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RESUMO 

Justicia pectoralis Jacq. (Acanthaceae) é uma planta que possui significativa 
quantidade de cumarina em sua composição e é amplamente utilizada na medicina 
popular para o tratamento de doenças respiratórias. Este estudo foi conduzido para 
testamos os potenciais efeitos farmacológicos de um extrato padronizado de J. 
pectoralis (EPJP) em um modelo animal de hiperreatividade traqueal. Para este fim, 
ratos foram sensibilizados ativamente para a ovalbumina (OVA) e foram submetidos 
ou não ao desafio com OVA para avaliar o desenvolvimento de hiperreatividade do 
músculo liso. Estimuladas com concentrações crescentes de acetilcolina ou KCl, 
anéis de traqueia de ratos desafiados com OVA contrairam com magnitude 
significativamente superior em comparação com o grupo não desafiado. Adicionado 
diretamente na câmara de banho contendo Ca2+ na forma livre, o EPJP e seu 
principal constituinte, a cumarina, inibiram preferencialmente as curvas 
concentração-efeito induzidas por concentrações crescentes de KCl ou de 
acetilcolina em tecidos de ratos desafiados com OVA, comparado aquelas 
realizadas para o Ca2+, na presença dos mesmos agonistas, em preparações 
realizadas em meio sem Ca2+. Após o administração por gavagem do EPJP ou 
solução salina, os animais foram sacrificados e preparações isoladas de tecido 
traqueal foram montadas em câmara de banho de órgãos isolados, para avaliar a 
resposta contrátil. O fenótipo hiperresponsivo dos tecidos desafiados diminuiu 
significativamente após o tratamento oral com o EPJP. O tratamento por gavagem 
aboliu as alterações causadas pelo desafio com OVA sobre os níveis de citocinas 
inflamatórias IL-1 e TNF-α no lavado broncoalveolar. Em preparações traqueais 
submetidos a depleção de estoques intracelulares de Ca2+ após estímulos repetitivos 
induzidos por carbacol na presença de tapsigargina em meio sem Ca2+, o EPJP 
inibiu a contracção supostamente induzida por entrada capacitiva de Ca2+. Proteínas 
da subfamília TRPC têm sido imputadas nessas correntes de Ca2+ mediadas por 
estoque. Através de experimentos para determinação da expressão de alguns genes 
associados a proteínas do tipo TRPC, verificamos que o EPJP foi capaz de inibir as 
alterações na expressão de genes TRPC causadas pelo desafio antigênico. Assim, 
podemos concluir que a atividade farmacológica de EPJP no nosso modelo de 
hiperreatividade parece ser decorrente de suas ações antiinflamatórias. Além disso, 
EPJP parece possuir atividade miorrelaxante, com provável envolvimento de seu 
principal constituinte, a cumarina. Parte dessas ações podem ser decorrentes da 
interferencia de EPJP em mecanismos contráteis que recrutam influxo de Ca2+ do 
meio extracelular. 

Palavras-chaves: Justicia pectoralis, Extrato padronizado, Cumarina, 

hiperreatividade, Vias capacitativas. 
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ABSTRACT 

Involvement of capacitative calcium pathways in the inhibitory effects of the 
standardized extract of Justicia pectoralis in induced tracheal hyperreactivity by 
antigenic challenge 

Justicia pectoralis Jacq. (Acanthaceae) is a plant that has significant amount of 
coumarin in its composition and is widely used in folk medicine for treatment of 
respiratory diseases. This study was conducted to test potential pharmacological 
effects of a standardized extract of J. pectoralis (EPJP) in an animal model of 
tracheal hyperreactivity. To this end, rats were actively sensitized to ovalbumin (OVA) 
and submitted or not to OVA challenge to assess the development of smooth muscle 
hyperreactivity. Stimulated with increasing concentrations of acetylcholine and KCl, 
rats tracheal rings challenged with OVA was contracted with significantly higher 
magnitude compared to the non-challenged group. Added directly into the bath 
chamber containing Ca2+ in free form, EPJP and its main constituent, coumarin, 
preferably inhibited concentration-effect curves induced by increasing concentrations 
of KCl or acetylcholine in rat tissues challenged with OVA, compared to those curves 
made for Ca2+, in the presence of the same agonists in assays performed in medium 
without Ca2+. After administration by gavage of EPJP or saline, the animals were 
sacrificed and isolated tracheal preparations were mounted in isolated organ bath 
chamber, to evaluate contractile response. The hyperresponsive phenotype of the 
challenged tissue decreased significantly after oral treatment with EPJP. The 
treatment by gavage abolished changes caused by OVA challenge on levels of 
inflammatory cytokines IL-1 and TNF-α in bronchoalveolar lavage fluid. In tracheal 
preparations subjected to depletion of intracellular stores of Ca2+ after repeated 
stimulation induced by carbachol in the presence of thapsigargin in medium without 
Ca2+, the EPJP reportedly inhibited the contraction induced by capacitive Ca2+ entry. 
TRPC proteins subfamily have been charged in these stock mediated Ca2+ currents. 
Through experiments to determine the expression of some genes associated with the 
TRPC type proteins, we found that EPJP was able to inhibit the changes in TRPC 
genes expression caused by antigen challenge. Thus, we can conclude that the 
pharmacological activity of EPJP in our hyperreactivity model seems to be due to its 
anti-inflammatory actions. Moreover, EPJP seems to have muscle relaxant activity, 
with likely involvement of its main constituent, coumarin. Some of these actions may 
result from the interference of EPJP in contractile mechanisms that recruit Ca2+ influx 
from the extracellular environment.  

Key words: Justicia pectoralis, Standardised Extract, Coumarin, Hyperreactivity, 
Capacitative Way. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justicia pectoralis 

 1.1.1. Aspectos botânicos e etnofarmacológicos  

 Justicia pectoralis, Jacq. var. Stenophylla (Leonard) pertence à família 

Acanthaceae, e duas variedades da planta são descritas: stenophylla e pectoralis, 

estas são encontradas no Brasil e Caribe respectivamente (LEAL; SILVA; 

FONSECA, 2010). É uma planta perene, de caule reptante e hastes ascendentes, 

florífera e de folhagem ornamental, de 15 a 30 centímetros de altura. As flores são 

sésseis e possuem cálice verde e corola de cor branca a lilás. Seu fruto é na forma 

de cápsula e suas sementes são achatadas de cor castanho-avermelhada. 

(OLIVEIRA et al., 2000; TAVARES et al., 1995; LORENZI e MATOS, 2008). 

 No Brasil é encontrada em pequenos cultivos, é popularmente conhecida 

como chambá, e usada na medicina popular do Norte e Nordeste do Brasil no 

tratamento de asma, tosse e bronquite (BEZERRA, 2006). Pode receber outras 

denominações dependendo do local de ocorrência: em Pemambuco, "alfredo", 

"saíra-de-jordão" e "canelinha”; no Pará e Acre, "trevo-cumaru" e "trevo-roxo" e no 

Ceará, "anador" (TAVEIRA, 1993). É largamente encontrada em diferentes países e 

tem origem na América Tropical, sul do México, América Central e do Sul, e Oeste 

da África. Na América Central é referida como tilo e chapantye, atualmente é 

encontrada espontâneamente ou mediante cultivo, em geral por estarquia (MATOS, 

2000; OLIVEIRA et al., 2000; NOBRE et al., 2006).  

 Existe considerável informação etnobotânica indicando que J. pectoralis tem 

usos variados.  Nos estados colombianos de Vaupés e Amazonas, a planta é 

conhecida pelos índios Puinave como "Yakayú" e é usada por eles na forma de 

decocção para tratar infecções pulmonares e pneumonia (SHULTES, 1977; 

MACRAE et al., 1984). Também encontram-se registros de uso em ferimentos e 

ulceras, ansiedade, alterações gastrintestinais, inflamações e também utilizada no 

tratamento de doenças do trato respiratório (OLIVEIRA e ANDRADE, 2000).  

 No Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, é empregada como 

expectorante, broncodilatadora e analgésica, na forma de lambedouros ou chá das 

folhas e caules (BARROS, 1992; MATOS, 1991 e 1994) para tratamento de 

afecções do trato respiratório, como tosse, bronquite e asma (MATOS, 1994). 
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Alguns programas governamentais de fitoterapia no Nordeste produzem xarope de 

J. pectoralis associando Plectrantus amboinicus  (malvariço) à formulação por 

possuir propriedades antimicrobianas (MATOS, 2000; NOBRE et al., 2006). 

Atualmente encontra-se na lista de plantas potencialmente úteis para fins 

fitoterápicos de acordo com a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

(Brasil, 2011). 

 1.1.2. Aspectos químicos 

 O estudo químico do extrato das partes aéreas da J. pectoralis revelou a 

presença de vários constituintes, métodos cromatográficos e espectrofotométricos já 

foram utilizados para investigar e caracterizar essas substancias, cujas principais 

são: 1,2-benzopirona (cumarina) e 7-hidroxi-cumarina (umbeliferona) (OLIVEIRA et 

al., 2000). Essas duas cumarinas são amplamente referidas na literatura, e são 

citadas como dois dos possíveis constituintes bioativos desta espécie (VICENTE, 

2008), sendo sugeridas como responsáveis pelas bioatividade da J. pectoralis 

(MACRAE et al., 1984; MILLS et al., 1986; DE VRIES et al., 1988; BARROS. 1992; 

LINO et al.,1997).  

 A concentração de cumarina nas partes aéreas da planta é proporcional à 

intensidade de radiação solar incidente durante seu cutivo, e folhas vermelho-

vináceas possuem maior teor de cumarinas totais comparadas às verdes. No 

entanto, uma maior incidência de radiação solar durante o primeiro mês de 

desenvolvimento da planta afeta de forma negativa seu crescimento, ocasionando 

menor rendimento da biomassa. Portanto, para fins farmacêuticos, é indicado o 

cultivo das mudas de J. pectoralis sob a sombra até o final do primeiro mês e então 

transferência para área de radiação total até a coleta (BARROS et al., 1997a; 

BARROS et al.,1997b). 

 Estudos fitoquímicos das folhas mostam presença de cumarinas, flavonóides, 

saponinas, taninos, esteroides e triterpenoides, porém ausência de alcaloides (LEAL 

et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2001). Além das cumarinas, 

ensaios fitoquímicos realizados com o extrato metanólico da planta total, 

demonstram a presença de diversas substancias por meio de testes gerais de 

identificação como cromatografia em camada delgada (CCD). O alto percentual de 

compostos polifenólicos em sua composição sugere uma possível atividade 
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antioxidante (TRUEBA, 2001). Estudos cromatográficos e espectrométricos isolaram 

e caracterizaram derivados do ácido fenilpropiônico (DE VRIES et al., 1988; 

MACRAE et al., 1984). Também foi observada a ocorrência de outros metabólitos, 

tais como ácido orto-hidroxitranscinâmico acetilado, ácido orto-hidroxi-diidrocinâmico 

acetilado, β-sitosterol, β-amirina, betaína, justicidina B e C, glicosilflavonas o-

metoxiladas como a eswertisina, 2’’-o-ramnosil-eswertisina, eswertiajaponina e 2’’-o-

ramnosileswertiajaponina (figura 1) (JOSEPH et al., 1988a; JOSEPH et al., 1988b; 

MACRAE et al., 1984; OLIVEIRA et al., 2000; WENIGER et al., 1984). 
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Figura 1: Metabólitos secundários isolados da parte aérea de J. pectoralis.  Ácido 

Fenilpropiônico (I), Orto-hidroxitranscinâmico acetilado (II), Betaína (III), β-amirina 

(IV), Justicidina B (V), Β-sitosterol (VI), Cumarina (VII), Dihidrocumarina (VIII), 

Umbeliferona (IX) e Eswertisina (X). (Fonte: Fonseca, 2009). 
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 1.1.3. Cumarinas 

 O primeiro trabalho que relatou o isolamento da cumarina foi realizado por 

Vogel em 1820 (VOGEL, 1820) a partir de sementes de tonka (Dipteryx odorata, 

Fabaceae), comumente conhecida como cumaru. O nome é derivado da palavra 

francesa coumarou. Após o relato inicial, outros artigos foram publicados 

demonstrando o isolamento (SPÄTH, 1937; HARBORNE, 1960; HADACEK et al., 

1995; LIU et al., 2005) e a sintese da cumarina e análogos de muitas outras 

espécies de plantas e organismos (SPÄTH, 1936; HARVEY e CORTEZ, 1988; 

BELLUTI et al., 2010; BORGES BULBOS et al., 2013; DAVIS et al., 2013; ZHANG et 

al., 2012). Por exemplo, Tilden e Burrows, em 1902 (TINDEN e BURROWS, 1902), 

isolaram precursores de citropteno (5-7-dimetoxi-cumarina), o qual está presente em 

alguns óleos essenciais de frutas cítricas como o limão. Estes precursores foram 

usados por Schmidt para a sintese de citropteno (SCHMIDT, 1904). 

 As cumarinas são mais abundantes nas plantas atribuídas às famílias 

Apiaceae e Rutaceae. Os membros destas famílias são bem conhecidos por suas 

inúmeras propriedades terapêuticas, e são, muitas vezes, utilizados em 

medicamentos complementares ou alternativos devido ao seu custo inferior e efeitos 

secundários reduzidos. Ao longo de anos, muitos trabalhos demonstraram uma 

grande quantidade de métodos de síntese e isolamento de cumarinas a partir de 

plantas, além do relato de suas atividades biológicas (MURRAY, 1991; BORGES, 

2005). Dean em 1952 (DEAN, 1952) desenvolveu a primeira compilação da 

ocorrência de cumarinas em plantas até aquele ano. 

 As cumarinas são caracterizadas pelos grupos 1,2-benzopirona ou 

benzopireno-2-1, os quais são os compostos heterociclicos de oxigênico mais 

comumente estudados. O grande interesse a respeito desses compostos é devido 

as suas atividades biológicas em diferentes patologias, que motivou o 

desenvolvimento de vários fármacos, principalmente anticoagulantes como a 

varfarina, acenocumarol e fenprocumon, que são anticoagulantes, antagonistas da 

vitamina K (SUTTIE, 1987). As cumarinas atualmente são estudadas para suas 

atividades antimicrobianas (FERREIRA et al., 2015), antiviral (NEYTS et al., 2009), 

antifungica (KHAN et al., 2004), antiparasitária (MISRA et al., 2015), anticancer 

(SASHDHARA et al., 2010a), antiinflamatória (KONTOGIORGIS  e HADJIPAVLOU-
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LITINA, 2015), antidislipidêmica (SASHDHARA et al., 2010b), anticolinesterásica 

(KURT et al., 2015) e vasodilatadora (AMIN et al., 2011; BERTIN  et al., 2014). 

 Muitas atividades farmacológicas já são associadas às cumarinas, tais como 

antiinflamatória (PAYÁ et al., 1992), antimibrobiana (MICHAELI et al., 1970; 

HIGGINS et al., 1978), antitumoral (THORNES et al., 1983; GAWRON et al., 1987; 

MARSHALL et al., 1987), anti-HIV e anti-TB (SRIKRISHNA, et al., 2016), mas 

algumas exercem, também, efeito central como as diidropiranocumarinas, que 

exercem efeito neuroprotetor e furanocumarinas, que possuem efeito antidepressivo 

e anticonvulsivante (PEREIRA et al., 2009; SRIKRISHNA, et al., 2016). 

 1.1.4. Estudos Farmacológicos 

 Várias propriedades farmacológicas têm sido relacionadas a J. pectoralis, 

incluindo atividade antiinflamatória (MILLS; PASCOE; CHAMBERS, 1986; LINO et 

al. 1997), antioxidante, antitrombótica, vasodilatadora, antimicrobiana (MILLS et al., 

1986; CHARIANDY et al. 1999), antitumoral (MORAES et al., 1990), 

broncodilatadora e expectorante (LEAL et al. 2000).  Estudos com os extratos 

aquosos, acetato de etila e dietil-éter de J. pectoralis foram realizados para justificar 

o seu uso popular com fins alucinógenos (MACRAE et al., 1984). Nenhum dos 

extratos teve qualquer efeito significativo sobre o comportamento, ou aumentou a 

atividade motora espontânea de camundongos induzida pela 5-metoxi-N-N-dimetil 

triptamina (constituinte psicotrópico primário do rapé da resina de Virola). Contudo, 

Venâncio et al., (2010), demonstrou atividade ansiolítica para um extrato 

padronizado em modelo um animal em camundongos.  

 Experimentos realizados com o extrato liofilizado da planta seca 

demonstraram redução da atividade exploratória e da agressividade.  O extrato não 

demonstrou perfil farmacológico semelhante aos antipsicóticos ou 

benzodiazepínicos (MAS et al.,1989). Contudo, em experimentos intracelulares com 

neurônios de moluscos foi observado que o extrato possui propriedades 

antiglutamatérgicas. 

 Macrae et al., (1984) também testou a hipótese de que o uso de J. pectoralis 

no tratamento de infecções pulmonares ou feridas é dependente da atividade 

antimicrobiana.  Eles examinaram os extratos da planta para atividade inibitória 

contra uma variedade de microorganismos, sendo eles: bactérias gram-negativas 
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(Escherichia coIi), bactérias gram-positivas (Staphylococus aureus), leveduras e 

fungos.  Nenhum dos extratos teve qualquer efeito sobre o crescimento das 

bactérias ou leveduras. Entretanto, o extrato dietil-éter exerceu um forte efeito 

inibitório nos fungos testados. 

 Mills et al., (1986) citam que o principal componente do extrato acetônico de 

J. pectoralis é a cumarina (1,2-benzopirona), a qual comprovadamente exerce efeito 

atenuante em processos inflamatórios em ratos. 

 A avaliação da atividade antinociceptiva do extrato hidroalcoólico de J. 

pectoralis (400mg/kg, VO) e de seus constituintes químicos, cumarina e 

umbeliferona, em um modelo de nocicepção induzida por formalina, foi observado 

que o pré-tratamento com L-arginina (inibidor da enzima óxido nitrico redutase) 

reverteu os efeitos inibitórios da umbeliferona, sugerindo a participação da via do 

óxido nítrico nessa ação. Na mesma pesquisa, foi verificado também, que o extrato 

hidroalcoólico de J. pectoralis possui atividade broncodilatadora em traqueias de 

cobaia (LINO et al. 1997). 

 Em modelo de diabetes em ratos induzida por estreptozotocina, a 

peroxidação lipídica foi revertida após a administração oral de umbeliferona (30 

mg/kg), indicando possível efeito desse metabólito sobre as células β pâncreáticas 

(RAMESH; PUGALENDI, 2006). Em outro estudo envolvendo peroxidação lipídica, 

em homogenatos cerebrais de rato, Trueba et al. (2001) mostraram atividade 

antioxidante in vitro do extrato seco de J. pectoralis. 

 Fonseca (2009) encontrou que a solução extrativa padronizada de J. 

pectoralis apresentou atividade antiedematogênica e antinociceptiva. Essa atividade 

anti-inflamatória do extrato estava relacionada a uma redução da ativação de 

neutrófilos humanos, que estaria interferindo na secreção de enzimas proteolíticas 

como a mieloperoxidase. 

 Estudos preliminares demonstraram efeito inibidor do extrato aquoso de J. 

pectoralis em contrações induzidas por histamina, em traqueias isoladas de cobaios 

sensibilizados (CAMERON, et al., 2015). 

 Em um ensaio clínico piloto, foi observado que a administração de xarope 

preparado a apartir de J. pectoralis e Plectrantus amboinicus (malvariço) (5 mL VO, 

3 vezes ao dia) durante 1 ou 2 semanas promoveu melhora significativa de 
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parâmetros como: volume expiratório forçado, capacidade vital forçada e fluxo 

expiratório máximo, avaliados através de espirometria em pacientes com asma leve, 

o estudo não relata ocorrencia de efeitos colaterais (NOBRE et al., 2006). 

 Em estudos de toxicidade pré-clínica com extrato de J. pectoralis em Artemia 

salina L., foi observado que a concentração letal (CL50) foi 60,14 µg/mL para a 

tintura, enquanto a dose letal (DL50) na avaliação de toxicidade oral aguda em 

camundongos foi de 3,5 g/kg, demonstrando, assim, sua baixa toxicidade (PARRA et 

al., 2001). A toxicidade aguda do extrato hidroalcóolico seco de J. pectoralis em 

ratos foi avaliada por Toledo et al., (2007). Foi encontrato para o extrato uma DL50 

acima de 2000 mg/kg. Os animais não apresentaram alterações 

anatomopatológicas, sendo classificado como não tóxico de acordo com o Global 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UNITED 

NATIONS, 2007). 

1.2. A Asma 

 A asma é uma doença inflamatória que altera a condução do ar nas vias 

aéreas através de modificações estruturais, levando a uma hiperreatividade 

bronquica não específica e obstrução do fluxo ventilatório que ocila ao longo do 

tempo (HOLGATE et al., 2010). Esta doença crônica afeta mais de 300 milhões de 

pessoas no mundo, que provavelmente serão 400 milhões até 2020 (MASOLI et al., 

2010; CHANEZ etal., 2014). Está entre as doenças crônicas mais comuns nos 

países ocidentais afetando 1 em 7 crianças e 1 em 12 adultos, e é responsável por 

1500 mortes evitáveis a cada ano, assim como 20 milhões de dias de trabalho 

perdidos. Em uma avaliação da asma através da Europa (Declaração de Bruxelas) 

foi identificado 10% de demanda não atendida nos pacientes com asma grave que 

representa aproximadamente 50% dos custos em saúde (HOLGATE et al., 2009). 

 A hiperreatividade, definida como resposta exacerbada das vias aéreas a 

estímulos não alérgicos, também é observada, e envolve diversos mediadores, 

células inflamatórias (BARNES et al., 1998), edema, remodelamento e 

hiperresponsividade (MASLAN e MIMS, 2014), 

 Em pacientes suscetíveis, leva a períodos repetidos de falta de ar, chiado e 

aperto no peito. A doença é muito comum em sociedades afluentes, e resulta em 

morbidade e despesas anuais com saúde substanciais. Em muitos pacientes, a 
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doença pode ser controlada por uma combinação de um corticosteroide inalatório 

(que atua de modo a suprimir a inflamação) e um agente β2-adrenérgico de curta ou 

longa duração, que atua em relaxar o músculo liso brônquico em constrição. Mas em 

5-10% dos pacientes a doença é refratária ao tratamento com corticosteroide e 

muitas vezes leva a internações hospitalares causadas por infecção respiratória com 

rinovírus (LAMBRECHT e HAMMAD, 2015). 

 A maioria dos pacientes com asma apresenta obstrução do fluxo de ar das 

vias aéreas que é parcialmente reversível. A reversibilidade é determinada por um 

aumento no volume expiratório forçado em um segundo (FEV1), maior ou igual a 

12% da linha de base ou um aumento maior ou igual a 10% da prévia FEV1, após a 

utilização de um agente broncodilatador β2-adrenérgico de curta ação (MASLAN, 

2014). 

 A asma é associada frequentemente com a atopia, uma predisposição em 

gerar IgE para alérgenos ambientais comuns. Apesar de ser considerada como uma 

doença alérgica, juntamente com outras doenças atópicas, a prevenção não tem 

sido alcançada com estratégias de redução de alérgenos. Uma vez estabelecida, 

não há cura e não há, até o momento, medicamentos que sejam capazes de 

modificar o curso da doença (HOLGATE et al., 2010).  

 A asma é uma desordem fenotipicamente heteróloga das vias aéreas, 

caracterizada por mudanças inflamatórias e estruturais as quais são reponsáveis 

pela hiperresponsividade brônquica e limitação usualmente reversível do fluxo de ar 

(HOLGATE et al., 2010; PELAIA et al., 2015). Uma enorme variedade de citocinas e 

fatores de crescimento liberados de celulas inflamatórias e células estruturais das 

vias aéreas contribuem significativamente para o desenvolvimento e progressão da 

asma (BARNES, 2008; PAWANCAR et al., 2015). Estes e outros mediadores 

inflamatórios mantêm e amplificam as comunicações intracelulares conectando 

linfócitos T, mastócitos, eosinófilos e neutrófilos, assim como células do epitélio 

brônquico, fibroblastos subepiteliais e células da musculatura lisa. 

1.2.1. Base inflamatória da asma 

 Na asma, a inflamação crônica está frequentemente associada a mudanças 

estruturais envolvendo todas as camadas da parede das vias aéreas, incluindo 

secreção epitelial, hiperplasia de células caduciformes e glândulas mucosas, assim 
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como aumento da deposição de proteínas da matriz extracelular, produzidas 

principalmente por células mesenquimais tais como fibrolastos (JEFFERY, 2001; 

PASCUAL e PETERS, 2005). Além disso, a angiogênese e proliferação das vias 

aéreas possui um importante papel nesse processo de remodelamento das vias 

aéreas, a qual, junto com a fibrose sub-epitelial, contribuem significativamente para 

o espessamento da parede brônquica (HOSHINO et al., 2001; EBINA et al., 1993). 

Um aumento na espessura da membrana basal reticular epitelial parece estar ligado 

à inflamação eosinofílica das vias aéreas (SAGLANI et al., 2006). Além disso, o 

aumento de volume do musculo liso encontrado em muitos pacientes asmáticos 

parece estar diretamente relacionado a duração e gravidade da doença (BAI et al., 

2000). No geral, a remodelação brônquica reduz a luz das vias aéreas e leva a uma 

piora progressiva da função pulmonar. 

 Antes considerada uma simples patologia, os subfenótipos da asma são 

agora reconhecidos em diferir patologicamente, na expressão clínica e na resposta 

ao tratamento (ANDERSON, 2008). A maioria das apresentações de asma exibe 

resposta inflamatória do tipo Th2 (T-helper-2) onde circuitos patobiológicos 

complexos são sustentados por cascatas orquestradas principalmente por linfócitos 

Th2, com up-regulation de citocinas, principalmente do grupo de genes das 

interleucinas 4, 5 e 13 (RAY et al., 2015), associadas a atopia. Linfócitos Th2 se 

diferenciam e multiplicam como consequência de uma deficiência funcional de 

células T reguladoras, que provocam a ativação de células dendríticas direcionando 

a polarização de Th2 (LAMBRECHET et al., 2015; VROMAN et al., 2015). Contudo, 

a valorização da interpretação dessa via tem levado a visão simplista de que a asma 

é puramente o resultado da exposição a alérgenos. Caracteristicas patológicas 

alérgicas e não alérgicas, que não podem ser diferenciadas, enfatizam que a 

inflamação e remodelagem podem ocorrer independentemente da atopia (TURATO 

et al. 2008). Uma dessas caracteristicas, a eosinofilia, não é guiada apenas por 

mecanismos imunológicos, mas pode surgir também de respostas inatas relevantes, 

que dependem de ligações celulares envolvendo o epitélio brônquico e linfócitos 

inatos do tipo 2 (células ILC2) agindo em conjunto com basófilos (PELAIA et al., 

2015; ERLE e SHEPPARD, 2014; BRUSSELLE et al., 2013; YU et al., 2014). 
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1.2.2. Resposta asmática precoce 

 Como já é conhecida na asma alérgica, a provocação bronquial com inalação 

de antígenos resulta em rápida broncoconstrição com resposta máxima em 15 a 30 

minutos após o desafio e é resolvida em 1 a 3 horas (PEPYS et al., 1975). A rápida 

resposta e relativamente rápida reversão sugere que o broncoespasmo é o 

mecanismo predominante.  

 O desenvolvimento da resposta asmática precoce lembra uma reação de 

hipersensibilidade imediata como a que ocorre em outros locais, como pele e trato 

digestivo. Além disso, o grau de participação dos mastócitos nesta resposta é 

bastante significante, correspondendo ao evento celular majoritário da asma precoce 

(HOLGATE et al., 1986). 

 Imediatamente após a inalação do alérgeno, os mastócitos localizados nos 

pulmões e na mucosa nasal sensibilizados previamente pela IgE, são ativados pela 

ligação cruzada do antígeno aos receptores IgE da superfície de sua membrana 

celular, resultando na liberação de grânulos por difusão passiva. Em mamíferos o 

mediador mais conhecido liberado pelos mastócitos é a histamina, que se encontra 

presente e participa na reação alérgica imediata, desenvolvendo vasodilatação com 

aumento da permeabilidade vascular, contração da musculatura lisa brônquica e 

intestinal, e aumento da secreção de muco, por atuar no receptor H1 (ROSENTHAL 

et al., 1977). Sua ação é curta, pois a histamina é rapidamente metabolizada em 1 a 

2 minutos, sendo 70% metabolizada pela histamina-N-metiltransferase e 30% pela 

diamino-oxidase (histaminase). O pré-tratamento de pacientes asmáticos com 

antagonistas anti H1 altamente potentes e seletivos, atenua a fase precoce da asma 

(HOWARTH e HOLGATE, 1985; RAFFERTY et al., 1986).   

 Os mediadores produzidos e liberados durante o processo de degranulação 

dos mastócitos podem ser divididos em quatro grupos: moléculas pré-formadas e 

armazenadas nos grânulos (histamina, serotonina, fatores quimiotáxicos para 

eosinófilos, TNF-α, Endotelina-1); moléculas formadas durante o processo de 

degranulação (superóxidos, leucotrienos, prostaglandinas, adenosina); proteínas 

transcritas horas após a iniciação da degranulação (interleucinas, MP-1, fatores de 

crescimentos de colônias de macrófagos); e material macromolecular derivado dos 

grânulos matrix que podem ter seus efeitos perpetuados por um período prolongado, 
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após a degranulação (triptase, heparina, quimase, catepsina G, carboxipeptidase, 

peroxidase e fatores inflamatórios) (BLACK et al., 2012). 

 A IgE tem a concentração mais baixa de todos os anticorpos, é conhecida 

principalmente pelo o seu papel na doença alérgica, em que tem o potencial para 

ativar os mastócitos e basófilos quando reticuladas no  receptor FceRI de IgE de alta 

afinidade. Em mastócitos e basófilos, este complexo receptor é composto de FcεRIα 

e FcεRIβ e um dímero de cadeias FcεRIγ (FcεRI(αβγ2)). A expressão de FcεRI é 

fortemente influenciada pela concentração sérica de IgE e também pelas citocinas  

de Th2. A presença de IgE específica para o antígeno no soro de pacientes com 

asma leva à sugestão de que os mastócitos e basófilos, com receptores de IgE de 

alta afinidade, têm um papel importante na doença. No entanto, estudos com 

camundongos com deficiência de mastócitos têm produzido resultados conflitantes. 

Em modelos de asma leve, sem hidróxido de aluminio como adjuvante sistémico, os 

mastócitos desempenham um papel proinflamatório importante que é estimulada por 

IFN-γ (YU, 2011; HEGER, 2014), em modelos usando hidróxido de aluminio ou 

ácaros, os mastócitos são excessivos (WILLIANS, 2000; MOTOMURA, 2014). Nos 

seres humanos, a falta de eficácia clínica de anti-histamínicos sobre os sintomas e 

sinais de asma sempre foi tido como prova de que os mastócitos não possuem um 

grande papel na asma. No entanto, os mastócitos podem infiltrar-se na camada de 

músculo liso brônquico e contribuir para hiperreatividade brônquica (BRIGHTLING, 

2002), possivelmente impulsionado pelo factor de crescimento de mastócitos, de IL-

9 e a libertação de leucotrienos. No endotipo Th2hi da asma, o aumento do número 

de mastócitos também foi encontrado entre as células epiteliais das vias 

respiratórias. Células epiteliais brônquicas expostas a IL-13 produzem o factor SCF 

de crescimento de mastócitos, o que pode explicar o aumento no número de 

mastócitos intraepiteliais (DOUGHERTY, 2010). 

 A resposta dos mediadores liberados como consequência do desafio 

alergênico pode ser inibida pelo pré-tratamento com drogas antialérgicas, 

cromoglicato de sódio e agonistas adrenérgicos beta-2 como salbutamol (CHURCH, 

1982; HOWARTH et al., 1985).  
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 Outras células também podem participar na resposta asmática precoce como 

os macrófagos (JOSEPH et al., 1980), eosinófilos (CAPRON et al., 1981) e 

plaquetas (JOSEPH et al., 1983).  

1.2.3. Resposta asmática tardia 

 As primeiras descrições da resposta asmática tardia datam de 1873 quando o 

pesquisador Blackley em uma exposição acidental de pólen no laboratório observou 

que os sintomas da asma podem ocorrer horas após a inalação do antígeno 

podendo persistir por alguns dias. Em 1970, Altounyan observou que, após a 

inalação do alérgeno, ocorria gradual aumento da resposta bronquial para histamina. 

Posteriormente, Cockcroft et al., (1977), associaram o aumento da resposta 

bronquial apresentado para a histamina com a resposta asmática tardia. 

 Com o desenvolvimento da imunologia pulmonar, a asma tem sido vista como 

o protótipo da desordem Th2 nos pulmões. A inflamação das vias aéreas asmáticas 

é muitas vezes de natureza eosinofílica. Esta afirmativa é apoiada com os resultados 

medidos no lavado bronco-alveolar, biópsias brônquicas ou expectoração induzida, 

em que ocorre independentemente de o paciente ser alérgico ou não (DE MONCHY, 

1985; HUMBERT, 1996; BENTLEY, 1992; BOUSQUET, 1990). Nos estudos iniciais 

de pessoas com asma leve a moderada, um aumento do número de células CD4+, 

que produzem interleucina 4 (IL-4) e IL-5, foi encontrado em biópsias de lavado 

bronco-alveolar  e de mucosas, correlacionando-se com o grau de eosinofilia das 

vias aéreas (ROBINSON , 1992). A presença de IgE sérica (atopia) é o prototípico 

da imunidade adaptativa Th2, impulsionado por troca de classe das imunoglobulinas 

sintetizados pelas células B induzida por IL-4. Embora seja muito fácil de medir, a 

presença de títulos séricos elevados de IgE é um bom indicador da existência de 

expressão do gene Th2 nos tecidos e se o paciente irá desenvolver asma. Pode 

existir melhores biomarcadores substitutos do endotipo Th2hi da asma, tais como 

níveis de IL-25 sérica e periostina, que se correlacionam bem com eosinofilia 

tecidual (CHENG, 2014). 

 Em modelos animais de asma, em camundongos, acionado por inalação de 

OVA após a sensibilização intraperitoneal com OVA em hidróxido de alumínio, a 

depleção, genética ou mediada por anticorpos, das células T CD4+ suprime as 

características principais da asma, enquanto que a transferência adotiva de células 
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T CD4+ polarizada para células T TH2+ de camundongos transgénicos com 

expressão de um receptor de antigénios das células T específicas do péptido OVA 

leva à indução de características da asma (COHN, 1999a; COHN, 1999b; COHN, 

1997; DOHERTY, 2009). Por outro lado, a asma é suprimida pela transferência de 

células Th1 CD4+ ou administração de IL-12, o qual induz a resposta Th1 (GAVETT 

et al., 1995). Foi verificado, dessa forma, que as células Th2 CD4+ funcionam como 

controladores da doença. Os camundongos que não possuem as citocinas Th2 (IL-4, 

IL-5 ou IL-13), têm reduções substanciais nas características de asma no modelo 

com OVA (BRUSSELLE, 1994). No camundongo, a IL-4 é necessária para o 

desenvolvimento da imunidade adaptativa Th2; produção de anticorpos  IgG1 e IgE 

para OVA; e ativação da parede do vaso para o extravasamento de eosinófilos. Por 

conseguinte, o modelo de OVA baseia-se fortemente na produção de IL-4 

(BRUSSELLE, 1994; CORRY, 1996). IL-13 seria necessária e suficiente para 

promover a hiperreatividade brônquica e para metaplasia de células caliciformes, o 

processo pelo qual as células epiteliais diferenciam e começam a produzir muco 

espesso contendo as mucinas MUC5AC e MUC5B, que obstruem o lumen das vias 

aéreas (WILLS-KARP, 1998; GRUNING, 1998). 

 Nos seres humanos, o tratamento com um anticorpo para a cadeia α do 

receptor para IL-4 (dupilumab; Regeneron Pharmaceuticals), que bloqueia 

eficazmente sinalização através dos receptores para IL-4 e IL-13, é capaz de 

melhorar a função pulmonar e reduzir a frequência de exacerbações em pessoas 

com asma moderada a grave com altos níveis de eosinófilos no sangue (WENZEL, 

2013). Em um ensaio clínico de fase 2, o bloqueio de IL-13 em seres humanos com 

lebrikizumab (Genentech) também melhorou os parâmetros de função pulmonar, 

particularmente no endotipo Th2hi (CORREN et al., 2011). 

 Uma linhagem específica de linfócitos T CD4+ efetores, expressando IL-17 e 

assim chamado Th17, parece desempenhar um papel fundamental na neutrofilia das 

vias aéreas (AUJLA e ALCORN, 2011; COSMI et al., 2011). Com efeito, em secções 

de tecido pulmonar de pacientes asmáticos há uma superexpressão de IL-17A e IL-

17F, cujos níveis se correlacionam com a gravidade da asma, especialmente em 

indivíduos com doença neutrofílica resistente a esteróides (ALRAMLI et al., 2009). A 

diferenciação dos linfócitos Th17 requer uma mistura composta de citocinas e sinais 

co-estimuladores, operando na presença de concentrações elevadas de antígeno 
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que induzem a expressão do ligante de CD40 (CD40L) em células T virgens (IEZZI 

et al., 2009). A interação de CD40L com moléculas CD40 expostas pelas células 

dendríticas conduzirá a polarização de Th17 somente em um ambiente de citocinas 

incluindo IL-1β, IL-6, e TGF-β. Estas citoquinas são responsáveis pela regulação 

positiva de células T do fator de transcrição mestre RORγt, que é específico para o 

recrutamento de Th17, assim como o receptor para a IL-23 (HUANG et al., 2012. 

BETTELLI et al., 2006). Esta última citocina é crucial para manter as células Th17 

em um estado funcionalmente ativo (MCGEACHY et al., 2009). 

 Pacientes com asma apresentam brônquios com angiogênese exacerbada, 

mais vasos e maior percentual de área vascular comparado aos não asmáticos. 

Aqueles com asma grave apresentam um número significantemente maior de vasos 

do que portadores de asma leve ou moderada. Os capilares e vênulas apresentam 

edema de suas paredes e espessamento da membrana basal subendotelial, nas 

arteríolas evidenciam-se miócitos hipotróficos ou atróficos. A rede é muito rica na 

lâmina própria. Porém é restrita entre as fibras musculares lisas onde ocorre menor 

infiltração inflamatória (SALVATO et al., 2001). 

 Um achado típico de pacientes com asma é o recrutamento, ativação e 

infiltração de eosinófilos nas paredes edemaciadas dos microvasos e tecidos 

perivasculares, determinando a liberação de proteínas pró-inflamatórias tóxicas. 

Este intenso recrutamento de células inflamatórias está associado a mudanças 

estruturais vasculares mais intensas. Protrusões musculares intra-arteriolas 

presumivelmente regulam o fluxo sanguíneo na rede capilar e/ou sinusoides. Esta 

função pode sofrer alterações quando ocorre o aparecimento do processo de 

remodelamento da asma (SALVATO et al., 2001). 

 Na asma grave a neovascularização da mucosa tem atuação importante no 

remodelamento brônquico, estando associada à intensa expressão tanto de 

selectinas endoteliais e moléculas de adesão pertencentes à superclasse das 

imunoglobulinas. De particular importância é a VCAM-1 (molécula de adesão à 

célula vascular) que está sob regulação do TNF-α (fator de necrose tumoral - α), IL-4 

e IL-13.  Através de sua interação com a β2-integrina VLA-4, o VCAM-1 torna-se o 

grande responsável pelo recrutamento seletivo para as vias aéreas de eosinófilos, 

basófilos e linfócitos T. Na asma crônica o número de microvasos na submucosa 
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está aumentando como consequência da maior secreção de fatores de crescimento 

vascular, incluindo a ET-1 (endotelina-1), NO (oxido nítrico) e VEGF (fator de 

crescimento do endotélio vascular) (SALVATO, 2001). 

 Ocorre infiltrado inflamatório no epitélio, lâmina própria e submucosa, por 

eosinófilos, células plasmáticas, fibroblastos, predominando os eosinófilos no 

infiltrado celular. Mastócitos em número considerável são encontrados na 

submucosa, no epitélio e mesmo na luz brônquica, onde interagem com alérgenos 

inalados antes mesmo de penetrarem no epitélio. Além disso, a asma está 

associada a uma baixa taxa de apoptose, a qual está em parte relacionada ao 

aumento da expressão do GM-CSF (fator de estimulação de colônias de macrófagos 

e granulócitos) que parece ter um importante papel regulador na apoptose celular 

(BLACK et al., 2012). 

 Outra anormalidade estrutural caracteriza-se pelo aumento do número de 

miofibroblastos cuja magnitude correlaciona-se com a espessura subepitelial 

(BARNES, et al., 1998). Como os miofibroblastos representam uma fonte bem 

conhecida de colágeno intersticial, é plausível atribuir-lhes a responsabilidade de 

fibrose subepitelial. A evolução para fibrose subepitelial pode ser um dos fatores que 

contribui para obstrução irreversível das pequenas vias aéreas e persistência da 

hiperresponsividade mesmo após tratamento com corticóide. O grau de deposição 

subepitelial de colágeno em decorrência da proliferação de miofibroblastos e 

consequente secreção de colágeno, está relacionado à expressão das citocinas 

TGF-β1 e β2 (fator transformador do crescimento β), FGF (fator de crescimento de 

fibroblastos) IGF-1 (fator de crescimento semelhante a insulina-1), PDGF (fator de 

crescimento derivado de palquetas) ET-1 e IL-4. Os miofibroblastos são também 

fonte de citocinas pró-inflamatórias, incluindo as células tronco necessárias para o 

crescimento, maturação e sobrevivência do mastócito e o GM-CSF, um potente 

inibidor da apoptose dos eosinófilos. Os miofibroblastos são altamente eficientes na 

manutenção da sobrevivência dos mastócitos e eosinófilos, ambos pela secreção de 

produtos solúveis e através do contato célula-célula (BLACK et al., 2012).  

 Assim, o processo inflamatório parece ser fundamental para o 

desenvolvimento da asma em seres humanos, estando evidente que existe uma 

grande variedade de tipos celulares e mediadores que contribuem de forma 
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importante para o desenvolvimento da resposta asmática tardia (figura 2). Elas são 

responsáveis pela broncoconstrição e pelo desenvolvimento de uma hiperreatividade 

inespecífica cuja associação com a reposta asmática tardia ainda não está bem 

esclarecida (HUTSON, 1989). 

 

Figura 2: Fisiopatologia do processo inflamatório na asma. 

 

  

1.3. A contração do músculo liso e a participação d o cálcio 

 O músculo liso está amplamente distribuído ao longo dos corpos de 

mamíferos em vários sistemas, tais como circulatório, respiratório, gastrintestinal e 

urogenital. Devido as suas propriedades para alterações no volume e diâmetro de 

órgãos ocos, permite que estes gerem pressão e movam seus conteúdos. Um 

aumento na concentração de cálcio livre citoplasmático nas células de músculo liso, 

assim como em outras células musculares, é o passo inicial para contração 

(BOLTON et al. 1999; KARAKI e WEISS, 1980; SAVINEAU e MARTHAN, 1997). O 
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aumento na concentração intracelular de cálcio nas células do músculo liso é 

induzido por neurotransmissores e hormônios. A liberação de estoques 

intracelulares, geralmente resulta de ambos (figura 3), principalmente a partir do 

retículo sarcoplasmático (GUILBERT et al. 1996a; GUILBERT et al. 1996b) e do 

influxo de cálcio extracelular (NELSON et al. 1990; SHIMODA et al. 2000).   

 A ativação do músculo liso das vias aéreas por um agonista, induz a um 

rápido aumento na concentração de cálcio intracelular, associado à liberação dos 

estoques intracelulares de cálcio, a um pico, dez vezes maior que o nível de repouso 

(100nM para uma concentração maior que 1µM na estimulação máxima do 

agonista). Após este pico, os níveis de cálcio diminuem, porém se matém elevados, 

uma vez que o estímulo excitatório permanece presente. O aumento na 

concentração de cálcio ativa a quinase de cadeia leve sensível a cálcio/calmodulina, 

levando a fosforilação da cadeia leve regulatória da miosina (MLC) na serina 19. A 

fosforilação deste resíduo, pela atividade da ATPase da miosina, inicia o ciclo de 

ligação cruzada entre a actina e miosina. A ligação do ATP, hidrólise e liberação do 

ADP continua, enquanto a miosina de cadeia leve é fosforilada (figura 3). A 

desfosforilação pela fosfatase de cadeia leve da miosina encerra as ligações 

cruzadas e relaxa o músculo liso (AMRANI, 2002). 

 A contração do músculo liso é regulada pela concentração citossólica de 

cálcio e pela sensibilidade de elementos contráteis ao cálcio, em resposta a 

mudanças no ambiente em torno da célula. A primeira sequência de eventos para a 

regulação inclui a ligação de substâncias endógenas, tais como neurotransmissores 

e hormônios, aos seus receptores específicos. Essa cascata inicial promove 

ocilações de cálcio no músculo liso, que podem ser gerados endogenamente e 

experimentalmente por estimulação com agonistas contrateis, tais como 

muscarínicos, histamina, cisteinil-leucotrienos e agonistas purinérgicos que ativam 

vários tipos de proteínas ligadas a guanosina trifosfato (GTP), as quais são 

acoplados a diversos canais iônicos, assim como agentes que causam a 

despolarização da membrana como altas concentrações de KCl (ROZIOL-WHITE, 

2011; PEREZ, 2005 e WANG, 2010). A ativação dos receptores associados a 

proteína G causa uma dissociação da subunidade-α da subunidade-β, a 

subunidade-α liga-se a fosfolipase C de membrana. A fosfolipase C gera trifosfato de 

inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG) pela hidrólise do fosfatidilinositol bifosfato 
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(GRANDORDY et al., 1986; CHILVERS et al., 1990 e MARMY et al., 1992). O IP3 

ativa o receptor de IP3 presente na membrana do retículo sarcoplasmático, 

causando a liberação do cálcio e iniciando o processo. 

 

Figura 3: Principais vias intracelulares de regulação da contração no músculo liso. 

 

 

 Tem sido sugerido que os receptores de rianodina (RyR) são importantes 

para a iniciação, mas não na manutenção das ocilações de cálcio (SNEYD, 2014). 

Quando as concentrações de cálcio são suficientemente altas no retículo 

sarcoplasmático a probabilidade de abertura dos RyR pode ser aumentada via 

liberação de cálcio após a ativação dos receptores de IP3 (WANG, 2010). Este leva 

ao esvasiamento dos estoques do retículo sarcoplasmático para o citosol. A ATPase 

de cálcio sarcoendoplásmica do retículo (SERCA) sequestra o cálcio de volta para o 

retículo (FESKE, 2006). Contudo, a SERCA não consegue restaurar completamente 

o cálcio para níveis basais dentro do retículo durante a ativação contínua dos 

receptores de IP3. Essa concentração de cálcio reduzida no retículo inibe a abertura 

de RyR, mas tem menor efeito nos receptores de IP3. Consequentemente, 
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momentaneamente após a ocilação inicial de cálcio, o aumento periódico na 

concentração intracelular pode acontecer devido ao fluxo de entrada de cálcio 

através dos receptores de IP3. 

 A segunda sequência regulatória inclui mudanças na concentração 

intracelular de cálcio. O influxo de cálcio é a principal via de aumento na 

concentração de cálcio intracelular do íon. Este mecanismo inclui canais de cálcio 

voltagem-dependentes do tipo L, canais de cátion não seletivos, a via de liberação 

de cálcio ativado pelo influxo de cálcio e modo reverso do permutador Na+/Ca2+. A 

liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático também participa no aumento 

da concentração intracelular de cálcio. A distribuição intracelular de cálcio não é 

uniforme. A concentração de cálcio nos compartimentos citosólicos regula elementos 

contráteis. Por outro lado, o cálcio em compartimentos subplasmidiais regulam 

mecanismos cálcio-dependentes no plasmalema tais como: canais iônicos, bombas 

iônicas e enzimas. As concentrações de cálcio nesses compartimentos são 

reguladas independentemente. 

 A terceira sequência regulatória inclui mudanças na atividade na quinase de 

cadeia leve da miosina. Esta enzima é ativada pelo cálcio/calmodulina e a MLC. A 

miosina fosforilada interage com a actina para induzir a contração como descrito 

anteriormente. A quantidade de MLC fosforilada é dependente do balanço entre a 

MLC quinase e a MLC fosfatase. Contudo, durante o estímulo contínuo, a 

concentração intracelular de cálcio, a quantidade de MLC fosforilada e a velocidade 

de encurtamento das fibras musculares diminuem gradualmente, enquanto que a 

força isométrica aumenta monotonicamente. Isto indica que a miosina não-

fosforilada está envolvida também na manutenção da contração.  

 Agonistas e segundos mensageiros modificam a razão de atividade de MLC 

quinase/MLC fosfatase independente da concentração de cálcio. Este mecanismo é 

conhecido como sensibilização da fosforilação de MLC ao cálcio que modula a força 

de contração na presença de alterações nos níveis da concentração intracelular de 

cálcio. Ambos, tanto AMPc quanto GMP, alteram esse balanço e induzem o 

relaxamento. 
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1.3.1. Mecanismos de mobilização do cálcio 

 A via de entrada de cálcio envolve uma variedade de canais de cálcio 

plasmalemais que podem ser classificados em canais de cálcio voltagem-

dependentes (VOC) (CRIBBS, 2006; LIAO et al. 2005; SONKUSARE, et al. 2006) e 

canais de cálcio voltagem-independentes. Estes últimos incluem: canais de cálcio 

operados por receptor (ROC), os quais são regulados pela interação agonista-

receptor e, na maioria dos casos, a ativação da cascata de proteínas de transdução 

de sinal (BOLTON, 1979); Canais de cálcio capacitativos ou operados por estoque 

(SOC), os quais são ativados pelo esvaziamento dos estoques intracelulares de 

cálcio (PAREKH e PENNER, 1997; PUTNEY, 1990); e os canais de cálcio 

mecanossensíveis ou ativados por estiramento (SAC), os quais são ativados pelo 

estiramento da membrana (DAVIS et al. 1992; KIRBER et al. 1988). 

 1.3.1.1. Canais de cálcio voltagem-dependentes (VO C) 

 Existem seis subtipos de canais de cálcio voltagem-dependentes: L, N, P, Q, 

R e T. No músculo liso, apenas os do tipo L são considerados como a principal via 

de influxo de cálcio (VOGALIS et al. 1991; GANITKEVICH e ISENBERG, 1991; 

KNOT et al. 1996; HOFMANN e KLUGBAUER, 1996). Este canal é ativado por 

despolarização de membrana e inibido por bloqueadores de canais de cálcio 

(GODFRAIND et al. 1986). Agonistas abrem este canal por despolarização da 

membrana celular através da ativação de canais de cátion não-seletivos (PACAUD e 

BOLTON, 1991), por inibição de canais de K+ e/ou ativação de canal de Cl- 

(KREMER et al, 1989; PACAUD et al. 1991; MIYOSHI e NAKAYA, 1991; IIJIMA et al. 

1991). Além disso, agonistas podem abrir os canais de cálcio do tipo L, direta e 

indiretamente, através das proteínas de ligação ao GTP, na ausência de 

despolarização de membrana (NELSON et al. 1988; WELLING et al. 1992a; 

WELLING et al. 1992b; WELLING et al. 1993; TOMASIC et al. 1992; KAMISHIMA et 

al. 1992). 

 Os canais de cálcio tipo L são rapidamente desensibilizados durante uma 

despolarização sustentada. Contudo, a despolarização induzida por altas 

concentrações de K+ promovem um aumento na concentração intracelular de cálcio 

e contração mantida. Os canais de cálcio do tipo L também são regulados pelo 

retículo sarcoplasmático. Depleção do retículo pelo RyR, em artéria femoral isolada 
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de rato, aumentou a concentração de cálcio intracelular e o tônus muscular. Ambos 

os fenômenos são inibidos pelo verapamil (KOJIMA et al. 1994). Em aorta isolada de 

rato, a inibição da bomba de cálcio no retículo pelo ácido ciclopiazônico, 

despolarizou a membrana e aumentou a concentração de cálcio (SEKIGUCHI et al, 

1996). Em íleo isolado de cobaia, o ácido ciclopiazônico aumentou também a 

concentração de cálcio e o tônus muscular, ambos os quais foram inibidos pelo 

verapamil (UYAMA et al. 1993). A depleção de cálcio do reticulo pode inibir o canal 

de K+ ativado por cálcio, despolarizar a membrana e abrir os canais do tipo L. 

Agonistas que liberam cálcio do retículo podem ter efeitos similares. 

 1.3.1.2. Canais de cálcio operados por receptor (R OC) 

 O termo canais de cálcio operados por receptor foi proposto simultaneamente 

por Bolton (1979) e Van Breemen et al. (1978) para definir os canais no plasmalema 

que eram abertos como resultado da ligação de agonistas ao seus respectivos 

receptores e independente de alterações prévias no potencial de membrana. Nas 

células do músculo liso, diferentes grupos têm mostrado que agonistas podem abrir 

tais canais com permeabilidade significante ao íon cálcio. Mostraram também que 

quantidade suficiente de cálcio entra na célula para produzir contração, mas apenas 

moderada ou até sem despolarização (KARAKI e WEISS, 1979; MEISHERI et al. 

1981). Os ROCs tem sido descritos tanto no músculo liso visceral (intestino, útero) 

como no músculo liso vascular (aorta, artéria auricular, veia porta). Esses canais são 

ativados por uma larga variedade de agonistas que atuam em receptores na 

membrana plasmática (acetilcolina, angiotensina-2, endotelina-1, noradrenalina, 

serotonina, vasopressina). Até o momento, para distinguir entre ROC e SOC, 

geralmente admite-se que um ROC corresponde ao canal de cátion, não seletivo, 

permeável ao cálcio, que é aberto por agonistas, mas não por depleção de estoques 

intracelulares de cálcio. Inversamente, um SOC pode ser ativado sem qualquer 

atuação de agonista nos receptores de membrana, usando inibidores de ATPases 

de cálcio (tapsigargina, ácido ciclopiazônico) ou cafeína que depleta os estoques 

intracelulares de cálcio (GONZALES DE LA FUENTE et al. 1995). 

 1.3.1.3. Canais de cálcio operados por estoque (SO C) 

 Canais de cálcio operados por estoque foram originalmente propostos por 

Putney (1986), que usou o termo de "Entrada de Cálcio Capacitativa" para descrever 
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o fenômeno de ligação entre a concentração de cálcio no retículo endoplasmático e 

a ativação de canais de entrada de cálcio em células não excitáveis. Nesse 

contexto, a depleção dos estoques de cálcio ativaria a entrada de cálcio, através de 

canais presentes na membrana plasmática, para repor este estoque como um 

capacitor (PUTNEY, 1986). Comumente, estes canais têm sido chamados canais de 

cálcio operados por estoque (SOC). Estudos em músculo liso vascular têm mostrado 

relação entre a depleção de estoques intracelulares de cálcio e a taxa de influxo de 

cálcio através da mambrana plasmática (CASTEELS e DROOGMANS, 1981). 

Estudos funcionais no músculo liso têm mostrado que há permeabilidade de cálcio, o 

qual gera condutância de cátions não-voltagem-dependente, que é ativada após a 

depleção de estoques e consequente carregamento de quantidades suficientes de 

cálcio para ativar a contração. 

 SOC têm sido demonstrado experimentalmente, usando-se de uma variedade 

de substâncias que depletam o cálcio de seus estoques intracelulares, 

especialmente inibidores da cálcio ATPase do retículo sarco-endoplasmático 

(SERCA), tapsigargina (TP) e ácido ciclopiazônico (CPA) (GONZALES DE LA 

FUENTE et al. 1995). A inibição de SERCA, responsável por ativar a recaptação de 

cálcio para o retículo, produz um vazamento de cálcio e uma depleção passiva do 

retículo, levando a ativação de SOC. Estas substâncias são de grande interesse em 

distinguir ROC e SOC, uma vez que, particularmente no músculo liso, muitos dos 

agonistas que ativam ROC também ativam a PLC, levando a produção de IP3 e 

liberação de cálcio do retículo. Consequentemente, o mesmo agonista atuando em 

receptores na membrana plasmática, pode ativar tanto ROC como SOC. Contudo, 

experimentos usando fluorescência de "manganese quench" de fura2 (BYRON e 

TAYLOR, 1995; OHTA et al. 1994) ou recaptação de 45Ca2+ (XUAN et al. 1992), 

demonstraram que inibidores de SERCA aumentam o influxo de cálcio no músculo 

liso sem a ativação de receptores de membrana, induzindo a contração. 

1.3.2. Ligação entre os canais de cálcio independen te de voltagem aos TRP 

homólogos e outras proteínas 

 1.3.2.1. Identificação e expressão de TRPC 

 Mesmo que poucos estudos tenham satisfatoriamente ligado uma corrente 

definível com um canal apropriado, usando sistemas de overexpressão heteróloga, 
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reconhecemos que os melhores candidatos para ROC, SOC e/ou SAC pertencem a 

proteínas codificadas a partir de genes homólogos de receptor de potencial 

transitório específico (TRP) em mamíferos (CLAPHAM, 2003). A partir de homologia 

estrutural, a superfamília de TRP pode ser dividida em sete subfamílias principais, as 

três maiores subfamílias são chamadas: TRPC (canônico), TRPV (vanilóide) e 

TRPM (melastatina) e as mais distantes nomeadas TRPP (policistina), TRPML 

(mucolipina), TRPA (anquirina) e TRPN (sem potencial C mecanoreceptor, NOMPC). 

Trabalhos de revisão têm extensamente explorado a expressao de canais TRP no 

músculo liso (BEECH et al. 2004; DIETRICH et al. 2006). 

 1.3.2.2. TRPC1, 2, 4 e 5. 

 Muitos estudos demostram uma ligação direta entre TRPC1 e SOC permeável 

ao cálcio através de anticorpos funcionais, anti-TRPC1, direcionados para o poro do 

canal iônico em vários vasos (BERGDAHL et al. 2003; BERGDAHL et al. 2005; XU e 

BEECH, 2001). DNA antisense direcionado ao RNAm, codificado para o TRPC1, 

também induziu uma redução de 50-70% na amplitude de SOC em culturas de 

células de musculo liso de arteria pulmonar de humanos (SWEENNEY et al. 2002). 

Usando siRNA ou oligonucleotídeo antisense foi demonstrado a contribuição de 

TRPC1, 4 e 6 em SOC endógenos nos vasos pulmonares (LIN et al. 2004; 

SWEENEY et al. 2002a; YU et al. 2003; ZHANG et al. 2004). A maior expressão de 

TRPC1 aumentou a contração relacionada a SOC em anéis de artéria pulmonar 

isolada de rato (KUNICHIKA et al. 2004). A expressão heteróloga de TRPC1 de 

humanos também demonstrou que TRPC1 pode também participar em SAC 

(MAROTO et al. 2005). 

 Em arteríolas de coelho, um anticorpo direcionado contra TRPC5 bloqueou a 

corrente operada por estoque (WU et al. 2006). Contudo, um aumento na expressão 

de TRPC5, tem propriedades similares a de ROC catiônicos muscarínicos de 

músculo liso gástrico (LEE et al. 2003), indicando que TRPC5 pode ter múltiplas 

funções dependendo do tipo de músculo liso. 

 1.3.2.3. TRPC3, 6 e 7 

 TRPC3, 6 e 7 são usualmente considerados como ROC por serem senvíveis 

a DAG e outros componentes da via de sinalização de receptores ligados a proteína 

G (HOFMANN et al. 1999). Contudo, podem variar de acordo com as condições 
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experimentais. A down-regulation de TRPC6, usando oligonucleotídeos antisense, 

aboliu o aumento na entrada capacitativa de cálcio, induzida pelo ácido 

ciclopiazônico. Essa down-regulation associada a estimulação de fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), em artérias pulmonares isoladas de rato 

(YU et al. 2003), e siRNA contra TRPC6, reforçou a ligação entre TRPC6 e ROC na 

arteria pulmonar isolada de rato (LIN et al. 2004). O tratamento com 

oligonucleotídeos contra TRPC6, por 3-5 dias, diminuiu os níveis da proteína de 

TRPC6 na veia porta e na arteria cerebral (INOUE et al. 2001; WELSH et al. 2002). 

As consequências foram, respectivamente, a inibição da depleção independente da 

corrente de cátion ativada por α1-adrenoreceptor (um ROC) ou a contração induzida 

por pressão (INOUE et al. 2001; WELSH et al. 2002). 

 1.3.2.4. Proteinas STIM1 e Orai1 

 Muitos estudos têm identificado diversas proteínas essenciais para a entrada 

capacitativa de cálcio em drosofila e mamíferos. Essas proteínas incluem STIM1 e 

Orai1 (FESKE et al. 2006; ZHANG et al. 2005). Orai1 é uma proteína 

transmembrana de peso molecular de 33 Kda, presente na membrana plasmática. O 

knocking down do gene de Orai1, em cultura de linfócitos T junkat e células HEK293, 

aboliu a entrada capacitativa de cálcio, enquanto que a expressão de Orai1, em 

células de pacientes imunodeficientes, reconstituiu a corrente dependente da 

entrada capacitativa de cálcio (PRAKRIYA et al. 2006; YEROMIN et al. 2003). STIM1 

é uma proteína de membrana do tipo I de 77 Kda, residindo primariamente no 

retículo endoplasmático, porém, uma limitada quantidade se extende na membrana 

plasmática. Muitos estudos sugerem que a redistribuição de STIM1 no puncta é um 

passo necessário na ativação de SOC (LIOU et al. 2005; WU et al. 2006; ZANG et 

al. 2005). Por outro lado, como para TRP, a mesma proteína, STIM1, é proposta em 

constituir, finalmente, uma parte de ambos, tanto SOC como ROC. Por exemplo, em 

células HEK, correntes de cálcio dependentes de ácido araquidônico, na presença 

de STIM1, residem na membrana plasmática. Ao contrário de SOC, a implicação de 

STIM1 em ROC, não envolve a migração da proteína do retículo sarcoplasmático 

para a membrana plasmática (MIGNEN et al. 2007).  

 Estudos sugerem que canais voltagem-independente, principalmente SOC, 

são constituidos por uma mistura de proteínas diferentes na membrana plasmática, 
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ou seja, TRPC, STIM1 e Orai1. A esse respeito, TRPC poderia constituir uma 

subunidade formadora do poro, e STIM1 e/ou Orai1 poderiam ser os reguladores 

(figuras 3 e 4) (AMBUDKAR et al. 2007; HEWAVITHARANA et al. 2007; HOGAN e 

RAO, 2007). O exato modo pelo qual STMI1 e/ou Orai1 afetam a função de canais 

TRPC-SOC precisa ser mais bem compreendida. 

 

Figura 4: Vias de atuação, sinalização e controle dos canais de cálcio voltagem-

independentes (NVOC). 

 

Fonte: GUIBERT, 2008
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2. JUSTIFICATIVA 

 A Justicia pectoralis, conhecida popularmente como chambá e anador, é 

bastante utilizada pela população em preparações como xaropes por suas 

propriedades expectorante e broncodilatadora. J. pectoralis faz parte da lista oficial 

de plantas potencialmente úteis para fins fitoterápicos de acordo com a Agência 

Brasileira de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 Esta planta apresenta quantidades significativas dos constituintes ativos 

cumarina e umbeliferona, porém não está bem estabelecido como essas 

substancias altera as funções fisiológicas ou condições patológicas no trato 

respiratório. Até o momento, os estudos que relatam os efeitos de Justicia pectoralis 

no músculo liso das vias aéreas são escassos. Além de caracterizar as ações do 

Extrato Padronizado de Justicia pectoralis (EPJP) em preparações de músculo liso 

traqueal, buscou-se esclarecer seu mecanismo de ação em um modelo experimental 

de asma e correlacionar com os efeitos de seu constituinte principal, a cumarina. 

 Com o presente trabalho buscou-se verificar por quais vias e/ou mecanismos 

o EPJP atua nas alterações patologicas na contratilidade de tecidos traqueais, 

induzidos ou não por eventos inflamatórios, como expressão de citocinas, em um 

modelo animal de hiperreatividade, para confirmar ou não o uso popular da planta 

nas afecções respiratórias. 

 Portanto, para a realização do estudo, buscou-se avaliar se o EPJP possui 

efeitos diretos na contratilidade, mediada por agonistas contráteis (acetilcolina, 

carbacol e KCl), na musculatura traqueal de ratos, ao ser administrado na solução 

extracelular que mantém os tecidos ativos. Bem como, observar a ocorrencia de 

possíveis ações antiinflamatórias, em modular ou inibir o desenvolvimento de 

alterações contráteis das vias aéreas causadas por liberação de citocinas na 

hiperreatividade, quando o EPJP é administrado in vivo. Comprovando ou não os 

relatos etnofarmacológicos e estudos farmacológicos prévios, possibilitando ainda a 

elucidação de possíveis mecanísmos biológicos envolvidos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 Realizar estudo dos efeitos farmacológicos do extrato padronizado de Justicia 

pectoralis. (EPJP) e de um de seus constituintes químicos principais, a cumarina, em 

um modelo animal de asma. 

3.2. Objetivos específicos 

Procurou-se analisar os efeitos do EPJP e da cumarina sobre parâmetros da 

contratilidade do músculo liso das vias aéreas como: 

• estudar os efeitos do EPJP e cumarina sobre o tônus sustentado da 

musculatura lisa respiratória de ratos; 

• estudar os efeitos do EPJP e cumarina sobre as contrações induzidas por 

agonistas em tecidos traqueais de ratos; 

• avaliar os efeitos do EPJP e cumarina sobre os parâmetros contráteis de 

tecidos de animais hiperreativos que tenham sido desafiados com o antígeno 

sensibilizante em modelo experimental de asma;  

• esclarecer o(s) possível(is) mecanismo(s) de ação dos efeitos do EPJP sobre 

a mobilização do íon Cálcio na contratilidade do músculo liso respiratório; 

• Investigar a atividade antiinflamatória do EPJP e de um de seus constituintes 

químicos principais, a cumarina, empregando modelo de inflamação nas vias 

aéreas de ratos, através da dosagem de Interleucina1-β (IL-1β) e fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α) no lavado broncoalveolar; 

• Verificar, através de estudos de biologia molecular, os efeitos do EPJP na 

expressão de genes relacionados com a entrada capacitativa de cálcio no 

tecido pulmonar. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. MATERIAIS 

4.1.1. Animais 

 Os experimentos foram realizados utilizando-se ratos (Rattus novergicus) 

adultos, machos, da variedade Wistar, pesando entre 250 e 350 g, provenientes do 

Biotério Central da Universidade Federal do Ceará e do Biotério Setorial do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina desta mesma 

Universidade. Os animais foram divididos em grupos de 6 por gaiola, e mantidos, 

durante uma semana, no Biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, 

em períodos de claro/escuro de 12 horas para ambientação e aclimatação. Aos 

animais foram fornecidas água e ração ad libitum. 

4.1.2. Aspéctos Éticos 

 Este trabalho foi realizado como parte de um projeto submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas Animais da Universidade Federal do Ceará. 

(CEUA; protocolo 68/07, coordenado pela Profa. Luiza Kalyne Leal). O estudo 

seguiu os princípios éticos adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA). 

4.1.3. Reagentes e soluções 

Acetilcolina (Sigma Chemical Co.) 

Atropina (Sigma Chemical Co.) 

1-Bromo, 3-Cloro-propano (BCP-Fluka, EUA) 

Cloreto de sódio (Quimibras Ind. Químicas S.A) 

Cloreto de Potássio (Merck S.A. Ind. Químicas) 

Cumarina (Sigma Chemical Co.) 

EGTA sódico (Sigma Chemical Co.) 

Hidróxido de Alumínio (EMS Farmacêutica Ltda.) 

Indometacina (Sigma Chemical Co.) 

Nifedipina (Sigma Chemical Co.) 

Ovalbumina (Sigma Chemical Co.) 
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Solução Fisiológica 0,9% (NaCl 9g/L) 

Solução de Krebs-Henseleit (mmol/L): NaCl 118,0; KCl 4,7; CaCl2.2H2O 2,5; KH2PO4 

1,2; MgSO4.7H2O 1,2; NaHCO3 25,0; Glicose 11,0 

Solução de Krebs-Henseleit modificada sem cálcio (mmol/L): NaCl 122,0; KCl 4,7; 

KH2PO4 1,2; MgSO4.7H2O 1,2; NaHCO3 25,0; Glicose 11,0 

Tapsigargina (Sigma Chemical Co.) 

Triazol reagente de lise (Qiazol, Qiagen) 

4.1.4. Equipamentos e Kits 

Balança de pesagem de animais (Filizola, ID-1500) 

Balança analítica (A&D Comp., 50004) 

Bomba de aquecimento e circulação de água com temperatura controlável (Haake) 

Coluna para cromatografia X-Terra C18 (Waters, EUA) 

Cronógrafo (Casio Watch Co.) 

Desruptor de células 300-N/100 (Dremel, México) 

Kit de sintese de DNA iScript cDNA Synthesis (Bio-Rad, EUA) 

Nebulizador Ultrassônico (ICEL, US-1000) 

Mini Kit para RNA total Rneasy (Qiagen, EUA) 

Sistema de aquisição de dados acoplado a um microcomputador com programa para 

“display” gráficos (Windaq Dataq, EUA) 

Sistema óptico de detecção PCR iQ5 (Bio-Rad, EUA) 

Sistema cromatográfico CLAE (Waters, EUA) 

Transdutor isométrico (Narco Biossistems Co. modelo F-60) 

4.2. MÉTODOS 

4.2.1. Estudos farmacognósticos 

 A produção e controle do extrato de J. pectoralis foram realizadas pelo 

Laboratório de Farmacognosia – Departamento de Farmácia /UFC sob a 

coordenação da Profa. Dra. Luzia Kalyne Leal. Para tanto, procurou-se associar o 
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máximo de rendimento em marcadores (cumarina e umbeliferona) com o mínimo de 

tempo e custo. 

4.2.2. Produção da droga vegetal 

 As partes aéreas de Justicia pectoralis Jacq. Var. Stenophylla, Acanthaceae, 

foram coletadas no período da manhã, no Horto de Plantas Medicinais do Núcleo de 

Fitoterapia (NUFITO) da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria 

de Saúde do Estado. As excicatas (números 16071 e 16079) das espécies foram 

depositadas no Herbário Prisco Bezerra na Universidade Federal do Ceará. 

 As partes aéreas foram secadas em câmara de secagem com circulação e 

renovação de ar contínua nos intervalos: 6, 12, 24, 48, 72, 96 e 120 horas, na 

temperatura de 35,5ºC. Após secagem, o material obtido foi processado na forma de 

pó em uma forrageira. 

4.2.3. Produção do Extrato Padronizado 

 4.2.3.1. Secagem do extrato por spray drying 

 Inicialmente, realizou-se uma avaliação preliminar em estufa dos adjuvantes 

de secagem comumente utilizados no processo de secagem por spray dryier, tais 

como: celulose microcristalina, amido de milho e dióxicdo de silício coloidal. As 

dispersões (extrato com excipiente) foram agitadas durante 15 min em agitador 

magnético (Fisaton, Brasil) e transferidas para placa de Petri de modo a formar uma 

fina camada sobre a superfície das mesmas, sendo, em seguida, mantidas em 

estufa a 60ºC por 1 hora (PEIXOTO, 2005). 

 Os materiais secos foram avaliados quanto à distribuição do extrato e do 

excipiente na placa e a sua aderência a superfície da placa. Esses foram utilizados 

para secagem por spray drying nas proporções 1:0,25; 1:0,5 e 1:1 (massa de 

resíduo seco do extrato : massa de excipiente). Para a secagem foi utilizado um 

spray dryer modelo MSD 1.0 (Labmaq, Brasil). Com base em ensaios preliminares, 

as condições de secagem a serem empregadas na produção do extrato seco foram 

as seguintes: temperatuda de entrada do ar de secagem: 95ºC; temperatura de 

saída do ar de secagem: 45ºC; fluxo de alimentação: 0,3 mL/min; fluxo de ar: 

40L/min. 



53 
 

 4.2.3.2. Análise cromatográfica 

 A análise dos marcadores de Justicia pectoralis foi realizada utilizando um 

sistema cromatogáfico Waters (EUA) acoplado a um detector de arranjo de diodos 

(CLAE-DAD), injetor automático e forno para coluna. Para tal, utilizou-se uma coluna 

X-terra C18 (waters)  de 250 x 4,6 mm e tamanho de partícula de 5µm. Utilizou-se 

ainda, uma pré-coluna (4,0 x 3,0 mm, Phenomenex) de constituição semelhante a da 

coluna. 

 Tomando como base a fase móvel de um método cromatográfico para 

determinação por CLAE de cumarina em Amburana cearencis (CANUTO; SILVEIRA, 

2006), algumas modificações foram realizadas para que fosse possível separar e 

quantificar tanto a umbeliferona quanto a cumarina em J. pectoralis. A fase móvel 

final consistia de uma solução orgânica composta por acetonitrila: metanol; 

tetrahidrofurano na proporção de 5,8:2,2:2,0 e uma solução tampão de trietilamina: 

acido fosfórico: água (0,45:0,24:99,31, pH= 3), as quais eram misturadas para 

formar a fase A (80:20) e a fase B (60:40) na proporção tampão: fase orgânica. 

Ambas as fases foram filtradas em um aparato de filtragem (Millipore, EUA) 

contendo uma membrana filtrante com poro de 0,45 µm (Millipore, EUA) e, em 

seguida, desgaseificadas em banho ultrassônico (Unique, Brasil). 

 O fluxo da fase móvel foi de 1,8 mL/min e a eluição gradiente segundo 

Fonseca (2009). O detector foi operado sob 323 nm e a temperatura da coluna 40ºC. 

O volume de injeção das amostras foi de 20 µL, e a análise cromatográfica foi 

realizada durante 20 minutos. Após a realização das análises cromatrográficas 

foram obtidos os cromatrogramas com os espectros de absorção na região ultra-

violeta para os padrões cimarina e umbeliferona e para a solução extrativa de J. 

pectoralis apresentados nas figuras 5 e 6. 
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Figura 5: Espectros de absorção na região ultravioleta da cumarina (A), da 

umbeliferona (B) e do extrato hidroalcóolico de J. pectoralis (C) obtidos por CLAE-

DAD. 

 

 Fonte: FONSECA, 2009. 
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Figura 6: Cromatografia da solução padrão contendo cumarina e umbeliferona (A) e 

do extrato hidroalcóolico de J. pectoralis (B). As análises foram realizadas em 

triplicata por CLAE-DAD. Condições: coluna C18 (250 x 4,6 mm, 5µm), fase móvel 

(A; AcN/MeOH/THF; B: H2PO4/trietanolamina, pH 3), eluição gradiente, fluxo 

1,8mL/min e λ= 323 nm. 

 

Fonte: FONSECA, 2009. 

 

 4.2.3.3. Preparo do extrato padronizado 

 Os extratos da parte aérea de J. pectoralis foram obtidos por percolação, 

precedida por maceração, a temperatura ambiente. Utilizou-se uma solução 

hidroalcóolica 20% como limite inferior, pois extratos aquosos com teores de etanol 

abaixo desse valor apresentam risco de crescimento microbiano (SONAGLIO; 

ORTEGA; PETROVICK, 2000). Quanto à proporção droga:solvente e ao tempo de 

maceração, estabeleceu-se como nível inferior os parâmetros utilizados para a 

produção de tinturas vegetais (1:5 e 24h) (PRISTA; ALVES; MORGADO, 1996). Já 
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os outros níveis do planejamento foram multiplos de 2 (condição intermediária) e 3 

(extremo superior) do nível inferior, exceto para o solvente extrator, para o qual foi 

utilizado etanol absoluto. 

 Empregou-se um planejamento fatorial 23 com ponto central das variáveis do 

processo extrativo: porcentagem de etanol em água, tempo de extração e proporção 

droga:solvente segundo Fonseca (2009). A resposta do processo extrativo foi 

definida pelo teor de marcadores (cumarina e umbeliferona) determinados por 

CLAE-DAD (figuras 5 e 6), conforme descrito anteriormente. 

 Obteve-se um extrato com rendimento final de 3,8% (P/V), teor de cumarina 

de 1,49 mg/mL e 0,17 mg/mL de umbeliferona. 

4.2.4. Sensibilização e bronco-provocação antigênic a 

 A sensibilização ao antígeno (ovalbumina) foi realizada ativamente através da 

administração de ovoalbumina (OVA, chicken egg albumin, grade II, 10 mg/Kg), por 

via intraperitoneal, em solução contendo 10 mg/mL em solução salina (NaCl 0,9%). 

Este procedimento ocorreu no “dia zero”. Após 14 dias, os animais foram colocados 

em recipientes fechados de acrílico (medindo 20 x 30 x 21cm) com ventilação 

produzida por um nebulizador onde foi feita a aplicação de aerosol de soluções 

contendo solução salina (NaCl 0,9%) ou OVA (para o desencadeamento de reação 

de hipersensibilidade) durante 30 min. Este período de 30 min foi dividido em duas 

sessões sequenciais de 15 minutos cada. Na primeira sessão foi utilizada solução 

salina ou OVA (na concentração de 1 mg/mL). Na segunda sessão de 15 minutos, 

nova inalação com solução salina ou OVA (5 mg/mL). Após o desafio com salina ou 

OVA, os animais retornaram às caixas de acrílico e assim permaneceram com livre 

acesso à água e comida por um período de 12 h. Após esse período, todos foram 

eutanasiados conforme descrição a seguir, sendo que, tecidos e amostras biológicas 

foram obtidos para estudos posteriores. 
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Figura 7. Protocolo experimental de sensibilização e desafio antigênico. 

 

 

4.2.5. Avaliação dos efeitos do EPJP  

 Os efeitos do EPJP foram avaliados de duas formas: 

(i) através da administração in vivo ou; 

(ii) através da adição direta do extrato à câmara de banho de tecidos isolados de 

animais não tratados previamente com o extrato. 

 In vivo, a administração do EPJP ocorreu na dose equivalente a 380 mg/kg de 

peso do animal e foi realizada por gavagem. A gavagem do animal ocorreu em dois 

momentos distintos:  

(i) 40 min antes do desafio  antigênico com OVA (grupo denominado AD); 

(ii) 40 min antes do sacrifício  (grupo denominado AS) do animal para obtenção 

dos tecidos e amostras biológicas. 
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Figura 8. Protocolo de administração in vivo do EPJP. 

 

 

4.2.6. Avaliação da contratilidade da musculatura t raqueal 

 Os animais foram eutanasiados após anestesia pela administração 

intraperitoneal de pentobarbital 50 mg/kg e, a seguir, foram colocados na posição de 

decúbito dorsal para a excisão da traqueia e demais tecidos ou amostras. Após a 

abertura da face ventral do pescoço por uma incisão longitudinal da pele do animal e 

afastamento das glândulas parótidas e dos músculos hioideo e esterno-cleido-

mastoideo, obteve-se a traqueia isolada. Após abertura do tórax, fragmentos de 

parênquima pulmonar foram obtidos. Após remoção dos tecidos, os animais foram 

eutanasiados por exsanguinação, através de secção da artéria aorta abdominal. 

 A traqueia isolada foi cuidadosamente levada a uma placa de Petri contendo 

solução de Krebs-Henseleit aerada com mistura carbogênica (95% O2/5% CO2), 

onde foi feita a remoção do tecido conectivo. Segmentos das traqueias, com 

aproximadamente 0,2 cm de comprimento foram, então, montados sob a forma de 

anéis em cubas para órgãos isolados com capacidade de 5 mL contendo solução de 

Krebs-Henseleit aerada com mistura carbogênica e foram mantidos à temperatura 

de 36,5 ± 0,2 °C. A tensão inicial aplicada à traqueia foi de 1 g, assim mantida por 50 

minutos para que fosse atingido o equilíbrio da preparação nessas condições 
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(conforme CASTILLO e DE BEER, 1947). Neste período a tensão foi ajustada a 1 g, 

a cada 15 minutos, sendo também o líquido nutritivo trocado. 

 As contrações isométricas foram registradas por intermédio de um transdutor 

de força, acoplado a uma placa de aquisição de dados analógico-digital. Os dados 

provenientes do transdutor e adquiridos pela placa foram transferidos e registrados 

em um microcomputador, que permitiria a obtenção, em gramas de tensão, da força 

gerada na contração desenvolvida pela preparação. O registro das contrações 

musculares foi realizado através de software Windaq® (Dataq, USA). Parte dos 

experimentos também foi monitorada em sistema de aquisição Power Lab (AD 

Instruments, Austrália). 

 Em cada sessão experimental foram montadas duas preparações ao mesmo 

tempo, uma com traqueia oriunda de animais do grupo sensibilizado , e outra com 

traqueia proveniente de animais desafiados , de forma pareada. A ordem em que as 

traqueias foram montadas para o ensaio foi alternada em cada sessão, ou seja, caso 

na sessão anterior fora montado inicialmente, uma traqueia controle e uma 

experimental, na sessão subsequente a ordem fora invertida, ou seja, a traqueia do 

grupo experimental era montada primeiro. Este procedimento proporcionou 

alternância dos sistemas utilizados para registro das contrações (cuba para órgão 

isolado + transdutor + canal do “software” utilizado). A intenção foi fazer com que as 

condições experimentais (líquido de incubação, solução dos agonistas e antagonista 

utilizadas etc.) sejam as mesmas para os dois grupos. A alternância dos sistemas 

previne eventuais diferenças que possam existir entre os dois sistemas de registro, 

apesar de a calibração prévia mostrar perfeita equivalência entre os dois canais. 
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Figura 9: Esquema ilustrativo do sistema de aquisição de dados para tecidos 

contráteis isolados.  

 

 

4.2.7. Protocolos experimentais 

 Em todos os tecidos usados para avaliar a contratilidade, a viabilidade do 

tecido foi testada no início dos experimentos, as preparações foram expostas a 

soluções despolarizantes com 60 mM de K+ até que fossem obtidas duas respostas 

de mesma amplitude (este período foi de aproximadamente 30 a 60 minutos além do 

tempo necessário para o equilíbrio da preparação). A maior parte dos resultados 

apresentados foi expresso como percentual da média destas duas contrações 

induzidas por K+. 

 Em um grupo de animais naive (animais não submetidos ao processo de 

sensibilização e desafio antigênico), o relaxamento do tônus muscular da traqueia 

isolada pelo EPJP foi avaliado. Duas peças adjacentes do tecido foram montadas e 
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somente uma foi exposta ao EPJP.  Neste caso, o relaxamento foi considerado 

como a diferença entre a linha de base da preparação experimental daquela da 

preparação controle.   

 Em tecidos de animais sensibilizados e desafiados, para verificar se o 

processo de imunização foi satisfatório, OVA (10 µg/mL) foi adicionada ao banho em 

algumas preparações de anéis da traqueia.  Ao surgirem contrações imediatas após 

a adição de OVA o animal era considerado sensibilizado à OVA.  Como controle 

negativo, tecidos provenientes de animais que se submeteram ao processo de 

imunização à OVA foram expostos à soroalbumina bovina na concentração de 10 

µg/mL.  

4.2.8. Curvas concentração-efeito para acetilcolina , carbacol e potássio 

 Curvas concentração-efeito (CCE) foram obtidas utilizando-se o método 

cumulativo (VAN ROSSOUM, 1963). Concentrações crescentes foram adicionadas 

sucessivamente ao meio de perfusão, acrescidas por fator equivalente a meia 

unidade em escala logarítmica. Caso o tecido se apresentasse absolutamente 

quiescente por um período de 60 segundos após a administração de uma 

concentração de agonista, a resposta contrátil era considerada igual a zero. No 

entanto, se a resposta era detectada visualmente, tanto pelo traçado ascendente da 

linha de registro, como pelo valor numérico da tensão desenvolvida (gramas de 

tensão) aguardava-se tempo suficiente para que se formasse um platô, respeitando 

intervalo de 90 segundos. Todas as traqueias isoladas foram utilizadas em apenas 

uma sessão experimental. Nas CCE, realizadas na presença de acetilcolina e 

carbacol, foram avaliadas a participação de ROC, enquanto nas CCE para o 

potássio se verificou a participação de VOC nos protocolos experimentais.  
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Figura 10: Esquema ilustrativo da curva concentração-efeito aos agonistas. 

 

  

4.2.9. Curvas concentração-efeito para o cálcio 

 Alguns experimentos de contratilidade foram realizados em meio sem Ca2+. 

Após o período de equilíbrio de 50 minutos, em solução de Krebs-Henseleit tal como 

descrito acima, a preparação traqueal foi mantida em solução de Krebs-Henseleit 

modificada sem a adição de Ca2+ e com mistura de EGTA (10-5 M) para a quelação 

dos íons cálcio na membrana citoplasmática; nifedipina (10-6 M) para o bloqueio dos 

canais de cálcio do tipo L, nos casos da confecção de curvas realizadas para a 

acetilcolina; atropina (10-6 M) para o bloqueio dos receptores muscarínicos, nos 

casos em que as curvas foram realizadas para o KCl e indometacina (10-5 M) para o 

impedimento da produção de eicosanóides de ação relaxante a partir de 

cocloxigenanes da membrana. Cinco minutos após a troca do líquido de incubação, 

a preparação foi estimulada com acetilcolina (10-4 M) ou KCl (60 mM). Após registro 

de resposta contrátil transitória, adicionamos CaCl2 em concentrações crescentes 

(acrescidas de um fator 3, 10-7 a 10-2 M), obtendo-se assim uma CCE. Nos 

experimentos nos quais o KCl era o agente contrátil, a nifedipina não foi usada no 

líquido nutritivo. Quando o estímulo inicial era aplicado com acetilcolina, a atropina 

não era utilizada.  
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Figura 11: Esquema ilustrativo da curva concentração-efeito ao cálcio. 

 

 

4.2.10. Reapresentação do Cálcio na presença de Tap sigargina (TG) 
 

 Após o período de equilíbrio de 50 minutos, foi adicionado à solução nutritiva, 

uma solução de potássio (60mM). Aguardou-se a estabilização da resposta e em 

seguida substituiu-se a solução nutritiva por uma solução de Krebs-Henseleit 

modificada, sem a adição de cálcio e com EGTA (10-5 M); nifedipina (10-6 M), 

atropina (10-6 M) e indometacina (10-5 M) conforme descrito anteriormente. Cinco 

minutos após a troca do líquido de incubação, era obtida a resposta contrátil ao 

carbacol (10-6 M) de forma repetida, seguida de lavagem com solução modificada 

sem cálcio, até que se esgotasse todo o cálcio intracelular. Após a ultima adição de 

carbacol, onde não se obteve resposta contrátil, a tapsigargina foi adiconada ao LN 

e 5 minutos após, foi adicionado EPJP (1,14 mg/mL). Posteriormente o cálcio (2 µM) 

foi restaurado ao LN e, então, a resposta contrátil final registrada (figura 12). 
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Figura 12. Esquema ilustrativo da curva de reapresentação do cálcio na presença de 
tapsigargina. 

 

 

4.2.11. Lavado bronco-alveolar 

 Após a anestesia com pentobarbital (50 mg/kg), a traqueia foi canulada e os 

animais exsanguinados pela secção da artéria carótida. Imediatamente após 

remoção da traqueia para experimentos de contratilidade, o segmento distal próximo 

à carina foi canulado e os pulmões foram preenchidos, inicialmente, com 5 ml de 

solução salina a 37ºC, instilada na cânula traqueal por meio de uma seringa. Após 

um período de 3 minutos, o fluido instilado foi lentamente recuperado por aspiração. 

Este procedimento foi repetido com mais 5 ml de salina. Os fluidos aspirados 

resultantes das duas lavagens bronco-alveolares foram mixados e em seguida, 

centrifugados em 4 °C por 10 minutos à 200 g (Hutson, 1989). Após a centrifugação, 

o sobrenadante foi desprezado. O precipitado foi ressuspendido em 2 ml de salina 

heparinizada (heparina 0,1/100 ml de salina). Amostras de lavado bronco-alveolar 

foram usadas para dosagem de citocinas IL-1 e TNF-α. 

4.2.12. Determinação e dosagem de citocinas (IL-1 e  TNFα) 

 A detecção de IL-1 e TNFα foi determinada por ELISA, como descrito por 

(CUNHA et al. 1993). Placas para ELISA de 96 poços foram incubadas por 12h a 

4°C com anticorpo anti-IL-1 e anti-TNFα (2 µg/mL). Após bloqueio das placas, as 

amostras e a curva padrão foram adicionadas em duplicata em várias diluições e 

incubadas por 24h a 4ºC. As placas foram então lavadas três vezes com solução 

tampão e incubadas com anticorpo monoclonal biotinilado anti-IL-1 e anti-TNFα 
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diluidos (1:1000 com o tampão de ensaio com BSA 1%). Após o período de 

incubação, à temperatura ambiente por 1h, as placas foram lavadas e 50µL do 

complexo HRP-avidina diluÍdo 1:5000 foram adicionados. O reagente de cor 0-

fenilenodiamina (OPD, 50µL) foi adicionado 15 minutos depois, e as placas foram 

incubadas no escuro, à 37ºC por 15 minutos. A reação enzimática foi parada com 

H2SO4 e a absorbância medida a 490nm. O resultado foi expresso em pg/mL/mg 

proteína. 

4.2.13. Avaliação da expressão gênica 

 4.2.13.1. Isolamento do RNA Total 

 Os animais foram anestesiados com pentobarbital (50 mg/kg) e fragmentos do 

tecido do parênquima foram retirados e imediatamente levados ao congelamento em 

nitrogênio líquido. As amostras foram então mantidas em freezer - 80oC até o 

momento da extração de ácido ribonucleico (RNA). RNA total foi isolado de cada 

amostra utilizando o Mini Kit RNeasy (Qiagen, EUA), de acordo com as instruções 

do fabricante. 

 Resumidamente, as amostras foram homogeneizadas com Trizol (reagente 

de lise Qiazol, Qiagen), utilizando um disruptor de células composto por uma 

ferramenta de velocidade própria (Dremel 300-N/10, México) e uma haste metálica 

rotativa. Após o rompimento do tecido e a liberação do RNA para o meio, a solução 

foi centrifugada a 20.000g durante 5 minutos. e então, 200µL de 1-bromo, 3-cloro-

propano (BCP - Fluka, EUA) foi adicionado ao sobrenadante.  

 Após a homogeneização e centrifugação (15,000 g, 15min, 4o C), o conteúdo 

foi separado em 3 fases e o RNA impuro estava localizado na fase límpida superior. 

O passo seguinte foi de transferência do RNA impuro para uma coluna de rotação, 

que objetivou a remoção de impurezas, por lavagens consecutivas com álcool 70% 

(v/v) e soluções tampão RW1 e RPE. A eluição do ácido nucléico de alta pureza 

ocorreu em água livre de RNase. O RNA obtido foi quantificado com Nanodrop 

(Thermo Fisher Scientific, EUA) para fins da verificação da qualidade do RNA 

extraído, para a determinação da quantidade de RNA necessária para a construção 

do DNA complementar (cDNA). 
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 4.2.13.2. Síntese de cDNA  

 A síntese de cDNA foi realizada de acordo com o iScript™ cDNA Synthesis 

Kit (Bio-Rad, EUA). O volume final de cada reação era de 20 µL, no qual 4 µL era do 

reagente 5x iScript Reaction Mix (solução constituída de oligonucleotídeos e primers 

aleatórios), 1 µL da enzima transcriptase reversa. O volume de RNA dependia da 

concentração inicial extraída, e volume de água livre de RNase para completar 20 

µL. O protocolo da reação foi 25º C por 5 minutos, 42º C por 30 minutos., 85º C por 

5 minutos. O cDNA foi armazenado em freezer a -20º C até sua posterior utilização 

no PCR quantitativo em tempo real. 

 4.2.13.3. PCR quantitativo em tempo real (qPCR) 

 A transcrição dos genes de TRPC1, TRPC4, TRPC5 e TRPC6 foi avaliada 

utilizando o  iQ5 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, EUA).  O gene de 

referência utilizado foi o YWHAZ. As reações de qPCR foram realizadas contendo 

10 µL iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad) (tampão padrão para a amplificação com 

os seguintes reagentes: DNA-polimerase, dNTPs, e tampão de solução salina em 

concentrações ótimas para PCR em tempo real), 2 µL de cada primer  (tabela 1) 

senso e anti-senso (0,2 µM) e 1 µL de cDNA das amostras e água livre de nuclease 

para um volume final de 20 µL. 

Para assegurar a especificidade das amplificações, foi realizada após cada 

reação, uma curva de fusão, no qual a temperatura da reação foi aumentada, a cada 

15 s, em 0,5 °C, começando a partir da temperatura de anelamento dos primers e 

terminando a 95 °C (71 ciclos). Durante todo o processo de construção da curva, as 

alterações na fluorescência foram medidas, e os dados foram obtidos com o 

software do sistema óptico  iQ5 (versão 2,0; Bio-Rad) e foram baseados nos valores 

do ciclo de limiar, em que a fluorescência observada é de 10 vezes maior do que a 

fluorescência basal para cada ensaio de qPCR. Os resultados foram apresentados 

sob a forma de expressão relativa e comparados grupo a grupo. 
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Tabela 1: Sequência dos primers incluindo gene de referência 

Proteína Primer Sequencia 

TRPC1 
Senso CTTGGCAACTTTTGCCCTCA 

Anti-senso AAAGGCGAAAAGCCCTTCTG 

TRPC4 
Senso CCAATGTCAAAGCCCAGCAT 

Anti-senso CTGCGTGGTCGGCAATTAGT 

TRPC5 
Senso CAACAATTGCTGGCCACCTT 

Anti-senso GGATGCTGTGTGGCAGATGA 

TRPC6 
Senso TCTGAAGTGAAGTCGGTGGTCA 

Anti-senso CCGCATCATCCTCAATTTCC 

YWHAZ 
Senso GCTACTTGGCTGAGGTTGCT 

Anti-senso TGCTGTGACTGGTCCACAAT 

  

  Os valores do ciclo quantitativo (Cq ou Ct) para os genes testados 

foram exportados para o Microsoft Excel (Microsoft, Estados Unidos) e os níveis 

relativos de RNAm foram calculados de acordo com a metodologia 2-∆∆CT como 

descrito por Livak e Schmittgen (2001). 

4.2.14. Análise Estatística 

 A comparação estatística entre as médias foi realizada através de teste "t" de 

Student não pareado, e quando necessário foi utilizado análise de variância 

(ANOVA) 1-way ou 2-way (três ou mais grupos). Quando a ANOVA foi significativa, 

foi seguido pelo teste de comparação múltipla de Holm-Sidak. Os softwares Sigma 

Plot e Prism Graph Pad v. 5.0 foram utilizados para aplicação dos testes estatísticos. 

Os resultados foram expressos sob a forma de média ± erro padrão da média 
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(EPM). As CE50 obtidas eram comparadas através da média geométrica dos 

experimentos individuais para um intervalo de confiança (I.C.) de 95%. Valores de 

CE50 foram comparados pelo teste de Mann-Whitney. Probabilidades iguais ou 

inferiores a 5% (p<0.05) foram aceitas como indicativas de diferença significativa 

entre os grupos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Efeito relaxante do extrato padronizado de Justicia pectoralis (EPJP) na 

resposta contrátil sustentada induzida por acetilco lina em traqueia isolada de 

rato 

 Preparações traqueais foram inicialmente contraídas com acetilcolina (3x10-4 

M). Após o estabelecimento de um platô, CCE foram obtidas pela adição de 

concentrações crescentes do EPJP. As concentrações cumulativas foram 

correspondentes a 10-9 – 3x10-4 M de cumarina de acordo com a concentração do 

composto no extrato padronizado. A resposta relaxante máxima foi obtida com a 

concentração de extrato equivalente a 300 µM de cumarina, sendo essa 

concentração adotada em experimentos de contratilidade subsequentes. Naqueles 

tecidos em que apenas salina foi adicionada, ao invés de EPJP, não foi detectado 

relaxamento da preparação (Figura 13). 
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Figura 13:  Curva concentração-efeito para o extrato padronizad o de Justicia 
pectoralis (EPJP) na resposta contrátil sustentada induzida p or acetilcolina em 
traqueias isoladas de ratos.  A resposta contrátil foi obtida após adição de 
acetilcolina (3x10-4M). No platô da contração, foram adicionadas cumulativamente 
concentrações do extrato padronizado de Justicia pectoralis (EPJP) (10-9 – 3x10-4 M 
de cumarina) ou salina (em volumes equivalentes). A resposta é expressa em % de 
inibição da resposta contrátil. Os dados são média ± E.P.M. O número de 
experimentos está indicado entre parênteses. * p<0,05. 
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5.2. Caracterização da hiper-reatividade a KCl e ac etilcolina em anéis de 

traqueia de ratos sujeitos a desafio antigênico com  OVA: efeito inibitório in 

vitro do extrato padronizado de J. pectoralis adicionado diretamente ao meio 

de perfusão 

 A Figura 14 (painéis a e c) mostram curvas concentração efeito para KCl e 

acetilcolina obtidas em anéis de traqueia isolada de ratos submetidos a desafio com 

salina ou OVA. Os tecidos traqueais foram obtidos 12 horas após o desafio com 

salina ou OVA. A adição cumulativa de KCl (10-3 a 10-1 M) ou acetilcolina (10-8 a 3 x 

10-4 M) produziu contração, cujo perfil foi dependente de concentração (p < 0,001, 

ANOVA). A força máxima foi produzida com a maior concentração usada para 

ambos os agentes contráteis (100 mM KCl e 3 x 10-4 M ACh). Os valores de força 

máxima em resposta a KCl foram 0,34 ± 0,08 g no grupo desafiado com salina e 

0,54 ± 0,06 g no grupo desafiado com OVA, valores significativamente diferentes 

quando comparados entre si (p < 0,05, two way ANOVA) (Tabela 2). Os valores de 

força máxima em resposta a acetilcolina foram correspondentes a 0,56 ± 0,08 g no 

grupo desafiado com salina e 0,89 ± 0,12 g no grupo desafiado com OVA, também 

diferentes entre si após análise estatística (p < 0,05, two way ANOVA). Os valores 

de CE50 não foram significativamente diferentes em tecidos obtidos de animais 

desafiados com salina, em relação aos tecidos desafiados com OVA (p > 0,05) 

(Tabela 3). 

 Os experimentos realizados com tecidos isolados mantidos in vitro em 

presença de EPJP (1,1 mg/mL; painéis b e d) mostram que as curvas concentração-

efeito, em resposta a concentrações crescentes de KCl e acetilcolina, seguiram perfil 

dependente de concentração (p < 0,001, ANOVA). Entretanto, não foram 

evidenciadas diferenças significativas nas respostas máximas em resposta a 100 

mM KCl e 3 x 10-4 M ACh, quando comparados tecidos de animais desafiados com 

salina ou com OVA. Em tecidos contraídos com KCl, os valores de resposta máxima 

foram 0,31 ± 0,04 g nos tecidos de animais tratados com salina e 0,37± 0,05 g em 

tecidos de animais desafiados com OVA, os quais não apresentaram diferença 

significativa quando comparados entre si (p > 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 2). Os 

tecidos contraídos com acetilcolina mostraram valores máximos de contração de 

0,57± 0,06 g para aqueles desafiados com salina e 0,68 ± 0,03 g para os tecidos 
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desafiados com OVA (p > 0,05 two-way ANOVA) (Tabela 3). Nota-se ainda, que não 

ocorreu alteração significativa na comparação entre os valores de CE50. 
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Figura 14: Efeito inibitório do extrato padronizado  de Justicia pectoralis (EPJP) 
na resposta contrátil de traqueias isoladas de rato s a KCl e acetilcolina após 
desafio antigênico com OVA.  A resposta contrátil foi obtida através da adição 
cumulativa de KCl (10-3 - 10-1 M) (painéis a e b) ou ACh (10-8 – 3 x 10-4 M) (c e d). Os 
experimentos foram realizados com tecidos mantidos na ausência (painéis a e c) ou 
na presença de EPJP (1,1 mg/mL) no meio de perfusão. Os dados são média ± 
E.P.M. e o número de experimentos está indicado entre parênteses. * p<0,05, 
comparado aos mesmos valores com salina, two-way ANOVA. 
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Tabela 2: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito ao 
KCl na presença de Extrato Padronizado de Justicia pectoralis (EPJP), 
realizadas com traqueias isoladas de ratos sensibil izados (Salina) e desafiados 
com OVA  (OVA). 

GRUPO 
CE50 x 10-2 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina ♣ 
4,96 

(4,50 – 5,46) 

0,34 

(0,08) 
12 

OVA θ 
4,38 

(3,80 – 5,06) 

0,54 * 

(0,06) 
12 

Salina+EPJP ♣ 
3,17 

(1,51 – 6,63) 

0,31  

(0,04) 
8 

OVA+EPJP θ 
4,48 

(3,70 – 6,33) 

0,37 

(0,05) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

* p<0,05 em relação grupo Salina.  Teste “t” de Student para amostras não pareadas. 

♦ Número de experimentos. 
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Tabela 3: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito a 
ACh na presença de EPJP, realizadas com traqueias i soladas de ratos 
sensibilizados (Salina) e desafiados com OVA (OVA).  

GRUPO 
CE50 x 10-5 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina ♣ 
5,60 

(3,81 – 8,24) 

0,56  

(0,08) 
12 

OVA θ 
2,50 

(2,05 – 3,05) 

0,89 *  

(0,12) 
12 

Salina+EPJP ♣ 
2,36 

(0,58 – 9,56) 

0,57  

(0,06) 
8 

OVA+EPJP θ 
5,19 

(2,45 – 11,00) 

0,68 

(0,03) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

* p<0,05 em relação grupo Salina.  Teste “t” de Student para amostras não pareadas. 

♦ Número de experimentos. 
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5.3. Efeito in vitro da cumarina na contração induzida por KCl ou aceti lcolina 

em traqueias isoladas de ratos sensibilizados e des afiados com salina ou OVA 

 A Figura 15 mostra curvas concentração efeito para KCl e acetilcolina, obtidas 

em anéis de traqueia isolada de ratos, submetidos a desafio com salina ou OVA. Os 

tecidos traqueais foram obtidos, 12 horas após o desafio, com salina ou OVA. Todas 

as curvas concentração efeito foram obtidas na presença de cumarina, que foi 

adicionada diretamente à cuba de perfusão na concentração de 300 µM (de acordo 

com a máxima concentração usada para os experimentos in vitro com o EPJP). 

 A adição cumulativa de KCl (10-3 a 10-1 M) ou acetilcolina (10-8 a 3 x 10-4 M) 

produziu contração, cujo perfil foi dependente de concentração (p < 0,001, ANOVA). 

A força máxima foi produzida com a maior concentração usada para ambos os 

agentes contráteis (100 mM KCl e 3 x 10-4 M ACh). Os valores de força máxima em 

resposta a KCl foram 0,34 ± 0,04 g no grupo desafiado com salina e 0,27 ± 0,05 g no 

grupo desafiado com OVA, valores sem diferença significativa quando comparados 

entre si (p > 0,05, two way ANOVA) (Tabela 4). Os valores de força máxima em 

resposta a acetilcolina foram correspondentes 0,58 ± 0,08 g no grupo desafiado com 

salina e 0,63 ± 0,08 g no grupo desafiado com OVA, os quais não foram diferentes 

quando comparados entre si (p > 0,05, two way ANOVA). Nota-se, entretanto que na 

presença de cumarina, os valores de contração, para concentrações intermediárias 

de KCl ou acetilcolina, foram significativamente menores, em tecidos de animais 

desafiados com OVA, do que naqueles desafiados com salina (p < 0,05, two-way 

ANOVA) (Tabela 5). Fato confirmado com o aumento significativo dos valores de 

CE50 entre esses dois grupos (p < 0,05, teste de Mann-Whitney). 
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Figura 15: Efeito da cumarina nas curvas concentraç ão efeito de traqueias 
isoladas de ratos estimuladas com KCl e acetilcolin a após desafio com salina 
ou OVA.  A resposta contrátil foi obtida através da adição cumulativa de KCl (10-3 - 
10-1 M) (painel a) ou ACh (10-8 – 3 x 10-4 M) (painel b). Os experimentos foram 
realizados em tecidos de animais desafiados com salina ou OVA mantidos na 
ausência ou na presença de cumarina que foi adicionada diretamente à cuba de 
perfusão em solução de 300 µM. Os dados são média ± E.P.M. e o número de 
experimentos está indicado entre parênteses. * p<0,05, comparado aos mesmos 
valores com salina, two-way ANOVA. 
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Tabela 4: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito ao 
KCl na presença de Cumarina, realizadas com traquei as isoladas de ratos 
sensibilizados (Salina+cumarina) e desafiados com O VA (OVA+cumarina). 

GRUPO 
CE50 x 10-2 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina+Cumarina ♣ 
2,35 

(0,96 – 5,76) 

0,34  

(0,04) 
8 

OVA+Cumarina θ 
5,59 

(4,99 – 6,27) 

0,27  

(0,05) 
7 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

♦ Número de experimentos. 
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Tabela 5: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito a 
ACh na presença de Cumarina, realizadas com traquei as isoladas de ratos 
sensibilizados (Salina+cumarina) e desafiados com O VA (OVA+cumarina). 

GRUPO 
CE50 x 10-4 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina+Cumarina ♣ 
0,87 

(0,69 – 1,08) 

0,58  

(0,08) 
8 

OVA+Cumarina θ 
5,41* 

(2,74 – 10,70) 

0,63 

(0,08) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

* p<0,05 em relação grupo Salina+cumarina.  Teste de Mann-Witney. 

♦ Número de experimentos. 
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5.4. Caracterização da hiper-reatividade ao CaCl 2 em traqueia de rato desafiada 

com OVA mantida na presença de KCl ou acetilcolina:  efeito inibitório in vitro 

do extrato padronizado de J. pectoralis adicionado diretamente ao meio de 

perfusão 

 A Figura 16 mostra que preparações de traqueia de rato sensibilizados 

sujeitos a desafio com salina ou OVA, inicialmente mantidas em meio sem Ca2+, 

contendo EGTA (10-5 M) e indometacina (10-5 M), foram estimuladas a contrair.  

Após 5 min em meio sem Ca2+, um grupo de tecidos foi estimulado com 60 mM KCl 

na presença de atropina (10-6 M) (painéis a e b), enquanto que outro grupo de 

tecidos foi estimulado com 10-4 M acetilcolina na presença de nifedipina (10-6 M) 

(painéis c e d). Após estabilização da linha de base do traçado experimental (dados 

não mostrados), concentrações crescentes de CaCl2 (10-7 a 10-2 M) foram 

adicionadas na ausência (painéis a e c) ou na presença (painéis b e d) de EPJP (1,1 

mg/mL). 

 A adição cumulativa de CaCl2 produziu curvas concentração-efeito com perfil 

dependente de concentração em todos os tecidos (p < 0,001, ANOVA). Força 

máxima foi observada na concentração de 10-2 M Ca2+ em todos os grupos. 

Entretanto, é possível observar nos painéis a e c que a magnitude da resposta 

contrátil obtida para as concentrações mais altas de Ca2+ foi significativamente maior 

nos tecidos de animais desafiados com OVA, do que aquela registrada em 

preparações desafiadas com salina (p < 0,05, two-way ANOVA) (vide também 

Tabelas 6 e 7). Na presença de EPJP, as contrações causadas pela adição de 

CaCl2, também apresentaram magnitude significativamente maior nas preparações 

desafiadas com OVA, mas o efeito foi significativo, apenas nas concentrações de 3 x 

10-2 e 10-2 M de Ca2+ (p < 0,05, two-way ANOVA). De acordo com as Tabela 6 e 7, 

os valores de CE50 não foram significativamente diferentes em tecidos obtidos de 

animais desafiados com salina em relação aos tecidos desafiados com OVA (p > 

0,05). 
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Figura 16: Efeito inibitório do extrato padronizado  de Justicia pectoralis (EPJP) 
na resposta contrátil induzida por CaCl 2 em traqueias isoladas de ratos 
desafiados a salina ou OVA. Os anéis de traqueia foram inicialmente mantidos em 
meio zero Ca2+ contendo EGTA (10-5 M) e indometacina (10-5 M), sendo 
posteriormente estimulados com KCl (na presença de 10-6M atropina; painéis a e b) 
ou acetilcolina (na presença de 10-6 M nifedipina; painéis c e d). Após estabilização 
da linha de base, foi adicionado CaCl2 (10-7 - 10-2 M) na ausência (painéis a e c) ou 
na presença de EPJP (1,1 mg/mL). Os dados são média ± E.P.M e o número de 
experimentos está indicado entre parênteses. *p<0,05 comparado aos mesmos 
valores com salina, two-way ANOVA. 
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Tabela 6: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito ao 
CaCl2 que teve sua entrada induzida pelo KCl na presença  de EPJP, realizadas 
com traqueias isoladas de ratos sensibilizados (Sal ina+EPJP) e desafiados 
com OVA (OVA+EPJP). 

GRUPO 
CE50 x 10-4 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina ♣ 
2,06 

(1,25 – 3,38) 

0,57  

(0,04) 
12 

OVA θ 
1,44 

(0,88 – 2,37) 

1,03 *  

(0,08) 
12 

Salina+EPJP ♣ 
6,30 

(3,72 – 10,70) 

0,48  

(0,04) 
8 

OVA+EPJP θ 
9,64 

(5,67 – 16,40) 

0,65 $  

(0,06) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

* p<0,05 em relação grupo Salina.  Teste “t” de Student para amostras não pareadas. 

$ p<0,05 em relação grupo Salina+EPJP.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas.  

♦ Número de experimentos. 
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Tabela 7: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito ao 
CaCl2 que teve sua entrada induzida pela ACh na presença  de EPJP, realizadas 
com traqueias isoladas de ratos sensibilizados (Sal ina+EPJP) e desafiados 
com OVA (OVA+EPJP). 

GRUPO 
CE50 x 10-3 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina ♣ 
1,46 

(0,64 – 3,36) 

0,23  

(0,04) 
12 

OVA θ 
0,43 

(0,17 – 1,09) 

0,50 * 

(0,05) 
12 

Salina+EPJP ♣ 
0,48 

(0,18 – 1,30) 

0,18  

(0,03) 
8 

OVA+EPJP θ 
1,23 

(0,75 – 2,00) 

0,47 $  

(0,05) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

* p<0,05 em relação grupo Salina.  Teste “t” de Student para amostras não pareadas. 

$ p<0,05 em relação grupo Salina+EPJP.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas.  

♦ Número de experimentos. 
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5.5. Efeito in vitro da cumarina na resposta contrátil induzida por CaC l2 em 

traqueia de rato desafiada com salina ou OVA mantid a na presença de KCl ou 

acetilcolina 

 A Figura 17 mostra que preparações de traqueia de rato sensibilizados 

sujeitos a desafio com salina ou OVA, inicialmente mantidas em meio sem Ca2+ 

contendo EGTA (10-5 M) e indometacina (10-5 M), foram estimuladas a contrair.  

Após 5 min em meio sem Ca2+, um grupo de tecidos foi estimulado com 60 mM KCl 

na presença de atropina (10-6 M) (painel a), enquanto que outro grupo de tecidos foi 

estimulado com 10-4 M acetilcolina na presença de nifedipina (10-6 M) (painel b). 

Após estabilização da linha de base do traçado experimental (dados não 

mostrados), concentrações crescentes de CaCl2 (10-7 a 10-2 M) foram adicionadas e 

todas as curvas concentração efeito foram obtidas na presença de cumarina, que foi 

adicionada diretamente à cuba de perfusão, na concentração de 300 µM. 

 A adição cumulativa de CaCl2 produziu curvas concentração-efeito com perfil 

dependente de concentração (p < 0,001, ANOVA) e força máxima foi registrada na 

concentração de 10-2 M Ca2+ em todos os grupos. A magnitude da resposta contrátil 

obtida para as concentrações mais altas de Ca2+ foi significativamente maior nos 

tecidos de animais desafiados com OVA, do que aquela registrada em preparações 

desafiadas com salina (p < 0,05, two-way ANOVA) (vide também Tabelas 8 e 9). De 

acordo com as Tabelas 8 e 9, os valores de CE50 não foram significativamente 

diferentes em tecidos obtidos de animais desafiados com salina em relação aos 

tecidos desafiados com OVA (p > 0,05). 
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Figura 17: Efeito da cumarina na resposta contrátil  induzida por CaCl 2 em 
traqueias isoladas de ratos desafiados com salina o u OVA. Os anéis de traqueia 
foram inicialmente mantidos em meio zero Ca2+ contendo EGTA (10-5 M) e 
indometacina (10-5 M), sendo posteriormente estimulados com KCl (na presença de 
10-6M atropina; painel a) ou acetilcolina (na presença de 10-6 M nifedipina; painel b). 
Após estabilização da linha de base, foi adicionado CaCl2 (10-7 - 10-2 M) na presença 
de cumarina que foi adicionada diretamente à cuba de perfusão em solução de 300 
µM. Os dados são média ± E.P.M e o número de experimentos está indicado entre 
parênteses. *p<0,05 comparado aos mesmos valores com salina, two-way ANOVA. 
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Tabela 8: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito ao 
CaCl2 que teve sua entrada induzida pelo KCl na presença  de Cumarina, 
realizadas com traqueias isoladas de ratos sensibil izados (Salina+Cumarina) e 
desafiados com OVA (OVA+Cumarina). 

GRUPO 
CE50 x 10-3 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina+cumarina ♣ 
0,74 

(0,42 – 1,32) 

0,38  

(0,04) 
8 

OVA+cumarina θ 
0,94 

(0,54 – 1,62) 

0,61 *  

(0,05) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml. 

* p<0,05 em relação grupo Salina+Cumarina.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas.  

♦ Número de experimentos 
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Tabela 9: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentrações-efeito ao 
CaCl2 que teve sua entrada induzida pela ACh na presença  de Cumarina, 
realizadas com traqueias isoladas de ratos sensibil izados (Salina+Cumarina) e 
desafiados com OVA (OVA+Cumarina). 

GRUPO 
CE50 x 10-3 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina+cumarina ♣ 
0,23 

(0,12 – 0,43) 

0,15  

(0,03) 
8 

OVA+cumarina θ 
1,10 

(0,55 – 2,23) 

0,36 *  

(0,07) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3 (1mg/ml).  

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml 

* p<0,05 em relação grupo Salina+Cumarina.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas.  

♦ Número de experimentos 
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5.6. Reatividade a KCl e carbacol em anéis de traqu eia de ratos sujeitos a 

desafio com salina: efeito do extrato padronizado d e J. pectoralis administrado 

40 min antes do desafio ou 40 min antes do sacrifíc io 

 Para avaliar os efeitos do EPJP após administração in vivo, foram realizados 

experimentos com tecidos de animais tratados por gavagem com solução salina (1 

ml/kg) ou EPJP (380 mg/kg), 40 min antes do desafio  com inalação de solução 

salina (falso desafio), ou 40 min antes do sacrifício  do animal, cujos resultados são 

mostrados na Figura 18. Em todos os casos, o sacrifício do animal ocorreu 12 h 

após o desafio. Curvas concentração efeito foram obtidas pela adição cumulativa de 

KCl (10-3 a 10-1 M) ou carbacol (10-9 – 10-4 M). As contrações produzidas foram 

dependentes de concentração (p < 0,001, ANOVA). A força máxima foi produzida 

com a maior concentração usada para ambos os agentes contráteis (120 mM KCl e 

10-4 M CCh). 

 Os valores de força máxima em resposta a KCl foram 0,74 ± 0,08 g no grupo 

tratado por gavagem com salina e 0.86 ± 0,12 g no grupo tratado com EPJP, 40 min 

antes do falso desafio com salina (painel a). Os valores não apresentaram diferença 

significativa (p > 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 10). 

 Nos tecidos obtidos de animais tratados, 40 min antes do sacrifício (painel b), 

os valores de força máxima em resposta a KCl foram 1,27 ± 0,18 g no grupo que 

recebeu salina por gavagem e 0,78 ± 0,13 g no grupo que recebeu EPJP por 

gavagem. Os valores de efeito máximo foram significativamente menores nos 

tecidos de animais que receberam EPJP (p < 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 10).  

 Os valores de força máxima em resposta a carbacol foram 0,98 ± 0,13 g no 

grupo tratado por gavagem com salina e 1,12 ± 0,17 g no grupo tratado com EPJP 

40 min antes do desafio (painel c). Esses valores não apresentaram diferença 

significativa quando comparados entre si (p > 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 11). 

 Nos tecidos obtidos de animais tratadoscom EPJP, 40 min antes do sacrifício, 

os valores de força máxima em resposta ao carbacol foram 2,40 ± 0,30 g no grupo 

que recebeu salina por gavagem e 1,10 ± 0,16 g no grupo que recebeu EPJP por 

gavagem (painel d). Os valores de efeito máximo foram significativamente menores 

nos tecidos de animais que receberam EPJP (p < 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 

11). 
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Figura 18:  Tratamento in vivo com EPJP administrado por gavagem a ratos 

sensibilizados e desafiados com salina (falso desaf io): efeito na resposta 

contrátil induzida pelo KCl ou carbacol.  Os experimentos foram realizados com 

tecidos de animais tratados por gavagem com solução salina (1 ml/kg) ou EPJP (380 

mg/kg), 40 min antes do desafio  (AD), através da inalação de solução salina (falso 

desafio) ou 40 min antes do sacrifício  (AS) do animal. As curvas concentração-

efeito foram obtidas pela adição de KCl (10-120 mM; a e b) ou carbachol (CCh; 10-9 

– 10-4 M) (c e d). Os dados são média ± E.P.M. e o número de experimentos está 

indicado entre parênteses. * p<0,05 comparados aos respectivos valores em 

preparação de animal desafiado com salina submetido a gavagem com salina 

(Salina + Salina). 
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Tabela 10: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas  concentrações-efeito ao 
KCl, realizadas com traqueias isoladas de ratos sen silibizados e desafiados 
com salina, tratados in vivo com EPJP. 

GRUPO 
CE50 x 10-3 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina+Salina AD 
5,36 

(4,89 – 5,88) 

0,74  

(0,08) 
11 

Salina+EPJP AD ♣ 
5,17 

(4,57 – 5,84) 

0,86 

(0,12) 
9 

Salina+Salina AS 
5,01 

(4,08 – 6,15) 

1,27 

(0,18) 
6 

Salina+EPJP AS θ 
5,23 

(3,49 – 7,85) 

0,78 * 

(0,13) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de Salina, o 
tratamento in vivo com EPJP ocorreu 40 minutos antes do desafio. 

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de Salina o 
tratamento com EPJP ocorreu  in vivo 40 minutos antes do sacrifício. 

* p<0,05 em relação grupo Salina+Salina AS.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas. 

♦ Número de experimentos 
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Tabela 11: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas  concentrações-efeito ao 
CCh, realizadas com traqueias isoladas de ratos sen silibizados e desafiados 
com salina, tratados in vivo com EPJP. 

GRUPO 
CE50 x 10-7 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

Salina+Salina AD 
2,78 

(1,13 – 6,82) 

0,98  

(0,13) 
9 

Salina+EPJP AD ♣ 
2,73 

(0,77 – 9,64) 

1,12 

(0,17) 
9 

Salina+Salina AS 
3,55 

(1,66 – 7,61) 

2,40  

(0,30) 
6 

Salina+EPJP AS θ 
1,90 

(1,46 – 2,49) 

1,10 * 

(0,16) 
8 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de Salina, o 
tratamento in vivo com EPJP ocorreu 40 minutos antes do desafio. 

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de Salina o 
tratamento com EPJP ocorreu  in vivo 40 minutos antes do sacrifício. 

* p<0,05 em relação grupo Salina+Salina AS.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas. 

♦ Número de experimentos 
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5.7. Reatividade a KCl e carbacol em anéis de traqu eia de ratos sujeitos a 

desafio com OVA: efeito do extrato padronizado de J. pectoralis administrado 

40 min antes do desafio ou 40 min antes do sacrifíc io 

 Para avaliar os efeitos preventivos do EPJP após administração in vivo, foram 

realizados experimentos com tecidos de animais tratados por gavagem com solução 

salina (1 ml/kg) ou EPJP (380 mg/kg), 40 min antes do desafio  com inalação de 

OVA ou 40 min antes do sacrifício  do animal, cujos resultados são mostrados na 

Figura 19. Em todos os casos, o sacrifício do animal ocorreu 12 h após o desafio. 

Curvas concentração efeito foram obtidas pela adição cumulativa de KCl (10-3 a 10-1 

M) ou carbacol (10-9 – 10-4 M). As contrações produzidas foram dependentes de 

concentração (p < 0,001, ANOVA). A força máxima foi produzida com a maior 

concentração usada para ambos os agentes contráteis (120 mM KCl e 10-4 M CCh). 

 Os valores de força máxima em resposta a KCl foram 1,26 ± 0,08 g no grupo 

tratado por gavagem com salina e 0,81 ± 0,09 g no grupo tratado com EPJP, 40 min 

antes do desafio (painel a). Os valores obtidos nos tecidos de animais que tratados 

com EPJP foram significativamente menores que aqueles obtidos de tecidos 

tratados com solução salina (p < 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 12). 

 Nos tecidos obtidos de animais tratados com EPJP, 40 min antes do sacrifício 

(painel b), os valores de força máxima em resposta a KCl foram 1,63 ± 0,12 g no 

grupo que recebeu salina por gavagem e 1,32 ± 0,16 g no grupo que recebeu EPJP 

por gavagem. Os valores de efeito máximo não foram significativamente menores 

nos tecidos de animais que receberam EPJP (Tabela 12).  

 Os valores de força máxima em resposta a carbacol foram 2,03 ± 0,15 g no 

grupo tratado por gavagem com salina e 0,99 ± 0,08 g no grupo tratado com EPJP, 

40 min antes do desafio (painel c) (Tabela 13). Assim como nos resultados com KCl, 

os valores obtidos nos tecidos de animais que tratados com EPJP foram 

significativamente menores que aqueles obtidos de tecidos tratados com solução 

salina (p < 0,05, two-way ANOVA) (Tabela 13) 

 Nos tecidos obtidos de animais tratados, 40 min antes do sacrifício, os valores 

de força máxima em resposta ao carbacol foram 2,60 ± 0,24 g no grupo que recebeu 

salina por gavagem e 1,89 ± 0,31 g no grupo que recebeu EPJP por gavagem 
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(painel d). Os valores de efeito máximo não foram significativamente menores nos 

tecidos de animais que receberam EPJP (Tabela 13). 
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Figura 19: Tratamento in vivo com EPJP administrado por gavagem a ratos 
sensibilizados e desafiados com OVA: efeito prevent ivo na hiperreatividade 
contrátil ao KCl ou carbacol . Os experimentos foram realizados com tecidos de 
animais tratados por gavagem com solução salina (1 ml/kg) ou EPJP (380 mg/kg) 40 
min antes do desafio  (AD) através da inalação de OVA ou 40 min antes do 
sacrifício  (AS) do animal. As curvas concentração-efeito foram obtidas pela adição 
de KCl (10-120 mM; a e b) ou carbachol (CCh; 10-9 – 10-4 M) (c e d). Os dados são 
média ± E.P.M. e o número de experimentos está indicado entre parênteses. * 
p<0,05 comparados aos respectivos valores em preparação de animal desafiado 
com OVA submetido a gavagem com salina (OVA + Salina). 
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Tabela 12: CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas  concentrações-efeito ao 
KCl, realizadas com traqueias isoladas de ratos sen silibizados e desafiados 
com OVA, tratados in vivo com EPJP. 

GRUPO 
CE50 x 10-3 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

OVA +Salina AD 
6,42 

(4,70 – 8,75) 

1,26  

(0,08) 
4 

OVA+EPJP AD ♣ 
5,74 

(5,08 – 6,49) 

0,81 *  

(0,09) 
4 

OVA+Salina AS  
4,56 

(3,68 – 5,65) 

1,63 

(0,12) 
4 

OVA+EPJP AS θ 
6,20 

(5,23 – 7,36) 

1,32 

(0,16) 
4 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida. 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml, o tratamento in vivo com EPJP ocorreu 40 
minutos antes do desafio. 

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml % e tratados com EPJP in vivo 40 minutos antes 
do sacrifício. 

* p<0,05 em relação grupo OVA+Salina AD.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas.  

♦ Número de experimentos 
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Tabela 13:  CE50 e Resposta Máxima obtidas de curvas concentraç ões-efeito ao 
CCh, realizadas com traqueias isoladas de ratos sen silibizados e desafiados 
com OVA, tratados in vivo com EPJP.  

GRUPO 
CE50 x 10-7 M 

(I.C.) ϕ 

RESPOSTA 
MÁXIMA 

(E.P.M.) ♠ 

N ♦ 

OVA +Salina AD 
10,10 

(4,85 – 21,20) 

2,03  

(0,15) 
4 

OVA+EPJP AD ♣ 
2,36 

(1,27 – 4,40) 

0,99 * 

(0,08) 
4 

OVA+Salina AS  
3,56 

(1,46 – 8,69) 

2,60  

(0,24) 
4 

OVA+EPJP AS θ 
4,81 

(2,87 – 8,05) 

1,89 

(0,31) 
4 

ϕ Os valores representam a média geométrica das concentrações molares que 
produziram respostas iguais a 50% da resposta máxima, em experimentos 
individuais, com intervalo de confiança de 95%. 

♠ Média aritmética ± erro padrão da média das Respostas Máximas em gF de tensão 
desenvolvida 

♣ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml, o tratamento in vivo com EPJP ocorreu 40 
minutos antes do desafio. 

θ Animais injetados 14 dias antes dos experimentos com 0,66 ml (i.p.) de uma solução 
contendo OVA (1µg/ml) e Al(OH)3  (1mg/ml).  O desafio antigênico ocorreu 12 horas 
antes dos experimentos consistindo em duas inalações consecutivas de OVA nas 
concentrações de 1mg/ml e 5mg/ml % e tratados com EPJP in vivo 40 minutos antes 
do sacrifício. 

* p<0,05 em relação grupo OVA+Salina AD.  Teste “t” de Student para amostras não 
pareadas.  

♦ Número de experimentos 
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5.8. Efeitos in vitro do extrato padronizado de J. pectoralis sobre as contrações 

induzidas pelo influxo de Ca 2+ após a depleção dos estoques intracelulares de 

Ca2+ com CCh e tapsigargina 

 Para avaliar os efeitos do extrato padronizado de J. pectoralis sobre as 

contrações induzidas pelo influxo de Ca2+, após esgotamento dos estoques 

intracelulares de Ca2+, anéis traqueais de ratos sensibilizados sujeitos ao desafio 

com OVA ou soro fisiológico foram repetidamente estimulados a contrair com 1 µM 

carbacol. Essas contrações foram estimuladas durante, pelo menos, três vezes 

subsequentes, com anéis traqueais mantidas em meio zero Ca2+ na presença de 1 

uM tapsigargina, o que resultou em desaparecimento das contrações induzidas por 

carbacol. Com a remoção de carbacol do meio extracelular e a readmissão dos 

níveis normais de Ca2+ (2,5 mM) na solução fisiológica, uma contração foi 

observada, e este fenômeno foi realizado em preparações mantidas na ausência ou 

na presença do EPJP (1,1 mg/mL). A Figura 20 mostra que as contrações induzidas 

pela readmissão de Ca2+ foram significativamente maiores (P <0,05, Holm-Sidak 

teste) em anéis de traqueia de ratos desafiados com OVA (0,72 ± 0,06 g, n = 8), do 

que em tecidos desafiados com solução salina (0,43 ± 0,07 g, n = 8). A presença do 

EPJP no meio de perfusão reduziu significativamente (P <0,05, teste de Holm-

Sidak), a contração em anéis traqueais desafiados com OVA, para 0,42 ± 0,07 g (n = 

8) e para 0,22 ± 0,03 g (n = 8) em tecidos de animais desafiados com solução salina. 
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Figura 20:  Efeitos do extrato padronizado de J. pectoralis sobre as contrações 

induzidas pelo influxo de Ca 2+ após a depleção dos estoques de Ca 2+. Os 

tecidos foram mantidos em meio sem Ca2+ (com EGTA (10-5 M); nifedipina (10-6 M), 

atropina (10-6 M) e indometacina (10-5 M)) e repetidamente estimulados com CCh (1 

µM) na presença de tapsigargina (1 µM). Uma vez confirmada a depleção dos 

estoques de Ca2+ pela ausência de resposta contrátil induzida por CCh (dados não 

mostrados), CCh foi removido do meio fisiológico e contrações foram induzidas pela 

restauração dos níveis extracelulares de Ca2+ na ausência ou na presença do EPJP 

(1,1 mg/mL) em anéis traqueais obtidos a partir de animais desafiados com salina ou 

OVA. Os dados são média ± E.P.M. * P <0,05 em relação ao grupo salina; #p <0,05 

comparado com o grupo OVA (teste de Holm-Sidak). 
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5.9. Pré-tratamento com o extrato de J. pectoralis reduziu os níveis de IL-1 β e 

TNF-α no líquido broncoalveolar após o desafio com OVA 

 A Figura 21 mostra que os valores de IL-1β e TNF-α foram significativamente 

aumentados, após o desafio antigênico com OVA (521,3 ± 105,7 [n = 6] e 1998,7 ± 

541,8 [n = 10] pg/mL, respectivamente) em comparação com o lavado bronco-

alveolar obtido a partir de ratos desafiados com solução salina (76,2 ± 18,4 [n = 10] e 

166,6 ± 22,7 [n = 14] pg/mL, respectivamente (P <0,05, Holm-Sidak). Em ratos 

tratados por gavagem com o extrato de J. pectoralis (380 mg/kg), os níveis de IL-1β 

e TNF-α, no lavado bronco-alveolar de ratos desafiados com OVA, não diferiram 

significativamente em comparação com os respectivos valores adquiridos, após o 

desafio com solução salina (P> 0,05). 
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Figura 21: Efeitos do extrato padronizado de J. pectoralis sobre os níveis de 
citocinas inflamatórias no líquido broncoalveolar d e ratos desafiados com 
solução salina ou OVA.  Os ratos foram provocados com a inalação de solução 
salina ou de OVA. Os níveis de IL-1β (a) ou de TNF-α (b) foram monitorizados no 
líquido broncoalveolar de ratos submetidos a um tratamento por sonda de solução 
salina ou com o extracto de J. peitoral (JP; 380 mg / kg). Os dados são média ± 
SEM. * P <0,05 em relação grupo salina, Holm-Sidak. 
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5.10. Efeitos do extrato padronizado de J. pectoral is na expressão de genes 

TRPC em tecido de pulmão de ratos sensibilizados e desafiados com salina ou 

OVA 

 A expressão de genes relacionados com a subfamília TRPC foi investigada 

em amostras de tecido obtidas a partir de parênquima do pulmão de ratos 

sensibilizados e desafiados com salina ou OVA. A Figura 22 revela que todos os 

genes avaliados (TRPC1, TRPC4, TRPC5, e TRPC6) foram expressos em tecidos 

do pulmão. A expressão de um dado gene foi alterada de acordo com o desafio 

antigênico. Enquanto TRPC1 e TRPC6 mostrou uma expressão significativamente 

reduzida, após desafio com OVA, a expressão gênica de TRPC5 aumentou 

significativamente seus níveis de mRNA (P <0,05). A expressão de TRPC4 manteve-

se em valores não significativamente diferentes dos valores de animais desafiados 

com solução salina. O tratamento dos animais por gavagem com o extracto de J. 

pectoralis (380 mg/kg) suprimiu todas as alterações causadas pelo desafio com 

OVA. 
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Figura 22: Efeitos do extrato de J. pectoralis na expressão relativa de genes 
TRPC em tecido de pulmão de ratos sensibilizados e desafiados com salina ou 
OVA. A expressão do TRPC1, TRPC4, TRPC5, e os genes TRPC6 foi avaliada em 
amostras de tecido pulmonar obtidas a partir de ratos sujeitos a desafio com salina 
ou OVA e que foram tratados com salina ou com EPJP (380 mg/kg). Os gráficos são 
diagramas de caixa com a linha mediana. * P <0,05 em relação ao grupo solução 
salina (teste de Holm-Sidak). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo mostra que um extrato padronizado de J. pectoralis tem 

efeitos inibidores sobre músculo liso traqueal de ratos submetidos a desafio com 

OVA, em um modelo alergênico que reproduz muitas características de asma clínica, 

como a hiperreatividade brônquica (KUCHAREWICZ et al., 2008). O modelo de 

broncoprovocação antigênica empregado foi eficaz em induzir esta hiperreatividade, 

que pôde ser demonstrada com a presença de aumento da resposta contrátil 

máxima nas curvas concentração-efeito, quando comparado às curvas realizadas 

com tecidos traqueais isolados de animais apenas sensibilizados. Essa alteração de 

resposta ocorreu para os mediadores avaliados, acetilcolina, carbacol e potássio, 

sugerindo a participação de mais de um mecanismo envolvido na hiperreatividade, 

em conformidade com o demonstrado anteriormente por Moura et al., (2005). 

 Os experimentos realizados com a adição do extrato ao banho de perfusão 

revelam que J. pectoralis pode exercer efeitos diretos sobre a contratilidade dos 

anéis de traqueia. Entretanto, o fenótipo hiperresponsivo permaneceu observável em 

tecidos traqueais desafiados com OVA e mantidos na presença contínua do extrato 

de J. pectoralis, a hiperresponsividade foi evidente apenas em concentrações 

maiores de Ca2+ em preparações estimuladas com ACh ou KCl, achados que 

indicam ações antiespasmódico para o extrato. Cameron et al., (2015) relataram 

recentemente propriedades inibitórias de um extrato bruto de J. pectoralis na 

contratilidade traqueal em cobaia. Em tecidos isolados, o extrato de J. pectoralis 

reduziu a magnitude das contrações induzidas pela histamina. Apesar de não 

pudermos excluir a participação de outras substâncias presentes no extrato, parte 

dessas ações antiespasmódicas pode ser atribuível a cumarina, o principal 

constituinte do extrato de J. pectorlais. Efeitos miorrelaxantes e antiespasmódicos da 

cumarina e compostos relacionados no músculo liso das vias aéreas de ratos 

contraídas com agonistas colinérgicos ou KCl já foram relatados (LEAL et al., 2000;. 

PAVLOVIĆ et al., 2014;. SÁNCHEZ-RECILLAS et al., 2014). 

 Administrado por gavagem em ratos sensibilizados após provocação 

inalatória com solução salina ou OVA, o extrato de J. pectoralis diminuiu a 

capacidade de resposta contrátil exacerbada de traqueia de rato causada pelo 
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desafio com o antígenio sensibilizante. Os achados reforçam a noção de que o 

extrato de J. pectoralis possui potenciais propriedades anti-asmáticas. 

 Os efeitos inibidores do extrato de J. pectoralissobre as vias respiratórias de 

ratos, através da administração oral, são provavelmente devido às suas ações anti-

inflamatórias. A manutenção dos níveis de citocinas pró-inflamatórias no líquido 

broncoalveolar de ratos desafiados com OVA em valores que não diferem dos 

obtidos com os animais desafiados com solução salina suporta essa hipótese. 

Quantidades aumentadas de IL-1β e TNF-α no fluido do lavado bronco-alveolar 

estão envolvidas no desenvolvimento de hiperreatividade das vias aéreas por alterar 

a resposta contrátil das células do músculo liso das vias respiratórias a uma 

variedade de estímulos, como a ACh ou KCl (REYNOLDS et al., 2000; CHEN et al., 

2003; MAKWANA et al., 2012). A presente abordagem confirmou que os animais 

submetidos ao desafio com OVA tinham níveis mais elevados de IL-1β e TNF-α no 

líquido broncoalveolar, associados a presença de hiperreatividade traqueal sob 

estímulos a ACh, CCh ou KCl. Leal et al., (2000) relataram ações anti-inflamatórias 

para o extrato de J. pectoralis contra edema de pata induzido por carragenina, mas 

ao nosso conhecimento, não há, até agora, nenhum estudo testando o extrato de J. 

pectoralis sobre o sistema respiratório sob condições inflamatórias. 

 O recrutamento de citocinas inflamatórias como a IL-1β e TNF-α aumenta 

ainda mais a contração nas células do músculo liso das vias respiratórias por facilitar 

múltiplas vias de sinalização do Ca2+, que podem ser mediados por receptores 

muscarínicos acoplados à proteína G ou por um dos estímulos não dependentes de 

receptores como KCl (CHEN et al., 2003; PELAIA et al., 2008). Experimentos em 

meio sem Ca2+ foram realizados com o objetivo de avaliar o perfil contrátil das 

preparações de traqueias estimuladas para induzir influxo de Ca2+ operado por 

receptores ou por canais de Ca2+ operados por voltagem. Ativado por ACh, 

receptores muscarínicos induzem influxo de Ca2+ extracelular através da membrana 

plasmática da célula, principalmente, por vias operadas por receptores (BOLTON, 

1979). Em contraste, a via para a entrada de Ca2+ em células do músculo liso das 

vias respiratórias provocada pelo KCl  melhor documentada é através de canais de 

Ca2+ operado por voltagem sensíveis a diidropiridina (TSIEN et al., 1991). Nós já 

mostramos que o desafio antigênico com OVA aumenta a resposta contrátil em 

traquéia isolada de ratos alérgicos por um suposto maior envolvimento de canal 
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iônico de Ca2+ (MOURA et al., 2005). No presente estudo, o comportamento 

hiperresponsivo de anéis traqueais desafiados com OVA é compatível com um 

aumento do influxo de Ca2+ por vias operadas por receptor ou operadas por 

voltagem, ambas supostamente inibidas pelo extrato de J. pectoralis e cumarina, o 

que claramente deslocou para a direita a curva de concentração-efeito induzida ao 

Ca2+ em preparações desafiadas com OVA mantidas na presença de ACh ou de 

KCl, respectivamente. 

 Neste estudo, as contrações induzidas por influxo de Ca2+ através da 

membrana plasmática mediada por canais de Ca2+ operados por estoque foram 

avaliados em preparações tratadas com tapsigargina, um inibidor da Ca2+ -ATPase 

localizada no retículo sarco/endoplasmático (LYTTON et al., 1991). Em anéis 

traqueais mantidos em meio extracelular sem Ca2+, estímulos colinérgicos repetidos 

depletam os estoques internos de Ca2+, um fenômeno confirmado por um declínio 

gradual na magnitude das contrações traqueais. Após a remoção do estímulo 

colinérgico do meio extracelular, a adição de Ca2+ à solução nutritiva causou uma 

contração compatível com um aumento esperado no Ca2+ citosólico por vias 

operadas por estoque (SWEENEY et al., 2002). Maiores contrações em resposta a 

restauração do Ca2+ extracelular em tecidos desafiados com OVA sugerem um papel 

para a entrada de Ca2+ capacitivo no desenvolvimento do fenótipo hiperreativo das 

vias aéreas (SPINELLI et al., 2012). Destaca-se o efeito inibitório induzido pelo 

extrato de J. pectoralis, que diminuiu significativamente a contração induzida por 

Ca2+ em anéis traqueais  desafiados com salina ou OVA em comparação com os 

respectivos controles. 

 A expressão gênica de proteínas pertencentes à família de receptor de 

potencial transitório canônico (TRPC) foi sensível ao desafio antigénico nos tecidos 

pulmonares. Enquanto a expressão do gene das proteínas da subfamília de TRPC1 

e TRPC6 diminuiram, TRPC5 aumentou e TRPC4 foi refratária ao desafio 

antigênico. O aumento da expressão do gene de TRPC1 foi relatado em traqueia de 

ratos desafiados (SOUSA et al., 2011) e proliferação de células das vias aéreas do 

músculo liso. No entanto, a diminuição da expressão de TRPC1 diminuiu o influxo de 

Ca2+ por depleção de estoques e a hiperresponsividade das vias aéreas induzida na 

presença de mediadores inflamatórios (SWEENEY et al., 2002). Em camundongos 

desafiados com OVA, a diminuição na expressão de TRPC6 resultou em aumento 
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da contratilidade induzida por agonista de anéis traqueais (SEL et al., 2008), além do 

que, esses achados são consistentes com Soboloff et al. (2005), no qual diz que 

uma redução de expressão de TRPC6 poderia levar a uma despolarização suficiente 

para ativar canais de cálcio tipo L, resultados em conformidade com os presentes 

resultados obtidos com vias aéreas de ratos. A expressão de TRPC4 foi inalterada 

pela provocação com o antigénio, que argumenta contra a implicação desta proteína 

no fenótipo de hiperresponsividade em tecidos pulmonares. Em contraste, o 

aumento na expressão do gene de TRPC5 foi perceptível após o desafio com 

antígeno, as descobertas que conferem a essa proteína um papel em potencial na 

hiperreatividade provocada pelo presente modelo experimental de asma. 

 É notório que o tratamento de animais desafiados com solução salina com o 

extrato de J. pectoralis não alterou a expressão de genes de todas as proteínas 

TRPC avaliadas neste estudo. No entanto, em tecidos pulmonares de animais 

desafiados com OVA não apresentaram diferenças significativas na expressão de 

genes em comparação com os tecidos tratados com solução salina, sugerindo que a 

regulação da expressão da proteína TRPC pode ser um alvo das propriedades 

antiasmáticas do extrato de J. pectoralis. Nossa hipótese é que tais medidas podem 

ser derivadas de suas habilidades no embotamento do aumento dos níveis de 

citocinas inflamatórias nas vias aéreas. 

 Em conclusão, o presente estudo demonstrou que o extrato de J. pectoralis 

possui propriedades farmacológicas potenciais para ser útil em condições 

fisiopatológicas envolvidas com o desenvolvimento do fenótipo de hiperreatividade 

da asma. É provável que os seus efeitos benéficos são devidos aos seus efeitos 

anti-inflamatórios. Além disso, o extrato de J. pectoralis parece possuir atividade 

miorrelaxante, com provável envolvimento de seu principal constituinte, a cumarina. 

Parte dessas ações podem ser decorrentes da interferência do extrato de J. 

pectoralis em mecanismos contráteis que recrutam influxo de Ca2+ do meio 

extracelular. 
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7. CONCLUSÕES 

 

EPJP tem efeito relaxante direto na musculatura lisa das vias aéreas de ratos; 

 

O EPJP reduziu a hiperreatividade traqueal para as contrações induzidas por 

acetilcolina, carbacol e potássio; 

 

O efeito em reduzir a hiperreatividade traqueal é observado tanto in vitro, mas 

principalmente quando EPJP é administrado in vivo; 

 

A cumarina está provavelmente envolvida na redução na hiperreatividade traqueal 

causada pelo EPJP; 

 

EPJP parece ser capaz de interferir com a mobilização do cálcio intracellular como 

um dos mecanismos envolvidos na inibição da hiperreatividade traqueal; 

  

EPJP impede as alterações na expressão gênica de proteínas de canais transitórios 

do tipo TRPC (1, 5 e 6) causada pelo desafio antigênico; 

 

A diminuição dos níveis de citocinas (IL-1 e TNF-α) demonstra que EPJP exerce 

efeito antiinflamatório nas vias aéreas.  
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Abstract 

Objective Justicia pectoralis is a plant useful for the treatment of respiratory diseases. Here 

we studied the antiasthmatic properties of a standardized extract of J. pectoralis (Jp). 

Methods   OVA-sensitized rats were actively challenged with saline or OVA to study airway 

hyperresponsiveness after oral treatment with saline or Jp. The ability of Jp to inhibit 

hyperreactivity was evaluated in isolated trachea mounted in isolated organ bath chamber. 

Key findings   Using KCl or carbachol as contractile agents, tracheal rings of OVA-

challenged rats contracted with higher magnitude than trachea of rats challenged with saline. 

Such hyperresponsive phenotype of OVA-challenged tissues decreased with Jp 

administration. In Ca+-free medium, Jp or its major constituent coumarin inhibited 

preferentially the contractions induced by Ca2+ addition in tissues of OVA-challenged rats 

stimulated with KCl or acetylcholine.  In tissues depleted of their internal Ca+ stores in the 

presence of thapsigargin, Jp inhibited the contraction induced by capacitative Ca2+ entry. By 

gavage, Jp abolished the increase caused by challenge with OVA on the levels of IL-1β and 

TNF-α in the bronchoalveolar fluid as well as impaired the changes in gene expression of 

canonical transient receptor proteins. 

Conclusions   Jp has antiasthmatic properties in an experimental model that reproduces 

tracheal hyperreactivity. 

 

Keywords : Biological Evaluation of Natural Products; Tissue and Cellular Pharmacology. 
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Introduction 

Justicia pectoralis Jacq. var. stenophylla Leonard (Acanthaceae) is an herb largely used in 

folk medicine of South and Central America to treat respiratory complaints. [1]  Named 

popularly as “chambá” in the Brazilian northeast, this species is useful as expectorant and is 

in the list of plants potentially useful for phytotherapy purposes accordingly to the Brazilian 

Health Surveillance Agency (Anvisa). [2]  A few studies reinforce the notion that J. pectoralis 

can be effective in the respiratory system [1,3] and a recent preliminary study revealed 

potential anti-asthmatic properties of an aqueous extract obtained from J. pectoralis by its 

ability to inhibit histamine-induced contraction on guinea-pig trachea. [4] 

In the city of Fortaleza, Brazil, pharmacists involved with a project named Farmácias Vivas 

(Living Pharmacies) maintain species of J. pectoralis in cultivated gardens under low-light 

conditions, in order to produce traditional remedies for respiratory diseases. [5] De Vries et al. 

[6] firstly revealed that extracts of J. pectoralis yielded after purification several coumarin 

compounds. From the local species of J. pectoralis cultivated in Fortaleza, Lino et al. [7] 

reported the occurrence of coumarin and 7-hydroxycoumarin (umbelliferone) as major 

constituents, besides small amounts of acetylated coumaric acid, acetylated melilotic acid 

and β-sitosterol. Coumarin and umbelliferone are candidate compounds to be involved in the 

principle active of the beneficial effects of this plant in folk medicine. 

Plants possessing coumarin as major constituents share antinociceptive, anti-inflammatory 

and bronchodilator properties. [1,8,9] Regarding pharmacological actions on the respiratory 

system, Lim et al. reported that the extract from roots of Angelica decursiva and its coumarin 

constituents possess inhibitory actions against airway inflammation. [10] In ovalbumin-

sensitized asthmatic mice treated with umbelliferone extracted from the aerial parts of Typha 

domingensis Pers., Vasconcelos et al. found reduced number of eosinophils in 

bronchoalveolar lavage fluids, and decreased mucus production and lung inflammation. [11] 
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Amburana cearensis (Allemão) A.C. Smith, a tree native from the Brazilian northeast rich in 

coumarin and amburoside A, has bronchodilator properties on airways. [12] Bronchodilator 

activity was also demonstrated to hydroalcoholic extract of J. pectoralis. [1] 

A variety of studies demonstrated potential efficacy of J. pectoralis on respiratory system and 

to the best of our knowledgment, this is the first pharmacological evidence of its effects using 

an experimental model of asthma. Thus, the present approach evaluated whether a 

standardized extract of this plant for coumarin and umbelliferone can prevent the 

hyperresponsive phenotype caused by the antigen challenge on sensitized animals. For this 

purpose, ovalbumin (OVA)-sensitized rats developed airway hyperresponsiveness induced 

by challenge with ovalbumin to evaluate the efficacy of the acute treatment with the 

standardized extract of J. pectoralis. Additionally, the direct effects of the standardized 

extract of J. pectoralis and coumarin were tested on rat tracheal rings and changes in gene 

expression of canonical transient receptor proteins (TRPC) were analysed in animals 

gavaged with saline or with the extract of J. pectoralis. 

Materials and Methods 

Botanical material 

Aerial parts of J. pectoralis were collected from cultivated specimens grown at the 

Phytotherapy Core (NUFITO) of the Pharmaceutical Care Center (NUASF), Fortaleza, Brazil. 

Dr. Edson P. Nunes, Department of Biology, confirmed the plant’s identity by means of a 

voucher specimen (number #16.079) deposited in the Herbarium Prisco Bezerra, Federal 

University of Ceará. The raw material was washed and dried in an air-forced oven (35 °C, 24 

h); afterwards, the plant drug was grinded, sieved and the moderately coarse fraction was 

collected for the extraction. 

Preparation of the extract of J. pectoralis 

Extract was prepared by maceration followed by percolation. The plant drug was macerated 

in 20% ethanol during 24 h. The extract was filtered and maintained in air-forced oven at 
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35°C to remove ethanol and concentrate the product (final ratio drug:extract 1:7,5, w/v). Solid 

residues corresponded to 3.8% (w:v) and the extract was maintained under refrigeration at 

4°C until the day of experiment. 
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Standardized extract 

The concentration of coumarin and umbelliferone in the hydroalcoholic extract of J. pectoralis 

was determined in triplicate by high performance liquid chromatography-photo diode array 

(HPLC-PDA, chromatographic system Alliance, Waters, USA). Chromatographic conditions 

for HPLC: C18 column (250 x 4.6 mm, 5 µm, CX-terra Waters), gradient elution (organic 

phase: ACN:MeOH:THF 5.8:2.2:2.0, v/v/v; buffer phase: phosphoric acid 0.45 % and 

triethylamine 0.24% in ultrapure water), flow 1.8 mL/min; detection at 323 nm. The extract 

was diluted 1:5 (v/v) in the organic phase, filtered (0.22 µm membrane) and analyzed. The 

presence of coumarin and umbelliferone in the extract of J. pectoralis was confirmed 

according to Venancio et al. [13] by comparing the retention time (Rt) of external standards (Rt 

umbelliferone = 4.8 min; Rt coumarin = 5.9 min; HPLC chromatograms are showed in Figure 

1). Content of the two markers was estimated through calibration curves ranging from 21.0 to 

359.4 µg/ml for coumarin and 2.7 to 36.8 µg/ml for umbelliferone. Finally, the content of 

coumarin and umbelliferone in the extract corresponded to 1.49 and 0.17 mg/ml, 

respectively. 

Animals 

Male Wistar rats (250 to 350 g) were obtained from the vivarium of the Department of 

Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Federal University of Ceará. The rats 

were housed under standard conditions in 12 h light/12 h dark cycles with free access to food 

and water. All animals were handled in accordance with the ethical principles of the Guide for 

the Care and Use of Laboratory Animals (National Academies Press, USA; 2011). Our 

institutional Ethics Committee approved the study as submitted by Dr. L.K. Leal (#068/07). 

Antigen sensitization 
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Rats were actively sensitized to antigen (ovalbumin; OVA; chicken egg albumin, grade II - 

Sigma, USA - diluted in 0.9% NaCl) by means of three intraperitoneal injections applied 

every other day. Each ovalbumin injection corresponded to 10 mg/kg. 

Administration of the standardized extract and antigen challenge 

Antigen challenge was performed 14 days after antigen sensitization. Rats were challenged 

with the sensitizing antigen (OVA) in the course of two subsequent periods of 15 min. In 

brief, rats were transferred to acrylic cages (20 x 30 x 21 cm) and OVA was nebulized in 

solutions of 1 mg/ml in the first 15 min period, followed by 5 mg/ml in the second period using 

an ultrasonic nebulizer (RespiraMax, NS Indústria de Aparelhos Médicos, Brazil). In a 

separate group, following the gavage with the standardized extract or with saline as 

appropriate, sensitized animals inhaled 0.9% NaCl in a single session of 30 min to simulate 

antigen challenge. Rats were euthanized 12 h later the antigen challenge with an 

intraperitoneal injection of sodium pentobarbital (50 mg/kg, i.p.). Forty min before euthanasia, 

rats received by gavage a single dose of the standardized extract (380 mg/kg) or saline (1 

ml/100 g body weight). After euthanasia, the trachea was immediately excised in order to 

evaluate smooth muscle contractility. After tracheal tissue removal, bronchoalveolar fluid was 

collected to cytokine level analysis. Fluid collection was performed by two subsequent 

flushes with 5 ml of warmed (37°C) saline introduced by means of a cannula into the 

remaining portion of trachea just above its bifurcation.  Analyses on samples of lung 

parenchyma evaluated gene expression of transient receptor potential cation channels, 

subfamily C (TRPC). 

Experiments with isolated trachea 

After surgical excision, the trachea was carefully cut in 3-4 rings that were individually 

transferred to organ bath containing 5 ml Krebs-Henseleit solution maintained at 36.5 °C 

under pH 7.4 and bubbling with 5% CO2 in O2. The initial tension applied to the trachea was 

1 g, which was adjusted every 15 min following a change of the Krebs-Henseleit solution. 
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Krebs-Henseleit solution was prepared with distilled water and had the following composition 

(in mM): NaCl 118.0, KCl 4.7, CaCl2 2.5, MgSO4 1.2, NaHCO3 25.0, KH2PO4 1.2 and glucose 

10.0. Isometric contractions were recorded using force transducers (MLT0201/RAD, AD 

Instruments, Australia) and changes in tension were recorded on a data acquisition system 

(Power Lab 8/30, ML870B60/C-V, AD Instruments). Tissue viability was tested by adding 60 

mM K+ while tracheal response was recorded. When two successive contractions of similar 

magnitude were observed, tracheal rings were stimulated with increasing concentrations of 

KCl (10 to 120 mM) or carbachol (CCh; 0.01 to 100 µM) to obtain concentration-effect 

relationships. 

To evaluate the direct effects of the standardized extract of J. pectoralis on contractility, 

tracheal rings of sensitized rats challenged with either saline or OVA were stimulated under 

Ca2+-free conditions with 60 mM KCl or acetylcholine (ACh; 100 µM). The stimulus was 

applied in the absence or in the presence of a single concentration of the standardized 

extract of J. pectoralis (1 mg/ml) or its main constituent coumarin (300 µM) and CaCl2 (0.01 

to 10 mM) was then added to the perfusion medium and the resulting concentration-effect 

curve was recorded. Such protocol was conducted to evaluate the inhibitory effects of the 

standardized extract of J. pectoralis or coumarin on contractions putatively induced by 

transmembrane Ca2+ influx. 

Analysis of TNF α and IL-1β levels in bronchoalveolar lavage fluid.  

Cytokine levels were determined in bronchoalveolar lavage fluid collected after rat 

euthanasia 12 h after challenge with antigen or saline. Bronchoalveolar lavage fluid was 

centrifuged at 400 × g (10 min) and supernatant stored at −70°C until the moment of assay. 

The measurement of TNFα and IL-1β concentrations in the bronchoalveolar lavage fluid 

followed enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) according to the instruction found in 

the kits (R&D Systems Inc., USA).  

Reverse transcriptase reaction 
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Following lung dissection, slices from the right lung were snap frozen in liquid nitrogen and 

stored at -80 °C for molecular studies. To evaluate the gene expression of members of 

TRPC subfamily, RNA samples (1 µg) were incubated with 1 µL oligo(dT)20 primer (50 µM) 

and 1 µL of a mixture of nucleotides (dNTP mix, 10 mM). This reaction was warmed to 65°C 

for 5 min to denature the RNA and to anneal the oligo(dT)20 primer at the end of the poly(A) 

mRNA tail. After cooling the reaction on ice for at least 1 min, the solution was supplemented 

with 2 µL cDNA synthesis buffer (10X), 4 µL MgCl2 (25 mM), 2 µL 0.1 M dithiothreitol, 1 µL 

RNAseOUT™ solution (40 U/µL, Invitrogen), and 1 µL SuperScript™ III RT (200 U/mL). The 

tube was transferred to a thermal cycler initially for 50 min at 50°C, procedure followed by a 5 

min period of warming to 85°C and immediate cooling to 4°C. Finally, 1 µL RNase H was 

added to the synthesized cDNA and the preparation was incubated for 20 min at 37°C. The 

synthesized cDNA was kept in a freezer at -20°C until its amplification by real-time 

polymerase chain reaction (PCR). 

Real-time PCR (qPCR) 

This study evaluated gene expression of TRPC1, TRPC4, TRPC5, and TRPC6 using an iQ5 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, USA). Phospholipase A2 (tyrosine 3-

monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta polypeptide) was used 

as the reference gene (YHWAZ). DNA primers were based on mRNA sequences available in 

the National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Real-time PCR assays were performed at recommended optimal concentrations of reagents 

for such kind of assay. The PCR conditions followed an initial denaturation period of 3 min at 

95°C and 40 cycles for gene amplification. Each cycle consisted of an initial denaturation 

phase of 30 s at 95°C, followed by an annealing phase of 30 s at 60°C and an extension 

phase of 45 s at 72°C. The samples were then subjected to an extension step of 3 min at 

72°C. To test the specificity of the amplifications, a melting curve after each reaction was 

constructed, in which the reaction temperature was subsequently increased by 1°C every 20 
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s, beginning at the annealing temperature of a given primer and ending at 95°C. Throughout 

the curve construction process, the changes in fluorescence were measured, and the data 

obtained with the iQ5 Optical System software (version 2.0; Bio-Rad) were based on the 

values of the threshold cycle, in which the observed fluorescence is 10-fold higher than the 

basal fluorescence for each PCR assay. Gene expression was obtained by applying the 

mathematical method of Pfaffl.[14]  

Statistical analysis 

Data are mean ± standard error of the mean (number of experiments). Values of EC50, i.e. 

the estimated concentration that causes a contractile effect on 50%, were shown as 

geometric mean (95% confidence interval). Significance of the results was determined using 

unpaired Student’s t-test, one- or two-way analysis of variance (ANOVA). When ANOVA was 

significant, it was followed by the Holm–Sidak multiple comparison test. CE50 values were 

compared by Mann-Whitney test. Statistical significance was accepted when P < 0.05.  

Results 

The standardized extract of J. pectoralis decreased tracheal hyperresponsiveness 

caused by antigen challenge with ovalbumin  

Figure 2 shows concentration-response curves for KCl (10 to 120 mM) or CCh (0.01 to 100 

µM) in rat tracheal rings.  All tissues contracted in a concentration-dependent manner (P < 

0.001, ANOVA), but those obtained from animals previously challenged with OVA revealed 

increased responsiveness for either KCl (panel a) or CCh (panel d) in comparison with 

saline-challenged tissues. In fact, the highest magnitude of contraction (Emax) in OVA-

challenged preparations was 1.62 ± 0.08 g when the contractile stimulus was 120 mM KCl (n 

= 6; b) and 2.50 ± 0.18 g (n = 8; d) in response to 100 µM CCh (Table 1). Such values were 

significantly higher (P < 0.05, two-way ANOVA and Holm-Sidak) than those recorded in 

tissues of saline-challenged animals (1.00 ± 0.09 g for KCl; n = 14; panel a; 1.32 ± 0.15 g for 
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CCh; n = 11; panel d). Table 1 shows that EC50 value for KCl was significantly smaller after 

antigen challenge with OVA (p < 0.05, Mann-Whitney). 

Tracheal preparations of rats challenged with saline (Fig. 2, panels b and e) that were 

gavaged with the standardized extract of J. pectoralis (Jp) produced concentration-effect 

curves with magnitude similar (for KCl; n = 8; panel b) or smaller (for CCh; n = 8; panel e; p < 

0.05, two-way ANOVA and Holm-Sidak test) than tracheal rings of rats gavaged with saline. 

Tracheal rings of animals treated with the extract of J. pectoralis and subjected to OVA 

revealed decreased magnitude of the concentration-effect curve for KCl (n = 4; panel c) and 

CCh (n = 4; panel f). Treatment with the extract of J. pectoralis significantly increased the 

CE50 for KCl, but not for CCh, in OVA-challenged tissues (Table 1). 

In vitro effects of the standardized extract of J. pectoralis and its major constituent 

coumarin on contractions caused by Ca 2+ influx induced by KCl or ACh  

In order to evaluate the direct effects of the standardized extract of J. pectoralis and its major 

constituent coumarin on the contractility of rat trachea, a series of experiments was 

conducted with tracheal rings of animals previously subjected to challenge with OVA or 

saline. Under Ca2+-free conditions, tracheal rings were stimulated with either KCl (60 mM) or 

ACh (100 µM) in the absence (n = 14 for KCl in a; n = 12 for ACh in d) or in the presence of 

the extract of J. pectoralis (1.1 mg/ml) or coumarin (300 µM). Afterwards, the addition of 

increasing concentrations of CaCl2 produced the concentration-effect curves showed in the 

Figure 3. Maximal effect induced by Ca2+ addition in preparations stimulated with KCl (panels 

a to c) or ACh (panels d to f) was significantly higher (p < 0.05, two-way ANOVA and Holm-

Sidak test) in tracheal rings of OVA- than in saline-challenged rats. Such 

hyperresponsiveness was observed even in those preparations maintained in the presence 

of the extract of J. pectoralis (panels b and e, respectively) or coumarin (panels c and f, 

respectively). While the contractions in OVA-challenged tissues were significantly smaller (P 

< 0.05, Holm-Sidak test) in the presence of J. pectoralis (b) or coumarin (c) under KCl 
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stimulus in comparison with untreated tissues (a), maximal contractions under stimulation 

with ACh was achieved even in the presence of J. pectoralis or coumarin, but just at higher 

Ca2+ concentrations (3 and 10 mM). 

In vitro effects of the standardized extract of J. pectoralis on contractions induced by 

Ca2+ influx after Ca 2+ store depletion with CCh and thapsigargin 

To evaluate the effects of the standardized extract of J. pectoralis on contractions induced by 

Ca2+ influx after Ca2+ store depletion, tracheal rings of sensitized rats subjected to challenge 

with OVA or saline were repeatedly stimulated to contract with 1 µM CCh. Such contractions 

were stimulated for at least three subsequent times with tracheal rings maintained in zero-

Ca2+ containing solution (in the presence of 1 µM thapsigargin), which resulted in 

disappearance of the CCh-induced contractions. On removal of CCh from the extracellular 

medium and readmission of normal Ca2+ (2.5 mM) in the physiological solution, a contraction 

was observed and such phenomenon was conducted in preparations maintained in the 

absence or in the presence of the extract of J. pectoralis (1.1 mg/ml). Figure 4 shows that 

contractions induced by Ca2+ readmission were significantly higher (P < 0.05, Holm-Sidak 

test) in tracheal rings of OVA-challenged (0.72 ± 0.06 g; n = 8) than in saline-challenged 

tissues (0.43 ± 0.07 g; n = 8). The presence of the extract of J. pectoralis in the perfusion 

medium significantly reduced (P < 0.05, Holm-Sidak test) the contraction to 0.42 ± 0.07 g (n 

= 8) in OVA-challenged tracheal rings and to 0.22 ± 0.03 g (n = 8) in tissues of animals 

challenged with saline. 

Pretreatment of sensitized rats with the extract of  J. pectoralis reduced IL-1 β and TNF-

α in the broncoalveolar fluid after challenge with O VA 

Figure 5 shows that the values of IL-1β and TNF-α were significantly increased after antigen 

challenge with OVA (521.3 ± 105.7 [n = 6] and 1998.7 ± 541.8 [n = 10] pg/ml, respectively) in 

comparison with the bronchoalveolar fluid obtained from saline-challenged rats (76.2 ± 18.4 

[n = 10] and 166.6 ± 22.7 [n = 14] pg/ml, respectively; P < 0.05, Holm-Sidak). In rats gavaged 
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with the extract of J. pectoralis (380 mg/kg), the levels of IL-1β and TNF-α in the 

bronchoalveolar fluid of OVA-challenged rats (n = 10 and n = 9, respectively) did not differ 

significantly in comparison with the respective values acquired after challenge with saline (n 

= 10 and n = 14, respectively; P > 0.05). 

RT-PCR analysis of the TRPC gene expression in rat lung tissue 

The expression of genes related to the TRPC subfamily was investigated in tissue samples 

obtained from rat lung parenchyma. Figure 6 reveals that all genes evaluated (TRPC1, 

TRPC4, TRPC5, and TRPC6) were expressed in lung tissues. The expression of a given 

gene changed according to the challenge with the sensitizing antigen. While TRPC1 and 

TRPC6 showed a significantly reduced expression after OVA-challenge, TRPC5 significantly 

increased its mRNA levels (P < 0.05). TRPC4 remained at values not significantly different 

from the values of saline-challenged animals.  Treatment of animals by gavage with the 

extract of J. pectoralis (380 mg/kg) abolished all changes caused by OVA-challenge.  

Discussion 

The present study shows that a standardized extract of J. pectoralis has inhibitory effects on 

tracheal smooth muscle of rats subjected to challenge with OVA in an allergen model that 

reproduces many features of clinical asthma such as bronchial hyperreactivity.[15] 

Administered by gavage to sensitized rats after challenge with saline or OVA, the extract of 

J. pectoralis decreased the exacerbated responsiveness of rat trachea caused by the 

challenge with the sensitizing antigen. The present findings reinforces the notion that the 

extract of J. pectoralis possesses potential antiasthmatic properties. 

Although the time of administration can be considered short, a few authors evaluated the 

pharmacological effects of the extract of J. pectoralis in other experimental models using 60 

min as time of administration with positive results. [7,12,13] Importantly, clinically relevant 

information is available indicating that compounds administered orally in the therapy of 

asthma can be effective with a short onset of action (<30 min) in patients possessing 
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moderate or severe asthma. [16,17] Thus, this study simulated experimentally a condition 

clinically relevant in terms of acute treatment of bronchospasm and reinforces that the active 

principle of J. pectoralis has properties of potential interest to pharmacological approaches 

on the respiratory system. 

Administered orally, the inhibitory effects of the extract of J. pectoralis on rat airways are 

likely due to its anti-inflammatory actions and the maintenance of the levels of pro-

inflammatory cytokines in bronchoalveolar fluid of OVA-challenged rats at values that did not 

differ from those obtained with saline-challenged animals supports such hypothesis. 

Increased amounts of IL-1β and TNF-α in bronchoalveolar lavage fluid are involved in the 

development of airway hyperreactivity by affecting the contractile response of airways 

smooth muscle cells to a variety of stimuli like ACh or KCl.[18-20] The present approach 

confirmed that the animals subjected to challenge with OVA had higher levels of IL-1β and 

TNF-α in bronchoalveolar fluid and revealed tracheal hyperresponsiveness under ACh, CCh 

or KCl stimuli. Leal et al. reported anti-inflammatory actions for the extract of J. pectoralis 

against carrageenan-induced paw edema but to our knowledge, there is hitherto no study 

testing the extract of J. pectoralis on the respiratory system under inflammatory conditions.[1] 

Experiments carried out with the addition of the extract to the bath reveal that J. pectoralis 

can also exert direct effects on tracheal rings. Although the hyperresponsive phenotype 

remained observable in OVA-challenged tracheal tissues maintained in the continuous 

presence of the extract of J. pectoralis, hyperresponsiveness was evident only at higher 

Ca2+concentrations in preparations stimulated with ACh or KCl, findings that indicate 

antispasmodic actions for the extract. Cameron et al. recently reported inhibitory properties 

of a crude extract of J. pectoralis on guinea-pig tracheal contractility.[4] In isolated tissues, the 

extract of J. pectoralis reduced the magnitude of histamine-induced contractions. Part of 

these antispasmodic actions may be attributable to coumarin, the major constituent of the 

extract of J. pectoralis. Myorelaxant and antispasmodic effects of coumarin and related 
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compounds on rat airway smooth muscle contracted with cholinergic agonists or KCl were 

already reported. [1,21,22] 

Recruitment of inflammatory cytokines like IL-1β and TNF-α further enhances contraction in 

airway smooth muscle cells by facilitate multiple Ca2+ signaling pathways, which may be 

mediated by muscarinic G-protein-coupled receptors or by a nonreceptor-dependent stimulus 

like KCl. [19,23] The experiments in Ca2+-free medium (Figure 3) aimed to evaluate the 

contractile profile of tracheal preparations stimulated to induce Ca2+ influx by receptor-

operated or voltage-operated Ca2+ channels. Activated by ACh, muscarinic receptors induce 

influx of extracellular Ca2+ across the cell plasma membrane majorly by receptor-operated 

pathways.[24] In contrast, the best-documented KCl-elicited route of Ca2+ entry into airway 

smooth muscle cells is via dihydropyridine-sensitive voltage-operated Ca2+ channels.[25] We 

have already showed that antigen challenge with OVA increases contractile response in 

isolated trachea of allergic rats by a supposedly greater ionic Ca2+ channel involvement.[26] In 

the present study, the hyperresponsive behaviour of OVA-challenged tracheal rings is 

compatible with an increased influx of receptor- or voltage-operated pathways, both 

putatively inhibited by the extract of J. pectoralis and coumarin, which clearly shifted to the 

right the Ca2+-induced concentration-effect curve in OVA-challenged preparations maintained 

in the presence of either ACh or KCl, respectively. 

In this study, contractions induced by Ca2+ influx across plasma membrane mediated by 

store-operated Ca2+ channels were evaluated in preparations treated with thapsigargin, a 

sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase inhibitor.[27] In tracheal rings maintained in 

extracellular medium without Ca2+, repeated cholinergic stimulations depleted internal Ca2+ 

stores, a phenomenon confirmed by a gradual decline in the magnitude of tracheal 

contractions. After removal of the cholinergic stimulus from the extracellular medium, the 

addition of Ca2+ to the physiological solution caused a contraction compatible with an 

expected augment in cytosolic Ca2+ by store-operated pathways.[28] Higher contractions in 

response to extracellular Ca2+ restoration in OVA-challenged tissues suggest a role for the 



154 
 

capacitative Ca2+ entry in the development of the hyperreactive phenotype of airways.[29] Of 

note was the inhibitory effect induced by the extract of J. pectoralis, which significantly 

decreased the contraction induced by Ca2+ in saline- or OVA-challenged tracheal rings in 

comparison with their respective controls. 

Gene expression of proteins belonging the canonical transient receptor potential (TRPC) 

family were susceptible to antigen challenge in lung tissues. While gene expression of 

TRPC1 and TRPC6 decreased, TRPC5 increased and TRPC4 was refractory to the antigen 

challenge. Up-regulation of TRPC1 expression was reported in rat trachea and proliferating 

airway smooth muscle cells, while TRPC1 down-regulation diminished store-depletion-

induced Ca2+ influx and airway hyperresponsiveness in the presence of inflammatory 

mediators.[28,30] In mice challenged with OVA, down-regulation of TRPC6 resulted in 

increased agonist-induced contractility of tracheal rings,[31] findings in line with the present 

results obtained with rat airways. The expression of TRPC4 was unchanged by the antigen 

challenge, which argues against the involvement of this protein on the hyperresponsive 

phenotype on lung tissues. In contrast, the increase in gene expression of TRPC5 was 

noticeable after the antigen challenge, findings that confer to this protein a potential role in 

the hyperresponsiveness caused by the present experimental model of asthma. 

It is noteworthy that the treatment of saline-challenged animals with the extract of J. 

pectoralis did not change the gene expression of all TRPC proteins evaluated in this study. 

However, lung tissues of OVA-challenged animals treated with the extract of J. pectoralis 

revealed gene expression without significant differences in comparison with saline-treated 

tissues, suggesting that regulation of TRPC protein expression can be a target of the 

antiasthmatic properties of the extract of J. pectoralis. We hypothesize that such actions 

could be derived from its abilities in blunting the increased levels of inflammatory cytokines in 

airways. 

Conclusion 
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The present study demonstrated that the extract of J. pectoralis possesses potential 

pharmacological properties to be useful in pathophysiological conditions involved with the 

development of the hyperreactive phenotype of asthma. It is probable that its beneficial 

effects are due to its anti-inflammatory effects.  
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1 - Chromatogram generated by the HPLC-PDA s ystem for J. pectoralis 

markers solution (umbelliferone and coumarin) (a) a nd plant extract (b). Conditions: 

C18 column (250 x 4.6 mm, 5 mM), mobile phase (organic phase: ACN:MeOH:THF 

5.8:2.2:2.0, v/v/v; buffer phase: phosphoric acid 0.45 % and triethylamine 0.24% in ultrapure 

water), flow rate of 1.8 ml/min and wavelength 323 nm. 

Figure 2 - Effects of the standardized extract of J. pectoralis on the concentration-

effect curve of KCl or CCh in tracheal rings from s aline- or OVA-challenged rats.  

Contractile responsiveness of rat trachea in response to cumulative addition of KCl (10 to 

120 mM; panels a to c) or CCh (0.01 to 100 µM; panels d to f) was determined in 

preparations obtained from OVA-sensitized rats challenged with saline (n = 14 in a; n = 11 in 

d) or ovalbumin (OVA; n = 6 in a; n = 8 in d). The concentration-effect curves were generated 

in tissues of animals gavaged with saline or with the standardized extract of J. pectoralis (Jp; 

380 mg/kg). Data are mean ± SEM. CCh = carbachol; OVA = ovalbumin. * P < 0.05 

compared to the same concentration in the control curve (two-way ANOVA followed by 

Holm-Sidak). 

Figure 3 - Effects of the standardized extract of J. pectoralis or its main constituent 

coumarin on the concentration-effect curves induced  by Ca 2+ on rat tracheal smooth 

muscle maintained in presence of KCl or ACh under C a2+-free conditions. Isolated 

trachea was obtained from OVA-sensitized rats challenged with saline or ovalbumin (OVA). 

They were initially stimulated in Ca2+-free medium with either 60 mM KCl (panels a to c) or 

100 µM ACh (panels d to f) in the absence (a or d) or in the presence of the extract of J. 

pectoralis (Jp; 1.1 mg/ml; b and e) or coumarin (300 µM; c and f). Time exposure to the 

extract of J. pectoralis or coumarin before Ca2+ addition was 5 min. Number of experiments: 

Saline in a = 14, in d = 11; Saline + Jp in b = 8, in e = 8;  Saline + Coumarin in c = 8, in f = 8; 

OVA in a = 12, in d = 12; OVA + Jp in b = 8, in e = 8; OVA + coumarin in c = 8, in f = 8. Data 
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are mean ± SEM. ACh = acetylcholine; OVA = ovalbumin.  *, P < 0.05 versus saline, Holm-

Sidak. 

Figure 4 - Effects of the standardized extract of J. pectoralis on contractions induced 

by Ca 2+ influx after Ca 2+ store depletion.  Tissues were maintained in Ca2+-free medium 

and repeatedly stimulated with CCh (1 µM) in the presence of thapsigargin (1 µM). Once 

confirmed the Ca2+ store depletion by the absence of CCh-induced contractile response, 

CCh was removed from the physiological medium and contractions were induced by Ca2+ 

restoration in the absence or presence of the extract of J. pectoralis (Jp; 1.1 mg/ml) in 

tracheal rings obtained from saline- or OVA-challenged animals. Number of experiments: n = 

8 for all groups. Data are mean ± SEM.   CCh = carbachol; OVA = ovalbumin. * P < 0.05 

compared to saline group; #p < 0.05 compared with OVA group (Holm-Sidak test). 

Figure 5 – Effects of the standardized extract of J. pectoralis on levels of inflammatory 

cytokines in bronchoalveolar fluid of rats challeng ed with saline or OVA. Rats were 

challenged with inhalation of saline (in a: n = 10, in b: n = 14) or OVA (in a: n =6; in b: n = 

10). Levels of IL-1β (a) or TNF-α (b) were monitored in bronchoalveolar fluid of rats subjected 

to treatment by gavage with saline or with the extract of J. pectoralis (Jp; 380 mg/kg; Saline + 

Jp: n = 10 in a and n = 14 in b; OVA + Jp: n = 10 in a and n = 9 in b). Data are mean ± SEM.  

* P < 0.05 versus saline group, Holm-Sidak. 

Figure 6 – Effects of the extract of J. pectoralis on the relative expression of TRPC 

genes.  The expression of the TRPC1 (a), TRPC4 (b), TRPC5 (c), and TRPC6 (d) genes was 

evaluated in samples of lung tissues obtained from saline- or ovalbumin (OVA)-challenged 

rats that were treated or not with the standardized extract of J. pectoralis (380 mg/kg). 

Graphs are box plots with the median line. Number of experiments in all panels: saline, n = 6; 

saline + Jp, OVA and OVA + Jp, n = 5. Data are mean ± SEM.  * P < 0.05 compared to 

saline group (Holm-Sidak test). 
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Table 1 

Values of Emax and CE 50 for KCl and CCh in tracheal rings of rats subjecte d to 

challenge with saline or OVA. 

Values of maximal effects (Emax) and CE50 in concentration-effect curves induced by the 

cumulative addition of KCl or CCh as showed in Figure 2. The experiments were conducted 

in isolated preparations of rat trachea obtained from rats challenged with saline or OVA that 

were treated by gavage with saline or with the standardized extract of J. pectoralis (Jp; 380 

mg/kg). Values of Emax are mean ± SEM whereas CE50 values are geometric mean and 95% 

confidence interval. 

 Emax (g) CE50 

 KCl CCh KCl (mM) CCh (µM) 

Saline 1.00 ± 0.09  

(n = 14) 

1.32 ± 0.14 

(n =11) 
60.9 [53.2 – 

69.6] 
0.22 [0.16 – 

0.30] 

Saline + Jp 0.81 ± 0.09  

(n = 8) 

0.99 ± 0.08a 

(n = 8) 
57.4  [50.8 – 

64.9] 
0.19 [0.11 – 

0.34] 

OVA 1.62 ± 0.08a  

(n = 6) 

2.50 ± 0.18a 

(n = 8) 
47.4 [41.4 – 

54.3]a 
0.33 [0.22 – 

0.51] 

OVA + Jp 1.32 ± 0.16b  

(n = 4) 

1.89 ± 0.32b 

(n = 4) 
62.1 [52.2 – 

73.8]b 
0.48 [0.28 – 

0.80] 

a, p < 0.05 vs. Saline; b, p < 0.05 vs. OVA 
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