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Resumo

Neste estudo, demonstramos que o coreano Panax ginseng (KG) aumenta significativamente a
mielopoese in vitro e reconstitui a medula óssea após mielossupressão induzida de 5fluorouracilo (5FU) em camundongos. O KG promoveu os glóbulos brancos totais, linfócitos,
neutrófilos e a contagem de plaquetas e melhorou o peso corporal, do baço e do timo. As
unidades formadoras de colônias de granulócitos-monocitos (CFU-GM) nas células da medula
óssea dos camundongos e os níveis séricos de Interleucina 3 (IL-3) e fatores estimuladores de
colônias de macrófagos e granulócitos (GM-CSF) foram melhorados de forma significativa após
o tratamento com KG. O KG induziu significativamente o c-Kit, SCF e a expressão do IL-1 mRNA
no baço, além disso, o tratamento levou a marcantes melhorias nas alterações
histopatológicas pela indução de 5-FU na medula óssea e baço, e na supressão parcial do dano
no timo. Os níveis de IL-3 e GM-CSF nas células da medula óssea cultivadas após 24 horas de
estimulação com KG foram consideravelmente maiores. O mecanismo subjacente promotor da
mielopoese por KG foi avaliado pela expressão de genes controlados em dois momentos, de 4
e 8 h. O tratamento com Rg1 (0,5, 1 e 1,5 mmol) especificamente aumentou a expressão de cKit, IL-6 e TNF-a mRNA em células da medula óssea em cultura. Os resultados do estudo
coletivamente sugerem que a atividade da antimielotoxicidade e a promoção de mielopoese
por KG são mediadas através das citocinas. Além disso, o ginsenoside, Rg1, em certa medida
apóia o papel do KG na mielopoese.

