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RESUMO 

 

Objetivos:  Avaliar, em um modelo experimental, a aplicabilidade do teste do 

micronúcleo em células sanguíneas e da medula óssea no diagnóstico de alterações 

esofágicas decorrentes da doença do refluxo gastroesofágico; e ainda investigar o efeito 

quimiopreventivo de Brassica oleracea e do fármaco omeprazol. Método:  A dose do 

extrato de Brassica oleracea foi determinada pelos testes de toxicidade in vitro e in vivo, 

enquanto que o refluxo duodeno-gastroesofágico foi induzido em ratos Wistar machos 

pelo modelo cirúrgico anastomose esofagojejunal. Oito semanas após a cirurgia, os 

animais foram tratados com 500 mg/Kg do extrato ou com 30 mg/Kg do Omeprazol por 

quatro semanas. Os animais foram pesados semanalmente. Após o término dos 

tratamentos, o tubo esofágico dos animais foi removido para análise histológica, 

enquanto que amostras de sangue e da medula óssea foram obtidas para o teste do 

micronúcleo. Resultados:  Os animais do grupo Refluxo apresentaram um peso inferior 

quando comparados com os animais do grupo Controle (p < 0,0001). Entretanto, o peso 

dos animais não diferiu significativamente entre os tratamentos. Todos os animais do 

grupo Refluxo não tratados desenvolveram esofagite severa e um deles desenvolveu um 

carcinoma epidermóide escamoso 12 semanas após a cirurgia. Os animais tratados com 

o Omeprazol apresentaram uma menor incidência de espongiose (p = 0,028) e um 

menor grau de esofagite (p = 0,018) quando comparados com os animais não tratados. 

Para os animais tratados com o extrato, esta melhora não foi estatisticamente 

significativa. A distribuição e freqüência dos micronúcleos, bem como a freqüência dos 

eritrócitos micronucleados não diferiram significativamente entre os grupos e tratamentos 

estudados. Conclusões:  O modelo anastomose esofagojejunal permitiu o estudo da 

evolução da doença do refluxo gastroesofágico até a esofagite severa. O tratamento com 

Omeprazol reduziu o processo inflamatório na mucosa esofágica, enquanto que esse 

efeito foi apenas indicativo nos animais tratados com Brassica oleracea. Os tipos 

celulares avaliados pelo teste do micronúcleo não reproduziram as características 

esofágicas determinadas histologicamente. Considerando a importância desse teste na 

investigação da genotoxicidade de substâncias in vivo, a avaliação de células 

diretamente expostas ao refluxo exploraria as reais alterações decorrentes da doença do 

refluxo gastroesofágico, bem como os possíveis efeitos dos tratamentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os variados tipos de neoplasias que acometem a 

população mundial, o câncer de esôfago (CE) é considerado um dos tumores 

gastrointestinais mais nocivos, sendo a sexta maior causa de morte do mundo (1). 

Apesar de o tipo carcinoma epidermóide escamoso representar grande parte dos 

casos de CE, a incidência do adenocarcinoma de esôfago (ACE) vem crescendo 

significativamente nos últimos anos, mais de 600% desde 1975 (2). 

 

Dentre todos os fatores de risco associados ao desenvolvimento 

do ACE, destaca-se a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), a qual leva à 

formação de esofagite, e sua condição metaplásica, Esôfago de Barrett (EB) (3). A 

DRGE é considerada uma das maiores afecções digestivas nos países ocidentais 
(4). Estima-se que 20 a 44% da população ocidental apresenta sintomas dessa 

doença pelo menos uma vez ao mês e que 20% apresenta sintomas 

semanalmente (5).  

 

A severidade e os diversos fenótipos da DRGE demonstram que 

essa doença não pode ser avaliada somente pela exposição do esôfago ao 

conteúdo do refluxo, sugerindo o envolvimento de outros fatores (6). O estudo das 

esofagites focando os fatores envolvidos com o processo inflamatório chama a 

atenção para uma nova abordagem no estudo da DRGE, como uma doença 

inflamatória (7). No processo inflamatório crônico, o aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e de espécies reativas de nitrogênio (RNS) 

gera danos ao DNA, aumentando o risco da carcinogênese (8). 

 

O desenvolvimento de modelos experimentais tem contribuído 

muito para a compreensão da evolução da DRGE até o ACE (9). A indução do 

refluxo duodeno-gastroesofágico é um dos métodos cirúrgicos mais citados na 

literatura, o qual demonstra a importância dos conteúdos duodenal e gástrico na 

patogênese do ACE (10).  
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Apesar dos inibidores de bomba constituírem a primeira medida 

clínica no tratamento da DRGE, os compostos antioxidantes oferecem novas 

possibilidades terapêuticas (11). As frutas e as hortaliças têm assumido posição de 

destaque nos estudos que envolvem a prevenção dos diversos tipos de câncer. 

Entre as hortaliças, as espécies pertencentes à família das crucíferas estão 

fortemente associadas à prevenção do câncer por apresentarem propriedades que 

reduzem os danos ao DNA (12-14). 

 

Os isotiocianatos (ITCs) são os principais compostos 

quimiopreventivos presentes nas espécies das crucíferas (15). Entre os ITCs 

existentes, o sulforafano (SFN) é o mais estudado. Estudos demonstram que esse 

composto pode bloquear os estágios iniciais do processo carcinogênico; ou ainda 

alterar os eventos envolvidos com as fases de promoção e progressão do câncer, 

como a apoptose, proliferação celular, angiogênese e metástase (14). 

 

A combinação de diferentes ITCs resulta em efeitos benéficos 

superiores com relação à proteção de danos ao DNA quando comparada com o 

emprego das substâncias quimiopreventivas isoladamente. Esses resultados 

destacam a importância da alimentação, não só como uma atividade nutricional e 

prazerosa, como uma atividade preventiva do processo carcinogênico (16). 

 

1.1 Objetivos 

 
Os objetivos deste trabalho foram: 

Em um modelo experimental, utilizando-se o teste do 

micronúcleo: 

1) Avaliar a aplicabilidade do teste em células sangüíneas e da 

medula óssea no possível diagnóstico de alterações da mucosa esofágica 

decorrentes da doença do refluxo gastroesofágico; 

 

2) Investigar o efeito quimiopreventivo do extrato bruto de uma 

crucífera, Brassica oleracea, e do fármaco Omeprazol na evolução da doença do 

refluxo gastroesofágico. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Câncer de esôfago 

 

O câncer é apontado como uma das principais causas de morte do 

mundo. Para o ano de 2.030 espera-se 11,8 milhões de mortes, o que representará 

aproximadamente 20% de todas as mortes esperadas para esse mesmo ano (17). 

 

Entre os variados tipos de neoplasias que acometem a população 

mundial, o câncer de esôfago (CE) é considerado um tipo maligno, relativamente 

incomum e extremamente letal (18). É o oitavo tipo mais freqüente, afetando 

mundialmente cerca de 500.000 indivíduos por ano (19).  

 

O CE é considerado um dos tumores gastrointestinais mais nocivos, 

sendo a sexta maior causa de morte no mundo (1). Apresenta uma taxa de sobrevida 

muito baixa, de aproximadamente 20%, cinco anos após o diagnóstico (20). 

 

Na maioria das regiões, o CE acomete mais homens do que 

mulheres, com uma proporção de aproximadamente sete homens para cada mulher 

diagnosticada. Entretanto, em áreas com maior incidência dessa doença, essa relação 

é muito mais próxima, podendo haver uma predominância em mulheres. O 

acometimento pelo CE ocorre, freqüentemente, após os 50 anos de idade, com maior 

incidência aos 65 anos (1). 

 

A incidência do CE difere consideravelmente no mundo e torna-se 

mais acentuada quando comparada aos demais tipos de câncer (21). O CE ocorre mais 

freqüentemente dentro de uma região que se estende da costa sul do Mar Cáspio até o 

norte da China, abrangendo partes do Irã, Ásia Central, Afeganistão, Sibéria e 

Mongólia (22).  

 

Com o objetivo de facilitar o estudo da incidência do CE, as regiões 

foram classificadas em baixa incidência (1/100.000: noroeste da África e entre 

mulheres de vários países); incidência intermediária (5/100.000: Caribe e sudeste da 
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América Latina e Índia); incidência elevada (15/100.000: homens de raça negra na 

África do Sul e América do Norte); e incidência muito elevada (50/100.000: China, Irã e 

Litoral Caspiano) (18). 

 

Entre os fatores ambientais responsáveis pela variação geográfica 

na incidência do CE, destacam-se hábitos regionais, além do tabagismo, alcoolismo, 

ingestão de bebidas quentes, micotoxinas provenientes de alimentos contaminados por 

Geotrichum candidum e Fusarium sp., temperos, deficiência nutricional das vitaminas A 

e C, de zinco e alimentação rica em nitrosaminas (1). 

 

A predisposição genética também explica a alta incidência do CE em 

algumas regiões. O polimorfismo de dois genes que controlam enzimas de 

metabolização do álcool, álcool desidrogenase 2 (ADH2) e aldeído desidrogenase 2 

(ALDH2), é notavelmente freqüente na população japonesa (23).  

 

No Brasil, o CE consta entre os dez mais incidentes, segundo dados 

obtidos dos Registros de Base Populacional existentes e em 2000 foi o sexto tipo mais 

mortal, com 5.307 óbitos. Para o ano de 2008 foram estimados 10.550 novos casos, 

7.900 entre homens e 2.650 entre mulheres (24). 

 

O CE é representado principalmente por dois grandes tipos 

histológicos, o carcinoma epidermóide escamoso e o adenocarcinoma de esôfago 

(ACE), os quais são responsáveis por mais de 95% de todos os casos relatados da 

doença (25). Os tipos histológicos diferem consideravelmente quanto às suas 

características epidemiológicas (3). 

 

O carcinoma epidermóide escamoso é o tipo histológico mais 

freqüente, sendo responsável por mais de 80% dos casos da doença. É derivado do 

epitélio estratificado não-queratinizado, característico da mucosa normal do esôfago. É 

mais comum em negros e em populações asiáticas, a partir dos 50 anos de idade (3, 25).  

Esse tumor acomete os terços médio e inferior do esôfago em mais de 80% dos casos 

e está intimamente relacionado com o alcoolismo e tabagismo (18).  
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Apesar de o tipo histológico carcinoma epidermóide escamoso 

representar a maioria dos casos de CE, a incidência do ACE vem crescendo 

significativamente nos últimos anos, mais de 600% desde 1975 (2). 

 

2.2 Adenocarcinoma de esôfago 

 

O adenocarcinoma de esôfago (ACE) pode ser definido como um 

tumor epitelial maligno com diferenciação glandular que surge na parte distal do tubo 

esofágico, principalmente na junção esôfago-gástrica/cárdia (26). 

 

O ACE afeta predominantemente brancos e populações de países 

desenvolvidos e industrializados. Na Europa e Estados Unidos sua incidência vem 

crescendo de 5 a 10% ao ano, sendo hoje responsável por mais de 50% de todos os 

tipos de CE (21). 

 

No Brasil, existem poucas publicações sobre a distribuição do ACE. 

Um estudo realizado em Porto Alegre (RS) descreveu uma proporção de 15% de 

adenocarcinomas dentre os tumores de esôfago e de junção esôfago-gástrica no 

período de 1987 a 1996 (27). 

 

A detecção precoce do tipo histológico ACE é muito difícil, pois essa 

doença não apresenta sintomas específicos na sua fase inicial. Porém, alguns sintomas 

são característicos, tais como disfagia, dor retroesternal e torácica, sensação de 

obstrução à passagem de alimentos, náuseas, vômito e perda de apetite. Esses 

sintomas evoluem posteriormente para disfagia de alimentos sólidos até líquidos e 

perda de peso que pode chegar até 10%, caracterizando o estágio avançado (28). 

 

A obesidade é um dos fatores de risco associados ao 

desenvolvimento do ACE. Existe uma associação positiva entre o índice de massa 

corpórea (IMC) e o risco de desenvolvimento do ACE (29). Um IMC superior a 30 Kg/m2 

contribui para a chance aumentada do desenvolvimento desta neoplasia (30). Outro fator 

de risco é a dieta rica em nitratos provenientes de fertilizantes aplicados em verduras, 

principalmente em folhas verdes (31). A diminuição dos casos de infecção por H. pylori 
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(32) e o tabagismo (33) também contribuem para o aumento do risco de desenvolvimento 

do ACE, sendo o tabagismo responsável por um aumento de 55%. 

 

O principal método diagnóstico empregado para detecção do ACE é 

a Endoscopia Digestiva Alta (EDA) (28). Apesar dos esforços no avanço de seu 

conhecimento e rastreamento, o ACE permanece uma doença de elevada mortalidade e 

sua curabilidade depende do diagnóstico precoce (34). 

 

Conforme Zhang et al (3), dentre todos os fatores de risco associados 

ao desenvolvimento do ACE, destaca-se a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), 

a qual leva à formação de esofagite, e sua condição metaplásica, Esôfago de Barrett 

(EB) (Figura 1). Estima-se que o risco de desenvolvimento do ACE aumenta 30 a 125 

vezes em pacientes com EB quando comparado ao risco da população geral (25). Além 

disso, a presença dessa condição metaplásica está associada com o aumento da 

mortalidade nos pacientes com ACE (35). 

 

 
Figura 1 – Progressão do adenocarcinoma de esôfago: esofagite (A), Esôfago de Barrett (B) e 

adenocarcinoma de esôfago (C). Fonte: Modificado de Modiano e Gerson (36). 

 

2.2.1 Esôfago de Barrett 

 
Atualmente, o EB é definido pela presença de mucosa colunar em 

esôfago distal, substituindo o epitélio escamoso normal. Essa alteração deve ser visível 

na EDA, de qualquer extensão e a biópsia deve demonstrar metaplasia intestinal 

especializada, caracterizada pela presença de células caliciformes (37). Estima-se que 

até 3% da população ocidental pode desenvolver EB (38). 

Pacientes com EB geralmente apresentam alterações nanométricas 

do esfíncter esofageano inferior, refluxo ácido patológico e motilidade ineficaz do corpo 
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esofágico, contribuindo assim para a exposição da mucosa esofágica ao conteúdo 

gastroduodenal (34). 

 

O EB parece surgir inicialmente de um processo de colunarização da 

mucosa. Nesse processo, ocorre uma transformação do epitélio escamoso normal em 

epitélio colunar semelhante ao gástrico, porém mais simples e composto apenas por 

células colunares. Além da transformação epitelial, observa-se também uma reação 

inflamatória no tecido. Essas alterações no epitélio estão usualmente presentes em 

pacientes com sintomas do refluxo gastroesofágico (RGE) (34). 

 

Posteriormente ao processo de colunarização e a freqüente 

exposição ao refluxo, ocorre a intestinalização da mucosa, com o aumento gradual da 

extensão colunar metaplásica e a presença de células especializadas, como as células 

caliciformes (34). A intestinalização da mucosa colunar caracteriza um estágio pré-

maligno do ACE, em resposta à inflamação crônica e está associada com a diminuição 

da atividade inflamatória, supostamente por uma maior resistência à agressão ácida. 

Relata-se que o período entre a formação do epitélio colunar e sua posterior 

diferenciação intestinal ocorre em média de cinco a dez anos (39). 

 

Uma das hipóteses que explica a intestinalização da mucosa é a 

estimulação de células-tronco que dão origem à metaplasia intestinal especializada ou 

EB. Esse processo ainda não é bem conhecido, entretanto, assume-se que essas 

células têm origem no próprio esôfago (3). Conforme Sarosi et al (40), as células 

progenitoras adultas multipotentes de origem medular contribuem para a regeneração 

do esôfago e para o desenvolvimento de metaplasia em um modelo experimental de 

indução de esofagite e EB. 

 

Outra hipótese que explica a diferenciação das células escamosas 

em intestinais no EB é a indução da expressão dos genes caudal type homeobox 

(CDXs), uma família gênica responsável pela determinação do fenótipo intestinal, em 

resposta ao refluxo ácido. Mutoh et al (41) demonstraram em seu estudo que a 

expressão induzida de Cdx1 e Cdx2 em células epiteliais gástricas de camundongos 

resulta em metaplasia intestinal de estômago. Entretanto, estudos in vitro sugerem que 

o ácido gástrico e o ácido biliar podem induzir apenas a expressão de CDX-2 em 
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células escamosas esofágicas humanas (42). A expressão desse gene também é 

verificada no epitélio escamoso de pacientes com EB (43). 

 

Independente do exato mecanismo responsável pela substituição do 

tecido normal esofágico pelo tipo intestinal, a manutenção do epitélio metaplásico 

depende de células-tronco para sua contínua renovação. Desta forma, sabe-se que o 

tumor permanece quando as células-tronco não são eliminadas (3). 

 

Atualmente, nenhum marcador de célula-tronco foi identificado no 

EB. Entretanto, como o EB é considerado uma forma incompleta de metaplasia 

intestinal, dois marcadores para células-tronco intestinais foram identificados, leucine 

rich repeat containing G protein coupled receptor 5 (Lgr5) e doublecortin-like kinase 1 

(DCAMKL-1). Esses marcadores podem ser úteis na identificação de células-tronco no 

EB e ACE (44). 

 

A progressão do EB para o ACE decorre de uma série de eventos 

genéticos e epigenéticos que se manifestam na seqüência: metaplasia, displasia de 

baixo grau, displasia de alto grau e ACE (36). Os eventos genéticos e epigenéticos 

envolvidos na progressão do EB possibilitam vantagens de crescimento, permitindo às 

células a habilidade de proliferar sem um estímulo exógeno, resistir a sinais inibitórios 

de crescimento, evitar o processo de apoptose, resistir à senescência celular, 

desenvolver a angiogênese e adquirir a capacidade de invadir outros tecidos e realizar 

metástase (45) (Figura 2). 
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Figura 2 – Principais alterações genéticas que ocorrem durante a progressão do Esôfago de 

Barrett até o adenocarcinoma de esôfago. Fonte: Modificado de Zhang et al (3). 

 

A proliferação celular observada em diversos tipos de câncer, sem a 

estimulação exógena, ocorre devido à expressão de oncogenes. Exemplos de 

oncogenes envolvidos no desenvolvimento do ACE são as ciclinas D1, E, B1 e A. 

Sabe-se que as ciclinas D1 e E juntamente com suas ciclinas dependentes de cinases 

(cdks) regulam a transição da fase G1 para a fase S no ciclo celular. A ciclina A é 

expressa durante as fases S e G2, enquanto que a ciclina B1 age no controle da 

transição de G2 para M (3). A ciclina D1 parece desempenhar um papel importante nas 

fases iniciais da carcinogênese, pois se verifica um aumento de sua expressão em 

biópsias de amostras não displásicas. Entretanto, o aumento da expressão da ciclina E 

no epitélio é observado no EB displásico e ACE (46). A expressão da ciclina B1 tem sido 

detectada tanto no EB não displásico, quanto no displásico e no ACE (47). Já o aumento 

da expressão de ciclina A está associada com a progressão da displasia até ACE (48). 

 

As alterações dos fatores de crescimento, seus receptores ou vias 

de sinalização que medeiam as interações dos receptores também permitem a 

proliferação celular sem o estímulo exógeno. No ACE, são identificados o fator 

transformador de crescimento alfa (TGF-α) e o receptor de crescimento epidermal 

(EGFR) (49). Além disso, as proteínas RAS desempenham um papel importante na 

regulação da proliferação celular. Mutações em K-ras têm sido detectadas em 11 a 

40% dos casos de ACE (50). 
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A inativação de genes supressores tumorais também está associada 

com a progressão do EB até ACE. Um mecanismo ou a combinação de vários 

mecanismos podem estar associados a esse evento. Entre eles, cita-se a mutação 

gênica, perda de heterozigosidade ou metilação de promotores (51). Exemplos de genes 

supressores tumorais associados à progressão do EB até ACE incluem p16, p53, 

p14ARF, P27 e o gene da polipose adenomatose (APC).  

 

A perda alélica de 9p21, lócus cromossômico de p16 e a metilação 

do seu promotor têm sido identificadas em 45 a 54% dos casos de ACE. Além disso, 

mutações em p16, perda de heterozigosidade e metilação de promotores têm sido 

detectadas em 80% dos casos de EB não displásicos, sugerindo alterações genéticas 

em p16 nos eventos iniciais da progressão neoplásica do EB (51).  

 

A inativação de p53, por perda de heterozigosidade no lócus 17p 

juntamente com a mutação do alelo remanescente têm sido identificadas em 

aproximadamente 50 a 90% dos casos de ACE (52). Já a diminuição da expressão de 

p14ARF, um regulador chave da proteína p53, tem sido detectada na progressão do 

EB até ACE, sendo que 75% desse tipo de câncer apresenta níveis indetectáveis de 

p14ARF (3).  

 

A perda da expressão da proteína p27, um inibidor da atividade da 

ciclina E, tem sido identificada em 83% dos casos de ACE e tem sido correlacionada 

com a agressividade do tumor (53). Enquanto que o processo de metilação de APC tem 

sido observado em mais de 80% dos casos de EB com alto grau de displasia ou ACE e 

em aproximadamente 40% dos pacientes com metaplasia não displásica (54). 

 

A maquinaria do processo de apoptose celular é desencadeada por 

um número de fatores, incluindo danos ao DNA, ativação de receptores de morte e 

anormalidades metabólicas. Células tumorais possuem habilidade de bloquear a 

apoptose, permitindo assim sua sobrevivência (3). Além da atividade supressora 

tumoral, p53 também funciona como um iniciador do processo apoptótico. As células 

do ACE impedem esse processo inativando p53, além de expressar um ligante de 

receptor de morte, o qual se liga ao receptor Fatty acid synthase (Fas) presente na 

superfície dos linfócitos responsáveis pela morte de células tumorais, impedindo esta 
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função (3). A diminuição da expressão de um iniciador de apoptose, TNF associado à 

apoptose de indução de ligante (TRAIL), também tem sido identificado no EB displásico 

e ACE (55).  

 

A síntese de agentes que bloqueiam a apoptose desempenha um 

papel importante na manutenção de células cancerosas. O aumento da expressão da 

ciclooxigenase-2 (COX-2) tem sido associado com a diminuição do processo apoptótico 

em células de ACE e EB in vitro (56). 

 

A senescência, assim como a apoptose, é um mecanismo de 

controle da proliferação das células normais, sendo esse processo intimamente 

relacionado ao encurtamento dos telômeros e à atividade da enzima telomerase. No 

ACE, relata-se uma alta expressão da telomerase, enquanto que no EB não displásico 

o inverso é observado (3). 

 

A angiogênese tumoral permite o crescimento das células anormais, 

criando uma nova vascularização para sua manutenção. Os fatores de crescimento 

endotelial vascular (VEGFs) são potentes promotores da angiogênese. O aumento da 

expressão de VEGF tem sido observado nos casos de ACE quando comparados com 

os casos de EB displásico e com a mucosa esofágica normal (57). 

 

No processo de metástase, as células tumorais apresentam a perda 

de adesão celular e aquisição da habilidade de degradar a matriz extracelular. A perda 

de adesão ocorre devido à perda de moléculas, conhecidas como caderinas que 

interagem com as cateninas ou outras caderinas no processo de adesão célula-célula. 

O aumento do grau displásico no EB resulta na diminuição da caderina E e β-catenina 

no tecido esofágico (3). A destruição da matriz extracelular é mediada pela família de 

enzimas proteolíticas, as metaloproteinases da matriz (MMPs), e permite a invasão e 

expansão tumoral. Um aumento das MMPs 7 e 9 foi identificado no EB não displásico, 

displásico e no ACE (58). 

 

A importância do EB prevalece devido à sua potencial capacidade 

em desenvolver o ACE. Verifica-se que a maioria dos casos de ACE apresenta 

metaplasia intestinal em vários estudos de coorte. Estudos prospectivos longitudinais 
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confirmam a evolução metaplasia – displasia – carcinoma, entretanto, a proporção de 

transformação do EB em ACE é relativamente baixa, de aproximadamente 0,4 a 0,5% 

ao ano (35). 

 

2.2.2 Doença do refluxo gastroesofágico  

 

O refluxo gastroesofágico (RGE) é um evento fisiológico comum. 

Entretanto, a freqüente exposição do epitélio esofágico ao refluxo gástrico pode resultar 

em danos à mucosa ou em sintomas característicos da doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) (59). 

 

A mucosa esofágica apresenta três mecanismos de defesa, a defesa 

pré-epitelial, constituída por muco, íon bicarbonato e fatores de crescimento epitelial; 

defesa epitelial, constituída por células epiteliais e por complexos de junção 

intercelular; e pós-epitelial, constituída por vasos sangüíneos. O mecanismo de defesa 

superficial pré-epitelial não é efetivamente resistente, expondo facilmente suas células 

ao refluxo ácido e duodenal (60).  

 

A DRGE é definida como uma afecção crônica decorrente do fluxo 

retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos 

adjacentes, acarretando em variados sintomas que podem ser esofágicos ou extra-

esofágicos, associados ou não a lesões teciduais (4).  

 

Estudos manométricos citam três mecanismos importantes para o 

desenvolvimento da DRGE: relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, sem 

a presença de qualquer anormalidade anatômica; hipotensão do esfíncter esofágico 

inferior sem qualquer anormalidade anatômica; ou distorção anatômica da junção 

gastroesofágica, incluindo, mas não necessariamente, a hérnia de hiato (59). 

 

A DRGE é considerada uma das maiores afecções digestivas nos 

países ocidentais (4). Estima-se que 20 a 44% da população ocidental apresenta 

sintomas dessa doença pelo menos uma vez ao mês e 20% apresenta sintomas 

semanalmente (5).  
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A DRGE afeta significativamente a qualidade de vida dos pacientes. 

Os sintomas clássicos da DRGE são a pirose e a regurgitação, conhecidos como 

sintomas típicos. Existem também as manifestações atípicas como dor torácica, tosse, 

asma brônquica, disfonia e pigarro. As manifestações respiratórias e 

otorrinolaringológicas são consideradas extra-esofágicas, uma vez que são provocadas 

pelo efeito do conteúdo gástrico refluído em regiões que ultrapassam o esôfago (61). 

 

Estudos dos sintomas associados à DRGE sugerem um aumento da 

prevalência dessa doença de 4% ao ano no mundo, sendo as causas desse aumento 

consideradas multifatoriais. Dados epidemiológicos indicam que o aumento da 

longevidade, obesidade, aumento do consumo de medicamentos que afetam a função 

esofágica e potencialmente a diminuição do número de casos de infecção por H. pylori 

contribuem para o aumento da prevalência da DRGE (59). 

 

Existe uma variação geográfica substancial na prevalência da 

DRGE. Nos países ocidentais, a prevalência varia de 10 a 20%, enquanto que na Ásia, 

a prevalência é inferior a 5% (62). Nos Estados Unidos, estima-se que a prevalência é 

de 20% na população adulta, com taxas similares na Europa (63). Estudos longitudinais 

não só mostram o aumento da prevalência da DRGE, como também da esofagite de 

refluxo durante as duas últimas décadas (59). 

 

Dados populacionais em países em desenvolvimento são raros. No 

Brasil, um estudo em 22 metrópoles demonstrou que 4,6% apresenta pirose uma vez 

por semana e 7,3% apresenta pirose mais de uma vez por semana dos quase 14.000 

indivíduos entrevistados. Em função desses dados, estima-se que a prevalência da 

DRGE, no Brasil, seja de aproximadamente 12% (64). Já Oliveira et al (65) detectaram 

pirose em 31,3% dos 3.934 indivíduos residentes na cidade de Pelotas (RS). Em 

ambos estudos houve associação com o sexo feminino e  com o aumento da idade, 

além de fatores como o estresse e problemas de saúde. Na enquete nacional houve 

também uma associação com a ingestão de alimentos gordurosos, frituras e 

condimentos, mas, surpreendentemente, não com o consumo de café, álcool e fumo. 

Já no estudo de Pelotas, baixa escolaridade, ausência de companheiro, presença de 

insônia e obesidade também estiveram associadas com a pirose (27). 
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A DRGE pode ser classificada como erosiva (DRE), apresentando 

erosões ou evidências de suas complicações na mucosa esofágica na presença de 

sintomas típicos; e não-erosiva (DRNE) quando existem os mesmos sintomas, porém 

sem as lesões acima referidas ao exame endoscópico (59). 

 

A DRGE resulta em diversos fenótipos, sendo que aproximadamente 

60% dos pacientes não apresenta lesões na mucosa esofágica ao exame endoscópio, 

30% apresenta esofagite de refluxo e 10% apresenta EB (66). Os exatos mecanismos 

fisiológicos responsáveis pelos diversos fenótipos da DRGE ainda não são bem 

conhecidos (6). A freqüência e a duração da exposição ácida e biliar avaliadas pelo 

monitoramento de 24 horas variam muito entre os casos de DRGE com diferentes 

achados endoscópicos (67-69). Um estudo experimental de indução de esofagite em 

coelhos demonstrou uma eficiência na elaboração de um modelo semelhante ao que 

ocorre em pacientes com a DRGE, entretanto, os autores não encontraram uma 

relação entre o grau de dano na mucosa esofágica e o volume de refluxo observado 
(70).  

 

O melhor método para o diagnóstico da DRGE é a EDA. Entretanto, 

esse método não avalia o RGE, apenas eventuais conseqüências desse evento, como 

a presença e o grau de esofagite. Além disso, a EDA propicia a realização de coleta de 

biópsia para o estudo histológico, sendo esse procedimento de fundamental 

importância no estudo das complicações da doença, tais como esofagite, estenose 

péptica e EB (61). 

 

Outro método diretamente relacionado ao diagnóstico da DRGE é a 

pHmetria esofágica prolongada, a qual avalia a presença e a intensidade do refluxo 

gastroesofágico, caracteriza o padrão de refluxo e relaciona a queixa clínica com o 

refluxo gastroesofágico. Entretanto, esse método não avalia a presença de esofagite e 

outras complicações resultantes do RGE, bem como do refluxo não-ácido, sendo 

importante apenas na caracterização do grupo com RGE patológico sem esofagite (61). 

 

A abordagem terapêutica da DRGE tem como objetivo aliviar os 

sintomas, cicatrizar os danos da mucosa esofágica e prevenir o desenvolvimento de 
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complicações resultantes dessa doença (71). Essa abordagem abrange medidas 

comportamentais e farmacológicas, as quais são empregadas simultaneamente. 

 

Dentre as medidas comportamentais, cita-se a moderação da 

ingestão de alguns alimentos, como os gordurosos, cítricos, à base de tomate, além do 

café, bebidas alcoólicas e chocolate. Além disso, sugere-se evitar refeições copiosas, 

reduzir drasticamente ou completamente o fumo, reduzir o peso corporal, elevar a 

cabeceira da cama ao dormir e evitar os medicamentos anticolinérgicos, 

antidepressivos tricíclicos, bloqueadores de canais de cálcio e antagonistas beta-

adrenérgicos (72). 

 

O tratamento farmacológico da DRGE é baseado no conceito de que 

o conteúdo gástrico, principalmente o ácido gástrico e pepsina, é responsável pelos 

danos à mucosa esofágica e pelos sintomas da DRGE. Desta forma, o controle do pH 

intra-gástrico está associado com a cicatrização do esôfago e subseqüentemente, com 

o alívio dos sintomas (73). De acordo com o Guidelines do Colégio Americano de 

Gastroenterologia, os supressores ácidos constituem a principal medida farmacológica 

no tratamento da DRGE (74).  

 

Historicamente, com a melhor compreensão dos mecanismos da 

secreção ácida, alvos têm sido determinados para o estudo de terapias, visando o 

tratamento da DRGE. Inicialmente, determinou-se que os principais estimuladores da 

secreção ácida eram os hormônios acetilcolina, histamina e gastrina. Desta forma, 

pesquisas foram focadas no desenvolvimento de antagonistas para os receptores 

desses hormônios, tais como os muscarínicos, antagonistas dos receptores de 

histamina e antagonistas do receptor da gastrina. Entretanto, nenhum deles foi efetivo 

no tratamento da atividade anti-secretória, além de apresentarem sintomas adversos e 

o desenvolvimento de tolerância ao medicamento após uma semana de terapia (75). 

 

Demonstrou-se, posteriormente, que a secreção ácida gástrica 

ocorre devido à ação de uma enzima eletro-neutro dependente de ATP, a qual realiza a 

troca de hidrogênio e potássio, a H+/K+- ATPase, também conhecida como bomba de 

prótons. Essa é uma enzima heterodímera com as subunidades α e β. A subunidade α 

apresenta uma função catalítica, enquanto que a subunidade β é responsável pela 
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expressão funcional. A bomba de prótons funciona transportando íons H+ para o interior 

dos canalículos secretórios da célula parietal na troca de íons K+ (76). 

 

O novo mecanismo de ação da secreção ácida proposto sugeriu que 

um inibidor de bomba poderia ser mais eficaz na supressão do ácido gástrico do que 

um antagonista de receptor, uma vez que a liberação de prótons pela bomba constitui a 

etapa final da secreção ácida. Com a eficiência da inibição da bomba, mesmo com a 

estimulação das células parietais não ocorreria o aumento da secreção ácida (76). 

 

A primeira droga da classe dos inibidores de bomba de prótons 

(IBPs) a ser sintetizada e empregada na clínica foi o Omeprazol. Posteriormente a essa 

droga, outros isômeros foram sintetizados, tais como o Lansoprazol, Pantoprazol e 

Rebeprazol, todos com efeitos semelhantes ao Omeprazol (75). 

 

Os IBPs apresentam um mecanismo de ação altamente seletivo. 

São inicialmente absorvidos pelo intestino delgado e distribuídos para as células 

parietais gástricas, onde são ativados pelo ambiente ácido estimulado pelas vesículas 

ácidas e pelos canalículos secretórios (77). 

 

Apesar da eficiência dos IBPs no tratamento da DRGE, cerca de 

80% dos pacientes apresentam recidiva dos sintomas nos seis primeiros meses de 

interrupção do tratamento, mostrando assim, uma dificuldade de manter os pacientes 

assintomáticos a longo prazo. Nesses casos, o tratamento de manutenção é realizado 

utilizando-se IBPs com o emprego de dose mínima eficaz no controle dos sintomas (78). 

 

Estudos recentes em pacientes que fazem o uso prolongado de IBPs 

demonstram um risco aumentado de fraturas associadas à osteoporose (79). Wright et al 
(80) explicam esta associação citando o mecanismo de ação dos IBPs como inibidores 

da secreção ácida. O ácido estomacal parece ser importante para absorção do cálcio 

ingerido e sua diminuição resulta na má absorção de cálcio, no seu balanço negativo e 

na perda do potencial ósseo. Já Canani et al (81) descrevem um aumento significativo 

da prevalência de pneumonia entre os pacientes tratados com IBPs, devido à sua 

associação com a disfunção de leucócitos. Além dos sintomas adversos do uso 

prolongado dos IBPs, cita-se ainda que o seu emprego em pacientes com a DRGE não 
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previne o desenvolvimento do EB, bem como não desempenha nenhum efeito no 

controle dos sintomas decorrentes da presença física do refluxo, independente da sua 

acidez (82-84). 

 

Para os pacientes que necessitam do tratamento farmacológico 

continuado, recomenda-se o tratamento cirúrgico. As técnicas empregadas são a 

fundoplicatura e sua versão de 360°, conhecida como  funduplicatura total ou de 

Nissen, ambas as técnicas reforçam o esfíncter esofágico inferior (85). Para a indicação 

cirúrgica, vários fatores precisam ser considerados, tais como idade, condições clínicas 

e as limitações impostas em relação à qualidade de vida do paciente submetido ao 

tratamento clínico a longo prazo (72). A intervenção cirúrgica é indicada aos pacientes 

com tolerância ao controle clínico prolongado; com formas complicadas da doença, 

como o EB, ulceração e estenose; e com manifestações respiratórias da DRGE. Essa 

forma de tratamento é mais eficaz que o tratamento clínico em relação à melhora dos 

sintomas e à cicatrização da esofagite (72).  

 

A severidade e os diversos fenótipos observados na DRGE 

demonstram que esta doença não pode ser avaliada somente pela exposição do 

esôfago ao conteúdo de refluxo, sugerindo o envolvimento de outros fatores (6). 

Conforme Yoshida (7), o estudo das esofagites focando os fatores envolvidos com o 

processo inflamatório chama atenção para uma nova abordagem no estudo da DRGE, 

como uma doença inflamatória (Figura 3). 
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Figura 3 – Participação dos fatores inflamatórios na doença do refluxo gastroesofágico. A 

produção de IL-8 pelas células epiteliais esofágicas induzida pelo refluxo duodeno-

gastroesofágico e os danos da mucosa são causados pelo estresse oxidativo dependente de 

neutrófilos. Fonte: Modificado de Yoshida (7). 

 

2.2.3 Processo inflamatório 

 

Apesar de o processo inflamatório ser conhecido pela ação protetora 

dos tecidos em resposta à irritação, injúria ou infecção, também pode estar envolvido na 

gênese de uma série de doenças. Enquanto a inflamação aguda faz parte da resposta 

imune, a inflamação crônica pode levar ao desenvolvimento do diabetes, doenças 

cardiovasculares, pulmonares, neurológicas e câncer (8). 

 

Sabe-se que as condições inflamatórias do trato gastrointestinal, tais 

como as colites ulcerativas e pancreatites crônicas predispõem ao desenvolvimento do 



Revisão da Literatura 

 19

câncer. Da mesma forma, os maiores fatores associados ao desenvolvimento do ACE 

são a DRGE e EB, ambos associados à inflamação crônica (3). 

 

As citocinas inflamatórias, incluindo as quimiocinas, apresentam uma 

potente atividade quimiostática entre diferentes populações de leucócitos e estão 

envolvidas com a patogênese de uma variedade de condições inflamatórias (6). Cita-se 

sua participação nas alterações inflamatórias em pacientes com a DRGE (7). 

 

A interleucina 8 (IL-8) exibe uma potente atividade quimiostática de 

neutrófilos e desempenha um papel importante na indução de reações inflamatórias. 

Pacientes com DRNE e DRE apresentam um aumento da expressão de IL-8 quando 

comparados com indivíduos saudáveis. Além disso, existe uma correlação positiva 

analisando-se os níveis de expressão da IL-8 com a severidade endoscópica, bem 

como com a infiltração de neutrófilos no tecido esofágico (7). 

 

Apesar dos neutrófilos e as células endoteliais vasculares serem 

consideradas as maiores fontes de IL-8, estudos revelam que a IL-8 também é expressa 

pelo epitélio esofágico, evidenciando um papel importante no desenvolvimento da 

inflamação em pacientes com DRGE (60). 

 

Embora os pacientes com a DRNE apresentem níveis elevados de 

IL-8 quando comparados com os indivíduos normais, seus níveis estão abaixo daqueles 

identificados em pacientes com a DRE. Além disso, a infiltração de neutrófilos para a 

mucosa esofágica foi observada em 50% dos pacientes com a DRNE, indicando que 

esses pacientes podem apresentar alterações inflamatórias moderadas, não detectáveis 

macroscopicamente (7). 

 

Foram identificadas outras citocinas pró-inflamatórias envolvidas na 

DRGE, as quimiocionas ligantes regulated upon activation, normal T cell expressed and 

secreted (RANTES) e a proteína quimiostática para monócitos (MCP-1). RANTES tem a 

função de regular seletivamente o tráfico de eosinófilos, enquanto que MCP-1 atrai 

principalmente monócitos e linfócitos para o sítio de inflamação. O aumento significativo 

dos níveis dessas citocinas foi detectado em amostras de biópsia esofágica de 
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pacientes com esofagite de refluxo quando comparados com os níveis de pacientes 

saudáveis (86). 

 

Fitzgerald et al (87) identificaram a presença de outra citocina pró-

inflamatória, a interleucina 1β (IL-1β), a qual é secretada por amostras de biópsias de 

pacientes com EB. Afirma-se que o nível de IL-1β está associado à produção de IL-8 

pela mucosa esofágica, aumentando de acordo com a progressão até EB. 

 

O fator de transcrição nuclear kappa B (NF-ҚB) regula a expressão 

gênica de vários mediadores inflamatórios, incluindo as citocinas IL-8, IL-1β e o fator 

alfa de necrose tumoral (TNF-α). O NF-ҚB foi identificado ativado na mucosa de 

pacientes com DRGE (88). A expressão epitelial de TNF-α e de seu receptor estão super 

regulados durante a progressão do EB até o ACE. Entretanto, baixos níveis de 

expressão foram verificados em epitélio escamoso com e sem inflamação (88). 

 

Verifica-se também a participação das citocinas Th1 e Th2 na DRGE. 

O aumento da expressão do interferon-gama (IFN-ɤ), uma citocina Th1, foi identificado 

em amostras de biópsia esofágica de pacientes com esofagite de refluxo quando 

comparados com pacientes sem inflamação ou EB. Nesses mesmos pacientes, 

detectou-se um aumento modesto da expressão da interleucina 10 (IL-10) e nenhuma 

alteração na expressão da interleucina 4 (IL-4), ambas consideradas citocinas Th2 (87). 

Verifica-se que IL-4 induz metaplasia intestinal e reduz a infiltração de neutrófilos (7). 

 

No EB, a expressão de IFN-ɤ é similar à expressão observada na 

mucosa escamosa sem inflamação, enquanto que a expressão das citocinas Th2, IL-10 

e IL-4 aumenta significativamente em pacientes com EB quando comparados com 

pacientes saudáveis ou com esofagite de refluxo (87). 

 

A interleucina 6 (IL-6), uma citocina pleitrópica associada à resposta 

da citocina Th2, pode estar envolvida com a transformação e progressão tumoral. Um 

alto nível de IL-6 tem sido verificado no EB e tem sido associado com o 

desenvolvimento de epitélio glandular intestinal. Além disso, sugere-se que a IL-6 está 

associada com a resistência apoptótica, desempenhando um papel importante no risco 

de desenvolvimento de malignidade (89). 
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As espécies reativas de oxigênio (ROS) e as espécies reativas de 

nitrogênio (RNS) desempenham um papel importante no processo carcinogênico, 

devido aos danos oxidativos e nitrativos que causam. As ROS podem ser produzidas 

pelas células inflamatórias, além das substâncias carcinogênicas, seus metabólitos e 

pela cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Enquanto que as RNS são 

especificadamente produzidas durante o processo inflamatório via indução da enzima 

óxido nítrico sintetase (iNOS) nas células epiteliais e inflamatórias (90). 

 

O estresse oxidativo e nitrativo ocorre quando há um desbalanço 

entre a produção destas espécies reativas e o sistema de defesa antioxidante. As ROS 

e RNS são capazes de causar danos a vários constituintes celulares, como as 

proteínas, lipídeos e os ácidos nucléicos, levando à carcinogênese (90). 

 

As bases nitrogenadas do DNA são suscetíveis à oxidação mediada 

pelas ROS. O baixo potencial redox da guanina torna essa base particularmente 

vulnerável, levando à formação de produtos de guanina oxidada. O produto de guanina 

oxidada mais conhecido é a 7,8- dihidro-8-oxoguanina (8-oxoG), um biomarcador celular 

indicativo de estresse oxidativo (91). 

 

A lesão 8-oxoG é deletéria pois ocorre duas alterações na estrutura 

da guanina: a introdução de um grupo oxo no carbono na posição 8 e um átomo de 

hidrogênio no nitrogênio na posição 7. Essas alterações estruturais da guanina 

permitem a essa base a habilidade de mimetizar funcionalmente a timina, formando o 

par de base estável 8-oxoG-A, além do par 8-oxoG-C (Figura 4). Ao contrário de outros 

tipos de danos ao DNA, essa alteração estrutural é eficiente e irreversível, sendo 

reconhecida pela DNA polimerase, levando à formação da transversão de G para T (90, 

91). O dano oxidativo tem sido associado com a DRGE em modelos animais de esofagite 

de refluxo, EB e ACE, bem como em pacientes com essas doenças (92). 
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Figura 4 – Dano oxidativo ao DNA. A presença da 8-oxoG (O) no DNA causa a transversão de 

G para T. Fonte: Modificado de David et al (91). 

 

O excesso da produção de NO pelas células inflamatórias 

desempenha um papel importante em uma variedade de processos patológicos, assim 

como o câncer. O NO reage com O2- para formar ONOO-, altamente reativo, que pode 

causar danos nitrativos, bem como oxidativos ao DNA. O peroxinitrito pode mediar a 

formação de 8-nitroguanina, um marcador do processo de nitração do DNA, além de 8-

oxoG (90). 

 

A alteração 8-nitroguanina formada no DNA é quimicamente instável, 

podendo ser espontaneamente liberada, resultando na formação de sítios apurínicos. O 

sítio apurínico pode formar par com adenina durante a síntese do DNA, levando à 

formação da transversão de G para T (Figura 5). Suzuki et al (93) descreveram que a 

adenina é preferencialmente incorporada opostamente à 8-nitroguanina durante a 

síntese do DNA, sugerindo que a transversão de G para T também pode ocorrer via 

esse mecanismo. 
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Figura 5 – Dano nitrativo ao DNA. A presença da 8-nitroguanina (N) no DNA causa a 

transversão de G para T. Fonte: Modificado de David et al (91). 

 

2.3 Modelos animais para o estudo da evolução da DR GE 

 

Os modelos animais sempre forneceram importantes informações 

aplicáveis à compreensão e ao tratamento das doenças humanas. Alguns desses 

modelos animais foram desenvolvidos para o estudo da DRGE e de sua evolução até 

EB e ACE. Os diferentes métodos cirúrgicos existentes induzem refluxo para o interior 

do esôfago de animais, principalmente em ratos (9). 

 

Vários procedimentos cirúrgicos têm facilitado a compreensão das 

doenças gastroesofágicas, introduzindo refluxo do conteúdo duodenal com ou sem o 



Revisão da Literatura 

 24

conteúdo gástrico para o esôfago de animais. Cada técnica apresenta suas 

peculiaridades, vantagens e desvantagens (10, 94). 

 

Os modelos de refluxo pancreático (95), biliar (96), biliopancreático (97) 

para o esôfago e os modelos anastomose esofagojejunal (EJ) sem gastrectomia (9, 98-

101) ou com gastrectomia combinado ou não com a reconstrução em Roux-Y (102), além 

da anastomose esofagoduodenal (ED) (103-105) e esofagogastroduodenal (106-109) já foram 

citados na literatura.  

 

Alguns trabalhos relatam a utilização de nitrosaminas que 

potencializam o processo carcinogênico do refluxo. Pera et al (110) injetaram 2,6-

Dimetilnitrosomorfolina (2,6-DMNM) em ratos da linhagem Sprague-Dawley submetidos 

ao modelo EJ e observaram a formação de tumores apresentando características dos 

tipos carcinoma epidermóde escamoso e ACE. Entretanto, apenas uma pequena 

porcentagem constituiu o ACE bem diferenciado. Os mesmos resultados foram obtidos 

realizando-se o tratamento de metil-N-amilnitrosamina e N-nitrosonornicotina em ratos 

da linhagem Sprague-Dawley submetidos ao modelo ED (102, 111). 

 

A administração de ferro também tem sido relatada como um 

potencializador do desenvolvimento do ACE. A incidência desse tipo de câncer bem 

diferenciado aumentou em mais de 10 vezes 30 semanas após a realização cirúrgica 

quando realizou-se a administração de ferro intraperitonialmente (112). Os autores 

relatam que esse aumento se deve à prevenção da anemia no pós-operatório. 

 

Chen et al (107) observaram um aumento da incidência do ACE 

realizando-se a administração de ferro em ratos da linhagem Sprague-Dawley 

submetidos à anastomose esofagogastroduodenal. Os autores acreditam que esse 

modelo de indução de refluxo evita problemas nutricionais observados em outros 

modelos animais e que uma dieta rica em ferro pode representar um fator de risco 

importante para o desenvolvimento do ACE. 

 

Estudos clínicos demonstram que o refluxo ácido e duodenal 

isolados são raros e a mistura de ambos conteúdos prevalece em pacientes com 

DRGE. Modelos animais que possam introduzir o refluxo de ambos conteúdos, tanto 
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gástrico como duodenal, e mimetizar a progressão patológica que ocorre em humanos 

é de extrema importância (10). Os autores citam que os modelos EJ e ED são 

representativos para indução da mistura do refluxo gástrico e duodenal. Os mesmos 

autores desenvolveram outro modelo de indução do refluxo duodeno-gastroesofágico, 

anastomose gastrojejunal seguida da anastomose esofagojejunal (EJGJ) (Figura 6).  

 

 
 

Figura 6 – Modelos cirúrgicos de indução do refluxo duodeno-gastroesofágico: anastomose 

esofagoduodenal (ED), anastomose esofagojejunal (EJ) e anastomose gastroduodenal seguida 

da anastomose esofagojejunal (EJGJ). Fonte: Modificado de Zhang et al (10). 

 
No modelo ED, todo o conteúdo gástrico e somente o conteúdo 

duodenal refluído alcançam a região da anastomose para produzir o refluxo esofágico. 

Como o estômago é muito próximo da região onde foi realizada a anastomose, o suco 

gástrico expelido do piloro alcança o esôfago distal rapidamente. Nesse processo, o 

ácido gástrico não é neutralizado pelo suco duodenal e juntamente com o conteúdo 

duodenal refluído retorna ao esôfago, produzindo tanto o refluxo gátrico como o 

duodenal (111). 

 

Já no modelo EJ, todo o conteúdo gástrico e duodenal alcança a 

região onde foi realizada a anastomose para produzir o refluxo esofágico. Como o 

estômago está muito distante da região de anastomose, o suco gástrico excretado do 

piloro tem que passar por todo o duodeno antes de alcançar o esôfago distal, podendo 

ser completamente neutralizado (113). Devido à neutralização do refluxo gástrico nesse 

modelo, ambos conteúdos gástrico e duodenal podem não ser induzidos nesse modelo. 

 

O novo modelo cirúrgico, EJGJ, permite que todo o conteúdo 

gástrico e duodenal alcance a região onde foi realizada a anastomose esofagojejunal 

para produzir o refluxo esofágico. Como o estômago está muito próximo da região de 
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anastomose esofagojejunal, o suco gástrico expelido do estômago pode alcançar 

rapidamente o esôfago distal e subseqüentemente, o ácido gástrico não neutralizado 

pode voltar para o interior do esôfago juntamente com o suco duodenal passando pelo 

jejuno para produzir o refluxo de ambos conteúdos gástrico e duodenal (10).  

 

Zhang et al (10) compararam os três modelos descritos acima e 

observaram evidências histológicas de danos à mucosa em todos os animais operados 

quando comparados com os controles 20 semanas após realização cirúrgica. Os 

autores ainda afirmam que o refluxo ácido isolado proveniente do estômago não é 

efetivo na indução do ACE em modelos animais, mesmo utilizando-se carcinógenos, 

enquanto que o refluxo duodenal sozinho tem demonstrado ser carcinogênico para a 

mucosa esofágica.  

 

2.4 A alimentação na quimioprevenção do câncer 

 

A quimioprevenção pode ser definida como a utilização de agentes 

naturais ou sintéticos que revertem, inibem ou previnem o desenvolvimento do câncer 

em tecidos normais e pré-neoplásicos. O objetivo da quimioprevenção é retardar as 

fases iniciais do câncer, bem como diminuir sua incidência. A quimioprevenção efetiva 

requer a utilização de agentes não tóxicos que inibem os passos moleculares 

específicos da via carcinogênica (14, 114). 

 

A dieta é um dos fatores ambientais mais representativos 

associados ao desenvolvimento dos variados tipos de neoplasias (115). As frutas e as 

hortaliças têm assumido posição de destaque nos estudos que envolvem a prevenção 

do câncer. Estudos confirmam que a ingestão de frutas e hortaliças previne os 

cânceres de pulmão e de esôfago (116, 117). Além disso, seu consumo é inversamente 

associado à mortalidade causada pelos diferentes tipos de câncer (14). 

 

Um dos mecanismos que explicam o efeito protetor da ingestão de 

frutas e hortaliças é a proteção ao DNA, devido à presença de antioxidantes, tais como 

carotenóides, flavonóides, componentes fenólicos não-flavonóides e vitaminas E e C. 
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Entretanto, o papel dos antioxidantes na prevenção da carcinogênese ainda é 

controverso e requer estudos (118). 

 

As hortaliças destacam-se pelo grande número de espécies 

representantes e devido à larga produção por área cultivada. As brassicáceas, mais 

conhecidas como crucíferas, constituem uma família das seis hortaliças de maior 

importância agrícola, as quais são amplamente consumidas no mundo, sendo muito 

importantes para a nutrição humana (119). Entre as espécies cultivadas no Brasil, as 

crucíferas constituem a família mais numerosa, sendo que a região centro-sul destaca-

se na produção dessas hortaliças (120). 

 

2.5 A família das crucíferas 

 

Estudos epidemiológicos e de carcinogênese em animais mostram 

que as espécies vegetais da família crucífera, mais especificadamente as do gênero 

Brassica, tais como brócolis, couve-flor, repolho, couve, couve de Bruxelas e radishe, 

estão fortemente associadas à prevenção do câncer quando comparadas ao consumo 

de outras hortaliças. Além disso, estas espécies vegetais apresentam propriedades que 

reduzem os danos ao DNA (12-14). 

 

Segundo Verhoeven et al (121), 67% de todos os estudos relacionados 

ao consumo das crucíferas e ao desenvolvimento do câncer apresentam uma 

associação inversa entre eles nos mais variados tecidos, como no rim (122), próstata (123, 

124), bexiga (125), pulmão (126), cólon (127) e estômago (14). 

 

As crucíferas contêm muitos componentes bioativos, incluindo 

flavonóides, como a quercetina; minerais, como o selênio; e vitaminas, como a vitamina 

C. Entretanto, destaca-se a presença dos glicosinolatos (GLS), classe de metabólitos 

secundários presente em mais de 100 espécies da família das crucíferas (15). 

 

Todos os GLS caracterizados mostram uma estrutura básica similar, 

constituída por um grupo β-D-tioglicose, um grupo oxime sulfonado e uma cadeia lateral 
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variável que pode ser derivada de metionina, fanilalanina, triptofano ou de uma cadeia 

ramificada de aminoácidos (14, 128). 

 

Conforme Bones e Rossister (129), os GLS apresentam baixa atividade 

anticancerígena, entretanto, quando as células das plantas sofrem algum dano, quando 

são cortadas, moídas ou mastigadas, esses componentes são hidrolisados pela enzima 

mirosinase, uma β-tioglicosidase, produzindo glicose, sulfato de hidrogênio, tiocianatos, 

nitrilos e isotiocianatos (ITCs). Os produtos desta reação dependem dos GLS, pH da 

reação e disponibilidade de íons (Figura 7).  

 

 
Figura 7 – Vias de bioconversão dos glicosinolatos. Fonte: Modificado de Fimognari e Hrelia (14).  

 

A enzima mirosinase pode ser inativada com o cozimento, mas, o 

metabolismo microbiano intestinal dos GLS contribui para a exposição de ITCs, porém 

em menores concentrações (130). Já o extrato cru de Brassica, sem a inativação da 

mirosinase, apresenta efeitos genotóxicos, aberrações cromossômicas e diminuição da 

viabilidade celular in vitro (131). 

 

Os ITCs constituem uma família de quimiopreventivos e, portanto, 

apresentam grande importância biológica (128, 130). Muitos efeitos anticarcinogênicos 

observados nas crucíferas têm sido atribuídos aos ITCs, ao invés de seus precursores, 
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os GLS. Dois importantes e bem estudados ITCs provenientes das crucíferas são o 

sulforafano (SFN) e o indol-3-carbinol (I3C). O GLS glucorafanina é o precursor do SFN; 

enquanto que o GLS glucobrassicina é o precursor do I3C (14, 128, 132). 

 

O produto da hidrólise de glucobrassicina, I3C, pode formar aductos 

com o ácido ascórbico para gerar ascorbigeno (ASG), ou pode sofrer reações de 

condensação, produzindo 3,3`-diindolilmetano (DIM) e indol [3,2-b] carbazol (ICZ). Os 

GLS gluconasturtina e glucotropacolina são também hidrolizados, liberando benzil 

isotiocianatos (BITC) e fenetil isotiocianatos (PEICT), todos com propriedades 

quimiopreventivas (133). 

 

Como existem mais de 120 GLS presentes nas diferentes variedades 

das crucíferas, os diversos tipos e concentrações de ICTs resultantes de sua hidrólise, 

bem como da mirosinase, variam entre as espécies, dependendo das condições e local 

de plantio, data de colheita e genótipo das espécies (128, 130). Kushad et al (15), Velasco et 

al (134) e Cartea et al (119) em seus estudos de separação e quantificação de compostos 

presentes em diversas variedades de Brassica confirmam a grande variação desses 

compostos. 

 

Diferentes variedades da espécie Brassica oleracea têm sido 

amplamente consumidas na Europa e Ásia central, sendo uma importante fonte nutritiva 

em vários países (119). No Brasil, a couve-manteiga (Brassica oleracea L. variedade 

acephala D.C) é citada como uma das mais cultivadas, sendo uma das 22 variedades 

de couve conhecidas e amplamente utilizada na culinária brasileira (135). 

 

Vários mecanismos são propostos para explicar o efeito 

quimiopreventivo dos diversos ITCs presentes nas espécies que compõem a família das 

crucíferas. Pouco se sabe sobre os efeitos da maioria dos ITCs presentes nos extratos 

das crucíferas, entretanto, desde que o SFN foi identificado pela primeira vez, em 1992, 

como um potente agente quimiopreventivo, seus mecanismos têm sido amplamente 

estudados e revelam diferentes respostas, dependendo do estágio da carcinogênese 
(128). 
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2.5.1 Sulforafano 

 

O SFN pode bloquear os estágios iniciais do processo carcinogênico, 

ou ainda alterar os eventos envolvidos com as fases de promoção e progressão, como a 

apoptose, proliferação celular, angiogênese e metástase (128). Os alvos moleculares do 

SFN dependem do estágio do processo carcinogênico e dos tecidos a serem atingidos 

(Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Ação do sulforafano (SFN) no processo carcinogênico. SFN afetando as fases de 

iniciação, promoção e progressão do câncer, bem como suprimindo os passos finais da 

carcinogênese, angiogênese e metástase. Fonte: Modificado de Juge et al (132). 

 

A atuação do SFN nos estágios iniciais do processo carcinogênico 

ocorre com o bloqueio dos danos iniciais oncogênicos. Esse processo de 

quimioprevenção inicial pode ser simplesmente bloqueado ou pode ocorrer devido às 

reações de competição com as enzimas de metabolização xenobiótica (enzimas de fase 

I e fase II), capturando os radicais livres e protegendo sítios nucleofílicos no DNA com a 

formação de complexos com o mutágeno ou por modulação do sistema de reparo, ciclo 

celular e apoptose (14). 

 

Clarke et al (128) afirmam que as enzimas de fase I convertem pró-

carcinógenos em carcinógenos e as enzimas de fase II detoxificam os carcinógenos e 

facilitam a sua excreção (Figura 9). O SFN pode modular o metabolismo de fase I pela 

interação direta com as enzimas citocromo P450 (CYP) ou regulando seus níveis 
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transcricionais na célula. A inibição dose-dependente de CYP1A1 e CYP2B1/2 pelo 

SFN foi verificada em hepatócitos de ratos. Similarmente, o SFN inibe a atividade de 

CYP3A4 em humanos, diminuindo os níveis de RNAm. Existem evidências de que o 

SFN pode modular outras enzimas CYP (128). 

 

 
Figura 9 – Mecanismo de quimioprevenção do sulforafano (SFN). O SFN altera a expressão 

das enzimas de metabolização de fase I e fase II. Fonte: Modificado de Juge et al (132). 

 

A indução das enzimas de fase II pelo SFN ocorre via Elemento de 

Resposta Antioxidante (ARE), estimulado pela expressão gênica. Os alvos controlados 

por ARE incluem as moléculas NAD(P)H. A regulação dos genes envolvidos na 

detoxificação de carcinógenos e oxidantes é mediada pelo NF-E2-related factor-2 (Nrf2), 

o qual se liga aos sítios do ARE na região 5`flanqueante aos genes das enzimas de fase 

II (132). A habilidade do SFN em ativar os genes de detoxificação controlados por Nrf2 é 

bem documentado em estudos in vitro e in vivo. Uma potente indução das enzimas de 

fase II foi observada em linhagens celulares da próstata tratadas com SFN (136). O 

aumento da regulação dos genes antioxidantes, glutationa peroxidase, glutationa 

redutase, ferritina e haptaglobina por Nrf2 também tem sido verificada no intestino 

delgado e no fígado após administração de SFN (128). 

 

Nos estágios de promoção e progressão do câncer, o controle da 

proliferação celular, diferenciação, apoptose e ciclo celular podem ser ativados ou 
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silenciados, redirecionando-os para o processo apoptótico ou interrompendo o ciclo 

celular (128). 

 

Durante a fase de promoção do câncer, o SFN possui a habilidade 

de modular os eventos envolvidos com a expansão clonal de células transformadas e 

na formação de lesões pré-malignas, como a progressão do ciclo celular, apoptose e 

autofagia (14). Juge et al (132) sugerem que o SFN pode agir nos reguladores do ciclo 

celular, cdks e inibidores de cinases; entretanto, esta ação é influenciada pelo tipo 

celular, dose do tratamento e tempo de exposição (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Modulação dos diferentes estágios da progressão do ciclo celular pelo sulforafano. 

Fonte: Modificado de Juge et al (132). 

 

Experimentos in vitro indicam um importante papel do SFN no ciclo 

celular. Observa-se uma predominante interrupção de G2/M do ciclo celular em células 

de câncer de próstata e de cólon (137, 138). Apesar de o SFN interromper principalmente 

a fase G2/M do ciclo celular no ACE, outras fases também podem ser interrompidas, 

como a fase G1 e G1/S (114, 139). 

 

O supressor tumoral e o inibidor do ciclo celular, p21, parece 

apresentar um papel importante na interrupção do ciclo celular induzida pelo SFN. A 

indução de p21 é observada independente do tipo celular e status de p53. Estudos in 
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vitro demonstram que o tratamento com SFN induz a expressão de p21 em duas 

diferentes linhagens celulares de cólon, ambas p53 negativas (138). 

 

O processo apoptótico pode ser executado pela cascata de caspases 

via receptores de morte ou via mitocondrial, as quais são essenciais nesse processo. 

Dentre os marcadores relacionados, citam-se as histonas citoplasmáticas associadas a 

fragmentos de DNA, clivagem de poli ADP-ribose polimerase (PARP), mudanças na 

proporção da família protéica B-cell CLL/lymphoma 2 (Bcl-2) (aumento de proteínas pró-

apoptóticas e diminuição de proteínas anti-apoptóticas) e citocromo C liberado pela 

membrana mitocondrial (132). Pappa et al (140) e Singh et al (141) relataram que o SFN 

medeia a apoptose em células do câncer de próstata e de cólon (Figura 11). Entretanto, 

verifica-se que esse efeito é dose-dependente. 
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Figura 11 – Indução da apoptose pelo sulforafano (SFN). O SFN afeta múltiplos alvos 

intrínsecos (via mitocondrial) e extrínsecos (via receptor de morte) das vias de apoptose, bem 

como das vias independentes das caspases. Fonte: Modificado de Juge et al (132). 

 

A produção de ROS constitui outro mecanismo de indução do 

processo apoptótico com a administração de SFN. O tratamento com SFN em células 

de câncer de próstata resulta na produção de ROS com ruptura do potencial da 

membrana mitocondrial, liberação do citocromo C para o citosol e apoptose, a qual 

ocorre pela cascata de caspases via receptores de morte ou via mitocondrial (142). 

 

O SFN pode também interferir na fase de progressão do processo 

carcinogênico, como a malignização de tumores, angiogênese e metástase (14). Estudos 

mostram que o SFN inibe a expressão do receptor de crescimento endotelial vascular 
(143). No processo metastático, o SFN pode atuar reduzindo significativamente os 

marcadores de proliferação celular, modificadores de adesão, migração de células 

endoteliais, além de inibir a ativação das MMPs 2 e 9 (144). 
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Outros alvos moleculares do SFN já descritos na literatura são a 

histona desacetilase (HDAC), as proteínas cinases ativadas por mitógenos (MAPKs) e o 

NFқB. O aumento da atividade e expressão da HDAC é comum em vários tipos de 

câncer e pode resultar na repressão da transcrição, desregulando a diferenciação, ciclo 

celular e mecanismos apoptóticos (128). 

 

A inibição da HDAC vem crescendo como um campo promissor na 

quimioprevenção e terapia do câncer. Estudos in vivo com camundongos tratados com 

uma dose única de SFN demonstraram um concomitante aumento de histonas 

acetiladas e indução de genes supressores tumorais. A suplementação com SFN 

mostrou-se eficaz na diminuição do crescimento tumoral e na inibição de HDAC em 

células da próstata e de sangue periférico (145, 146). 

 

As MAPKs são importantes componentes sinalizadores que 

convertem sinais extracelulares em respostas intracelulares por uma série de eventos 

de fosforilação. Existem 3 cascatas distintas, porém paralelas, identificadas nas células 

de mamíferos: cinase regulada por sinal extracelular (ERK), Jun N-terminal Kinase 

(JNK) e p38. Acredita-se que cada uma destas cascatas desempenha um papel 

importante no desenvolvimento do câncer (147, 148). 

 

A proteína ativadora 1 (AP-1), uma importante proteína efetora 

MAPK, tem efeitos na promoção e inibição da carcinogênese. Estas respostas 

divergentes dependem do background genético, tipo celular, estágio do tumor e redes 

de sinalização que são afetadas por agentes específicos. No câncer de cólon e de 

próstata, a ativação da AP-1 pelo SFN parece ser um fator importante na regulação da 

morte celular atuando de forma dose-dependente (128). 

 

O NFқB é um fator de transcrição heterodímero que quando ativado 

promove a expressão de genes inflamatórios, proliferação e sobrevivência celular. A 

ativação constitutiva de NFқB é comum em várias malignidades humanas, o que leva a 

uma alta regulação de genes que codificam moléculas de adesão, citocinas 

inflamatórias, fatores de crescimento e genes anti-apoptóticos (132). 
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A inibição da ativação de NFқB tem sido postulada como um alvo 

chave para a quimioprevenção do câncer. Muitos estudos têm demonstrado que a 

administração do SFN em células de câncer de próstata e cólon diminui a atividade de 

NFқB. Pesquisas indicam que o SFN pode afetar sinais de proliferação e sinais 

apoptóticos via modulação da atividade de NFқB (128). 

 

2.6 Testes para detecção de danos e reparo do DNA 

 

O desenvolvimento e o uso de biomarcadores para o estudo do 

processo carcinogênico representam um campo importante na elucidação do papel da 

nutrição na carcinogênese e na determinação dos mecanismos envolvidos nesse 

processo (149).  

 

A toxicidade genética, apesar de não ser uma medida de 

carcinogenicidade, é freqüentemente usada como um indicador para o câncer, uma vez 

que os testes de mutagenicidade medem eventos iniciais ou intermediários da 

tumorigênese (150). O estudo das alterações cromossômicas é essencial para a 

toxicologia genética, pois constituem um evento importante na carcinogênese (151). O 

uso de marcadores associados a esses eventos podem constituir importantes 

ferramentas na detecção precoce do câncer (152). 

 

Entre os vários biomarcadores de danos ao DNA existentes, o teste 

do micronúcleo e o teste cometa são os mais citados na literatura, avaliando-se o 

potencial mutagênico e quimiopreventivo de diversas substâncias em estudos in vitro e 

in vivo. Segundo Fenech (151), o teste do micronúcleo tem se destacado como um dos 

métodos efetivos para a análise de danos cromossômicos devido à sua capacidade de 

detectar perda e quebra cromossômica (Figura 12). Além disso, permite determinar o 

mecanismo de ação das substâncias que estão sendo testadas. Substâncias que 

promovem a perda de cromossomo detectável pelo teste do micronúcleo são definidas 

como agentes aneugênicos que induzem aneuploidia ou segregação cromossômica 

anormal. Enquanto que as substâncias que promovem a quebra cromossômica são 

definidas como agentes clastogênicos (153, 154). 
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Figura 12 – Formação de micronúcleos. Os micronúcleos podem constituir um cromossomo 

inteiro ou fragmentos de cromossomos acêntricos. Fonte: Modificado de Fenech (151). 

 

O micronúcleo é definido como uma pequena massa nuclear 

delimitada por membrana e separada do núcleo principal (Figura 13). Os micronúcleos 

são formados durante a telófase da mitose ou meiose. São resultantes de fragmentos 

cromossômicos acêntricos ou de cromossomos inteiros que não foram incluídos no 

núcleo principal. Os mecanismos que levam à formação de micronúcleos são a perda 

de cromatina em conseqüência ao dano cromossômico estrutural ou dano no aparelho 

mitótico. Os danos ao DNA são expressos em micronúcleo após um ciclo de divisão 

celular, sendo, portanto, dependentes da cinética celular (155). 

 

O teste do micronúcleo foi inicialmente desenvolvido em eritrócitos da 

medula óssea de camundongos por Schmid (156). Atualmente, os eritrócitos medulares e 

linfócitos periféricos de roedores, células esfoliadas da mucosa jugal de pacientes e 

cultura de linfócitos também são analisados no teste do micronúcleo (151, 157, 158). 

 

O teste do micronúcleo em medula óssea é um dos testes mais 

aplicados para avaliação da genotoxicidade de substâncias. Durante o processo de 

eritropoiese, quando um eritroblasto se transforma em eritrócito policromático (EPC) ou 

eritrócito jovem, o núcleo principal é excluído. Qualquer dano estrutural ou numérico 

pode resultar na formação de micronúcleos, o qual permanece no citoplasma. O 

aumento da freqüência de EPCs micronucleados (EPCMNs) em animais tratados com 

agentes genotóxicos indica indução de danos cromossômicos (157). 

 

Durante a maturação, os EPCs perdem RNA a adquirem uma alta 

concentração de hemoglobina, tornando-se, então, eritrócitos normocromáticos (ENCs) 

ou eritrócitos maduros/hemáceas. Estes últimos são transferidos para os 
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compartimentos da circulação periférica (157). Tanto os EPCs, como os ENCs podem ser 

visualizados na medula óssea de roedores com coloração diferenciada (157). Os EPCs, 

como contêm muito RNA, coloram-se de azul, enquanto que os ENCs, como são mais 

ácidos, coloram-se de rosa (Figura 13). 

 

 
Figura 13 – Esfregaço de medula óssea corado com Leishman. Eritrócitos policromáticos em 

azul e eritrócitos normocromáticos em rosa de medula óssea de ratos. As setas indicam 

eritrócitos policromáticos micronucleados. Fonte: Krishna e Hayashi (157). 

 

Em algumas situações experimentais, o sangue periférico pode ser 

utilizado como amostra para análise de micronúcleos. Nesse caso, analisam-se os 

ENCs ao invés dos EPCs. Além disso, a proporção de EPCs/ENCs analisados em 

amostras de medula óssea de animais fornece um índice de citotoxicidade (157). 

 

O teste do micronúcleo em cultura de linfócitos é o teste empregado 

para análise de MNs in vitro. Como o micronúcleo pode ser expresso apenas em 

células que completaram a divisão celular, um método especial foi desenvolvido para 

identificar células com aparência binucleada a partir do bloqueio da citocinese, 

utilizando-se a citocalasina-B (Cyt-B), um inibidor da organização de microfilamentos 
(151). O teste do micronúcleo em células binucleadas (CBMN) permite uma melhor 

precisão dos dados devido às condições controladas de cultura. Usando critérios 

morfológicos, esse teste permite a detecção de quebra e perda cromossômica, 

rearranjos cromossômicos (pontes nucleoplásmicas), inibição da divisão celular, 

necrose e apoptose (151). 
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Atualmente, a freqüência de micronúcleos in vivo é o primeiro dos 

vários parâmetros de genotoxicidade existentes. Além disso, o teste do micronúcleo é 

recomendado por agências regulatórias existentes no mundo inteiro para ser conduzido 

como parte de avaliação de segurança de diversas substâncias (157). 

 

A existência do programa colaborativo internacional, The human 

micronucleus project (HUMN), estabelecido em 1997 por vários laboratórios, foi 

inicialmente organizado para o estudo da freqüência de micronúcleos na população 

humana. Hoje, tem como objetivo a padronização de metodologias, a definição de 

taxas basais da freqüência de micronúcleos, a caracterização dos efeitos dos fatores 

demográficos, genéticos e metodológicos sobre estas freqüências. O projeto ainda 

estabelece o objetivo de determinar se as freqüências de micronúcleos podem ser 

preditivas para o risco de câncer em diferentes tecidos (158). Todos esses esforços 

corroboram para a efetividade e confiabilidade do teste do micronúcleo. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Extrato bruto de Brassica oleracea L. (variedade acephala D.C)  

 

Folhas frescas de Brassica oleracea, livres da aplicação de 

agrotóxicos, foram cedidas pelo produtor Rafael de Faria da cidade de Salesópolis/SP 

em setembro de 2006. As folhas (1,4 Kg) foram lavadas em água corrente e 

posteriormente em água destilada. Para facilitar a preparação do extrato, seguindo 

metodologia descrita por Sorensen et al (159), as folhas foram divididas em porções 

iguais de 200 g e armazenadas a -80°C até serem pro cessadas. Cada porção foi 

triturada em liqüidificador doméstico com 200 mL de água destilada e o suco resultante 

foi cozido em microondas por 3 minutos, sendo posteriormente filtrado em gaze. Um 

volume de 800 mL foi utilizado para remover todos os resíduos resultantes da 

preparação de cada porção. O extrato líquido cozido foi distribuído em frascos 

específicos para liofilização, os quais foram armazenados a -20°C por uma semana. 

Após liofilização, foram obtidos 64,43 g do extrato em pó (rendimento de 4,60%), o qual 

foi armazenado em local seco livre de luminosidade. 

 

3.2 Testes de toxicidade 

 
 

Devido à escassez de informações a respeito da toxicidade do 

extrato bruto da espécie Brassica oleracea (variedade acephala) e a grande variação 

de doses e vias de administração testadas em animais na literatura, determinou-se a 

melhor dose do extrato a ser empregada no tratamento dos animais, realizando-se os 

testes de toxicidade in vitro e in vivo. 

 

3.2.1 Teste in vitro 
 

O teste de toxicidade in vitro foi realizado avaliando-se a 

concentração máxima não tóxica (CMNT) desse extrato em células MDBK (Mardin and 

Darby Bovine Kidney, ATCC-CCL 22), conforme descrito por Simoni et al (160). As 
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células foram mantidas em meio mínimo essencial de Eagle (MEM) (Cultilab), 

acrescido de 10% de soro fetal bovino, conforme descrito por Fernandes e Simoni (161). 

Foram empregadas microplacas estéreis e descartáveis com 96 orifícios. Em cada 

orifício, foram semeadas 3,0 x 104 células. Após 24 horas de incubação a 37°C em 

ambiente de CO2 a 5%, o meio sobrenadante foi descartado. Uma solução-mãe do 

extrato diluído em meio de cultura MEM (Cultilab) (4000 µg/mL) foi preparada e a partir 

desta solução, 0,1 mL das diluições de 1:2 até a concentração de 1,9 µg/mL foram 

aplicadas em cada orifíco da placa, com duas repetições para cada diluição. As 

microplacas foram incubadas novamente a 37°C durant e 96 horas. Foram realizadas 

leituras diárias em microscópio de luz invertido no aumento de 100 x. A concentração 

de 500 µg/mL do extrato não induziu alterações morfológicas nas células detectáveis 

ao microscópio de luz e, portanto, foi considerada a CMNT. 

 

3.2.2 Teste  in vivo 
 
 

A partir da dose resultante do teste de toxicidade in vitro, 

prepararam-se as doses de 500 mg/Kg, 1000 mg/Kg e 2000 mg/Kg para avaliar a 

toxicidade do extrato in vivo pela análise do índice mitótico em células da medula óssea 

de ratos. Para isso, foram selecionados 4 ratos machos da linhagem Wistar com 8 

semanas de vida e com um peso corporal de aproximadamente 200 g. Para cada dose 

estudada, foi utilizado um animal, além daquele que recebeu apenas água destilada. 

As doses do extrato foram diluídas em 1mL de água destilada e os animais foram 

tratados por gavagem. A eutanásia foi realizada 24 horas após o tratamento, sendo que 

uma hora e meia antes da eutanásia, injetou-se intraperitonialmente colchicina 0,16%. 

Após a eutanásia, retirou-se o fêmur das patas traseiras, o qual foi lavado internamente 

com solução de KCL 0,075 M para remoção da medula. O material permaneceu nessa 

solução a 37°C por 20 minutos, sendo posteriormente  centrifugado a 800 rpm por 5 

minutos. O sobrenadante foi descartado e ao sedimento foram adicionados 5 mL de 

fixador recém preparado de metanol/ácido acético (3:1). O material foi centrifugado 

novamente, repetindo-se o procedimento anterior por mais duas vezes. Após a última 

centrifugação, o sedimento foi ressuspendido e o material foi gotejado em lâminas 

limpas, mantidas em água destilada gelada. A coloração das lâminas foi feita com 

Giemsa diluído em tampão fosfato (1:30) por 5 minutos. O índice mitótico foi calculado 
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a partir da contagem do número de células em metáfase em 1000 células analisadas 

(Figura 14). As doses testadas in vivo não resultaram em efeito citotóxico. Entretanto, a 

menor dose estimulou a divisão celular, sendo, portanto a dose escolhida para o 

tratamento dos animais. 

 

 

Figura 14 – Análise do índice mitótico de células da medula óssea de rato Wistar. Metáfases 

em aumento de 400x (A) e de 1000x (B). 

 

3.3 Indução do refluxo duodeno-gastroesofágico 

 
 

Os procedimentos cirúrgicos e os cuidados dos animais foram 

realizados de acordo com os princípios éticos de pesquisa animal do Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA) (162). 

 

3.3.1 Animais 
 

Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIFESP/HSP - CEP 1812/06 (Anexo 1). Foram selecionados 24 ratos 

machos da linhagem Wistar, com sete semanas de vida e com peso corporal de 

aproximadamente 200 gramas. Todos os animais foram mantidos no biotério do 

Instituto de Farmacologia (INFAR) da UNIFESP em gaiolas com cama de maravalha 

autoclavada, sob condições laboratoriais determinadas (temperatura de 22 ± 2°C; 

umidade relativa de 55% ± 5%; ciclo de luz claro-escuro 12/12 horas), com ração e 

água ad libitum. Após uma semana de aclimatação, 12 animais foram selecionados 

aleatoriamente para indução do refluxo duodeno-gastroesofágico (grupo Refluxo), 
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enquanto que os demais constituíram o grupo Controle, sem qualquer intervenção 

cirúrgica. 

 

3.3.2 Procedimento cirúrgico 
 

Para indução do refluxo duodeno-gastroesofágico, realizou-se o 

modelo anastomose esofagojejunal (EJ) com preservação gástrica, originalmente 

descrito por Levrat et al (163). Os animais com oito semanas de vida foram privados de 

ração por 5 horas, com água ad libitum. A anestesia foi realizada através da 

administração intraperitonial da solução de Ketamina (163 mg/Kg) e Xilazina (8,1 

mg/Kg). Após realização da tricotomia e assepsia do campo operatório com solução 

alcoólica de digluconato de clorexidina Riohex 0,5%, foi realizada a infiltração da 

parede abdominal com uma solução de cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor a 

5%. Os animais foram submetidos à laparotomia longitudinal mediana e após 

identificação da transição esôfago-gástrica, sua secção e mobilização do arco 

duodenal, foi realizada uma anastomose término-lateral entre o coto esofágico e jejuno 

a cerca de 3 cm do piloro (Figura 15). A sutura foi feita com pontos simples de fio 

cirúrgico de polipropileno 6.0 (PPA736 Brasuture®) por uma extensão de 0,5 cm. 

 

 
Figura 15 – Etapas da técnica cirúrgica para indução do refluxo duodeno-gastroesofágico pelo 

modelo anastomose esofagojejunal (EJ) em ratos Wistar. Identificação (A) e secção da 

transição esôfago-gástrica (B), e anastomose esofagojejunal (C). 

 

Após o término do procedimento, foi instilado 1 mL de dipirona a 

1,2% em soro fisiológico na cavidade abdominal para repor as perdas hidro-eletrolíticas 

e minimizar a dor do pós-operatório. O fechamento da parede abdominal foi realizado 

em dois planos, músculo aponeurótico e pele-subcutâneo com fio cirúrgico de ácido 
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poliglicólico 4.0 (APG415 Brasuture®). A assepsia da região foi realizada com solução 

de peróxido de hidrogênio a 3%. No pós-operatório foi permitida aos animais a ingestão 

de soro glicosado a 5%, sendo a ração reintroduzida após 48 horas. Após estabilização 

pós-operatória, dois animais foram mantidos em cada gaiola sob as mesmas condições 

laboratoriais ideais de temperatura, luminosidade e umidade mencionadas no item 

anterior. Os animais do grupo Refluxo, bem como os do grupo controle foram 

acompanhados diariamente e pesados uma vez por semana, durante oito semanas. 

 

3.4 Tratamentos 

 

Os animais pertencentes ao grupo Controle e ao grupo Refluxo 

quando completaram 16 semanas de vida foram selecionados aleatoriamente dentro de 

seus respectivos grupos para o início dos seguintes tratamentos: Extrato de Brassica 

oleracea (500 mg/Kg) e Omeprazol-EMS (30 mg/Kg) (164), cada um com quatro animais. 

Um grupo de animais não tratados foi formado, os quais receberam apenas água 

destilada utilizada para solubilizar o extrato e Omeprazol (Figura 15). Anteriormente 

aos tratamentos, os animais foram mantidos em jejum por 30 minutos. Os tratamentos 

foram realizados via gavagem, utilizando-se um volume total de 6 mL/Kg. Todos os 

tratamentos foram realizados durante o período matutino, diariamente e por quatro 

semanas, sendo os animais acompanhados durante esse período. Quando todos os 

animais completaram 20 semanas de idade, realizou-se a eutanásia em câmara de 

CO2. A cavidade abdominal foi inspecionada e o tubo esofágico removido. Coletaram-

se amostras de sangue do coração e o fêmur para obtenção de células da medula 

óssea (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método 

 45

  
Figura 16 – Fluxograma dos tratamentos realizados no grupo Controle e no grupo Refluxo. T0s 

(Início dos experimentos com organização do grupo controle e realização do modelo 

anastomose esofagojejunal no grupo refluxo); T8s (Início dos tratamentos na 8ª semana após 

iníco dos experimentos); T12s (Fim dos tratamentos e eutanásia dos animais na 12ª semana 

após início dos experimentos). 

 

3.5 Análise Histológica 

 

O tubo esofágico de cada animal foi aberto longitudinalmente, lavado 

com NaCl 0,9% e fixado em formalina tamponada a 10% por 24 horas. Após esse 

período, as peças foram conservadas em etanol a 70% até serem processadas. Para a 

obtenção dos cortes histológicos de 5 µm, todas as amostras foram emblocadas em 

parafina, cortadas em micrótomo e coradas com hematoxilina e eosina (HE). A análise 

histológica foi realizada por teste cego pelo mesmo patologista em microscópio de luz, 

seguindo os critérios descritos por Melo et al (165). 

  

3.6 Obtenção de células da medula óssea 

 

O fêmur dos animais foi limpo com gaze, sendo as epífeses 

proximais cortadas para introdução de agulha com seringa contendo 1,0 mL de soro 

fetal bovino (GIBCO-Invitrogen). O material resultante foi homogenizado e centrifugado 
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a 1.000 rpm, durante 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi 

ressuspendido em 0,5 mL de soro fetal bovino (GIBCO-Invitrogen). 

 

3.7 Teste do micronúcleo 

 

O teste do micronúcleo foi realizado de acordo com Schmid (166), 

seguindo as recomendações feitas no Internacional Workshop on Genotoxicity Test 

Procedures (167), as “Orientações básicas de execução de testes de mutagenicidade 

para proteção da saúde humana e do meio ambiente” publicada pela Sociedade de 

Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênese Ambiental (SMCTA) (168) e os 

procedimentos exigidos pela OECD para a avaliação de substâncias químicas em 

eritrócitos de mamíferos (169). 

 

Como controle positivo da técnica, injetou-se intraperitonialmente 1 

mL da solução de ciclofosfamida (Genuxal Baxter®) (50 mg/Kg) em um grupo de 4 

animais. Após 24 horas, realizou-se a eutanásia desses animais, sendo coletadas 

amostras de sangue do coração e o fêmur. Para obtenção de células da medula óssea, 

seguiram-se os mesmos procedimentos descritos no item anterior. 

 

Uma gota do sangue total e da suspensão de células da medula 

óssea dos animais estudados foi transferida para diferentes lâminas limpas e secas. 

Para cada animal estudado, foram preparadas 4 lâminas (2 de sangue e 2 da medula 

óssea). O material foi deixado secar e fixado em metanol por 15 minutos. A coloração 

das lâminas foi feita com Leishman por 4 minutos. Após coloração, as lâminas foram 

lavadas em água destilada para remoção do excesso de corante e deixadas secar.  

 

A análise foi realizada em microscópio óptico em aumento de 1000 x 

por teste cego. Para a determinação da distribuição e freqüência de micronúcleos, bem 

como freqüência de células micronucledas nas amostras de sangue foram analisados 

2000 ENCs por animal; enquanto que para as amostras de medula óssea, foram 

analisados 2000 EPCs por animal. Já para avaliação da relação entre EPC/ENC em 

células da medula óssea, foram analisados 200 eritrócitos por animal. 
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Os critérios utilizados para análise da presença de micronúcleos 

foram tamanho, forma e coloração, de acordo com Ribeiro (170). Foram considerados 

miconúcleos aqueles que apresentaram um tamanho de 1/10 a 1/20 do tamanho do 

eritrócito analiasado, apresentando uma forma arredondada ou oval, cortono liso e 

definido e coloração azul escuro. 

 

3.8 Análise Estatística 

 

Para as variáveis numéricas, a normalidade dos dados foi verificada 

utilizando-se o teste de Shapiro-Wilk. Para a variável peso, o efeito dos tratamentos foi 

avaliado utilizando-se o teste paramétrico ANOVA de um critério, enquanto que o efeito 

cirúrgico foi avaliado utilizando-se o teste t de Student. Para as variáveis freqüência de 

eritrócitos micronucleados, freqüência de micronúcleos e relação EPC/ENC, o efeito 

dos tratamentos foi avaliado utilizando-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis; 

enquanto que o efeito cirúrgico foi avaliado utilizando-se o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. A distribuição do número de micronúcleos e a incidência das alterações 

histológicas foram analisadas utilizando-se o teste Qui-Quadrado. O nível de 

significância considerado em todos os testes foi de 5% (α=0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Peso dos animais 

 

A análise do peso dos animais não demonstrou diferença estatística 

daqueles submetidos aos tratamentos dentro de cada grupo estudado (Controle e 

Refluxo) nos momentos T8s e T12s (Figura 17 e Tabela 1). Observou-se apenas uma 

diferença significativa quando todos os animais do grupo Controle foram comparados 

com todos os animais do grupo Refluxo (Tabela 2) e quando os tratamentos foram 

comparados entre esses grupos nos momentos T8s e T12s: água (p8s=0,000025; 

p12s=0,00028); Extrato (p8s=0,001; p12s=0,004) e Omeprazol (p8s=0,005; p12s=0,004). Os 

pesos iniciais (T0s) não difereriam estatisticamente (Tabela 1 e Tablela 2). 

 

 
 

Figura 17 – Média dos pesos dos animais submetidos aos tratamentos no grupo Controle e no 

grupo Refluxo durante 12 semanas de experimento. Os tratamentos foram iniciados a partir da 

8ª semana. 
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Tabela 1 – Média ± DP dos pesos dos animais submetidos aos tratamentos no grupo Controle e no grupo Refluxo. 

 Controle  Refluxo 
T Água Extrato Omeprazol p  Água Extrato Omeprazol p 
          

0s 208,75 ± 21,36 205,00 ± 33,17 200,00 ± 13,54  0,88  195,00 ± 14,72 217,50 ± 53,15 183,75 ± 11,09 0,37 
          

8s 371,25 ± 28,39 348,75 ± 37,72 328,75 ± 24,96 0,20  186,25 ± 14,93 192,50 ± 41,13 203,75 ± 51,21 0,82 
          

12s 390,00 ± 32,91 361,25 ± 50,72 350,00 ± 15,81 0,32  185,00 ± 14,72 213,75 ± 40,28 201,25 ± 62,23 0,66 
 

T0s (Tempo inicial); T8s (início do tratamento); T12s (fim do tratamento e eutanásia) 

DP (Desvio Padrão) 

Valores de p obtidos utilizando-se o Teste ANOVA 
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Tabela 2 – Média ± DP dos pesos dos animais pertencentes ao grupo Controle e ao grupo 

Refluxo. 

T Controle Refluxo p 

    
0s 204,58 ± 22,10 198,75 ± 32,83 0,61 
    

8s 349,58 ± 33,27 194,17 ± 35,98 <0,0001* 
    

12s 367,08 ± 37,08 200,00 ± 41,34 <0,0001* 
 

T0s (Tempo inicial); T8s (início do tratamento); T12s (fim do tratamento e eutanásia) 

DP (Desvio Padrão) 

*Diferença significativa quando p < 0,05 utilizando-se o Teste t de Student 

 

4.2 Alterações histológicas 

 

O modelo cirúrgico EJ empregado para indução do refluxo duodeno-

gastroesofágico resultou em uma taxa de mortalidade total de aproximadamente 60%. 

Desse total, 83% não resistiram às complicações geradas em conseqüência à técnica 

cirúrgica antes mesmo do início dos tratamentos (até a 8ª semana após cirurgia), 

enquanto que 17% dos animais não resistiram após o início dos tratamentos (até a 11ª 

semana após cirurgia). A causa de morte não foi investigada nesse estudo devido ao 

comportamento canibal dos animais. 

 

Todos os animais do grupo Controle tratados e não tratados, bem 

como o grupo de animais que recebeu ciclofosfamida (controle positivo do teste do 

micronúcleo) não apresentaram alterações macroscópicas e microscópicas no tecido 

esofágico (Figura 18 e 20 A). 

 

Macroscopicamente, todos os animais do grupo Refluxo 

apresentaram erosões por todo o tubo esofágico e dilatação da cavidade esofágica. 

Não foram identificados tumores visíveis nesses animais (Figura 19). 
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Figura 18 – Aspecto macroscópico do esôfago e estômago de um animal do grupo Controle 

(A), com mucosa esofágica e gástrica normais (B) e tubo esofágico aberto longitudinalmente 

mostrando mucosa esofágica normal (C). 

 

 
 

Figura 19 – Aspecto macroscópico do esôfago e estômago de um animal do grupo Refluxo. A 

seta indica a região de anastomose esofagojejunal (A). Tubo esofágico aberto 

longitudinalmente apresentando erosão na mucosa esofágica (B). 

 

A incidência das alterações microscópicas no esôfago dos animais 

submetidos aos tratamentos no grupo Refluxo está resumida na Tabela 3. Todos os 

animais do grupo Refluxo não tratados desenvolveram hiperceratose (espessamento), 
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acantose (aparência nodular), erosão e ulceração na mucosa esofágica. As áreas de 

ulceração foram observadas próximas à região da cicatriz cirúrgica, enquanto que as 

áreas com epitélio hiperplásico (acantose), apresentando hiperceratose acentuada 

(Figura 20 B), espongiose (Figura 20 C) e pontos de erosão foram observadas no 

esôfago distal. Com relação ao desenvolvimento de espongiose (edema intercelular), 

dois animais não tratados e um animal tratado com o Extrato apresentaram esta 

característica. Nenhum animal tratado com Omeprazol desenvolveu espongiose, 

demostrando uma associação desse tratamento com a prevenção do desenvolvimento 

de espongiose (χ2=4,80; gL=1; p=0,028). A incidência de espongiose não foi 

estatisticamente significante quando os animais tratados com Extrato foram 

comparados com aqueles não tratados e tratados com Omeprazol. 

 

Nas áreas de epitélio hiperplásico, as papilas conjuntivas se 

apresentaram profundas e foi observado notório processo inflamatório (esofagite) com 

infiltrado predominante de eosinófilos (Figura 20 D), congestão e neoformação vascular 

na lâmina própria. A esofagite leve foi observada na mucosa esofágica de três animais 

tratados com Omeprazol. A esofagite moderada foi observada em dois animais tratados 

com Extrato e em um animal tratado com Omeprazol, enquanto que a esofagite severa 

foi observada em todos os animais não tratados e em dois animais tratados com o 

Extrato. Estatisticamente, demonstrou-se uma associação entre o tratamento com 

Omeprazol e o menor grau de esofagite quando esses animais foram comparados com 

os não tratados (χ2=8,00; gL=2; p=0,018). A incidência dos diferentes graus de 

esofagite não foi estatisticamente significante quando os animais tratados com Extrato 

foram comparados com aqueles não tratados e tratados com o Omeprazol. Um animal 

do grupo Refluxo não tratado desenvolveu um carcinoma epidermóide escamoso 

(Figura 20 E). 
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Figura 20 – Cortes histológicos de esôfago de ratos Wistar corados com hematoxilina e eosina. 

Esôfago de animal do grupo Controle não tratado sem alterações histológicas (A); Esôfago de 

animal do grupo Refluxo com epitélio hiperplásico, com hiperceratose (B), com espongiose (C), 

com esofagite apresentando inúmeros eosinófilos (D) e com carcinoma epidermóide escamoso 

(E). 
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Tabela 3 – Incidência (%) das alterações microscópicas no esôfago dos animais do grupo 

Refluxo submetidos aos tratamentos. 

 Refluxo 

Alterações Microscópicas Água Extrato Omeprazol 

Hiperceratose 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 
Acantose 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 
Erosão 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 
Ulceração  4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 
Espongiose* 2 (50%) 1 (25%) 0 (0%) 

    
Graus de esofagite*    
Leve 0 (0%) 0 (0%) 3 (75%) 
Moderada 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 
Severa 4 (100%) 2 (50%) 0 (0%) 

 
Tumores    
Carcinoma Epidermóide Escamoso 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

*Diferença significativa (p<0,05) quando os animais tratados com Omeprazol são comparados 

com os animais não tratados, utilizando-se o Teste Qui-Quadrado. 

 

4.3 Freqüências de eritrócitos micronucleados e de micronúcleos 

 

As freqüências de ENCMNs nas amostras de sangue e de EPCMNs 

nas amostras da medula óssea não diferiram estatisticamente entre os tratamentos 

empregados dentro do grupo Controle e do grupo Refluxo, bem como entre esses 

grupos estudados (Tabela 4). 

 

A análise estatística também não demonstrou uma diferença 

significativa com relação à freqüência de MNs tanto nas amostras de sangue como nas 

amostras de medula óssea nos diferentes tratamentos empregados dentro do grupo 

Controle e do grupo Refluxo, bem como entre esses grupos estudados (Tabela 4). 

 

A relação PCE/NCE não diferiu estatisticamente entre os 

tratamentos empregados dentro do grupo Controle e do grupo Refluxo, bem como 

entre esses grupos estudados. Observou-se apenas uma diferença significativa quando 

o controle positivo (tratado com ciclofosfamida) foi comparado com os tratamentos 

dentro de cada grupo estudado: Águacontrole e Águarefluxo (p=0,021); Extratocontrole e 
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Extratorefluxo (p=0,021); e Omeprazolcontrole e Omeprazolrefluxo (p=0,021) (Tabela 4), 

indicando que os tratamentos empregados não foram citotóxicos. Essa diferença 

estatística também foi observada quando o controle positivo foi comparado com todos 

os animais do grupo Controle (p=0,04) e com todos os animais do grupo Refluxo 

(p=0,04), independente dos tratamentos. 

 

A análise estatística da distribuição de micronúcleos revelou que o 

número de micronúcleos encontrado em ENCs e EPCs nas amostras de sangue e da 

medula óssea, respectivamente, independe dos tratamentos empregados dentro do 

grupo Controle e do grupo Refluxo, bem como entre esses grupos estudados (Tabela 

5). 

 

 

Tabela 4 – Freqüência de células micronucleadas e de micronúcleos e relação EPC/ENC em 

amostras de sangue e de medula óssea dos animais submetidos aos tratamentos no grupo 

Controle e no grupo Refluxo. 

 

Grupos Sangue  Medula 
 ENCMNs MNs  EPCMNs MNs EPCs/ENCs 
Controle       
Água 0,05  0,05   0,40 0,46 14,10* 
Extrato 0,16  0,16  0,46 0,49 3,85* 
Omeprazol 0,27 0,30  0,21 0,22 3,08* 

       
Refluxo       
Água 0,12 0,12  0,31 0,36  7,09* 
Extrato 0,42 0,46  0,70 0,74 12,12* 
Omeprazol 0,15 0,17  0,29 0,32 6,25* 
       
Ciclofosfamida 0,25 0,25  0,74 0,79 0,83 

 

ENCMNs (eritrócitos normocromáticos micronucleados); MNs (Micronúcleos); EPCMNs 

(eritrócitos policromáticos micronucleados); EPCs (eritrócitos policromáticos); ENCs (eritrócitos 

normocromáticos) 

* Diferença significativa quando comparado com ciclofosfamida (p<0,05) utilizando-se o Teste 

de Kruskal-Wallis 
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Tabela 5 – Distribuição do número de micronúcleos em amostras de sangue e de medula óssea dos animais submetidos aos tratamentos no 

grupo Controle e no grupo Refluxo. 

 

Grupos Sangue   Medula  
 ENCMNs 1MN 2MN 3MN  EPCMNs 1MN 2MN 3MN 
Controle          
Água 4 4 0 0  32 28 3 1 
Extrato 13 13 0 0  37 35 2 0 
Omeprazol 22 20 2 0  17 16 1 0 
          
Refluxo          
Água 10 10 0 0  25 21 4 0 
Extrato 34 31 3 0  56 53 3 0 
Omeprazol 12 10 2 0  23 20 3 0 
          
Ciclofosfamida 20 20 0 0  59 55 4 0 

 

ENCMNs (eritrócitos normocromáticos micronucleados); MN (Micronúcleo); EPCMNs (eritrócitos policromáticos micronucleados) 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os modelos experimentais são considerados importantes 

ferramentas para a compreensão dos mecanismos associados à carcinogênese e sua 

prevenção. O modelo EJ é amplamente citado na literatura para o estudo da DRGE, EB 

e ACE. Neste estudo, os animais pertencentes ao grupo Controle adquiriram peso 

normalmente ao longo das 12 semanas, enquanto que os animais do grupo Refluxo 

demonstraram um peso aproximado daquele identificado no início dos experimentos. 

Fein et al (98) acompanharam o crescimento de animais com e sem refluxo por 16 

semanas e verificaram uma diferença significativa entre esses grupos. Murphy et al (11) 

afirmam que a falta do ganho de peso dos animais ocorre devido à desnutrição, a qual 

constitui uma conseqüência da perda parcial da função do estômago, já que no modelo 

EJ, o estômago perde a função de armazenamento do alimento e o esôfago adquire 

essa função. Chen & Yang (94) explicam que a má absorção de certos nutrientes e a 

baixa concetração de ferro, albumina sérica e vitaminas interfere no desenvolvimento 

desses animais. 

 

O índice de mortalidade gerado pelo modelo EJ aplicado neste 

estudo, de aproximadamente 60%, é comparável com o obtido em trabalhos já 

publicados, os quais utilizam esta metodologia. Miwa et al (171) descreveram que 60% 

dos animais operados morreram até completarem 50 semanas após cirurgia. Murphy et 

al (11) descreveram uma mortalidade de 19% até a 6ª semana e de 37% até a 22ª 

semana após a cirurgia, totalizando 56% de mortalidade. Similarmente, Pera et al (172) 

relataram que 50% dos animais operados não sobreviveram até a 32ª semana após a 

cirurgia. Outros trabalhos que aplicaram esta metodologia descrevem uma mortalidade 

de 19% até a 4ª semana e de 9% até a 28ª semana após a cirurgia, totalizando 28% de 

mortalidade (173). Já Pera et al (101) observaram a necessidade da realização de 

eutanásia em 35% dos animais operados devido ao desenvolvimento de complicações, 

os quais não fizeram parte da amostra de estudo. Existem, ainda, trabalhos que citam 

uma menor taxa de mortalidade, de 16% (98) e de 10% (10, 99). 

 

Diferentes causas de mortalidade têm sido descritas na literatura. A 

principal causa relatada é a pneumonia, uma complicação desenvolvida em 
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conseqüência do refluxo fora da região esofágica. Outras razões citadas são 

desnutrição, obstrução da região onde foi realizada a anastomose, abertura dos pontos 

de sutura, perfuração do estômago, anestesia e razões desconhecidas (10, 11, 99). 

Murphy et al (11) afirmam que a alta taxa de mortalidade é uma característica do modelo 

EJ. 

 

Após 12 semanas de refluxo, todos os animais não tratatados 

desenvolveram hiperceratose, acantose, erosão, ulceração e esofagite severa. Apenas 

dois animais desenvolveram espongiose, enquanto que um animal desenvolveu o tipo 

carcinoma epidermóide escamoso. Neste estudo, o modelo EJ empregado para 

indução do refluxo duodeno-gastroesofágico não foi eficiente para o estudo da 

evolução da DRGE até o EB ou ACE. O curto período de experimento, ausência do 

emprego de carcinógenos e do tratamento com ferro parecem colaborar com esses 

resultados (11). Além disso, Zhang et al (10) afirmam que no modelo EJ, o ácido gástrico 

é neutralizado antes mesmo de alcançar a região do esôfago distal. Apesar de o refluxo 

duodenal ser descrito como carcinogênico, o ácido gástrico refluído parece apresentar 

um papel sinérgico alterando o estado ativo do conteúdo duodenal. Os autores 

acreditam que os danos à mucosa esofágica causados pelo conteúdo duodenal 

dependem do pH do conteúdo refluído. 

 

Outros estudos também descrevem a presença de esofagite em 

animais submetidos ao modelo EJ em períodos semelhantes ao utilizado neste estudo, 

após 15 semanas (99) e 22 semanas (11). Entretanto, Pera et al (101), Piazuelo et al (9), 

Fein et al (98) e Zhang et al (10) descrevem a presença de metaplasia, displasia e 

carcinoma em animais submetidos ao modelo EJ após 4, 16 e 20 semanas, 

respectivamente, sem qualquer adição de carcinógeno. 

 

Apesar de apenas dois animais do grupo Refluxo não tratados 

desenvolverem espongiose, a presença desta alteração em biópsias esofágicas tem 

sido associada à infiltração de eosinófilos (inflamação) e não com o refluxo ácido ou 

duodenal (174, 175). Bejarano et al (174) ainda afirmam que a avaliação da presença de 

espongiose pode auxiliar no diagnóstico da DRGE, constituindo um importante 

parâmetro na avaliação da presença de esofagite. 
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A presença do carcinoma epidermóide escamoso ou de carcinomas 

não definidos, como o carcinoma adenoescamoso, além do tipo adenocarcinoma, 

parece ser um evento comum em modelos animais de indução do refluxo duodeno-

gastroesofágico. O tipo adenocarcinoma sempre ocorre próximo à região de 

anastomose esofagojejunal e sempre está associado ao EB, semelhante ao que ocorre 

em humanos. Enquanto que o carcinoma epidermóide escamoso ou o carcinoma 

adenoescamoso é observado distante da região de anastomose associado ao tecido 

com inflamação. Esses dados sugerem que a esofagite de refluxo pode contribuir 

também para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide escamoso, além do 

adenocarcinoma (171). Além disso, os autores afirmam que 25% dos pacientes com 

carcinoma epidermóide escamoso no esôfago distal apresentam esofagite de refluxo. 

Miwa et al (171) relataram que 86% das amostras analisadas em seu estudo 

apresentaram o tipo histológico carcinoma epidermóide escamoso, enquanto que 

apenas 14% das amostras apresentaram o tipo adenocarcinoma, empregando-se um 

modelo animal de indução de refluxo duodeno-gastroesofágico. Os autores afirmam 

que o baixo índice de adenocarcinoma esteve associado com a baixa incidência de EB. 

Além disso, o desenvolvimento do tipo histológico está relacionado com a morfologia 

do epitélio onde o carcinoma se desenvolve e não pela ação do carcinógeno no tecido. 

 

O refluxo duodenal é considerado por muitos autores o principal fator 

para o desenvolvimento do processo carcinogênico no tecido esofágico de animais (98, 

99, 101, 171). Recentemente, Zhang et al (10) descreveram o potencial carcinogênico da 

mistura dos componentes provenientes do refluxo gástrico e duodenal. Outros autores 

acreditam que a carcinogênese é um processo mediado pelo estresse oxidativo 

produzido pela inflamação crônica, assim como ocorre na DRGE (94, 113). Desta forma, a 

utilização de drogas sintéticas e de componentes naturais capazes de inibir o processo 

inflamatório é considerada uma medida importante na prevenção da carcinogênese 

associada à inflamação (176). 

 

Desde que o termo quimioprevenção foi utilizado pela primeira vez 

para descrever o efeito preventivo da vitamina A em diferentes tipos de câncer, um 

grande número de componentes naturais ou sintéticos têm demonstrado esta 

propriedade com diferentes mecanismos de ação (177). A inflamação crônica vem sendo 

utilizada como alvo na quimioprevenção de diferentes tipos de neoplasias (178). No ACE, 
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muitos estudos têm avaliando o efeito antioxidante de compostos sintéticos ou naturais 
(9, 100, 179, 180) e inibidores de COX-2 em modelos animais (11). Entretanto, até o presente 

momento não existem trabalhos que relatam o tratamento de animais submetidos ao 

modelo EJ com o extrato bruto de espécies vegetais amplamente consumidas na 

alimentação humana, assim como a espécie Brassica oleracea. 

 

A espécie Brassica oleracea, mais conhecida como couve-manteiga, 

apresenta uma variedade de compostos, cujos mecanismos de ação ainda são 

desconhecidos. O SFN é o composto quimiopreventivo mais estudado dentre as 

espécies pertencentes à família das crucíferas, o qual atua em diferentes estágios do 

processo carcinogênico. Estudos ainda relatam o efeito antiinflamatório do SFN, 

resultando na baixa regulação de óxido nítrico sintetase (iNOS), COX 2 e expressão do 

TNF-α devido à inibição da ligação do NF-ҚB ao DNA (181). Já Lin et al (182) 

demonstraram que o SFN diminui significativamente o processo inflamatório induzido 

em camundongos Nrf2 deficientes, indicando que Nrf2 é um modulador chave da ação 

antiinflamatória do SFN.  

 

Neste estudo, os animais submetidos ao refluxo duodeno-

gastroesofágico e tratados com o extrato bruto de Brassica oleracea apresentaram uma 

melhora discreta quanto ao desenvolvimento de espongiose e grau de esofagite 

quando comparados com os animais não tratados. Esses resultados indicam que o 

extrato empregado neste estudo talvez possa apresentar uma atividade 

antiinflamatória. Entretanto, esta melhora não foi estatisticamente significativa. Embora 

o número amostral e os métodos empregados neste trabalho estejam de acordo com 

as normas existentes de genotoxicidade (167-169), possivelmente o pequeno número 

amostral e o curto período de tratamento empregado neste estudo podem ter 

influenciado potencialmente nos resultados não significativos. Murphy et al (11) explicam 

que a deficiência da absorção de nutrientes e o modelo EJ, o qual induz uma esofagite 

severa, não constituem características favoráveis nos estudos de quimioprevenção. 

Além disso, a deficiência nutricional não constitui uma característica muito comum em 

pacientes com a DRGE (94).  

 

A concentração dos ICTs presente nas folhas de Brassica oleracea 

também pode ter influenciado os resultados. Velasco et al (134) afirmam que a 
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concentração desses compostos pode variar entre as espécies e depende da parte da 

planta a ser utilizada, estágio fenológico, bem como de uma série de fatores 

ambientais, tais como solo, temperatura e nível de dano causado por insetos. Esses 

compostos constituem metabólitos secundários e apresentam a função de proteção das 

espécies vegetais que fazem parte desta família contra os eventos adversos do 

ambiente.  

 

Além da variação dos ICTs, a concentração e estabilidade dos GLS 

podem ser afetadas de acordo com o tipo de armazenamento e processamento do 

material vegetal. Song & Thornalley (183) avaliaram o efeito de diferentes formas de 

armazenamento, processamento e cozimento na concentração dos GLS em quatro 

espécies do gênero Brassica. Os autores determinaram que o armazenamento desses 

vegetais a -80°C, método empregado neste estudo, po de causar uma perda 

significativa dos GLS. O processo de congelamento e descongelamento danifica as 

células e permite o contato da mirosinase com os GLS, expondo os ICTs durante o 

descongelamento. Nesse processo, a perda dos GLS individuais pode chegar até 53%, 

prejudicando a sua conversão em ICTs. 

 

Já o cozimento em altas temperaturas pode resultar na dimuição da 

concetração total dos ICTs por dois mecanismos, degradação térmica dos GLS e 

desnaturação da mirosinase. Conforme Song & Thornalley (183), a forma de cozimento 

empregada neste estudo, em microondas a três minutos, não resulta em uma perda 

significativa da concetração total de GLS. Entretanto, a enzima mirosinase parece ser 

mais suscetível a altas temperatutas, diminuindo a conversão dos GLS em ITCs. 

Apesar de o metabolismo microbiano intestinal também realizar a conversão de GLS 

em ICTs, a concentração de ICTs e seus efeitos podem ser prejudicados (130). 

 

O estudo dos efeitos do extrato bruto de Brassica oleracea 

apresenta vantagens com relação à importância da alimentação como uma atividade 

quimiopreventiva diária no desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Entretanto, a 

ausência de informações com relação à caracterização e concentração de todos os 

seus compotos, os quais podem ser alterados por uma série de fatores, dificulta sua 

inclusão nos estudos relacionados à quimioprevenção. Desta forma, destaca-se a 

importância da utilização de metodologias específicas para a determinação e 
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quantificação dos compostos ativos presentes nas folhas de Brassica oleracea. Para 

análise dos ICTs individuais, a cromatografia gasosa associada à espectrometria de 

massa (GC/MS) e a cromatografia líquida de alta performance (HPLC) têm sido os 

métodos mais citados na literatura (184). 

 

O Omeprazol constitui a primeira medida clínica no tratamento da 

DRGE e na prevenção do EB inibindo a secreção ácida pelas células parietais (11). 

Estudos sugerem que os IBPs não inibem somente a secreção ácida, como também 

reduzem a inflamação na mucosa gástrica e esofágica. Entretanto, os exatos 

mecanimos moleculares envolvidos na intervenção dos IBPs na resposta inflamatória 

ainda não são bem compreendidos e estudos ainda são necessários (7). Estudos in vitro 

demostram que formas inativas de IBPs circulantes no sangue bloqueiam aspectos 

importantes da reposta antiinflamatória. A adesão de neutrófilos ao endotélio e a 

migração extravascular de neutróflios são bloqueados pela inibição da expressão das 

moléculas de adesão CD11b/CD18 e pela inibição da síntese de IL-8 nas células 

parietais e endoteliais da mucosa gástrica (185, 186). Yoshida et al (185) também 

descreveram que os IBPs reduzem a infiltração de células inflamatórias associadas à 

inflamação crônica, inibindo a expressão da molécula-1 de adesão intercelular (ICAM-

1) e da molécula-1 de adesão vascular (VCAM-1) em células endoteliais. Além disso, 

foi descrito em estudos in vitro e em estudos clínicos que os IBPs inibem a produção de 

radicais livres e a degranulação dos neutrófilos, utilizando-se uma alta concentração 

destes fármacos (187, 188). 

 

Thun et al (189) já descreveram o efeito antiinflamatório e 

anticarcinogênico das drogas antiinflamatórias não esteroidais (NSAIDs) em pacientes 

com diferentes tipos de câncer associados à inflamação, assim como a aspirina; 

entretanto, existem poucas informações que descrevem esse efeito utilizando-se os 

IBPs, assim como o Omeprazol, em outros tipos celulares além das células parietais e 

em modelos in vivo. Neste estudo, os animais do grupo Refluxo tratados com 

Omeprazol apresentaram um menor grau de esofagite e sem a presença de 

espongiose quando comparados com os animais não tratados. Esses resultados 

corroboram os dados da literatura, demostrando a redução do processo inflamatório 

pelo IBP mais empregado na clínica, o Omeprazol, na mucosa esofágica de ratos 

submetidos ao refluxo duodeno-gastroesofágico. Levando-se em consideração a 
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patogênese do ACE e os principais fatores de risco associados ao seu 

desenvolvimento, a redução do processo inflamatório pelo Omeprazol demostrado 

neste estudo pode representar uma atividade quimiopreventiva no desenvolvimento do 

ACE, já que preveniu a evolução do grau de esofagite. A esofagite decorrente da 

DRGE não tratada pode evoluir para a condição metaplásica, EB, o que eleva as 

chances para o desenvolvimento do ACE.  

 

O teste do micronúcleo in vivo é o primeiro dos vários testes de 

genotoxicidade existentes. Esse teste é recomendado por agências regulatórias 

existentes no mundo inteiro para ser conduzido como parte da avaliação de segurança 

de diversas substâncias (157). A alta confiabilidade e o baixo custo contribuem para o 

sucesso da aplicação desse teste como um biomarcador nos estudos de danos 

genômicos (152). Neste estudo, tentou-se estabelecer uma relação do indício de 

genotoxicidade nos eritrócitos do sangue e da medula óssea com o diagnóstico 

histológico em um modelo de indução de refluxo em ratos, empregando-se o teste do 

micronúcleo. Até o momento, não existem trabalhos na literatura que relatam o 

emprego desse teste em um modelo experimental de indução do refluxo duodeno-

gastroesofágico. De acordo com Erbil et al (106), a utilização de amostras de sangue 

apresenta vantagens em relação à utilização de tecidos. A obtenção do sangue é um 

procedimento simples e de baixo custo. Além disso, o sangue reproduz as alterações 

metabólicas do organismo. Pensando-se na possível aplicação futura do teste do 

micronúcleo em células sangüíneas na clínica, a coleta de sangue representaria um 

procedimento muito mais simples ao paciente do que a realização de sucessivas 

endoscopias. Já o teste do micronúcleo em células da medula óssea é um dos testes 

mais bem padronizados e mais aplicados para avaliação da genotoxicidade de 

substâncias (157). 

 

Alguns trabalhos demonstram a prevenção da formação de 

micronúcleos aplicando-se diferentes componentes quimiopreventivos presentes nas 

diversas espécies da família das crucíferas em estudos in vitro (16) e in vivo (190, 191). 

Entretanto, em todos esses estudos, testaram-se os compostos isolados com 

mecanismos de ação conhecidos. No presente estudo, o efeito do extrato bruto de 

Brassica oleracea foi investigado, contendo alguns compostos conhecidos e muitos 

outros ainda não descritos ou com efeitos ainda desconhecidos, destacando a 
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importância da alimentação como uma atividade preventiva do processo carcinogênico 

e de danos ao DNA. 

 

Neste estudo, não foi possível estabelecer uma associação da 

freqüência de eritrócitos micronucleados e de micronúcleos com o diagnóstico 

histológico dos animais, avaliando-se amostras sanguíneas e da medula óssea (Anexo 

2). Da mesma forma, a distribuição do número de micronúcleos nas células analisadas 

não esteve associada aos tratamentos empregados. Os eritrócitos sangüíneos e da 

medula óssea estudados não reproduziram as características da mucosa esofágica 

determinadas histologicamente. Além disso, os tipos celulares não detectaram os 

efeitos dos tratamentos com o extrato bruto de Brassica oleracea e com o Omeprazol, 

avaliando-se a freqüência dos eritrócitos micronucleados e de micronúcleos. Acredita-

se que o processo inflamatório e a presença do refluxo duodenal na mucosa esofágica 

resultam em um efeito genotóxico apenas no tecido-alvo, sem alterar os demais tipos 

celulares. Diferentes procedimentos foram realizados neste estudo para obtenção de 

células isoladas do tecido esofágico para avaliação da freqüência de células 

micronucleadas e de micronúcleos. Entretanto, como a mucosa esofágica de ratos se 

mostra mais resistente devido à presença de uma camada de queratina, foi necessário 

o emprego do método enzimático (proteinase K e colagenase), o qual resultou em 

células isoladas, porém inviáveis, sem a membrana celular íntegra. 

 

Apesar desses resultados negativos, o teste do micronúcleo e a 

relação EPC/ENC forneceram uma importante informação com relação à 

genotoxicidade e citotoxicidade dos tratamentos com o extrato bruto de Brassica 

oleracea e com o Omeprazol. O estudo experimenal confirmou o resultado do teste de 

citotoxicidade realizado in vitro para determinação da dose do extrato bruto de Brassica 

oleracea, enquanto que o Omeprazol, amplamente empregado na clínica para o 

tratamento da DRGE, não resultou em um efeito genotóxico, nem citotóxico em células 

sanguíneas e da medula óssea. 

 

Não existem dados na literatura que relatam os possíveis efeitos 

genotóxicos e citotóxicos do extrato bruto de Brassica oleracea (variedade acephala) 

em estudos in vitro e in vivo, sendo a determinação da dose sem efeitos genotóxicos e 

citotóxicos de extrema importância para os demais estudos de quimioprevenção 
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envolvendo essa espécie de crucífera. Já com relação ao Omeprazol, dados 

controvérsios são relatados. Powers et al (192) e Evans (193) não evidenciaram nenhuma 

atividade genotóxica do Omeprazol, apesar de existirem alguns questionamentos em 

relação às espécies de sulfonamidas presentes nesse medicamento.  Já Rosenkranz et 

al (194) e Furihata et al (195) demonstraram um potencial genotóxico do Omeprazol na 

mucosa gástrica de ratos. Um estudo empregando-se o teste do micronúcleo 

demonstrou um efeito genotóxico em hepatócitos de ratos, enquanto que em células da 

medula óssea, esse efeito não foi observado (196). 

 

Novas metodologias podem determinar as alterações histológicas 

esofágicas decorrentes da doença do refluxo gastroesofágico, avaliando-se danos ao 

DNA em modelos experimentais. Entretanto, o índice de mortalidade e o número 

amostral devem ser considerados nos próximos estudos. A aplicação do teste cometa 

pode ser eficiente na determinação de danos ao DNA nas células da mucosa esofágica 

expostas diretamente aos efeitos do refluxo duodeno-gastroesofágico e ao processo 

inflamatório gerado. Nesse teste são avaliados os nucleóides, possibilitando a 

utilização do método enzimático para a separação das células esofágicas de ratos. Da 

mesma forma, surge a necessidade de novos estudos na investigação do potencial 

quimiopreventivo do extrato bruto de Brassica oleracea, destacando a importância da 

utilização de técnicas para a caracterização e dosagem dos compostos presentes 

nesta espécie. O aumento do período de tratamento ou a realização do tratamento pré-

cirurgia podem representar novas alternativas no estudo dos efeitos de Brassica 

oleracea. 
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6 CONCLUSÕES 

 
1. O modelo experimental de indução do refluxo duodeno-gastroesofágico aplicado 

neste estudo, anastomose esofagojejunal, permitiu o estudo da evolução da doença do 

refluxo gastroesofágico até a esofagite severa. 

 

2. O teste do micronúcleo, utilizando-se amostras de sangue e da medula óssea, 

não reproduziu as alterações da mucosa esofágica determinadas histologicamente, 

bem como o efeito dos tratamentos com o extrato bruto de Brassica oleracea e do 

fármaco Omeprazol, avaliando-se a freqüência de eritrócitos micronucleados e de 

micronúcleos; 

 

3. Embora sem diferença estatística, o tratamento com o extrato bruto de Brassica 

oleracea reduziu o processo inflamatório na mucosa esofágica, avaliado 

histologicamente, em um modelo experimental de indução do refluxo duodeno-

gastroesofágico. Estudos complementares são necessários para investigação desse 

efeito e do seu potencial quimiopreventivo.  

 

4. O tratamento com o fármaco Omeprazol reduziu a intensidade do processo de 

esofagite, avaliado histologicamente, em um modelo experimental de indução do 

refluxo duodeno-gastroesofágico, demonstrando um potencial quimiopreventivo na 

evolução da DRGE.  
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP/HSP. 
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Anexo 2 - Dados individuais relacionados ao peso, histologia, distribuição, freqüência de eritrócitos micronucleados e de 

micronúcleos em amostras de sangue e de medula óssea e relação EPC/ENC. 

   SANGUE  MEDULA 
 Pesos (g) Histologia Número de ENC    Número de EPC    

Gupos/Tratamentos t0s t8s t12s  0 1 2 3 Total 
ENCMN (%) 

Total MN 
(%) 

 0 1 2 3 Total 
EPCMN (%) 

Total MN 
(%) 

Relação 
EPC/ENC 

Controle + Água                    
1 225 400 425 Sem alteração relevante 1999 1 0 0 1 (0,05) 1 (0,05)  1990 10 0 0 10 (0,50) 10 (0,50) 5,06 
2 225 390 410 Sem alteração relevante 1999 1 0 0 1 (0,05) 1 (0,05)  1983 13 3 1 17 (0,85) 22 (1,10) 7,33 
3 180 355 370 Sem alteração relevante 2000 0 0 0 0 (0,00) 0 (0,00)  1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10) 0,91 
4 205 340 355 Sem alteração relevante 1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10)  1997 3 0 0 3 (0,15) 3 (0,15) 0,77 
TOTAL - - - - 7996 4 0 0 4 (0,05) 4 (0,05)  7968 28 3 1 32 (0,40) 37 (0,46) 14,10 
Controle  + Extrato                    
5 250 405 435 Sem alteração relevante 1999 1 0 0 1 (0,05) 1 (0,05)  1997 3 0 0 3 (0,15) 3 (0,15) 1,67 
6 200 330 340 Sem alteração relevante 2000 0 0 0 0 (0,0) 0 (0,0)  1993 7 0 0 7 (0,35) 7 (0,35) 1,04 
7 170 335 320 Sem alteração relevante 1996 4 0 0 4 (0,20) 4 (0,20)  1982 16 2 0 18 (0,90) 20 (1,0) 0,53 
8 200 325 350 Sem alteração relevante 1992 8 0 0 8 (0,40) 8 (0,40)  1991 9 0 0 9 (0,45) 9 (0,45) 0,61 
TOTAL - - - - 7987 13 0 0 13 (0,16) 13 (0,16)  7963 35 2 0 37 (0,46) 39 (0,49) 3,85 
Controle + Omeprazol                    
9 205 310 335 Sem alteração relevante 1994 5 1 0 6 (0,30) 7 (0,35)  1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10) 0,60 
10 180 365 370 Sem alteração relevante 1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10)  2000 0 0 0 0 (0,00)  0 (0,00) 0,69 
11 210 315 340 Sem alteração relevante 1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10)  1997 3 0 0 3 (0,15) 3 (0,15) 1,15 
12 205 325 355 Sem alteração relevante 1998 11 1 0 12 (0,60) 13 (0,65)  1994 11 1 0 12 (0,60) 13 (0,65) 0,64 
TOTAL - - - - 7978 20 2 0 22 (0,27) 24 (0,30)  7989 16 1 0 17 (0,21) 18 (0,22) 3,08 
 Refluxo + Água                    
13 210 200 200 Hiperceratose, acantose, 

espongiose, ulceração, 
erosão e esofagite grau 3 

1997 3 0 0 3 (0,15) 3 (0,15)  2000 0 0 0 0 (0,00) 0 (0,00) 3,08 

14 205 165 170 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 3 

1999 1 0 0 1 (0,05) 1 (0,05)  1997 3 0 0 3 (0,15) 3 (0,15) 1,56 

15 185 190 175 Hiperceratose, acantose, 
espongiose, ulceração, 
erosão e esofagite grau 3 
e Carcinoma 

1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10)  1988 8 4 0 12 (0,60) 16 (0,80) 1,41 

16 180 190 195 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 3 

1996 4 0 0 4 (0,20) 4 (0,20)  1990 10 0 0 10 (0,50) 10 (0,50) 1,04 

TOTAL - - - - 7990 10 0 0 10 (0,12) 10 (0,12)  7975 21 4 0 25 (0,31) 29 (0,36) 7,09 



Anexos 

 70

Refluxo + Extrato                    
17 260 155 200 Hiperceratose, acantose, 

ulceração, erosão e 
esofagite grau 2 

1994 5 1 0 6 (0,30) 7 (0,35)  1989 11 0 0 11 (0,55) 11 (0,55) 3,08 

18 260 245 270 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 3 

1980 18 2 0 20 (1,00) 22 (1,10)  1974 23 3 0 26 (1,30) 29 (1,45) 4,26 

19 200 165 210 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 3 

1994 6 0 0 6 (0,30) 6 (0,30)  1983 17 0 0 17 (0,85) 17 (0,85) 0,65 

20 150 205 175 Hiperceratose, acantose, 
espongiose, ulceração, 
erosão e esofagite grau 2 

1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10)  1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10) 4,13 

TOTAL - - - - 7966 31 3 0 34 (0,42) 37 (0,46)   7944 53 3 0 56 (0,70) 59 (0,74) 12,12 
Refluxo + Omeprazol                    
21 195 225 185 Hiperceratose, acantose, 

ulceração, erosão e 
esofagite grau 2 

2000 0 0 0 0 (0,00) 0 (0,00)  1994 6 0 0 6 (0,30) 6 (0,30) 1,56 

22 190 260 280 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 1 

1999 1 0 0 1 (0,05) 1 (0,05)  1987 11 2 0 13 (0,65) 15 (0,75) 0,43 

23 170 140 130 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 1 

1993 7 0 0 7 (0,35) 7 (0,35)  1999 1 0 0 1 (0,05) 1 (0,05) 2,85 

24 180 190 210 Hiperceratose, acantose, 
ulceração, erosão e 
esofagite grau 1 

1996 2 2 0 4 (0,20) 6 (0,30)  1997 2 1 0 3 (0,15) 4 (0,20) 1,41 

TOTAL - - - - 7988 10 2 0 12 (0,15) 14 (0,17)  7977 20 3 0 23 (0,29) 26 (0,32) 6,25 
Ciclofosfamida                    
25 - - - Sem alteração relevante 1994 6 0 0 6 (0,30) 6 (0,30)  1990 10 1 0 11 (0,55) 12 (0,60) 0,13 
26 - - - Sem alteração relevante 1993 7 0 0 7 (0,35) 7 (0,35)  1985 15 0 0 15 (0,75) 15 (0,75) 0,20 
27 - - - Sem alteração relevante 1998 2 0 0 2 (0,10) 2 (0,10)  1984 16 0 0 16 (0,80) 16 (0,80) 0,18 
28 - - - Sem alteração relevante 1995 5 0 0 5 (0,25) 5 (0,25)  1986 14 3 0 17 (0,85) 20 (1,00) 0,32 
TOTAL - - - - 7980 20 0 0 20 (0,25) 20 (0,25)  7945 55 4 0 59 (0,74) 63 (0,79) 0,83 

t0s (Tempo inicial); t8s (Início dos tratamentos); t12s (Fim dos tratamentos e eutanásia) 
ENC (eritrócito normocromático); ENCMN (eritrócito normocromático micronucleado); MN (Micronúcleo); EPC (eritrócito policromático); EPCMN (eritrócito 
policromático micronucleado); Relação EPC/ENC (Relação entre eritrócitos policromáticos e eritrócitos normocromáticos). 
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Abstract 

 

ABSTRACT 

 

Aim:  To evaluate, in an experimental model, the applicability of erythrocyte 

micronucleus assay in diagnosis of esophageal damage caused by gastroesophageal 

reflux disease (GERD) and to investigate the chemopreventive effect of Brassica 

oleracea extract and Omeprazole pump inhibitor drug. Methods:  Brassica oleracea 

dose of 500 mg/Kg was determined using in vitro and in vivo toxicity tests. Male Wistar 

rats underwent esophagojejunostomy model to produce duodeno-gastroesophageal 

reflux. Eight weeks after surgical procedure, animals were treated with 500 mg/Kg of 

Brassica oleracea extract or 30 mg/Kg of Omeprazole for four weeks. The animals were 

weighed once a week. After the last treatment, the esophagus of each animal was 

removed for histological analysis, as well as, blood and bone marrow samples were 

obtained for erythrocyte micronucleus test. Results:  Body weights of Reflux group were 

significantly lower than Control group (p < 0.0001). This difference was not observed 

among treatments. All non-treated animals of Reflux group developed severe 

esophagitis and one animal developed squamous cell carcinoma type twelve weeks 

after surgery. Omeprazole-treated animals developed lower incidence of spongiosis (p 

= 0.028) and lower grade of esophagitis (p = 0.018) compared to non-treated animals. 

Whereas the animals treated with Brassica oleracea extract showed the same results, 

no significant difference was observed. Micronucleated erythrocytes and micronucleus 

frequencies did not differ signicantly among groups and treatments and were not 

associated with histological alterations. Conclusions:  The esophagojejunostomy model 

allowed the study of GERD progression ultil severe esophagitis. The Omeprazole 

treatment reduced the inflammatory process in esophageal mucosa and this effect was 

only indicative in Brassica oleracea treatment. The cell types evaluated by micronucleus 

assay did not reproduce the esophageal characteristics determined histologically. 

Considering the importance of this test in investigation of genotoxicity of various 

substances in vivo, the evaluation of esophageal cells exposed directly to reflux could 

show the real alterations caused by GERD, as well as the possible effects of Brassica 

oleracea extract and Omeprazole treatments. 
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ABSTRACT 

Background. Gastroesophageal reflux disease result in esophageal inflammation and 

oxidative stress increasing the risk of adenocarcinoma. The aim of this study was to 

investigate the antigenotoxic, anti-cytotoxic and anti-inflammatory effects of omeprazole 

in a surgically induced duodeno-gastroesophageal reflux model in rats. 

Methods. Twenty rats were allocated into 5 groups. Groups A and B served as controls 

and groups C and D underwent surgical esophagojejunostomy model. Group E received 

50 mg/Kg of cyclophosphamide. Eight weeks after surgical procedure, groups B and D 

were treated with 30 mg/Kg of Omeprazole and groups A and B received distilled water 

for four weeks. The animals were weighted once a week. Histologic analyses were 

performed in esophagus and erythrocyte micronucleus assay was performed in blood 

and bone marrow samples. 

Results. Body weight of group C was lower than group A in the 8th week and 12th 

week (P8= .000025; P12= .00028). Body weight of group D was lower than group B in 

the 8th week and 12th week (P8=0.005; P12=0.004). Group D developed lower incidence 

of spongiosis (P= .028) and lower grade of esophagitis (P= .018) than group C. 

Micronucleated erythrocytes and micronucleus frequencies did not differ significantly 

among groups. The cytotoxicity index differ when groups A, B, C and D were compared 

to group E (P< .05 for each comparison). 

Conclusion. Omeprazole showed an anti-inflammatory effect evaluated by histologic 

analyses without cytotoxic effects. We conclude that omeprazole represents an 

important therapy for treatment of GERD by targeting inflammatory process. 
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INTRODUCTION 

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is considered one of the major 

digestive disorders in western countries and one of the major risk factors for esophageal 

adenocarcinoma. 1, 2 Although there are high rates in North America and Europe, the 

prevalence of this disease seems to be increasing worldwide. 3 GERD affects 

significantly the quality of life of patients and result in different phenotypes, 60% of 

patients do not develop lesions in mucosa, 30% develop reflux esophagitis and 10% 

develop Barrett´s Esophagus, a condition where normal esophageal squamous lining is 

replaced by a specialized intestinal metaplasia. 4, 5 The severity and various GERD 

phenotypes observed cannot be predicted solely by esophageal exposure to refluxates, 

suggesting that other factors are involved. 6 Studies of esophagitis that have focused on 

factors related to inflammation have increasingly drawn attention to a new approach to 

GERD as an inflammatory disease. 7 

During chronic inflammation, as occur in GERD, reactive oxygen species (ROS) 

are produced. The oxidative stress occurs when there is an imbalance between the 

production of ROS and antioxidant defense system. ROS can damage various cellular 

constituents, as proteins, lipids and nucleic acids. 8 DNA damage through inflammatory 

disease can lead to carcinogenesis. 9 

Omeprazole, a proton pump inhibitor (PPI), is widely prescribed for treatment of 

GERD due to its strong antisecretory effects by H+/K+ ATPase pump inhibition in gastric 

parietal cells. Studies have demonstrated that PPI also have other effects beyond acid 

secretion suppression. 10 Effects on inflammatory process have been reported in vitro 

studies, such as inhibition of neutrophil functions, 11, 12 infiltration of inflammatory cells 13 

and production of free radicals. 11, 12 
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The study of chromosomal changes is essential to genetic toxicology because 

chromosomal mutation is an initial or intermediary event of carcinogenesis. 14 The use 

of biomarkers associated with these events may provide useful tools for early detection 

of disease-related changes. 15 The micronucleus assay is a biomarker of chromosomal 

damage and cancer risk. 15 The in vivo micronucleus test is the first of the most 

genotoxicity tests available and is recommended by regulatory agencies in the world to 

be conducted as part of assessment of security of various substances. 16 The high 

reliability and low cost contribute for the success of application of this test in genomic 

damage studies.15 

In the present study we have investigated the antigenotoxic, anti-cytotoxic and 

anti-inflammatory effects of omeprazole in a surgically induced duodeno-

gastroesophageal reflux model in rats. 

 

MATERIAL AND METHODS  

Animals. This study was approved by the Research Ethics Committee of the 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Twenty seven-week-old male Wistar 

rats weighting approximately 200 g were housed under standard laboratory conditions 

(room temperature 22 ± 2°C, relative humidity 55% ±  5% and a 12-hour light-dark cycle) 

with water and chow given ad libitum. The animals were acclimated for 1 week and 

randomly allocated into 5 groups. Groups A and B served as negative controls, without 

any surgical procedure. Groups C and D underwent a surgical procedure to induce 

duodeno-gastroesophageal reflux. Group E served as positive control for micronucleus 

assay. The number of animals in each group followed the norms of international 

guideline OECD for conducting mammalian erythrocyte micronucleus test 17. 
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Surgical procedure. Using sterile technique, esophagojejunostomy with gastric 

preservation was performed according to Levrat et al 18 with modifications. General 

anesthesia was produced in fasted rats of 5 h with free access to water by i.p. injection 

of premixed ketamine (163 mg/Kg) and xylazine hydrochloridre (8 mg/Kg). After 

trichotomy and assepsis of the operating field, infiltration of abdominal wall with a 

solution of 5% lidocaine hydrochloride and a medline upper abdominal incision were 

performed. After identification of esophageal-gastric transition, its section and 

mobilization of duodenal arch; the esophageal stump was anastomosed end-to-side to 

jejunum 3 cm to pylorus (Fig 1, A and B). The suture was made with polypropylene 

surgical thread 6.0 and 1 mL of 1.2% dipyrone saline was instilled into abdominal cavity. 

The closure of abdominal wall was performed with surgical thread polyglycolic acid and 

the sterilization of operating field was performed. Postoperatively, 5% serum glucose 

was permitted when rats awoke and chow was provided after 48 h. The animals were 

monitored daily and weighed once a week for 8 weeks. 

Treatment and sampling. Eight weeks after surgical procedure, groups B and 

D were treated with 30 mg/Kg of generic Omeprazole (EMS Laboratory) and groups A 

and C received distilled water, utilized for drug solubilization in a total volume of 

6mL/Kg. All treatments were realized in fasted rats of 30 min by gavage every morning. 

The animals were monitored daily and weighted once a week for 4 weeks. 24 h before 

all animals be killed, group E received 1 mL single injection of 50 mg/Kg of 

cyclophosphamide (Genuxal Baxter®). After this procedure, all animals were killed by 

CO2 inhalation. The abdominal cavity was inspected and the esophagus tube was 

removed and opened longitudinally. Total blood samples were obtained from the heart 

and the femora was removed from each animal. 
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Histologic analysis. The esophagus was washed in fisiologic solution, fixed in 

10% buffered formalin for 24 h and conserved in 70% ethanol. After macroscopic 

description, the esophagus was processed and cutted. Histologic cuts (5 µm) were 

carried out with microtome and the sections were stained with hematoxylin and eosin. 

Blind analyses of histologic cuts were done in light microscopy. 

Micronucleus assay. The micronucleus assay was performed according to 

Schmid 19 and the international guideline OECD  for conducting mammalian erythrocyte 

micronucleus test 17 with modifications. The epiphyses of femora were cut off and the 

bone marrow was flushed out into centrifuge tubes using a cannulated syringe with 1.0 

mL of fetal bovine serum (GIBCO-Invitrogen). The suspension was centrifuged at 1,000 

rpm for 5 min and the sediment was re-suspended with 0.5 mL of fetal bovine serum 

(GIBCO-Invitrogen). Two total blood and two bone marrow smears from each animal 

were made on pre-cleaned and dried microscopic slides. The slides were fixed in 

methanol for 15 min and stained with Leishman for 4 min. For each animal, 2,000 

polychromatic erythrocytes (PCE) of bone marrow and 2,000 normochromatic 

erythrocytes (NCE) of blood were scored for obtaining MNPCE (micronucleated 

polychromatic erythrocytes), MNNCE (micronucleated normochromatic erythrocytes) 

and micronucleus frequencies. The ratio of PCE/NCE, which provides cytotoxicity index, 

was determined in a total of 200 erythrocytes per animal. 

Statistical analysis. Data were checked for normal distribution using Shapiro-

Wilk test. The statistical analysis of weight was carried out using one-way analysis of 

variance (ANOVA) and Student t test. The micronucleated erythrocytes frequencies, 

micronucleus frequency and ratio of PCE/NCE were carried out using Kruskal Wallis 

test and Mann-Whitney test. The incidence of histologic alterations was carried out 
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using Chi-Square test. Statistical analyses were performed using the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 10.0. The significant level was set at P < .05. 

 

RESULTS 

Weight changes. No statistical difference was observed in the weight between 

groups A and B and between groups C and D in the 8th week and 12th week. Group C 

showed a significantly lower weight compared to group A in the 8th week and 12th week 

(P8= .000025; P12= .00028). Group D showed a significantly lower weight compared to 

group B in the 8th week and 12th week (P8= .005; P12= .004). The initial weights did not 

differ statistically between groups (Fig 2). 

Histologic alterations. The esophagojejunostomy model resulted in a mortality 

rate of 17% during treatment phase until the 11th week postoperation. No macroscopic 

and microscopic alterations in esophagus tissue were observed in groups A, B and E. 

Group C and group D showed macroscopically erosion of all the extension of the 

esophagus and dilatation of esophagus cavity. No visible tumors were found (Fig 3). 

Microscopic alterations of group C and group D are resumed in table 1. The incidence 

of hyperkeratosis, acanthosis, erosion and ulceration did not differ between groups C 

and D. The incidence of spongiosis was significantly lower in group D compared to 

group C (P= .028). The ulceration areas were observed proximally to surgical scar. The 

areas with acanthosis, marked hyperkeratosis, spongiosis and points of erosion were 

observed in distal esophagus. In areas with acanthosis, the conjunctiva papillae were 

deep and inflammatory process; vascular congestion and neoformation in lamina 

propria were observed (Figure 3). The grade of esophagitis of group D was significantly 

lower than group C (P= .018) (Fig 4). One animal of group C developed squamous cell 

carcinoma. 
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Micronucleus evaluation. The MNNCE and MNPCE frequencies did not differ 

statistically between groups. The statistic analysis did not show a significant difference 

in micronucleus frequency in blood and bone marrow samples between groups. The 

ratio of PCE/NCE did not differ statistically between groups (Table 2). A significant 

difference was observed when groups A, B, C and D were compared to group E (P < 

.05 for each comparison). 

 

DISCUSSION 

Experimental models are important approaches the understanding and 

prevention of diseases. The esophagojejunostomy model, used in this study, is widely 

cited in the literature for GERD, Barrett´s Esophagus and adenocarcinoma studies. 

However, the weight loss and malnutrition seem to be consequences of this surgical 

procedure. 20 In the current study, groups A and B grew significantly faster than groups 

C and D. Fein et al 21 also detected that body weights of operated animals were 

significantly lower than non-operated animals for 16 weeks. In esophagojejunostomy 

model, the stomach lose food storage function, which is assumed by the esophagus. 20 

The malabsorption of certain nutrients and the low concentration of iron, serum albumin 

and vitamins also interfere in the development of these animals when submitted to the 

surgical model. 22 

The esophagojejunostomy model is efficient to induce esophagitis, Barrett´s 

Esophagus and adenocarcinoma in rats. 20, 21, 23-26 However, the mortality is considered 

a consequence of the model. 20 The main causes described in the literature are 

pneumonia, malnutrition, anastomotic obstruction, stomach perforation, suture failure, 

anesthesia and unknown causes. 20, 23, 26 The 17% mortality rate found in the present 
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study is similar to those reported by Fein et al, 21 Pera et al 23 and Zhang et al, 26 which 

described mortality rates of 16%, 9,5% and 10%, respectively. 

Reflux esophagitis represents the major consequences of GERD. This 

condition, if not treated, may predispose to metaplastic condition Barrett´s Esophagus. 

Studies of detection and prevention of esophagitis may be useful for the prognostic and 

prevention of Barrett´s Esophagus and adenocarcinoma. In the current study, the 

experimental model allowed the reproduction of conditions that occur in patients with 

GERD, exposing the esophagus mucosa to mixed reflux of gastric and duodenal juices. 

Twelve weeks postoperation, group C developed hyperkeratosis, acanthosis, erosion, 

ulceration, severe esophagitis, spongiosis and squamous cell carcinoma. Other studies 

also described the presence of esophagitis in animals submitted to 

esophagojejunostomy, after 15 weeks 23 and 22 weeks 20. The presence of spongiosis 

in esophageal biopsies is associated with eosinophilic infiltrates and does not appear to 

correlate with evidence of acid or alkaline reflux. 27, 28 The evaluation of spongiosis may 

help in the histologic diagnosis of GERD. 27 The presence of squamous cell carcinoma 

in addition to adenocarcinoma seems to be a common event in experimentally induced 

duodeno-gastroesophageal reflux models. Adenocarcinoma is always described near 

the esophagojejunostoma and within the columnar-lined epithelium, similar to humans. 

Squamous cell carcinomas are observed distant from the site of anastomosis and are 

associated with inflammation of tissue. These informations are suggestive that reflux 

esophagitis may also contribute to the genesis of squamous cell carcinoma in the 

esophagus. 29 Miwa et al, 29 using an experimentally induced duodeno-

gastroesophageal reflux model, found that 86% of the samples analyzed presented 

squamous cell carcinoma and 14% of the samples presented adenocarcinoma. The 

authors concluded that the low index of adenocarcinoma was associated with low index 
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of Barrett´s Esophagus and the carcinoma histologic type development is associated 

with epithelium morphology where it is developing. 

Duodenal reflux is considered the main factor for the development of 

carcinogenic process in experimental models. 21, 23, 25, 29 Recently, Zhang et al 26 

described the carcinogenic potential of gastric and duodenal mixed components. Other 

authors believe that carcinogenesis is a process mediated mainly by oxidative stress 

produced by chronic inflammation. 22, 30 Therefore, the use of natural or synthetic 

compounds able to inhibit inflammatory process is considered an important approach 

for the prevention of carcinogenesis associated to inflammation. 31 Chronic inflammation 

has been used as a target for chemoprevention of different types of cancer associated 

to inflammatory process. 32 Omeprazole represents the standard strategy in GERD 

treatment and prevention of Barrett´s Esophagus related to esophageal cancer through 

acid suppression. 20 Studies suggest that PPI not only inhibit acid secretion but also 

reduce inflammation and oxidative stress in gastric and esophageal mucosa by 

inhibiting the activation of neutrophils and endothelial cells, however the molecular 

inflammatory response has not yet been fully elucidated and further investigations are 

required. 7 Studies in vitro show that inactive forms of PPI circulating in the blood 

suppressed important aspects of inflammatory response, such as adhesion of 

neutrophils to endothelium and extravascular migration of neutrophils, by inhibiting the 

expression of CD11b/CD18 neutrophil adhesion molecules and by inhibiting IL-8 

synthesis in gastric mucosal ephitelial cells and endothelial cells. 10, 13 PPI also reduce 

the infiltration of inflammatory cells related to chronic inflammation by inhibiting the 

expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and vascular cell adhesion 

molecule 1 (VCAM-1) in endothelial cells. 13 Furthermore, it has been reported, both in 

vitro and in clinical studies that PPI inhibit free radical production by neutrophils and 
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block neutrophil degranulation, though at relatively high concentrations. 11, 12 Thun et al 

33 have described the anti-inflammatory and anti-carcinogenic effects of non-steroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs), as aspirin, in patients with different types of cancer 

associated to inflammation; however there is a few information which  describes the 

effect of PPI, as Omeprazole, on functions of other cells than parietal cells and in vivo 

models. In the current study, group D showed lower grade of esophagitis, without the 

presence of spongiosis when compared with group C. Our results corroborate with in 

vitro studies, suggesting that PPI, as Omeprazole, may interfere in important pathways 

of inflammatory process in esophageal mucosa beyond gastric mucosa in an 

experimental model of GERD study. 

The purposes of genotoxicity testing are to assess mutagenicity of chemicals in 

order to protect human gene pool and to identify potential carcinogens. 34 The in vivo 

micronucleus assay is one of the most used genotoxicity tests existents. 16 Studies with 

blood cells have advantages over other tissue studies because these circulate cells play 

metabolic alterations of the organism and consist in a simple procedure with low cost. 35 

Bone marrow micronucleus assay is the only in vivo test in European Union legislation 

accepted for evaluation of genotoxicity of substances. 16 In our study, the blood and 

bone marrow cells used for evaluation of micronucleated erythrocytes and micronucleus 

frequencies did not reproduce the inflammatory process confirmed by histologic 

analyses. This result did not permit the study of omeprazole treatment effects in these 

cell types. We believe that ROS produced by inflammatory process in esophagus 

mucosa were not sufficient to induce genotoxic effect in blood and bone marrow cells. 

Other tests can be useful to study the genotoxic effect of ROS directly in esophageal 

cells. The ratio of PCE/NCE we have analyzed demonstrated that omeprazole does not 

decrease cell division index, showing therefore no cytotoxic effects. 
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In conclusion, omeprazole treatment demonstrated beneficial properties in the 

inflammatory process, in an animal model that reproduces, apparently for the first time, 

the events that occur in patients with GERD. In addition, omeprazole treatment did not 

show citotoxic effects evaluated in bone marrow cells. Other methodologies can be 

useful to determine the genotoxicity of ROS and omeprazole effect directly in 

esophageal cells. 
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Fig 1. The esophagojejunostomy model shown schematically from Zhang et al (26) (A) 

and intraoperatively (B). 

 

 

Fig 2.  Means of weight in the groups A, B, C and D during 12 weeks. The treatment 

initiated in the 8th week. 

 

 

Fig 3.  Macroscopic aspects of resected esophagus opened longitudinally in group A (A) 

and group C (B). 
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Fig 4.  Histologic sections stained with hematoxylin and eosin showing normal 

esophagus tissue (A), hyperplasic epithelium with hyperkeratosis (B), espongiosis (C) 

and esophagitis (D). 
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Table I.  Incidence of esophagus tissue microscopic alterations in groups C and D 

Microscopic alterations  Group C  Group D  

Hyperkeratosis  4 (100%) 4 (100%) 

Acanthosis  4 (100%) 4 (100%) 

Erosion  4 (100%) 4 (100%) 

Ulceration  4 (100%) 4 (100%) 

Spongiosis*  2 (50%) 0 (0%) 

Grade of esophagitis*    

Mild 0 (0%) 3 (75%) 

Moderate 0 (0%) 1 (25%) 

Severe 4 (100%) 0 (0%) 

Tumors    

Squamous cell carcinoma 1 (25%) 0 (0%) 

*Significantly lower (P< .05) in group D when compared to group C. 
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Table II.  Frequencies of micronucleated erythrocytes and micronucleus in blood and bone marrow samples in all groups studied 

 Blood  Bone marrow  

Groups  % MNNCE % MN % MNPCE % MN PCE/NCE 

A 0.05 ± 0.04 0.05 ± 0.04 0.40 ± 0.35 0.46 ± 0.46 3.52 ± 3.23* 

B 0.26 ± 0.24 0.30 ± 0.26 0.21 ± 0.27 0.15 ± 0.15 0.77 ± 0.26* 

C 0.13 ± 0.06 0.13 ± 0.06 0.31 ± 0.28 0.36 ± 0.36 1.77 ± 0.90* 

D 0.15 ± 0.16 0.18 ± 0.18 0.29 ± 0.26 0.33 ± 0.30 1.56 ± 0.99* 

E 0.25 ± 0.11 0.25 ± 0.11 0.74 ± 0.13 0.79 ± 0.17 0.21 ± 0.08 

MNNCE, micronucleated normochromatic erythrocyte; MN, micronucleus; MNPCE, micronucleated polychromatic erythrocytes; PCE/NCE, ratio of 

polychromatic erythrocytes and normochromatic erythrocytes. 

Values are mean ± SEM. 

*P< .05 vs group E. 
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