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1. RESUMO 

 

O ácido úsnico (AU) é uma substância natural originada do metabolismo 

de várias espécies de liquens. Esta substância apresenta atividades biológicas 

como antitumoral, antiproliferativo, anti-inflamatório, analgésico, antibiótico, 

antiviral, antifúngico, antiprotozoário e atividade anti-histamínico. Nesse 

contexto, o presente estudo descreve os efeitos do AU sobre a formação de 

focos de criptas aberrantes (FCA) induzido por 1,2- dimetil-hidrazina (DMH) em 

cólon de rato. Para tanto, foram utilizados ratos machos Wistar com quatro 

semanas de idade e aproximadamente 120 g de peso corporal (p.c.). Os animais 

foram aclimatizados por uma semana (semana 1) e depois foram tratados 

diariamente por gavage com diferentes doses de AU (3,125, 12,5 e 50 mg/kg 

p.c.) cinco vezes por semana durante quatro semanas (semanas 2 a 5). Os ratos 

receberam injeções sc (subcutânea)  de DMH (40 mg / kg)  nos dias 2 e 5 das 

semanas 2 e 3, para induzir os FCA. Os animais foram eutanasiados na semana 

quatro semanas após o primeiro tratamento de AU. Os grupos tratados com AU 

e DMH apresentaram frequencias de FCA e criptas aberrantes significativamente 

menores em comparação com o grupo tratado somente com DMH. Em 

conclusão, nessas condições experimentais, o AU apresentou efeito protetor 

contra a carcinogênese de cólon. 

 

Palavras-chave: Ácido úsnico, Focus de criptas aberrantes, quimioprevenção, 

ratos Wistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.INTRODUÇÃO. 

2.1 Ácido úsnico. 

De centenas de espécie de liquens conhecidos, o metabolito secundário 

mais estudado é o ácido úsnico (AU). Este composto apresenta atividades 

biológicas como antitumoral, antiproliferativo, anti-inflamatório, analgésico, 

antibiótico, antiviral, antifúngico, antiprotozoário e atividade anti-histamínico [1]. 

Além disso, baixas doses de AU mostraram alta atividade citotóxica contra 

diferentes linhagens células cancerosas [2]. 

2.2 Focos de criptas aberrante.  

O conhecimento da biologia de focos de criptas aberrante (FCA) e seu 

valor na identificação de moduladores de carcinogênese do cólon tem se 

expandido. O conceito de prevenção do câncer é retardar, regredir ou eliminar 

lesões pre-neoplásicas. Assim para identificar as fases de lesões pré-

neoplásicas em colón, FCA tem sido amplamente utilizado, pois o crescimento, 

as características morfológicas e moleculares de FCA apoia a afirmação que são 

lesões pré-neoplásicas [3].  

   

3. OBJETIVOS. 

Este estudo teve como objetivo descrever os efeitos do AU sobre a 

formação de  FCA  induzido por 1,2- dimetil-hidrazina ( DMH) em cólon de rato. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO. 

 O ácido úsnico, com um grau de pureza de 98%, foi adquirido da Sigma-

Aldrich (St.Louis, EUA). Ratos machos Wistar (Rattus norvegicus) pesando 

aproximadamente 120 g, foram obtidos do biotério da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (São Paulo, Brasil) 

e aclimatizados por um período de uma semana antes do início do experimento. 

Os animais foram mantidos em caixas de plástico numa sala experimental sob 

condições controladas de temperatura (22 ± 2 ° C) e umidade (50 ± 10 %), sob 



um ciclo de doze horas claro-escuro ; ração padrão e água estavam disponíveis 

ad libitum. 

Os animais foram aclimatizados por uma semana (semana 1) e depois 

foram tratados diariamente por gavage com diferentes doses de AU (3,125, 12,5 

e 50 mg/kg p.c.) cinco vezes por semana durante quatro semanas (semanas 2 a 

5). Os ratos receberam injeções sc (subcutânea)  de DMH (40 mg / kg)  nos dias 

2 e 5 das semanas 2 e 3, para induzir os FCA. Os animais foram eutanasiados 

na semana quatro semanas após o primeiro tratamento de AU. Após a eutanásia 

com Tiopental sódico 1% (500 mg/kg p.c.), foi realizada a laparotomia, os cólons 

foram excisados, abertos longitudinalmente, lavados com água corrente para 

remoção das fezes, presos em placas de isopor por meio de alfinetes e fixados 

com solução de formaldeído (10%) durante 24 h. Em seguida, os cólons foram 

corados com solução de azul de metileno (0,02%) por 10 minutos e colocados 

sobre uma lâmina de microscopia com a parte interna da mucosa voltada para 

cima para a visualização dos FCA.  

A análise de FCA foi realizada em microscopia de campo claro com 

amplificação de 100x, onde foi feita a contagem de 50 campos sequenciais no 

segmento distal do cólon, sendo os FCA caracterizados pela espessa camada 

epitelial que se cora mais intensamente com azul de metileno, abertura luminal 

alongada, tortuosa e maior em relação ás criptas normais circunvizinhas [4]. 

Foram contados o número de FCA e a multiplicidade de criptas. A multiplicidade 

de criptas aberrante (CA) é expressa como CA/foco.  

Os dados foram analisados estatisticamente por análise de variância para 

experimentos inteiramente aleatorizados, com o cálculo da estatística F e de seu 

respectivo “p-value”. Nos casos em que p < 0, 05, as médias de tratamentos 

foram comparadas pelo método de Tukey, com o cálculo da diferença mínima 

significativa para  = 0,05. 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS.  

Os resultados obtidos pelo teste FCA com os diferentes grupos de 

tratamento estão representados na Tabela 1. Os resultados apresentaram que 

os grupos de AU (3,125, 12,5 e 50 mg/kg peso corpóreo) associado com o DMH 

reduziu significativamente o número de CA e FCA comparado ao grupo positivo 

(DMH). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Os grupos tratados com AU e DMH apresentaram frequencias de FCA e 

criptas aberrantes significativamente menores em comparação com o grupo 

tratado somente com DMH. Em conclusão, nessas condições experimentais, o 

AU apresentou efeito protetor contra a carcinogênese de cólon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1: Frequência média de FCA e CA observadas no cólon distal de ratos Wistar tratados com as diferentes doses do AU e/ou 

DMH. 

Tratamentos 

(mg/kg p.c) 

FCA Total 

FCA 

Total 

CA 

Relação 

CA/FCA 1 cripta 2 criptas 3 criptas 4 criptas 

DMH 21,5 ± 6,9 5,5  ± 3,6 3,7  ± 2,4 1,0  ± 1,2 30,0  ± 0,7 44,2  ± 7,8 1,5 ± 0,3 

DMH +Tween 20,0  ± 2,4 5,4  ± 2,3 1,6  ± 1,2 1,0  ± 0,9 28,0  ± 3,2 39,6  ± 9,2 1,4 ± 0,2 

3,125 + DMH 11,6  ± 1,3 2,6  ± 1,5 1,0  ± 0,6 0,4  ± 0,5 15,6  ± 0,5 a 22,0  ± 1,7 a 1,4 ± 0,9 

12,5 + DMH 14  ± 1,7 2,6  ± 0,8 0,6  ± 0,8 0,4  ± 0,5 17,6  ± 1,6 a 22,6  ± 2,7 a 1,3 ± 0,1 

50 + DMH 15,6  ± 1,3 2,4  ± 1,3 1,0  ± 0,9 0,2  ± 0,4 19,2  ± 1,7 a 24,2  ± 4,8 a 1,3 ± 0,1 

FCA – Focos de criptas aberrantes, CA – criptas aberrantes, AU – ácido úsnico, DMH: 1,2 – dimetilhidrazina (160 mg/kg p.c). Um total de 50 campos consecutivos 

foram analisados por animal, correspondendo a um total de 300 por grupo de tratamento.  a Significativamente diferente do grupo controle positivo DMH (p ˂ 0,05). 
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