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Objetivo: A sepse é uma resposta imuno-inflamatória sistêmica à infecção, com alta
mortalidade, e caracterizada pela desregulação na cascata inflamatória e equilíbrio
redox. Por conta disto, vários grupos de pesquisa têm focado esforços na busca por
alternativas terapêuticas que tenham potencial antioxidante. Assim, o objetivo deste
estudo foi avaliar o efeito do Farnesol (FAR), um sesquiterpeno extraido de plantas,
sobre sepse experimental.
Métodos: Os procedimentos foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Animal (CEPA: #56/17, #20/17 e #1719181119). A sepse foi induzida em
ratos Wistar pelo método de ligadura e punção cecal (CLP) e tratados com veículo (n
= 6) ou FAR (50 mg/kg; s.c.; de 8 em 8h; n = 8). Estes foram monitorados por 48 h e
controlados com um grupo SHAM (n = 6). A gravidade da sepse foi avaliada pelo
Escore Clínico da Sepse (ECS), e a Pressão Arterial (PA) e Frequencia Cardíaca (FC)
através de cateteres previamente implantados na artéria femoral. Ao final do
experimento, sangue, coração e fígado foram coletados para dosagem de lactato,
marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Para análise estatística, usou-se
ANOVA com pós-teste de Turkey.
Resultados: Como esperado, a sepse elevou significativamente o ECS, FC, lactato,
IL-1β, TNF-α séricos, MPO e TBARs do fígado e coração, ao tempo que reduziu a PA,
a atividade da superóxido dismutase (SOD) e catalse (CAT). Por sua vez, o
tratamento com FAR reduziu significativamente (p < 0,01) ESC (de 10,5 ± 0,6 para
5,5 ± 0,4 u.a.), lactato (de 36 ± 2 para 21 ± 3 mg/dL), IL-1β (76 ± 15 para 18 ± 4
pg/mL), MPO (de 1,7 ± 0,2 para 0,14 ± 0,02 U/g) e TBARs (de 0,9 ± 0,1 para 0,3 ± 0,1
nmol/mg), e elevou SOD (de 4,7 ± 1,7 para 15,8 ± 2,7 U/mg) e CAT (de 4,2 ± 0,4 para
8,5 ± 0,9 U/mg), sem alterar TNF-α, PA e FC.
Conclusões: O FAR reduz a severidade da sepse, provavelmente por melhorar o
perfil inflamatório e o estresse oxidativo. Contudo, mais experimentos são
necessários para esclarecer melhor os benefícios do FAR antes de estudos em
humanos.
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