agente antitumoral 

presente no óleo essencial de Thymus broussonettii atuando frente a células 

tumorais resistentes a quimioterapia em experimentos in vitro bem como em 

camundongos in vivo (Ait M'barek et al., 2007). Segundo Karkabounas et al. (2006) 

o carvacrol apresenta atividade antiproliferativa in vitro e in vivo, bem como 

atividade antiplaquetária em ex vivo através da inibição do inicio da cascata da 

inflamação inibindo a produção do tromboxano A2 (TXA2) e expressão do receptor 
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GP IIb/IIIa. Essa propriedade parece estar relacionada à sua atividade antioxidante, 

haja vista a capacidade de inibição da cicloxigenase plaquetária pelos agentes 

antioxidantes. Guimaraes et al. (2010) demonstraram que o carvacrol também 

apresentou um forte potencial antioxidante de acordo com a avaliação TRAP/TAR 

(Total Radical-trapping Antioxidant Parameter/Total Antioxidant Reactivity), 

apresentando atividade antioxidante e impedindo a peroxidação lipídica in vitro.  

1.3.3 p-cimeno  

O p-cimeno é um monoterpenóide aromático, denominado quimicamente 

como 1-metil-4-isopropilbenzeno, possuindo fórmula molecular C10H14 e massa 

molecular de 134,21 g/mol (Figura 7). Apresenta-se na forma líquida em 

temperatura ambiente sem coloração e com densidade igual a 0,86 g/ml. Se 

comparado ao timol e ao carvacrol, este é uma substância lipofílica praticamente 

insolúvel em água principalmente por não apresentar grupos hidroxícos ligados ao 

anel aromático. Seu ponto de fusão é de - 67,9° C, seu ponto de ebulição é de 

177°C. Sua DL50 para toxicidade oral aguda para ratos foi determinada como 4750 

mg/kg (Jenner et al., 1964).  

Um dos principais constituintes do óleo essencial de Cuminum cyminum e 

Thymus vulgaris, dentre outros, e é um precursor biogenético do carvacrol e do timol 

(Wang et al., 2008), os quais são obtido após oxidação do anel aromático do p-

cimeno. 

 

Figura 7:Estrutura molecular do p-cimeno 
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Foi identificado que a combinação de nisina, uma bacteriocina produzida por 

Lactococcus lactis, e p-cimeno, inibiram várias cepas de bactérias gram-negativas, 

como Salmonela enterica sorovar Typhi, Escherichia coli e Shigella dysenteriae 

(Rattanachaikunsopon e Phumkhachorn, 2010). 

O p-cimeno precisa, na maioria das vezes, estar combinado com o carvacrol 

para ter efeito antimicrobiano e se tornar bastante efetivo contra Bacillus cereus in 

vitro. Esse efeito deve-se provavelmente ao fato do p-cimeno ser incorporado na 

bicamada lipídica da B. cereus, facilitando o transporte de carvacrol através da 

membrana plasmática (Ultee et al., 2002). 

Além disso, foi encontrado previamente que p-cimeno é metabolizado a 

carvacrol e hidroxicarvacrol em algumas espécies de roedores (Walde et al., 1983). 

A utilização do p-cimeno em comparação com o timo e carvacrol, permitirá 

avaliar se a presença da hidroxila é a principal responsável pelos efeitos biológicos 

destes compostos.  

1.3.4 Atuação farmacológica do timol, carvacrol e p-cimeno 

Tem sido estabelecido cientificamente que muitos dos óleos essenciais 

possuem propriedades antifúngicas e antibacterianas (Bhavnani e Ballow, 2000). 

Dentre muitos derivados naturais avaliados, o carvacrol e o timol atuam diretamente 

na membrana celular da bactéria, através de uma ação lipofílica que dispersa as 

cadeias polipeptídicas que são bases da constituição da matriz da membrana 

celular (Nostro et al., 2004). Tais compostos ainda promovem mudanças na 

permeabilidade e atividade da membrana, causando alterações no equilíbrio dos 

canais de cálcio, íons de K+, sugerindo que todos esses danos impedem a produção 

de energia e síntese dos componentes estruturais, dificultando o transporte de ATP 

dentro da célula (Nostro et al., 2004; Knowles et al., 2005). 
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Considerando a importância da atividade biológica, estudos também 

demonstraram que os óleos essenciais de Ylang ylang, Cinnamomum zeylanicum, e 

Cymbopogon citratus, apresentam atividade anti-inflamatória e antioxidante (Baratta 

et al., 1998). Os monoterpenos aromáticos oxigenados, como timol e carvacrol, 

pertencem a classe de antioxidantes naturais que tem maior atividade dentre os 

monoterpenos (Yanishlieva et al., 1999; Ruberto e Baratta, 2000). Ensaios com timol 

e carvacrol mostraram que essas substâncias apresentam importante efeito 

antioxidante devido à inibição da oxidação (Lee et al., 2005) particularmente devido 

a presença da hidroxila fenólica em sua estrutura química, sendo sua atividade 

antioxidante comparável a antioxidantes conhecidos como a -tocoferol e o 

hidroxitolueno butilado (BHT).  

Monteiro et al. (2007) estudando um modelo de inflamação aguda induzida 

por TPA (13-acetato-12-O-tetradecanoilforbol) na orelha de camundongos 

demonstraram que o tratamento com óleos essenciais que eram constituídos 

predominantemente por timol (66,67%), foi efetivo na redução da inflamação, tendo 

efeitos similares à indometacina.  

Além disso, alguns estudos mostraram que o timol e carvacrol não 

danificaram o DNA em células mamárias, tendo assim um efeito protetor contra 

danos induzidos por peróxido de hidrogênio (Slamenova et al., 2007).  

Em levantamento realizado por meio de leitura de rótulos, foram encontrados 

alguns produtos que apresentam esses constituintes comercialmente vendidos em 

nosso dia a dia. Por exemplo, Angino-Rub® do Laboratório Eurofarma apresenta 

timol na formulação de suas pastilhas, é indicada para processos inflamatórios de 

garganta. Outro dois produtos comerciais muito vendidos que apresentam timol em 

sua composição são os adesivos anti-inflamatórios (Salonpas®) utilizado para dores 
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musculares locais, e o antisséptico bucal Listerine®, marca da empresa Johnson & 

Johnson. 

Em um trabalho de revisão realizado por de Cassia e colaboradores (2013) 

foi descrita a atividade anti-inflamatória de vários monoterpenos, sugerindo um 

potencial terapêutico desta classe química como fonte para o desenvolvimento de 

agentes anti-inflamatórios novos. Dentre os monoterpenos bioativos discutidos 

nesta revisão estão 1,8-cineol, mentol, timoquinona, timohidroquinona, borneol, 

terpinol, timol, carvacrol, linalol, -terpineno, carvona, limoneno,citrenolol-mirceno 

e -pineno, os quais são encontrados em muitas plantas aromáticas e medicinais. 

1.3.5. Atualidades da ação de monoterpenos em doenças pulmonares 

 Por apresentar um efeito anti-inflamatório, diversos autores resolveram 

avaliar os monoterpenos em modelos experimentais que mimetizam doenças 

pulmonares. Como citado anteriormente o efeito anti-inflamatório é uma 

característica da classe dos monoterpenos em geral, com isso Zhao e 

colaboradores (2014) avaliaram o efeito do 1,8-cineol na lesão pulmonar aguda 

induzida em LPS em camundongos. Tais autores obsevaram que o 1,8-cineol 

reduziu significativamente os níveis de TNF- , IL-1 ,no LBA e reduziu a expressão 

do p-65-NFB. Dados semelhantes foram observados por Kang et al. (2013) que 

avaliaram modelo de LPA induzido pelo LPS e observaram que o pré-tratamento 

com anetol reduziu os níveis de TNF-, IL-6, óxido nítrico, número de células 

inflamatórias, entre outros parâmetros. 

 Poucos são os trabalhos relacionados com doenças pulmonares tratados 

com timol. Estudos elaborados pela equipe de Zhou (2014) observaram que esse 

monoterpeno atenua a inflamação alérgica das vias respiratórias induzida por 
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ovalbumina (OVA), em ratos. Foi observado uma redução dos níveis de IgE 

específicos de OVA, a inibição do recrutamento de células inflamatórias para dentro 

da via respiratória e a redução os níveis de IL-4, IL-5 e IL-13 no LBA. Também 

observaram que tratamentos com timol reduziram a hiperresponsividade de vias 

aéreas e bloquearam a ativação do NF-B.  

 Por outro lado, o carvacrol foi estudado em duas doenças pulmonares, a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) induzida pela fumaça de cigarro em 

cobaias e na lesão pulmonar aguda induzida por instilação de LPS em 

camundongos. Gholami et al., (2015) avaliaram os efeitos da Zataria multiflora, uma 

planta tradicional da medicina iraniana e seu constituinte isolado (carvacrol) na 

inflamação, estresse oxidativo, responsividade traqueal e patologia pulmonar em 

cobaias expostas a fumaça de cigarros mimetizando uma DPOC. Foram observados 

resultados promissores e semelhantes entre o extrato de Zarita multiflora e o 

carvarol em todos os parâmetros avaliados descrito acima, considerando ambos 

como um potencial anti-inflamatório. Feng e Jia (2014) realizaram pré-tratamentos 

com carvacrol nas doses de 20, 40 e 80 mg/kg e após uma hora instilaram os 

camundongos com LPS. Eles observaram que a dose de 40 e 80 mg/kg foram 

efetivos para reduzir os níveis de TNF-, IL-6, IL-1 e inibir as vias de NF-B e 

MAPKs.  

 Dois trabalhos foram realizados para avaliar os efeitos do p-cimeno na lesão 

pulmonar aguda induzida por LPS em camundongos. Ambos optaram por realizar 

um pré-tratamento com p-cimeno e após uma hora instilar os animais com LPS. Xie 

et al. (2012) utilizaram doses de 25, 50 e 100 mg/kg de p-cimeno, e observaram 

após 7 horas uma redução significativa e todas as doses dos níveis de citocinas pró-
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inflamatórias TNF-, IL-6 e IL-1, uma redução da infiltração de células 

inflamatórias, uma redução da MPO e um bloqueio das vias NF-B e MAPK. 

 Chen e colaboradores (2014) avaliaram o pré-tratamento com p-cimeno nas 

doses de 5 e 10 mg/kg e avaliaram os animais após 6 horas da instilação de LPS. 

Foi observado que em ambas as doses há uma redução do número de células 

inflamatórias, nos níveis de IL-6, IL-1 e TNF- no LBA, uma redução das atividades 

de MPO e SOD, e um bloqueio da via NF-B.  

 Embora tenham diversos trabalhos que mostrem o potencial anti-inflamatório 

destes compostos administrados de forma preventiva, é importante ressaltar que 

nenhum deles avaliou o potencial terapêutico dos compostos citados. Além disso, 

nenhum deles comparou os três compostos no mesmo modelo a fim de elucidar 

relação de estrutura química e atividade biológica, já que o esqueleto mentano 

aromático é comum na estrutura dos três compostos, diferenciando os mesmo pela 

posição da hidroxila (timol e carvacrol) e pela ausência da mesma (p-cimeno).  

1.4. Justificativa 

A inflamação pulmonar aguda induzida pela sepse causa falência respiratória 

e leva a morte mais de 40% dos pacientes. Apesar da SDRA ter sido descrita há 

mais de trinta anos, várias dúvidas e controvérsias ainda persistem quanto à sua 

definição, fisiopatologia e tratamento, em decorrência da complexidade e 

diversidade dos fatores envolvidos.  

Embora muitos estudos tenham focado nos mecanismos e em novas 

estratégias terapêuticas e com isso a mortalidade tenham sido reduzida, os 

números ainda são bastante significativos (Avecillas et al., 2006, Rubenfeld et al., 

2005). Nenhuma medida terapêutica específica teve eficácia no tratamento, que 
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continua sendo meramente de apoio das funções vitais e cuja “viga mestre” é o 

suporte ventilatório e o uso de corticosteróides. Desta forma, o desenvolvimento e o 

estudo de novas abordagens terapêuticas são cruciais para a melhora do 

prognóstico e redução das taxas morbidade e mortalidade por SDRA. 

As moléculas dos constituintes ativos dos óleos essenciais oriundos de 

espécies vegetais brasileiras têm servido como modelos de estudos de relação 

entre estrutura química e ação farmacológica, a partir da qual se desenvolveram 

novos fármacos com maior eficácia e seletividade. 

As plantas fonte destes compostos vêm sendo utilizada na medicina popular 

para tratamento de males respiratórios gastrite entre outros. Considerando que 

alguns compostos oriundos de óleos essenciais (timol, carvacrol e p-cimeno), 

apresentam um papel anti-inflamatório e antimicrobiano, julgamos que este estudo 

possa trazer uma grande contribuição clínica para o tratamento desta doença além 

de elucidar qual estrutura química pode ser responsável pelos efeitos biológicos.  

 Nossa hipótese é de que animais tratados com estes derivados 

apresentem melhora da inflamação pulmonar observadas neste modelo e que este 

efeito pode depender da presença e/ou da posição da hidroxila. 

2. OBJETIVO  

-Avaliar o infiltrado neutrofílico a fim de estabelecer o momento a serem 

tratados os animais 

-Analisar os efeitos do tratamento com timol, carvacrol e p-cimeno nas 

alterações pulmonares em modelo de lesão pulmonar aguda induzida por 

instilação de LPS e correlacionar os resultados obtidos para cada tratamento com 

a sua semelhança na estrutura química. 
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2.1. Objetivos especificos 

 Avaliar a função pulmonar;  

 Quantificar as células e mediadores/marcadores inflamatórios no sangue, no 

LBA e no tecido pulmonar ;  

  Mensurar os componentes da matriz extracelular; 

 Elucidar alguns possíveis mecanismos envolvidos como citocinas, estresse 

oxidativo e ativação de p-65-NF-B.   

3. MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo foi conduzido de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal adotado pelo COBEA e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP-UNIFESP), sob o número 

230380 na data de 17 de setembro de 2013.  

Os camundongos Balb/c foram adquiridos do Biotério Central da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo com peso médio de 20g, e idade 

aproximada de 6-8 semanas e mantidos no Biotério do Laboratório de Terapêutica 

Experimental – LIM20, a onde, em colaboração, os animais foram adaptados antes 

de realizar os procedimentos de avaliação da função pulmonar. 

No biotério os animais receberam alimento e água ad libitum, em condições 

ideais e controladas de temperatura, umidade e ruído. 
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3.1. Grupos Experimentais 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 13 grupos experimentais, com 

n=8. 

Tabela 1: Divisão dos grupos experimentais 

 

GRUPOS TIMOL CARVACROL p-CIMENO VE DX EUTANÁSIA 

 DOSE 

(mg/kg) 10 15 20 10 15 20 10 15 20 - 5 6h 24h 
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SALINA          X   X 

LPS 

         X   X 

         X  X  

          X  X 

X            X 

 X           X 

  X          X 

   X         X 

    X        X 

     X       X 

      X      X 

       X     X 

        X    X 

Legenda: DX: Dexametasona, Ve: Veículo, LPS:Lipopolissacarídeo. 

3.2 Protocolo de Instilação de LPS  

Os animais foram anestesiados por aproximadamente 1 minuto com 

isoflurano inalatório na concentração 1ml/3LO2/5%. Após, uma incisão cervical de 1 

cm foi realizada ao longo da linha média para expor a traqueia. Com a traqueia 

exposta os animais receberam uma instilação intratraqueal de LPS (a partir de 

Escherichia coli, serotype 026:B6 / L3755 – 100 mg, Sigma) diluído em salina na 

dose de 5 mg/kg no dia 0 com o volume de 50 ul (Feng e Jia, 2014), utilizando uma 

agulha (calibre 0,38x13mm /BD Plastipak). Ainda anestesiados, a incisão de cada 
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animal foi suturada com linha cirúrgica (nylon 4.0, NPA373, Brasuture) e os animais 

foram monitorados até o retorno da consciência. Os animais denominados como 

grupo controle receberam a mesma dosagem intratraqueal de salina seguindo o 

mesmo procedimento acima descrito. 

3.3. Obtenção dos óleos essenciais e purificação dos monoterpenos timol, 

carvacrol e p-cimeno 

Neste trabalho foram utilizadas folhas frescas das espécies vegetais Lippia 

sidoides e Lippia gracilis, coletadas na região nordeste do bioma do cerrado no 

estado de Pernambuco, Brasil. As espécies estudadas foram identificadas pelo Prof. 

Euder G. Martins do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-

USP), onde estão depositadas exsicatas do material coletado para estudo. Para 

extração dos óleos essenciais, as folhas frescas (aproximadamente 350g) de cada 

espécie foram, individualmente, submetidas à hidrodestilação por aparelho de 

Clevenger modificado por 4 horas.  

Após esse período, os óleos voláteis brutos foram extraídos com 2 mL de n-

pentano ou diclorometano, secado com Na2SO4 anidro, filtrado e mantido em freezer 

(-15C), em vial de vidro de cor âmbar, até o momento da análise. 

Os óleos essenciais brutos foram analisados por cromatografia a gás 

acoplada a espectrometria de massas (CG/EM). As condições utilizadas nessa 

análise foram: temperaturas programadas: 60-280C com incremento de 5C; 

temperatura do injetor: 180C; temperatura do detector (FID): 260C; gás de arraste: 

He. Coluna capilar de 5% fenil em 95% de metil silicone com 30 m de comprimento, 

0,32 mm de diâmetro interno e 0,25 m de espessura do filme. As substâncias 

foram identificadas por comparação com os espectros disponíveis nas 

espectrotecas comerciais NIST e Wiley. Os componentes majoritários apresentados 
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nessas espécies foram carvacrol (45,6%), seguido de p-cimeno (9,5%) no óleo das 

folhas de L. gracilis e timol (78,5%) no óleo volátil das folhas de L. sidoides . 

 Finalmente, os principais componentes (timol, carvacrol e p-cimeno) foram 

purificados por meio de cromatografia em coluna de sílica impregnada com AgNO3, 

seguindo protocolo descrito na literatura (Brochini e Lago, 2007), cujo procedimento 

foi realizado pela aluna Mayara Almeida, orientanda da Profa Fabiana Casarin e 

pelo Prof. Dr. João Henrique G. Lago, Universidade Federal do Piauí e Universidade 

Federal de São Paulo (Almeida et al., 2015). 

3.4. Tratamento com timol, carvacrol, p-cimeno e Dexametasona 

Inicialmente, foi realizado uma curva dose resposta dos constituintes de óleos 

essenciais (timol, carvacrol e p-cimeno) tendo como parâmetro de efetividade a 

redução de neutrófilos no pulmão, uma vez que estas células são as principais 

envolvidas na SDRA. Foi realizado uma instilação intranasal de 10uL das 

substâncias timol, carvacrol e p-cimeno nas doses de 10, 15 e 20 mg/kg diluído em 

veículo (50%DMSO + 50%SALINA). Para o tratamento com dexametasona foi 

utilizado o medicamento DECADRON® – ACHE, na concentração de 2 mg/mL 

injetável. O mesmo foi diluído em salina, aplicando-se uma dose de 5 mg/kg 

intraperitoneal com a agulha (calibre 0,38x13mm / BD Plastipak). Estes tratamentos 

foram administrados 6 horas após a instilação do LPS.  

3.5. Avaliação da Mecânica Pulmonar 

Após seis horas da instilação de LPS, para o grupo LPS+6h, e após 24 horas 

para os demais grupos, os animais foram anestesiados via intraperitoneal com 

tiopental na dose de 70 mg/kg. Os animais foram traqueostomizados, foi introduzido 

uma cânula de aço de calibre 40x0,12mm (BD Plastipak) na traqueia e esta foi 
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conectada a um respirador para pequenos animais (FlexiVent, SCIREQ, Montreal, 

Canadá), com volume corrente de 10 mL/kg e a frequência respiratória de 150ipm.  

Prontamente após a conexão dos animais traquestomizados ao ventilador, foi 

calculada a impedância do sistema respiratório (Zrs) dos animais de cada grupo 

utilizado um volume de perturbação de 16 segundos. A coleta dos dados foram 

medidas após 2 minutos após a administração de 0,02 ml de pancurônio 

intramuscular, descartando a possibilidade de haver interferência do animal.  

Para o cálculo da elastância total do sistema respiratório (Ers) e da resistência 

do sistema respiratório (Rrs) foi utilizada a equação do movimento do sistema 

respiratório:  

Ptr(t) = Ers.V(t) + Rrs .V´(t), onde: Ptr é a pressão traqueal, V é o volume, V´ é o 

fluxo e t corresponde ao tempo.  

Para o cálculo dos dados de oscilação forçada foram feitas correções, 

considerando as perdas devido à compressibilidade dos gases (Bates et al., 1992). 

Vcyl foi corrigido a fim de obter o volume que efetivamente chegou ao animal (V) e 

Pcyl foi corrigido, nos dando o valor de Pao, pressão de abertura das vias aéreas. 

Através da derivação no tempo de V, obteremos o fluxo (V'). Para análise das 

impedâncias obtidas, foi utilizado o modelo de fase constante, descrito por Hantos et 

al. (1992). 
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Imediatamente após a coleta dos dados de função pulmonar, foi coletado o sangue 

venoso central.  

3.6. Coleta do Sangue Venoso Central 

 Com os animais ainda sob anestesia foi realizado uma laparotomia e então o 

sangue venoso periférico foi retirado da veia cava inferior (porção abdominal) 

utilizando uma seringa heparinizada para evitar a coagulação do mesmo. Para a 

contagem de células totais foi pipetado um volume de 20 μL de sangue e adicionado 

380 μL de líquido de Turk a 1%, e com auxilio de um hemocitômetro de Neubauer e 

um microscópio óptico comum, com um aumento de 400x, as células foram 

contabilizadas. Após esse procedimento foi realizado um esfregaço sanguíneo em 

lâminas limpas e estas foram posteriormente coradas com a técnica de Diff-Quick. 

Foi então possível realizar a contagem diferencial de leucócitos utilizando uma 

padronização de contagem a partir dos achados de 100 leucócitos/lâmina, usando 

os critérios de diferenciação hemocitológicos, (monócito, neutrófilo, linfócito e 

eosinófilo). Foi utilizado um microscópio ótico comum com um aumento de 1000x 

com a objetiva em imersão (Olympus CH30, Optical Elements Corporation, 

Washington, DC). 

3.7. Coleta do Lavado Broncoalveolar  

Ainda com o animal sob efeito de anestesia, a veia cava inferior foi 

seccionada para que houvesse a exsanguinação dos animais. Para a coleta do LBA 

foi utilizado uma seringa contendo 1,5 mL de salina e infusões de 0,5 mL foram 

realizadas por 3 vezes consecutivas através da cânula intratraqueal conectada ao 

pulmão, sendo que a cada infusão o volume era recuperado. O volume recuperado 

foi de aproximadamente 90% e foi centrifugado a 1000 rpm, a 4ºC, por 20 minutos, 
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e o botão celular ressuspendido em 200 µl de salina para a contagem total de 

células, que foi realizada com o hemocitômetro de Neubauer e microscopia óptica 

comum (Olympus CH30) em um aumento de 400x. O sobrenadante foi congelado 

em nitrogênio líquido e armazenado a -80ºC para dosagem posterior de proteínas 

totais e citocinas.  

Para a contagem diferencial, 90 µl do LBA foram citocentrifugados a 450 rpm 

por 6 minutos e após seca a lâmina foi corada pela técnica de Diff-Quick. A 

diferenciação celular foi determinada a partir de 300 achados leucócitos/lâmina e a 

diferenciação seguiu critérios hemocitológicos para diferenciação de neutrófilos, 

linfócitos e macrófago com o auxílio de um microscópio óptico (Olympus CH30) com 

objetiva de imersão em aumento de 1000X.  

3.8. Análise Histológica 

Para preparar o tecido para análises histológicas, após a exanguinação e a 

coleta do LBA, uma toracotomia foi realizada e os pulmões retirados em monobloco 

coração-pulmão. Os pulmões foram amarrados com o auxílio de uma linha e o 

pulmão esquerdo foi cortado e utilizado para outras análises. Para tanto, ele foi 

congelado em nitrogênio líquido e transferido para freezer -80°C. O restante do 

monobloco foi inflado com 0,1mL de formaldeído a 10% e fixado na mesma solução 

por 24 horas, após o monobloco foi transferido para uma solução de etanol 70%. O 

material então foi preparado, separando o coração, e os pulmões foram submetidos às 

habituais técnicas histológicas com parafina. Para alguns procedimentos foram 

utilizadas lâminas limpas preparadas com silano (3,3 Diaminobenzidine, Sigma-

Aldrich, Missouri, EUA) (técnica de imunohistoquímica) e para outros procedimentos 

apenas a lâmina limpa. Foram então obtidos cortes de 3 µm de espessura.  
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3.8.1. Colocação de Picro-Sírus 

 Para detecção de fibras colágenas foi utilizada a coloração de Picro Sírius. 

Utilizou-se lâminas com cortes de pulmão que passaram por um processo de 

desparafinização, lavagem com água destilada e coloração por meio do Kit EasyPath© 

(Código EP-11-20011, Erviegas, São Paulo, Brasil) de acordo com as instruções do 

fabricante. Posteriormente as lâminas foram montadas. 

3.8.1.1. Medida de densidade óptica para detecção de fibras colágenas 

 Para a quantificação de fibras colágenas foi utilizado um analisador de 

imagens (Image–Pro Plus / Version 4.5, Media Cybernetics Inc., Silver Spring, USA), 

e mensurado a densidade óptica. Foram realizadas fotomicrografias com o auxílio 

de uma câmera modelo DFC420 (Leica, Wetzlar, Alemanha), estas foram enviadas 

ao computador onde foram processadas pelo programa Qwin Plus (Leica), utilizando 

uma objetiva de 400x acoplada a um microscópio óptico trinocular DM2500 (Leica). 

Foram fotografados um total de 15 campos por animal, e com base nas fotos de 

todos os grupos experimentais, foi determinado e pré-montado um filtro de cores. 

Para a análise foi determinada a área total de tecido no parênquima pulmonar e 

utilizando o filtro, foi determinada a área positiva para fibras colágenas. Os 

resultados foram apresentados em porcentagem de área de fibras positivas 

(Colágenas) em relação à área total de tecido pulmonar (Angeli et al., 2008). 

3.9. Imunohistoquímica para detecção de Isoprostano e MAC-2 

 Para esse procedimento foram utilizadas lâminas previamente preparadas com 

silano e os cortes de pulmão foram desparafinizados utilizando xilol aquecido (60ºC) e 

depois foram hidratadas com banhos de xilol e álcool (Xilol 1, 2 e 3; Etanol Absoluto 1 

e 2, Etanol 96% e Etanol 70%). Após esse procedimento foram lavados com água 
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corrente e água destilada e submetidos aos demais procedimentos imunohistológicos 

descrito abaixo.  

 Recuperação antigênica: Para a detecção da expressão de MAC-2 a 

recuperação antigênica foi realizada pela exposição de 1 minuto a temperatura de 

125ºC ao vapor de uma panela de pressão (Decloaking Chamber, Bio-core medical, 

Califórnia, EUA) onde as lâminas estavam imersas em solução tampão (Target 

Retrieval Solution, DAKO, Califórnia, EUA). Já para a detecção da expressão de 

isoprostano, 100 μL de solução de Tripsina 0,25% (Trypsin from porcine pancreas, 

Sigma-Aldrich Missouri, EUA) foram colocados sobre os cortes que permaneceram 

na estufa a 37ºC por 20 minutos. Em seguida, para ambos anticorpos, as lâminas 

foram lavadas em água corrente e seguida de água destilada. 

 Bloqueio de Peroxidase Endógena e Ligações Inespecíficas: Foram 

realizadas 7 lavagens de 5 minutos com água oxigenada (H2O2) volume 10. Em 

seguida as lâminas foram lavadas em água corrente (5 min), água destilada (2 min), 

e PBS (do inglês Phosphate buffered saline) (2 x 3 min) para realizar o bloqueio de 

peroxidase endógena. Após os banhos com água oxigenada as lâminas foram 

imersas em solução de caseína (5 min) e lavadas com solução de PBS 3 vezes por 

5 minutos. Com esse procedimento as ligações inespecíficas foram bloqueadas. 

 Incubação com Anticorpo Primário: Após alguns testes realizados em nosso 

laboratório foram pré determinadas as concentrações e diluições dos anticorpos 

primários a serem utilizados, diluídos em solução de BSA 5% (do inglês bovine 

serum albumin). As diluições utilizadas foram para anti-MAC2 (1:40.000, CL8942AP, 

Cedarline Labs) e anti-8-iso-PGF2 (1:10.000, Oxford Biomedical Research, 
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Rochester Hill, MI, USA). Os cortes foram cobertos pela solução de BSA+anticorpo 

primário, e deixados overnight em uma câmera úmida em geladeira à 4ºC.  

 Incubação com Anticorpo Secundário: No dia seguinte em um intervalo de 16 

a 18 horas da incubação com o anticorpo primário, as lâminas foram lavadas (3 x 5 

min) com PBS e incubadas por 1 hora em estufa à 37° com os anticorpos 

secundários: ABCkits Vectastain (Vector elite: PK-6105 (anti-goat) para o ensaio do 

isoprostano e PK- 6102 (anti-mouse) para o ensaio de MAC-2.  

 Revelação: Ao sair da estufa as lâminas foram lavadas por 3 vezes durante 5 

minutos com PBS e após realizado a revelação com cromógeno DAB (3,3 

Diaminobenzidine, Sigma-Aldrich, Missouri, EUA). Em seguida as lâminas foram 

lavadas novamente em água corrente (10 min) e destilada (2 min).  

 Contra-coloração e Montagem: Após a revelação as lâminas foram 

contracoradas por 2 minutos com Hematoxilina de Harris (QEEL, São Paulo, SP) e 

lavada com água corrente e destilada. Antes da montagem as lâminas passaram 

pelo processo de desidratação (Etanol 70%, Etanol 96%, Etanol Absoluto 1 e 2 e Xilol 

1, 2 e 3) e montagem com lamínulas.  

3.9.1. Medida de densidade óptica para detecção da expressão de isoprostano 

Uma vez que o isopostano é considerado um marcador indireto de estresse 

oxidativo, foram então analisadas a expressão de isoprostano (8-iso-PGF-2) 

realizada por análise de imagens conforme descrito no item 3.8.1.1. Os resultados 

estão expressos em porcentagem de área positiva no tecido pulmonar (Angeli et al., 

2008). 
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3.9.2. Técnica de pontos e retas para detecção de células positivas para MAC-
2 

 A técnica de pontos e retas consiste na leitura de células positivas no 

parênquima pulmonar com o auxílio de um retículo de 50 retas e 100 pontos que foi 

acoplado a uma ocular do microscópio óptico comum e que possui uma área 

conhecida (10.000 μm2 no aumento de 1000x). Para a detecção da expressão de 

macrófago (MAC-2) no parênquima pulmonar foi utilizada essa metodologia onde 

foram lidos 10 campos aleatórios de cada lâmina de cada animal. A razão do 

número de células positivas para macrófagos e dos pontos que coincidiam com o 

tecido pulmonar resultam em um número de células positivas por área 104μm² 

(Prado et al., 2006). 

3.10. Quantificação de proteína total no homogenato de pulmão e no LBA  

Os pulmões separados para posterior análise armazenados no freezer -80ºC 

foram pré-preparados para quantificação da proteína total e esta foi utilizada apenas 

para calcular a quantidade de proteína para a pipetagem do western blotting. 

Os fragmentos de pulmão de aproximadamente 100 mg, foram 

homogeneizados com polytron PTA 20S (Brinkmann Instruments modelo PT 10/35) 

em 1 mL de tampão (2 mM Trisma (pH 7,5), 150mM NaCl, NP40-2%, 1mM EDTA 

(pH 8,0), Glicerol 10 %, 20 mM fluoreto de sódio, 30 mM pirofosfato de sódio tetra 

hidratado, SDS 0,2%, Deoxicolato de sódio 0,5%, 1 mM ortovanadato de sódio, 5uM 

Aprotinina, 1uM Parametil Sulfonilfluoreto e água deionizada). Depois de 

homogeneizado, as amostras foram incubadas em gelo por 30 minutos e 

centrifugadas a 12.000g /4°C por 15 min. Após a centrifugação, parte do 

sobrenadante foi utilizada para determinação do conteúdo proteico por 

espectrofotometria com reagente Bradford (Biorad, CA, USA). As amostras de 
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pulmão foram diluídas 1:10 em água destilada, e pipetadas em placas de 96 poços 

com 300ul de Bradford. Já para as amostras de LBA não houve a necessidade de 

diluir. Para quantificar a proteína das amostras foi realizada uma curva padrão de 

albumina de soro bovino (BSA) nas concentrações de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 mg/mL. Após 

a pipetagem as placas foram mantidas no escuro por 10 minutos, e a leitura foi 

realizada por um espectrofotômetro (Epoch R BioTek) pelo programa GEN 5.1.1.1 

com leitura em densidade óptica de 595nm. 

Para inferir o extravasamento de líquido, o edema alveolar, a quantidade de 

proteína no BAL foi analisada em todos os grupos experimentais considerando que 

o alto teor de proteína é característico do edema que ocorre na SDRA e em 

modelos experimentais de LPA.  

3.11. Imuno-ensaio (ELISA) no LBA 

 Foi realizado o ensaio imunoenzimático (ELISA) utilizando o kit DuoSet para 

camundongos (R&D Systems, Minneapolis, EUA), conforme instruções do 

fabricante, para a detecção das citocinas inflamatórias no LBA IL-1β , IL-6, IL-8, e 

TNF-α no sobrenadante do LBA . 

 As curvas padrão utilizadas para as citocinas IL-1β, IL-6, IL-8 foram 

recomendações do fabricante, sendo realizadas em concentrações de: 0 pg/mL, 

15,625 pg/mL, 31,25 pg/mL, 62,5 pg/mL, 125 pg/mL, 250 pg/mL, 500 pg/mL e 1000 

pg/mL. Já para TNF-α foi utilizada a seguinte concentração, também sugerida pelo 

fabricante: 0 pg/mL, 31,25 pg/mL, 62,5 pg/mL, 125 pg/mL, 250 pg/mL, 500 pg/mL, 

1000 pg/mL e 2000 pg/mL. 
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 A quantificação das citocinas foi realizada por um espectrofotômetro de placa 

(Epoch - Bioteck, Vermont, EUA) e pelo programa GEN 5.1.1.1 utilizando um 

comprimento de onda de 450 nm.  

3.12. Western Blotting do tecido pulmonar 

 Para identificar a subunidade 65 da proteína NF-B (subunidade ativada 

principalmente em situações inflamatórias) e β-actina no homogenato de tecido 

pulmonar foi utilizado a técnica de Western Blotting. Conforme já descrito no item 

3.10 o pulmão foi preparado em homogenato e nele acrescido 200 mM tampão de 

Laemmli contendo DTT (Dithiothreitol, Bio-Rad, Califórnia, EUA). As amostras foram 

aquecidas por 5 minutos em banho seco a 96°C. Concomitantemente foram 

preparados os géis de poliacrilamida (10%) onde as amostras foram pipetadas e 

submetidas à eletrofores no aparelho (Mini-Protean, Bio-Rad, Califórnica, EUA). 

Para efetuar a corrida nas cubas onde estavam presentes os géis, foi acrescentado 

um tampão de corrida 10x (60 g TRIS-Base + 288 g de Glicina+ 20 g de SDS e 

completado para 2 litros de água deionizada) logo após, as amostras foram 

pipetadas e em cada gel foi colocado um marcador padrão de peso molecular 

conhecido (Precision Plus Protein Standards Dual Color, Bio-Rad, Califórnia, EUA). 

Ao terminar a corrida foi realizado a transferência semi-seca (Bio-Rad, Califórnia, 

EUA) das proteínas separadas no gel para uma membrana de nitrocelulose 0.2 m 

(Bio-Rad, Alemanha). Para diminuir as ligações inespecíficas na membrana de 

nitrocelulose, a mesma foi submetida 2 horas a uma solução bloqueadora contendo 

leite desnatado 5%. Após esse procedimento as membranas foram lavadas por 30 

minutos em solução basal (30 mL de NaCl 5M + 10 mL de Tris 1M + 1 mL de tween 

20 completado para 1 L de água deionizada) em seguida incubadas overnight a 4ºC 

com o anticorpo primário diluído em PBS e leite desnatado 3% (p-65-NF-B 1:400, 
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Santa Cruz) e β-actina (1:1000, Cell, Massachusetts, EUA). Após o período de 

incubação com anticorpo primário as membranas foram lavadas por 30 minutos com 

solução basal para serem novamente incubadas com o anticorpo secundário, IgG  

(-actina) e Anti-Mouse (p-65-NF-B ), conjugado à peroxidase a temperatura 

ambiente por 1 hora. 

 Para a revelação das membranas foi utilizado uma solução contendo: Tris pH 

8,5 (100 μM), ácido p-cumárico (450 μM); luminol (2,5 mM) e H2O2 (5,4 mM), onde 

as membranas permaneceram encubadas por 1 minuto. Após a revelação, a 

quantidade de proteínas e a intensidade das bandas foram detectadas em um 

fotodocumentador (Alliance 4.7, Uvitec, Cambridge, EUA) pela técnica de 

quimioluminescência e quantificadas pelo programa Uviband (Uvitec, Cambridge, 

EUA). Para apresentação dos dados de p-65-NF-B foi realizado a correção pela 

proteína constitutiva β-actina. 

3.13. Analise Estatística  

Os resultados foram analisados estatisticamente utilizando o programa 

SigmaStat (Jandel Scientific, San Rafael, CA). Os dados que passaram no teste de 

normalidade foram avaliados pela análise de variância um fator.(ANOVA). Os dados 

não paramétricos foram avaliados por ANOVA on Ranks.  

As comparações múltiplas foram feitas por meio do test Student-Newman-

Keuls e do Kruskal-Wallis, para dados paramétricos e não paramétricos 

respectivamente. Os dados foram apresentados em forma de média ± erro padrão e 

os gráficos em forma de barras paralelas para dados paramétricos e em mediana 

(percentil25-75%) e os gráficos em forma de Box plot para dados não paramétricos. 

Foi considerado estatisticamente significativo o p<0,05.
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4.0 RESULTADOS 

 Previamente é importante ressaltar que foram realizados grupos que 

receberam instilação de salina e foram tratados com timol, carvacrol e p-cimeno na 

dose de 20 mg/kg. Foi realizado análise estatística utilizando o programa Sigma Stat 

pelo teste t (t-test) entre cada um destes tratamentos e o grupo salina tratado com 

veículo. Não foram observadas diferenças significativas nestas análises, e portanto 

foi adotado apenas um grupo controle, o salina veículo (SAL+Ve) apresentado nos 

demais gráficos e análises.  

4.1. Avaliação da inflamação pulmonar seis e vinte e quatro horas após a 

instilação de LPS 

4.1. 1. Avaliação do Lavado Broncoalveolar  

Os animais que receberam LPS apresentaram aumento no número de células 

totais (Figura 7A) tanto 6 [LPS+6h: 10,03 (8,15-11,63)] quanto 24 horas [LPS+VE: 

18,80 (15,31-41,13)] após a instilação de LPS quando comparado ao grupo controle, 

que recebeu salina [SAL+VE: 1,95 (1,60-2,30), p<0,001 para ambas as 

comparações]. O mesmo ocorreu com o número de neutrófilos [(LPS+6h: 6,86 

(5,42-8,60) / LPS+VE: 14,59(11,82-31,02)] e de linfócitos [(LPS+6h: 0,22 (0,19-0,36) 

/ LPS+VE: 0,34(0,29-0,54)] onde os grupos que receberam LPS apresentaram 

valores maiores quando comparado ao controle [Neutrófilo: 0,09 (0,08-0,12) e 

Linfócito: 0,03(0,02-0,05), p<0,001] (Figura 8B e 7C). O número de macrófagos 

(Figura 8D) no LBA foi maior apenas 24 horas após a instilação de LPS [LPS+VE: 

3,43 (3,18-7,59)] em relação ao grupo controle [SAL+VE: 1,80 (1,47-2,16), P<0,01]. 

O grupo que foi avaliado 6 horas após a instilação de LPS [LPS+6h: 2,94 (2,01-

3,40) não foi diferente significativamente nem do LPS+VE nem do SAL+VE quanto 

ao número de macrófagos. Não foram detectados eosinófilos em número 
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significativo no LBA dos animais estudados (dados não apresentados). Estes dados 

demonstram a presença da inflamação pulmonar já em 6 horas, momento em que o 

tratamento com os componentes de óleos essenciais foi aplicado. Na figura 8E-G, 

pode ser visto uma foto de esquema representativo dos grupos. Onde observamos o 

uma intensa quantidade de neutrófilos lavado broncoalveolar de animais que 

receberam LPS 6 e 24 horas, respectivamente (8F e 8G), em relação ao controle 

(8E). 
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Figura 8 Aumento neutrofílico em 6h (LPS+6h) e 24h (LPS+Ve) comparado ao grupo controle salina 

(SAL+Ve). Dados analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, representação gráfica dos valores de 

mediana e percetil 25 e 75% da contagem de células totais e diferencial do LBA, 6 horas e 24 horas 

após a instilação de LPS, n=8 a 10. Os dados mostram que após 6 horas os animais já apresentam 

aumento de neutrófilos e linfócitos recuperados no LBA, resposta esta que se agrava ao passar do 

tempo. *P<0,001 e #P<0,01 comparado ao grupo SAL+Ve. Os painéis E, F e G são fotos 

representativas do LBA dos três grupos estudados onde é possível visualizar o aumento de células 

inflamatórias, principalmente neutrófilo, nos grupos que receberam LPS avaliados 6 e 24 horas após 

a instilação. Painel E refere-se a um animal controle. Cabeça da seta a: macrófagos e cabeça seta b: 

neutrófilos. LBA: Lavado broncoalveolar. 
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4.1. 2. Mecânica Pulmonar 

 Apenas os animais sacrificados 24 horas após a instilação de LPS 

apresentaram alteração na resistência (Rrs: 0,83±0,08, 9A) e elastância (Ers: 

32,71±2,81, 9B) do sistema respiratório e também na elastância do tecido pulmonar 

(Htis: 36,00±4,12, 9D) quando comparados aos os grupos SAL+Ve [(Rrs: 0,64±0,10; 

Ers: 25,92±4,14; Htis: 25,04±4,33)] e LPS+6h [(Rrs: 0,68±0,06; Ers: 22,93±1,58; 

Htis: 21,43±1,04)] (P<0,05 para todas as comparações). Já para os valores de 

resistência do tecido pulmonar (9C), não houve diferença significativa (Gtis:LPS+Ve: 

5,37±2,02; LPS+6h: 5,73±0,70 e SAL+Ve: 5,45±1,34). 
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Figura 9 Função pulmonar em 6h (LPS+6h) e 24h (LPS+Ve) comparado ao grupo controle salina 

(SAL+Ve). Dados analisados pelo teste de Student-Newman-Keuls, representação gráfica dos 

valores média e erro padrão dos valores de resistência elastância (Rrs) (painel A) e da elastância do 

sistema respiratório (Ers painel B) Valores de resistência (Gtis) (painel C) e elastância do tecido 

pulmonar periférico (Htis) (painel D) obtidos com o animal sob ventilação mecânica 6 e 24 horas após 

a instilação com LPS, n=8 a 10. Painel;*P<0,05 comparado ao grupo  SAL+Ve e LPS+6h. 
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4.2. Curva dose resposta de Timol, Carvacrol e p-cimeno na inflamação 

pulmonar induzida por LPS 

4.2.1. Timol 

Ao avaliar o efeito do tratamento com timol (Figura 10A) observamos que a 

dose mais eficaz foi a de 20 mg/kg, sendo a única a apresentar diferença estatística 

na redução do número total de células no LBA (LPS+TI20: 8,22±3,19; LPS+TI15: 

16,08±13,24; LPS+TI10: 14,90±10,83; LPS+VE: 28,69±19,27; SAL+VE: 2,11±0,72, 

P<0,001 para a comparação entre os grupos LPS+VE vs SAL+VE e P<0,03 para a 

comparação dos grupos LPS+TI20 vs LPS+VE). Ainda o tratamento com timol na 

dose de 20 mg/kg reduziu significativamente o número de neutrófilos (LPS+TI20: 

4,23±3,94) e de linfócitos (LPS+TI20: 0,14±0,06) em relação ao grupo LPS tratado 

com veículo [LPS+VE (neutrófilo: 22,71±16,16), (linfócito: 0,45±0,26), P<0,03 para 

ambas as comparações].  

Não houve efeito do tratamento com timol nos valores de macrófagos 

(LPS+TI20: 3,93±3,46; LPS+TI15: 3,46±2,91; LPS+TI10: 3,26±2,23; LPS+VE: 

5,53±3,67; SAL+VE: 1,98±0,72) (Figura 10A).  

4.2.2. Carvacrol 

Os resultados obtidos com o tratamento de carvacrol mostraram uma 

tendência na redução do número de células inflamatórias totais e nos neutrófilos, 

como observado na Figura 10 B. Os grupos tratados com as doses de 10 e 

15mg/kg, mas não a de 20 mg/kg, apresentaram valores maiores de células totais, 

neutrófilos e linfócitos que o grupo controle instilado com salina (P<0,05). O 

tratamento com carvacrol na dose de 20 mg/kg (LPS+Ca20: 0,14±0,12) reduziu 

significativamente o número de linfócitos em relação o grupo instilado com LPS e 

tratado com veículo (LPS+VE: 0,45±0,26, p<0,03). 
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4.2.3. p-cimeno 

Os animais que foram instilados com LPS e receberam tratamento com p-

cimeno (Figura 10C) apresentaram um resultado semelhante ao timol mostrando 

uma resposta significativa na redução do número de células inflamatórias totais 

(LPS+Pcime20: 13,24±6,63) em relação ao grupo tratado com veículo (LPS+VE: 

28,69±19,27) (p<0,03). O tratamento com p-cimeno na dose de 20 mg/kg ainda 

reduziu significativamente o número de neutrófilos (LPS+Pcime20: 10,08±5,60) e de 

linfócitos (LPS+Pcime20: 0,16±0,07) em relação ao grupo LPS tratado com veículo 

[LPS+Ve (neutrófilo: 22,71±16,16), (linfócito: 0,45±0,26), P<0,03 para ambas as 

comparações]. Não houve efeito significativo do tratamento com p-cimeno nos 

valores de macrófagos.  

Comparando as três doses das três substâncias testadas, concluiu-se que a 

dose mais eficaz em todos os tratamentos foi a dose de 20 mg/kg. Por se tratar de 

uma doença inflamatória aguda caracterizada particularmente pelo acúmulo de 

neutrófilos, esse foi o padrão utilizado para definir a dose a ser comparada entre as 

substâncias e também ao controle positivo com tratamento com dexametasona.  
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Figura 9 Efeito da curva dose resposta do Timol (A) Carvacrol (B) e p-Cimeno (C) no número células 

totais e neutrófilo no lavado broncoalveolar (LBA). Os dados foram analisados pelo teste de Student-

Newman-Keuls e representação gráfica na forma de média e erro padrão da contagem de células 

totais e do diferencial do LBA com tratamentos nas doses de 10, 15 e 20 mg/kg administrados 6 

horas após a instilação de LPS, n=7 a 10. Os animais foram avaliados 24 horas após a instilação do 

LPS. Os dados mostram que a dose de 20mg/kg se mostrou mais eficiente apresentando efeito 

significativo de redução de neutrófilos. *P<0,001 e #P<0.05 comparado ao SAL+Ve; **P<0,03 

comparado ao LPS+Ve. 
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4.3. Avaliação do tratamento com timol, carvacrol, p-cimeno (dose de 20 

mg/kg) e dexametasona nas alterações pulmonares em modelo de LPA 

induzida por LPS. 

4.3.1. Mecânica Pulmonar 

A figura 11 representa os dados de resistência (A) e elastância do sistema 

respiratório (B) e resistência (C) e elastância do tecido pulmonar (D). Os animais 

instilados com LPS e tratados com timol [(Rrs: 0,71±0,06), (Ers: 23,80±3,96)], 

carvacrol [(Rrs: 0,65±0,10), (Ers: 26,81±3,84)], p-cimeno [(Rrs: 0,69±0,06), (Ers: 

21,64±1,67)] ou dexametasona [(Rrs: 0,70±0,06), (Ers: 27,25±3,63)] apresentaram 

redução dos valores de Rrs e Ers quando comparado ao grupo LPS+Ve que foi 

tratado com veículo [(Rrs: 0,83±0,08), (Ers: 32,71±2,81) P≤0,01 para todas as 

comparações (Figura 11 A e B). Ainda, o grupo LPS+Pcime apresentou valores 

menores de Ers em relação ao grupo LPS+Dx (P≤0,01).  

Ao analisar os valores de elastância tecidual (Htis), observamos no painel D 

que todos os tratamentos [(LPS+Ti: 19,25±5,09), (LPS+Ca: 24,11±4,33), 

(LPS+Pcime: 16,12±4,48), (LPS+Dx: 27,15±7,25) foram eficazes na redução de Htis 

nos animais instilados com LPS em comparação aqueles animais instilados com 

LPS e tratados com veículo (LPS+Ve: 36,00±4,12) (P≤0,01). Ainda os grupos 

LPS+Ti e LPS+Pcime apresentaram valores menores de Htis em relação ao grupo 

LPS+Dx (P≤0,01). Não foram observadas diferenças nos valores de resistência do 

tecido pulmonar (Gtis) (painel C) em nenhum dos grupos estudados [(LPS+Ti: 

5,84±1,32), (LPS+Ca: 5,10±1,41), (LPS+Pcime: 5,11±1,28), (LPS+Dx: 5,32±1,72), 

(LPS+Ve: 5,37±2,02), (SAL+Ve: 5,45±1,34)]. 
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Figura 11 Efeito dos diferentes tratamentos na função pulmonar. Os dados foram analisados pelo 

teste de Student-Newman-Keuls Média e erro padrão dos valores de resistência elastância (Rrs) 

(painel A) e da elastância do sistema respiratório (Ers) (painel B) e valores de resistência (Gtis) 

(painel C) e elastância do tecido pulmonar periférico (Htis) (painel D) obtidos com o animal sob 

ventilação mecânica em grupos que receberam salina ou LPS e foram tratados com dexametasona, 

timol, carvacrol e p-cimeno e avaliados 24 horas a instilação de LPS, n=7 a 11. *P≤0,01 comparado 

ao grupo SAL+Ve, **P≤0,01 comparado ao grupo LPS+Ve e #P≤0,01 comparado ao grupo LPS+Dx. 
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4.3.2. Inflamação no LBA e Macrófago no Parênquima Pulmonar 

Analisando o número de células totais no LBA (Figura 12A) dos animais 

tratados com as substâncias estudadas (LPS+Ti: 8,22±3,19; LPS+Ca: 13,18±9,48; 

LPS+Pcime: 13,24±6,63 e LPS+Dx: 17,76±6,98), todas as substâncias induziram 

uma redução significativa na quantidade de células totais em relação ao grupo 

LPS+Ve (28,69±19,27) (P<0,05). O mesmo ocorreu para o número de neutrófilos e 

linfócitos no LBA (Paineis B e D), que foram menores nos grupos tratados 

[neutrófilos: (LPS+Ti: 4,23±3,94; LPS+Ca: 9,12±7,58; LPS+Pcime: 10,01±5,60; 

LPS+Dx: 13,53±4,49) e linfócitos (LPS+Ti: 0,14±0,06; LPS+Ca: 0,14±0,12; 

LPS+Pcime: 0,16±0,07; LPS+Dx: 0,25±0,11)] em relação ao grupo LPS tratado com 

veículo [(neutrófilo: 22,71±16,16) e (linfócito: 0,45±0,26), P<0,05]. Dentre os grupos 

LPS tratados, apenas o tratado com dexametasona ainda apresentou valores 

maiores que o grupo controle salina em relação ao número de linfócitos e células 

totais (P<0,05).  

Em relação ao número de macrófagos no LBA, não foi notada diferença 

significativa entre os grupos experimentais. O esquema representativo do LBA pode 

ser visto na Figura 12C, onde nota-se o aumento de neutrófilos no grupo LPS+Ve e 

uma redução do mesmo nos grupos tratados.  

Embora não tenha ocorrido alteração na quantidade de macrófago no LBA, 

quando esta célula foi avaliada no tecido por imunohistoquímica (Figura 12E), nota-

se que houve uma redução do número de macrófagos nos animais tratados 

(LPS+Ti: 7,21±1,65; LPS+Ca: 7,56±1,18; LPS+Pcime: 8,42±2,70; LPS+Dx: 

8,14±3,31) em comparação ao grupo que foi tratado com veículo (LPS+Ve: 

26,49±4,37, P<0,05). 
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Figura 12 Efeito dos diferentes tratamentos na Inflamação Pulmonar e células positivas para a 
expressão de MAC-2 no tecido pulmonar periférico (400X). Os dados foram analisados pelo teste de 
Student-Newman-Keuls. Média e erro padrão da contagem de células no LBA e células positivas 

para macrófago no tecido. Painel F-K: (escala de 10 m) fotomicrografia representativas onde é 
possível visualizar o aumento de células inflamatórias nos grupos que receberam LPS (G) e foram 
avaliados 24 horas após a instilação. Ainda, observa-se claramente a importante redução dos 
leucócitos, principalmente neutrófilos, nos grupos que receberam tratamento com óleos essenciais e 
dexametasona (H-K). Cabeça da seta a: macrófagos e cabeça seta b:neutrófilo. No Painel L-Q 

(escala de 10 m) referente ao gráfico E, podemos observar o aumento de macrófagos no tecido no 
grupo LPS (M) e uma redução nos grupos tratados (N-Q), n=8 a 10. *P<0,001 e #P<0,05 comparado 
ao grupo SAL+Ve; **P<0,05 comparado ao grupo LPS+Ve.
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4.3.3. Avaliação do sangue periférico 
 

 Os animais que receberam LPS e tratamento com veículo apresentam 

aumento de células totais (1512,50±444,61), neutrófilos (907,50±269,63) e 

monócitos (164,38±51,44) e redução de linfócitos (437,00±180,02) sangue periférico 

em relação ao grupo salina (Célula total: 1305,00±449,97; Neutrófilo: 

433,95±115,59; Monócito: 81,40±42,74 e Linfócito: 747,35±304,41, P<0,01) Figura 

13. Ao avaliarmos os efeitos do tratamento, notou-se que os animais que receberam 

LPS e foram tratados com os composto estudados apresentaram menor números de 

célula total (LPS+Ti: 635,71±232,22; LPS+Ca: 940,00±251,00; LPS+Pcime: 

914,29±338,76; LPS+Dx: 944,44±305,62), neutrófilo (LPS+Ti: 329,93±83,15; 

LPS+Ca: 510,00±225,99; LPS+Pcime: 544,93±159,61; LPS+Dx: 533,56±159,39) e 

monócito (LPS+Ti: 38,57±15,05; LPS+Ca: 88,20±42,30; LPS+Pcime: 79,29±46,30; 

LPS+Dx: 84,78±35,49) no sangue periférico quando comparado ao grupo LPS+Ve ( 

P<0,05). Os dados mostram também uma redução de células totais do grupo 

LPS+Ti comparado com o grupo SAL+Ve e uma redução de linfócitos de todos os 

grupos (LPS+Ti: 246,29±130,41; LPS+Ca: 333,80±101,68; LPS+Pcime: 

282,79±159,94; LPS+Dx: 311,00±166,54; LPS+Ve:) quando comparados ao grupo 

SAL+Ve (P<0,01). 
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Figura 13 Efeito dos diferentes tratamentos na quantificação de leucócitos no sangue periférico. Os 

dados foram analisados pelo teste de Student-Newman-Keuls. Representação das médias e erro 

padrão do número de células totais, monócitos, neutrófilo e linfócito do sangue periférico. Os gráficos 

mostram que os tratamentos reduziram o número de células totais, de neutrófilo e, monócito no 

sangue. O número de linfócitos foi menor em todos os grupos que receberam LPS, entretanto não 

houve efeito de nenhum dos tratamentos, n=5 a 10.*P<0,01 comparado ao grupo SAL+Ve ; **P<0,05 

comparado ao grupo LPS+Ve. 
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4.3.4. Avaliação dos níveis de proteína total e de citocinas no LBA. 

Ao quantificarmos os níveis de proteína total no LBA (Figura 14A) 

observamos que o grupo LPS+Ve (4,43±1,26) apresentou valores maiores de 

proteína total em relação ao grupo controle salina (1,84±0,70) (P<0,001). Todos os 

tratamentos foram efetivos na redução da quantidade de proteína total no LBA 

(LPS+Ti: 2,46±0,53; LPS+Ca: 2,72±0,89 ; LPS+Pcime: 2,29±0,75; LPS+Dx: 

2,72±0,53) em comparação ao grupo que recebeu apenas veículo (P≤0,01 para 

todas as comparações). 

 Houve um aumento nos níveis de IL-1 dosada no LBA (Figura 14B) no grupo 

LPS+Ve (169,26±104,82) quando comparado ao grupo SAL+Ve (22,12±30,77, 

P<0,001). Os demais tratamentos (LPS+Ti: 31,26±13,79; LPS+Ca: 41,48±37,3; 

LPS+Dx: 75,81±62,54) com exceção do tratamento com P-cimeno (LPS+Pcime: 

117,50±60,53) reduziram os valores de IL-1 quando comparado ao grupo LPS+Ve 

(P<0,01).  

 Ao avaliarmos os valores de IL-6 e IL-8 (Figura 14C-D) observamos que o 

grupo LPS+Ve (IL-6: 233,86±91,69 e IL-8: 1357,53±239,30) apresentou aumento 

nos níveis destas citocinas em relação ao grupo SAL+Ve (IL-6: 34,30±8,04 e IL-8: 

250,89±58,72, P<0,001). Ao compararmos os tratamentos, notamos que estes 

reduziram os níveis de IL-6 (LPS+Ti: 130,24±55,83; LPS+Ca: 122,18±76,21; 

LPS+Pcime: 151,12±79,82; LPS+Dx: 73,18±36,46) e de IL-8 (LPS+Ti: 

839,64±245,82; LPS+Ca: 832,22±175,28; LPS+Pcime: 799,37±231,24; LPS+Dx: 

881,42±291,11) em relação aos animais tratados com veículo (P<0,001). No 

entanto, os valores obtidos nos animais tratados ainda foram maiores que os 

observados nos animais controle que receberam apenas salina (P<0,05).  
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 Considerando os níveis de TNF- no LBA, todos os grupos que receberam 

LPS (LPS+Ti: 517,77±182,21; LPS+Ca: 514,91±248,80; LPS+Pcime: 536,00±91,55; 

LPS+Dx: 580,98±124,55; LPS+Ve: 795,50±264,93) apresentaram um aumento em 

relação ao grupo SAL+Ve (26,86±19,34, P<0,001). Não houve efeito do tratamento 

com os componentes dos óleos essenciais nem da dexametasona nesta resposta.  
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Figura 14 Efeitos dos diferentes tratamentos na quantidade de Proteína total e citocinas no lavado 

broncoalveolar (LBA). Os dados foram analisados pelo teste de Student-Newman-Keuls. Média e 

erro padrão dos valores de proteína total quantificado pelo método de Bradford no LBA e ELISA para 

as citocinas, n=6 a 8 *P<0,001 e #P<0,05 comparado ao grupo SAL+VE;**P≤0,01 comparado ao 

grupo LPS+VE.  
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4.3.5. Análise de fibras colágenas 

A deposição de fibras colágenas foi avaliada no septo pulmonar. A 

quantificação destas fibras mostraram que animais do grupo LPS+Ve (7,46±2,31) 

apresentam maior quantidade de fibras colágenas na parede alveolar quando 

comparado ao grupo SAL+Ve (4,23±1,29, p<0,001) Figura 15. Nota-se também que 

todos os tratamentos (LPS+Ti: 5,04±1,63; LPS+Ca: 4,85±0,89; LPS+Pcime: 

4,44±1,52 e LPS+Dx: 4,34±1,15) foram eficientes para reduzir a deposição de fibras 

colágenas no parênquima pulmonar quando comparado ao grupo LPS+Ve 

(P<0,001).  
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Figura 15. Efeito dos diferentes tratamentos na deposição de fibras colágenas no parênquima 

pulmonar. Os dados foram analisados pelo teste de Student-Newman-Keuls.  Média e erro padrão 

dos valores apresentam uma redução de fibras colágenas dos animais tratados com timol, carvacrol 

e p-cimeno na dose de 20 mg/kg. Painel B-G: (escala de 100 m) fotomicrografia representativa de 

cortes de pulmão com coloração de Picro-Sírus para detecção de fibras colágenas (setas), onde 

nota-se intensa redução nos animais tratados comparados com o animal LPS 24 horas tratado com 

veículo (LPS+Ve), n=5 a 6. *P≤0,01 comparado ao grupo SAL+Ve; **P<0,05 comparado ao grupo 

LPS+Ve. 
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4.3.6. Possíveis Mecanismos envolvidos: quantificação do estresse oxidativo e 

quantificação da expressão proteica de p-65-NF-B  

 Para investigarmos possíveis mecanismos de ação, analisamos o estresse 

oxidativo no parênquima pulmonar pela marcação com imunohistoquímica de 

isoprostano e a expressão de p-65-NF-B no tecido pulmonar por Western Blot. 

Notamos que houve um aumento da área positiva para isoprostano no grupo 

LPS+Ve (11,46±1,89) quando comparado ao grupo SAL+Ve (5,51±1,21, P<0,05). 

Os animais tratados apresentaram uma redução da marcação de isoprostano 

(LPS+Ti: 6,11±2,67; LPS+Ca: 6,61±2,16; LPS+Pcime: 5,57±1,82 e LPS+Dx: 

6.08±2,86) quando comparado ao grupo LPS+Ve (P<0,05) Figura 16A, C-H.  

 Em relação a expressão de p-65-NF-B no pulmão, observou-se um aumento 

no grupo LPS+Ve (390,65±152,77) quando comparado ao grupo SAL+Ve 

(101,27±64,83, P<0,05) Figura 16B. Ao compararmos os grupos tratados vimos que 

o tratamento com dexametasona, timol e carvacrol reduziram significativamente a 

expressão do p-65-NF-b [(LPS+Ti: 119,54±134,70; LPS+Ca: 104,26±98,22; e 

LPS+Dx: 104,72±143,87)P<0,05] no pulmão quando comparado ao grupo LPS+Ve. 

Não houve efeito do tratamento com o composto p-cimeno nesta resposta 

LPS+Pcime (316,81±148,13) e este grupo ainda apresentou valores maiores que o 

o grupo SAL+Ve (P<0,05).  
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Figura 16: Avaliação do estresse oxidativo e da expressão proteica de p-65-NF-B no pulmão. Os 

dados foram analisados pelo teste de Student-Newman-Keuls e representados em média e erro 

padrão. O painel A representa a diminuição da porcentagem de isoprostano no tecido pulmonar (n=7 

a 8) e o painel B a redução da porcentagem da expressão proteica de NF-B no homogenato do 

pulmão em relação ao controle (corrigidos pela expressão de β-actina como proteína constitutiva), 

n=3 a 6 Para todos* P<0,05 comparado ao grupo SAL+Ve e #P<0,001 e**P<0,05 comparado ao 

grupo LPS+Ve. 
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5.   DISCUSSÃO  

No presente trabalho demonstramos que os principais constituintes dos óleos 

essenciais das folhas de L. gracilis e de L. sidoides, os monoterpenóides timol, 

carvacrol e p-cimeno reduziram o número de células inflamatórias no sangue, a 

inflamação pulmonar, a quantidade de fibras colágenas e de isoprostano no tecido 

pulmonar, o edema alveolar e as citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8. A redução 

de todas estas alterações provavelmente contribuiu com a melhora da função 

pulmonar observada nos animais tratados com estes compostos. Os derivados 

isoméricos timol e carvacrol podem ter seus efeitos atribuídos à redução de IL-1 e 

da subunidade p-65 de NF-B, enquanto o p-cimeno provavelmente inibe outras 

vias envolvidas na lesão pulmonar aguda, uma vez que o tratamento com p-cimeno 

não foi capaz de reduzir os níveis de IL1- e p-65-NF-B. Estes achados sugerem 

que os componentes dos óleos essenciais estudados apresentam importante efeito 

anti-inflamatório no tratamento da lesão pulmonar aguda experimental e tem grande 

potencial como alternativa de tratamento para a SDRA, uma vez que seja mais bem 

estudado e os mecanismos de ação esclarecidos. Embora o efeito biológico tenha 

sido semelhante a todos os compostos, os mecanismos de ação envolvidos nos 

efeitos obtidos aparentemente dependem da presença da hidroxila na estrutura 

molecular do composto.  

A SDRA apresenta uma alta mortalidade levam 40% dos pacientes a óbito. 

Diante das modalidades de tratamentos existentes, a maioria se baseia na 

diminuição da resposta inflamatória dos pulmões, no intuito de minimizar a lesão 

inicial (Wiedemann et al., 1990; Geiser, 2003) e a eliminação da causa que levou a 

SDRA. A técnica utilizada para induzir nos animais a lesão pulmonar aguda, foi a 
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instilação intratraqueal de LPS na dose de 5mg/Kg (Feng e Jia, 2014). Este modelo 

experimental é um dos mais bem descrito e utilizados na literatura (Faffe et al., 

2000; Bae et al., 2010; Lee et al., 2010) e a dose escolhida se mostrou efetiva na 

indução da inflamação pulmonar sem no entanto levar a morte dos animais(Feng e 

Jia, 2014). Diversos estudos já mostraram que este modelo mimetiza uma série de 

características observadas na SDRA em humanos, como aumento de neutrófilos e 

citocinas, dano alveolar e intenso edema rico em proteínas, sendo assim um bom 

modelo para o estudo de estratégias terapêuticas e melhor compreensão dos 

aspectos fisiopatológicos envolvidos na doença.  

Considerando aplicação clínica futura, trabalhos que avaliem o efeito 

terapêutico de determinada droga tem maior relevância. Inicialmente realizamos três 

grupos experimentais, sendo um controle e dois grupos instilados com LPS (LPS+6h 

e LPS+Ve) que foram avaliados quanto a resposta inflamatória 6 e 24 horas após a 

instilação, respectivamente. O objetivo da realização destes grupos 6 e 24 horas foi 

escolher o tempo para a administração dos compostos estudados em que a 

inflamação já estivesse instalada neste modelo. Outra observação importante a se 

fazer nesse momento, é que foram realizados grupos instilados com salina e 

tratados com timol, carvacrol, e p-cimeno na dose de 20mg/kg. O motivo desses 

dados não serem apresentados no presente estudo, se deve aos constituintes não 

terem apresentado diferença estatística ao grupo salina (SAL+Ve). 

Na inflamação, a alteração vascular inicia-se nas primeiras horas após o 

estímulo, elas consistem em uma vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, 

aumento da permeabilidade vascular e exsudação de plasma. Isso ocorre 

principalmente para facilitar a acessibilidade ao sítio inflamatório pelas células 

sanguíneas e mediadores inflamatórios (Yamada et al., 2004). É fundamental o 
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recrutamento dos leucócitos circulantes ao local da injúria, por ativar o sistema 

imune e ajudar na destruição de patógenos (Yamada et al., 2004). 

Nota-se que já ocorre uma infiltração neutrofílica e linfocitária no LBA 6 horas 

após a instilação de LPS, sendo que após 24h estas respostas são mantidas. Neste 

momento (6 horas), a função pulmonar ainda não estava comprometida. Estes 

resultados corroboram achados de outros autores (Campanholle et al., 2010; Ramos 

et al., 2010; Tang et al., 2010) e também de nosso grupo (Bittencourt-Mernak, 2014) 

onde foi observado aumento de neutrófilos neste mesmo período, utilizando a 

mesma e outras doses de LPS. Desta forma optou-se pela administração dos 

constituintes dos óleos essências após 6 horas da instilação de LPS, no momento 

em que sabidamente a inflamação já estava instalada. 

A comercialização de produtos farmacêuticos de origem de plantas tem 

bastante procura e estima-se que o crescimento de medicamentos fitoterápicos seja 

em torno de 15% ao ano, enquanto os medicamentos sintéticos apresentam o 

crescimento por volta dos 3 a 4% ao ano (Simões e Petrovick, 2010). Os 

monoterpenóides, como timol e carvacrol, pertencem a classe de antioxidantes 

naturais com maior atividade dentre os encontrados, de uma forma geral, nos 

diferentes óleos essenciais (Yanishlieva et al., 1999, Ruberto e Baratta, 2000). As 

atividades biológicas dos óleos essenciais mais relatadas são o efeito anti-

inflamatório e antioxidante (Baratta et al., 1998). Em um segundo momento nosso 

estudo teve como objetivo determinar a dose mais eficaz para cada um dos 

compostos utilizados. Para isso foram testadas as doses de 10, 15 e 20 mg/kg (Xie 

et al., 2012; Chen et al., 2014; Feng e Jia, 2014). Como parâmetro ouro, 

estabelecemos a dose mais eficaz baseada em seu efeito na redução do número de 

células totais e de neutrófilos no LBA, uma vez que o recrutamento e ativação de 
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polimorfonucleares, em particular os neutrófilos, é a característica predominante da 

fisiopatogenia da SDRA (Garcia et al., 2008). 

Notamos que todos os três compostos na dose de 20mg/kg apresentaram o 

melhor efeito na redução de neutrófilos no LBA. Desta forma, para os demais 

parâmetros, foi utilizada a comparação da dose de 20mg/kg dos três compostos e 

do tratamento com dexametasona, um corticosteroide com forte potencial anti-

inflamatório, de mecanismo de ação conhecido e utilizado no tratamento clínico (Xie 

et al., 2012; Chen et al., 2014; Feng e Jia, 2014). Este tratamento foi utilizado como 

controle positivo quanto à eficácia dos constituintes testados.  

Na SDRA os neutrófilos são atraídos para pulmão e quando ativados, liberam 

mediadores inflamatórios como proteases e oxidantes. Esses mediadores lesam o 

endotélio vascular e o epitélio alveolar, por consequência a barreira responsável por 

manter a função do alvéolo é perdida, com isso ocorre o influxo de proteínas do 

espaço intravascular para o espaço intersticial, acarretando um edema alveolar 

(Wiedemann et al., 1990; Ware e Matthay, 2000). 

Ao avaliarmos a inflamação no LBA, notamos que os animais que receberam 

tratamento com timol, carvacrol, p-cimeno e dexametasona apresentaram redução 

significativamente no número de neutrófilos e linfócitos. Os animais tratados com os 

componentes dos óleos essenciais acima citados apresentaram resultados 

melhores que a dexametasona, considerando que os valores obtidos nos animais 

tratados com os óleos foram semelhantes ao do grupo salina, enquanto o 

tratamento com a dexametasona, embora tenha reduzido a inflamação, ainda 

apresentou valores significativamente maiores que o grupo salina. Outros trabalhos 

já haviam demonstrado efeito anti-inflamatório destes compostos. Neste sentido, 

Riella et al. (2012) induziram edema de pata nos animais por injeção de 
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carragenina, e observaram que os animais tratados com timol nas doses de 10, 30 e 

100mg/kg i.p apresentaram redução significativamente de edema e inibição da 

atividade e diminuição do influxo de neutrófilos na área lesada. No pulmão, outros 

autores também observaram efeitos semelhantes. O pré-tratamento com carvacrol 

foi eficaz na redução da inflamação induzida por LPS (Feng e Jia, 2014), entretanto 

a dose utilizada foi de 40mg/Kg. Chen et al. (2014) avaliaram o efeito do pré-

tratamento com p-cimeno em modelo de LPS, e observaram resultados 

semelhantes ao obtido no presente estudo.  

É importante notar que embora os grupos tratados com os monoterpenos não 

apresentem diferença significativa com os animais controle que receberam salina, 

os valores de células no LBA está muito próximo aos obtidos no grupo que foi 

sacrificado 6 horas após a instilação com LPS, sugerindo que estes compostos 

tenham impedido a progressão da inflamação, mas não tenham eliminado a 

resposta inflamatória por completo. Uma possível explicação poderia estar 

relacionada a não utilização de doses mais altas, uma vez que um efeito importante 

na dose de 20mg/Kg já foi observado. Neste sentido, outros autores avaliaram 

doses que chegam a 100mg/Kg (Riella et al., 2012), entretanto não consideraram 

uma possível toxicidade das drogas aplicadas nesta dose. Outra possibilidade é que 

no presente estudo administramos os compostos estudados 6 horas após a 

instilação de LPS, e na literatura a vasta maioria dos trabalhos realiza tratamentos 

prévios a instilação de LPS, ou ainda na primeira meia hora após (Chen et al., 2014; 

Feng e Jia, 2014). Sabe-se que o p-cimeno, por exemplo, tem atividade inibitória 

contra bactérias gram-negativas, o que poderia eventualmente inibir a ação do LPS 

(Zhong et al., 2013) na indução da LPA. É importante ressaltar que este trabalho 
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tem grande relevância clínica, uma vez que não encontramos outros trabalhos que 

tenham administrados produtos naturais após a indução da lesão pulmonar. 

Os macrófagos teciduais atuam também de forma importante na inflamação e 

também no reparo da injúria pulmonar, dependendo do perfil M1 e M2. Neste 

sentido, avaliamos a expressão de MAC-2 no tecido pulmonar, que marca tanto 

células residentes quantos macrófagos ativados (Hao et al., 2010; Rehg et al., 

2012). Observamos que o LPS aumenta o número de células positivas no septo 

alveolar, enquanto todos os tratamentos reduziram esta resposta, a dexametasona 

teve efeito semelhante.  

Os neutrófilos recrutados para o pulmão são oriundos da circulação. Neste 

sentido, avaliamos se os compostos estudados interferiram nos leucócitos 

circulantes e observamos que os tratamentos avaliados reduziram o número de 

neutrófilos e monócitos no sangue, corroborando resposta encontrada no lavado 

broncoalveolar.  

Considerando que os tratamentos atenuaram de forma bastante significativa 

a quantidade de neutrófilos no pulmão, nossa hipótese é de que o dano alveolar 

com consequente edema tenha também sido reduzido. Para avaliar indiretamente o 

edema pulmonar utilizamos o método de quantificação de proteína total no LBA. 

Nossos resultados mostraram que animais instilados com LPS apresentam um 

aumento de proteína no LBA e que os tratamentos reduziram significativamente esta 

resposta. Estes dados sugerem que os tratamentos utilizados reduzem o edema 

pulmonar, característica importante da SDRA corroborando efeito anti-inflamatório 

dos compostos avaliados.  

O aumento e a degranulação dos neutrófilos gera grandes quantidades de 

oxidantes, proteases, leucotrienos, no pulmão. Os oxidantes são considerados 
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importantes uma vez que o desequilíbrio de oxidantes e antioxidantes leva ao 

estresse oxidativo e com isso ocorre uma piora da inflamação no local e da lesão 

pulmonar. Notamos que todos os grupos tratados com timol, carvacrol e p-cimeno 

apresentam quantidade reduzida de isoprostano no tecido pulmonar quando 

comparado ao grupo doente. O aumento na proporção de oxidantes está 

diretamente ligado a peroxidação lipídica não-enzimática do ácido araquidônico não-

estratificado, gerando o isoprostano como produto final (Cavalcante e Bruin, 2009). 

Por este motivo o isoprostano, em particular o 8-iso-PGF-2 tem sido utilizado 

como um marcador indireto de estresse oxidativo (Angeli et al., 2008; Toledo et al., 

2012) uma vez que é a espécie predominante gerada durante os ataques da 

membrana celular por radicais livres (Montuschi et al., 1999). Com isso 

consideramos que os compostos estudados apresentam efeito antioxidante, sem no 

entanto saber se este efeito ocorre devido a redução dos oxidantes, ao aumento dos 

anti-oxidante ou ainda se é uma consequência da redução da resposta inflamatória.  

O LPS induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias como as interleucinas 

IL-1, IL-6, IL-8 e o TNF-α favorecendo a migração e a infiltração neutrofílica no 

pulmão (Faffe et al., 2000; Hsu e Twu, 2000). A IL-6 é considerada um mediador de 

fase aguda da inflamação, e a IL-8 está diretamente envolvida no recrutamento 

neutrofílico (Heinrich et al., 1990, Baggioliniet al., 1994). Notamos que os compostos 

estudados reduziram os níveis de IL-6 e IL-8, dados que corroboram com os 

achados de (Feng e Jia, 2014; Kara et al., 2014) que observaram uma redução dos 

níveis de IL-6 no LBA de animais tratados com carvacrol. Não encontramos na 

literatura outros trabalhos que avaliaram o efeito destes componentes 

monoterpênicos nos níveis de IL-8.  
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A IL-1 é uma citocina pró-inflamatória e sua síntese pode ser estimulada 

pelo LPS (Dinarello, 1997). Interessante que somente o timol e o carvacrol foram 

eficazes na redução desta citocina, não havendo efeito do p-cimeno nos níveis 

desta citocina. Corroborando nosso resultado, Feng e Jia, (2014) também 

observaram efeito do carvacrol na redução de IL-1. Embora no trabalho de Xie et 

al. (2012) e Chen et al. (2014) os autores tenham observado efeito do p-cimeno na 

redução nos níveis de IL-1, estes autores avaliaram o pré-tratamento por vias de 

administração diferentes da utilizada no presente estudo e/ou com doses distintas. 

Sendo o TNF- o principal mediador envolvido na LPA, envolvido no 

desenvolvimento do edema pulmonar e na ativação de células inflamatórias, não 

observamos efeito da redução dos componentes dos óleos essenciais neste 

parâmetro. Diversos trabalhos na literatura, inclusive com óleos essenciais, mostram 

redução de TNF-entretanto estes utilizam doses maiores administradas 

previamente à indução da lesão (Xie et al., 2012; Kang et al., 2013; Zhao et al., 

2014) e administrados por diferentes vias sistêmicas. Entretanto, Feng e Jia, (2014) 

também não observaram uma redução de TNF- quando utilizada dose de 20mg/Kg 

do tratamento com carvacrol. O TNF- é a citocina liberada imediatamente após a 

instilação de LPS, e trabalhos mostram seu aumento já em 5 horas (Bozinovski et 

al., 2004). Neste sentido nossa hipótese é de que o fato de tratarmos somente as 6 

horas, momento em que ocorre o pico desta citocina não é suficiente para reduzi-la. 

Ainda, doses maiores dos compostos poderiam ter efeito na redução de TNF-.  

Alguns mecanismos de ação para o efeito anti-inflamatório destes compostos 

são propostos na literatura, como a inibição da ativação de NF-B e de MAPK, 

como demonstrado por (Zhong et al., 2013). O LPS é um potente ativador da 

resposta imunológica e seus efeitos são atribuídos principalmente o fator de 
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transcrição (NF-B). Após uma interação com LPS, o NF-B que está inativo no 

citoplasma é ativado e sofre translocação para o núcleo (Cruz-Machado, 2010). A 

fim de evidenciar se os composto estudados interferem com o NF-B, avaliamos a 

os níveis proteicos da subunidade p-65 no pulmão. Esta subunidade assim como as 

subunidades c-REL e REL-B, possuem domínio de transativação, ou seja, para que 

ocorra a ativação da transcrição dos genes é necessário que os dímeros do NF-B 

contenham uma dessas subunidades citadas acima (Cruz-Machado, 2010). 

Observamos que tanto timol quanto carvacrol reduziram os níveis de p-65-

NF-B no pulmão, corroborando com os trabalhos de Feng e Jia, (2014) e Zhou et 

al. (2014). O NF-B modula a produção de diversas citocinas, porém o aumento dos 

níveis de IL-1 e TNF- ativam ainda mais a via NF-B em células epiteliais e 

endoteliais pulmonares, aumentando ainda mais a produção de mediadores 

inflamatórios (Lentsch e Ward, 2000). É importante claro ressaltar que esta é uma 

medida indireta da ativação de NF-B, uma vez que não foi avaliada a proteína 

fosforilada.  

Interessante que apenas o tratamento com p-cimeno não reduziu nem os 

níveis de IL-1 e nem de p-65-NF-B no pulmão, sugerindo que a ausência do 

grupo hidroxílico na estrutura química deste monoterpeno possa induzir a diferentes 

mecanismos de ação. Contrariamente aos resultados obtidos, estudos realizados 

por Xie e colaboradores (2012), mostraram que pré-tratamentos com p-cimeno nas 

doses de 25, 50 e 100 mg/Kg, reduziram os níveis de IL-1, IL-6 e TNF- no LBA 

após 7 horas e ainda que o p-cimeno foi capaz de bloquear a fosforilação da 

proteína IBa e proteínas da MAPK. A comparação dos resultados obtidos com a 

literatura é bastante difícil uma vez que as estratégias de tratamento, doses e vias 

são distintas nos trabalhos. Uma possibilidade é que na dose estudada, o p-cimeno 
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atue na redução da inflamação por outras vias que não foram avaliadas no presente 

estudo.  

Diversos são as alterações histopatológicas pulmonares que culminam com 

alterações funcionais do sistema respiratório, entre elas a contração da musculatura 

lisa (Boskabady et al., 2010; Peixoto-Neves et al., 2010), o excesso de infiltrado 

inflamatório nas vias aéreas e parênquima pulmonar e o edema alveolar. Na SDRA, 

as alterações funcionais estão principalmente associadas a redução de surfactante 

por lesão de pneumócitos do tipo 2, pelo excesso de líquido no alvéolo o que 

prejudica as trocas gasosas e por alterações das fibras da matriz extracelular 

(Amato et al., 2007). Muitos estudos experimentais que utilizam LPS como agente 

indutor da SDRA demonstram que o LPS resulta em um aumento da resistência 

tecidual pulmonar e redução da complacência pulmonar seguido de um aumento de 

deposição de fibras colágenas e elásticas (Santos et al., 2006).  

No presente estudo, as alterações funcionais foram observadas somente 24 

horas após a instilação de LPS, momento que se detectou aumento de resistência e 

elastância do sistema respiratório e elastância do tecido pulmonar. Os tratamentos 

com os monoterpenos, timol, carvacrol e p-cimeno foi efetivo na redução da Rrs, Ers 

e Htis, sendo que o timol e o p-cimeno foram ainda mais efetivos nesta redução do 

que a dexametasona. Estes efeitos podem ter ocorrido por ação direta do composto 

na contratilidade da musculatura lisa ou como consequência da redução de outros 

parâmetros avaliados. Alguns trabalhos descrevem efeito antiespasmódicos e 

vasorelaxantes do timol e carvacrol em músculo liso de aorta de ratos (Peixoto-

Neves et al., 2010). Entretanto não foram encontrados estudos que tenham avaliado 

os efeitos destes compostos em músculo liso dos brônquios.  
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Outra possibilidade é que as alterações de função pulmonar, particularmente 

de resistância, tenha relação com a quantidade de isoprostano produzido no 

pulmão, que além de serem utilizados como marcador de estresse oxidativo, estes 

ainda estão relacionados à contração da musculatura lisa de vias aéreas e vasos 

por ativar as tirosinas quinases (Janssen, 2001). Neste sentido, a redução do 

isoprostano induzida nos animais tratados com os óleos essenciais pode explicar 

também a melhora na função pulmonar observada nestes grupos, particularmente 

da resistência.  

Na fase subaguda da doença já ocorre um processo fibroproliferativo que 

permiti o reparo da injuria causada. Vários trabalhos na literatura já haviam 

demonstrado que em 24 horas ocorre aumento das fibras colágenas em resposta a 

intensa inflamação (Rocco et al., 2001; Ramos et al., 2010). Avaliamos a deposição 

de fibras colágenas no parênquima pulmonar, e observamos que os três 

tratamentos reduziram a deposição destas fibras nos animais LPS. Não 

encontramos na literatura outros trabalhos que tenham avaliado o efeito de 

constituintes de óleos essenciais na alteração dos componentes da matriz 

extracelular, sendo este estudo pioneiro em demonstrar estes efeitos. 

Inicialmente nossa hipótese era de que estes compostos apresentariam 

efeitos diferentes na inflamação pulmonar induzida por LPS. Entretanto, o que 

podemos observar é que o efeito destes compostos foi semelhante entre eles, e 

também bastante semelhante ao tratamento com dexametasona, um corticosteroide 

conhecido e utilizado. Estes resultados são de grande valia, sugerindo que novos 

estudos devam ser realizados na tentativa de entender melhor o mecanismo de 

ação destes compostos, uma vez que os efeitos terapêuticos foram bastante 

promissores.  
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Interessante que a presença da hidroxila teve relação com a inibição de NF-

B e redução de IL-1, e que a falta desta no composto p-cimeno provavelmente 

induziu a inibição de outras vias diferentes da ativação de NF-B. Neste sentido, 

outros autores sugerem que o p-cimeno iniba a ativação da via MAPK diminuindo a 

expressão das proteínas JNK, ERK e p-38. (Xie et al., 2012). Outra hipótese é de 

que outras características estruturais/moleculares, que sejam comuns aos três 

compostos estudados, possam ser responsáveis pelo efeito anti-inflamatório 

observado. Além disso, é importante também considerar, que estes monoterpenos 

possam ter sido metabolizados e oxidados no próprio pulmão ou ainda de forma 

sistêmica, liberando assim outros derivados comuns às três substâncias que 

possam explicar as respostas obtidas.  

Em conclusão, nossos dados mostraram que o timol, carvacrol e p-cimeno, 

reduziram o número de neutrófilos circulantes, o recrutamento destas células para o 

pulmão, o edema pulmonar, a produção de IL-6 e IL-8, o estresse oxidativo e a 

deposição de fibras colágenas no tecido pulmonar em modelo de lesão pulmonar 

aguda. A redução destes parâmetros foi associada a melhora da função pulmonar 

nos animais tratados. A presença de hidroxila na estrutura química 

independentemente da posição que ela ocupa tem relação com a inibição de NF-B 

e de IL-1. Os mecanismos de ação de p-cimeno, que não possui a hidroxila, ainda 

precisa ser melhor estudado. Em conjunto estes resultados sugerem que os três 

compostos tem grande potencial para o tratamento da inflamação pulmonar.  
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6.  CONCLUSÃO 

1. No momento do tratamento com os compostos avaliados, 6 horas após a 

instilação com LPS, os animais já apresentavam inflamação pulmonar; 

2. Os monoterpenos timol, carvacrol e p-cimeno na dose de 20 mg/Kg foram 

eficazes na redução das células inflamatórias e citocinas pró-inflamatórias, da 

quantidade de proteína total no lavado broncoalveolar, do estresse oxidativo e do 

depósito de fibras colágenas no pulmão, sugerindo potencial terapêutico anti-

inflamatório destes compostos, semelhantes ao obtido pelo tratamento com 

dexametasona. Também houve melhora da função pulmonar dos animais 

tratados, os dados foram analisados 24 horas após a instilação de LPS. 

3. Embora os efeitos biológicos dos compostos estudados aparentemente 

independam da posição e/ou da presença da hidroxila na sua estrutura molecular, 

os compostos que apresentam esse grupo funcional atuaram na redução de NF-B 

e de IL-1, enquanto outros mecanismos devem estar envolvidos nos efeitos do p-

cimeno, que não possui hidroxila na sua estrutura química. 
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