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RESUMO 

Estudo dos Efeitos Antinociceptivos e Antiinflamatórios de (O-Metil)-N-Benzoil 
Tiramina (Riparina I) de Aniba Riparia (Nees) Mez (Lauraceae) em Camundongos. 
FERNANDO LUIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO. Orientador (a): Profa. Dra. Francisca 
Cléa Florenço de Sousa. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em 
Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 2007. 
 
A riparina I, alcamida isolada do fruto verde de Aniba riparia, foi avaliada em modelos animais 
clássicos para screening de drogas com atividades antinociceptiva, antiinflamatória e 
antiulcerogênica, tais como, contorções abdominais induzidas por ácido acético, teste da formalina, 
placa quente, edema de pata induzido por carragenina e dextrano, úlcera gástrica induzida por 
etanol e indometacina, edema de pata e nocicepção induzidos por glutamato, como também em 
modelos comportamentais que permitam excluir a possibilidade de uma atividade central induzir 
falsos-positivos nos modelos anteriores, tais como testes do campo aberto, rota rod e tempo de sono 
induzido por pentobarbital. A riparina I foi administrada de forma aguda em todos os testes, nas 
doses de 25 e 50 mg/kg, através das vias oral e intraperitoneal. Os resultados mostraram que esta 
alcamida não alterou a atividade locomotora no teste do campo aberto, nem diminuiu o número de 
quedas no teste do rota rod, descartando a possibilidade de haver sedação ou incoordenação motora 
por parte de riparina I, de modo que tais parâmetros gerassem falsos-positivos nos testes de 
nocicepção e inflamação. A avaliação sedativa/hipnótica da riparina I, no teste do tempo de sono 
induzido por pentobarbital, mostrou uma potencialização do sono, que parece estar envolvido com 
processos farmacocinéticos ou com mecanismos de regulação do sono, já que o efeito sedativo não 
foi corroborado no campo aberto. No teste das contorções induzidas por ácido acético, riparina I 
inibiu significativamente o número de contorções, sugerindo uma atividade antinociceptiva. Como 
este teste é inespecífico, já que várias classes de drogas revertem estas contorções, foram utilizados 
modelos mais específicos para avaliar a atividade antinociceptiva. No teste da formalina, riparina I 
inibiu significativamente o tempo de lambedura da pata, tanto na fase nociceptiva do teste, como na 
fase inflamatória. No entanto, o papel antinociceptivo de riparina I parece ser devido sua atividade 
antiinflamatória, já que a naloxona, um antagonista opióide, não foi capaz de reverter o efeito 
antinociceptivo de riparina I, porém, a L-arginina, substrato para o mediador inflamatório óxido 
nítrico, foi capaz de reverter este efeito. Para melhor avaliar o papel antiinflamatório de riparina I, 
utilizaram-se outros modelos mais específicos. No edema de pata induzido por carragenina, riparina 
I foi capaz de reverter significativamente o volume de edema, nos tempos estudados, sugerindo que 
possa estar inibindo a produção de histamina, bradicinina, serotonina e prostaglandinas, mediadores 
inflamatórios secretados durante o processo. Como a bradicinina é um mediador nociceptivo 
comum a primeira fase do teste da formalina e ao edema de carragenina, este resultado sugere uma 
razão para a reversão significativa no tempo de lambedura de pata na primeira fase do teste da 
formalina. Riparina I também foi capaz de reverter, de maneira significativa, o edema de pata 
induzido por dextrano, sugerindo que esteja inibindo a produção de histamina e serotonina, 
mediadores inflamatórios secretados no processo. Riparina I inibiu significativamente o percentual 
de área ulcerada tanto em úlceras induzidas por indometacina como por etanol, ressaltando sua 
utilidade como antiinflamatório não ulcerogênico. Por fim, riparina I também foi capaz de diminuir 
tanto a nocicepção quanto o volume do edema de pata induzidos por glutamato, sugerindo que 
possa estar atuando como antagonista dos receptores glutamatérgicos envolvidos no processo 
inflamatório. Concluindo, riparina I parece apresentar propriedades antiinflamatórias pela inibição 
de mediadores como histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas, glutamato e óxido nítrico, 
descartando o envolvimento do sistema opióide neste processo. 
Palavras-chave: Lauraceae. Alcamidas Poliinsaturadas. Riparina I. Inflamação. Medição da Dor. 
Óxido Nítrico. Ácido Glutâmico. Analgésicos Opióides. Úlcera Gástrica. 
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ABSTRACT 

Study of Antinociceptive and Antiantiinflamatory Effects of (O-Methyl)-N-benzoyl-
tyramine (riparin I) from Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae) in mice. FERNANDO 
LUIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO. Supervisor: Prof. Dra. Francisca Cléa Florenço de 
Sousa. Master Dissertation. Program of Post-graduation in Pharmacology. 
Department of Physiology and Pharmacology, UFC, 2007. 
 
Riparin I, an alkamide isolated from unripe fruit of Aniba riparia, was evaluated in animal classical 
models for screening of drugs with antinociceptive, antiinflammatory and antiulcerogenic effects. 
These models are acetic acid-induced writhing test, formalin test, hot plate test, carrageenan-
induced paw oedema, dextran-induced paw oedema, glutamate-induced nociception and paw 
oedema, indomethacin- and ethanol-induced gastric ulcer. Some behavioral models were used to 
evaluate if a central activity of drug were involved in antiinflammatory and antinociceptive 
properties of riparin I. These models are open field, rota rod and pentobarbital-induced sleeping 
time. Riparin I was administered with doses of 25 and 50 mg/kg, orally and intraperitoneally. The 
results show that this alkamide did not have effects neither on open field test nor on the rota rod 
test, discarding the possibility of sedation or motor incordination have influence in 
antiinflammatory/antinociceptive effects of riparin I. The sedative/hypnotic evaluation in 
pentobarbital-induced sleeping time shows an increase in sleeping time, probably due 
pharmacokynetics or sleeping regulation mechanisms, because the sedative effect was not 
corroborated in the open field test. The open field test is considered more specific than 
pentobarbital-induced sleeping time. In acetic acid-induced writhing test, riparin I decrease the 
number of writhies, suggesting an antinociceptive effect. This test is a non-specific test, because 
antiinflammatory, antidepressant and opioid drugs can decrease the number of writhies. In formalin 
test, riparin I decrease paw´s licking time in both phases of test, suggesting antinociceptive and 
antiinflammatory effects. The antinociceptive effect of riparin I seems to be due their 
antiinflamatory properties, since naloxone could not abolish the antinociceptive effect of riparin I, 
but, L-arginine could. In the carrageenan-induced paw oedema test, riparin I decrease this 
parameter, suggesting that riparin I acts inhibiting the syntesis of bradykinin, serotonin, hystamin 
and prostaglandins, mediators involved in this test. This result probably indicates why riparin I 
decrease the paw´s licking time in first phase of formalin test, since bradykinin is a common 
mediator involved in first phase of formalin test and carrageenan-induced paw oedema test. In the 
dextran-induced paw oedema test, riparin I decrease this parameter, suggesting that riparin I acts 
inhibiting the syntesis of serotonin and hystamin, mediators involved in this test. Riparin I 
decreased the ulcerated area induced by indomethacin and ethanol, outstanding your properties like 
antiinflammatory drug, but not like an ulcerogenic drug. Riparin I could decrease the nociception 
and the paw oedema, both induced by glutamate, suggesting that riparin I can inhibit the 
glutamatergic receptors involved in inflammatory processes. In conclusion, riparin I seems act by 
inhibition of inflammatory mediators like hystamin, serotonin, bradykinin, prostaglandins, 
glutamate and nitric oxide and seems do not act by opioid system. 
 
Palavras-chave: Lauraceae. Polyunsaturated Alkamides. Riparina I. Inflammation. Pain 
Measurement. Nitric oxide.  Glutamic Acid. Analgesics, Opioid.  Stomach Ulcer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Generalidades 

 

 O uso das plantas medicinais e suas virtudes terapêuticas foram acumulados durante 

séculos. A arte dos chamados curandeiros, oriunda de épocas distantes, se caracterizava 

pela utilização de recursos naturais, como ferramenta para tratamento e cura de doenças. 

Essa prática é tão antiga quanto à espécie humana e as descobertas terapêuticas vêm se 

acumulando durante os séculos. Ainda hoje, o conhecimento sobre plantas medicinais 

representa o único recurso terapêutico de várias comunidades ao redor do mundo (DI 

STASI, 1996). 

 

 O processo de evolução da “arte da cura” se deu de forma empírica em processos de 

descobertas por tentativas, com erros e acertos (GOTTLIEB & KAPLAN, 1993; MORS, 

1992). Os alquimistas, antecessores dos modernos químicos, objetivavam a descoberta de 

métodos revolucionários como conversão de metais de pouco valor em metais nobres, 

elaboração do “elixir da longa vida”, entre outros. A busca na obtenção deste “elixir” 

contribuiu bastante para melhorar a “arte da cura”. (SOARES, 2002). 

 

 Desde épocas bastante distantes, os produtos naturais, marcadamente os extraídos 

de plantas, têm constituído importantes fontes de agentes terapêuticos. Um significativo 

percentual (25 a 30%) de drogas pertencentes a classe dos agentes terapêuticos são 

derivadas de produtos naturais (CALIXTO, 2005).  

  

Estes produtos naturais revelam uma incomensurável quantidade e diversidade em 

termos estruturais e no tocante a propriedades físico-químicas e biológicas. (WALL & 

WANI, 1996). Porém, apesar do grande avanço nesta área, apenas cerca de 15 a 17% das 

plantas foram avaliadas no que concerne seu potencial medicinal (SOEJARTO, 1996). 

Desse modo, fica evidente que as plantas medicinais constituem um campo bastante fértil 

em relação à pesquisa com finalidade de obtenção de novas drogas e compostos com 

atividade terapêutica (EVANS, 1996).  
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 A pesquisa de novos fármacos oriundos de plantas medicinais é bastante promissora 

no Brasil, por dois motivos principais: pelo ainda baixo número de espécimes vegetais 

explorados em termos de seu potencial terapêutico e pela vastíssima diversidade da flora 

brasileira. A biodiversidade brasileira não é conhecida com precisão, devido sua 

complexidade, onde se estima a existência de cerca de dois milhões de espécies distintas de 

plantas animais e microorganismos.  O Brasil é o país com maior diversidade genética do 

mundo, com mais de 55.000 espécies catalogadas (DIAS, 1996) de um total de 350.000 a 

500.000.   

 

 A pesquisa sistemática para obtenção de novas substâncias com finalidade 

terapêutica pode ser executada por meio de vários processos. Os mais utilizados são a 

síntese de novas moléculas, a modificação molecular de substâncias naturais e/ou sintéticas 

com propriedades farmacológicas definidas; extração, isolamento e purificação de novos 

compostos de fontes naturais, especialmente de origem vegetal, as quais se caracterizam 

como uma fonte inesgotável de substâncias potencialmente ativas como medicamento (DI 

STASI, 1996).  

 

 Com a evolução das técnicas na indústria química, passou-se a utilizar as moléculas 

ativas presentes nas plantas medicinais, de modo cada vez mais purificado, ao invés de seus 

extratos vegetais, atingindo uma produção quantitativa e qualitativa em escala industrial. 

Com o surgimento da indústria farmacêutica, evidenciou-se o interesse pelas plantas 

medicinais, analisando-as em sua composição e efeitos farmacológicos. Desse modo, 

partiu-se para a síntese dos princípios ativos, utilizando-os de forma bastante ampla na 

resolução dos mais variados processos patológicos (CORRÊA et al., 2003). Exemplos de 

drogas importantes, obtidas a partir de precursores naturais, são digoxina (Digitalis sp.), 

quinina e quinidina (Chinchona sp.), vincristina e vinblastina (Catharantus roseus), 

atropina (Atropa beladona), morfina e codeína (Papaver somniferum), ácido salicílico 

(Salix alba), cafeína (Coffea arábica), reserpina (Rauwolfia serpentina) e taxol (Taxus 

brevifolia) (CAMPOS, 2002).  
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 Logicamente, o fato de usar princípios ativos extraídos de plantas medicinais, em 

sua forma isolada apresenta muitas vantagens como asseguramento da constância de 

composição, ausência de qualquer outra substância ativa, além daquela determinante da 

atividade e maior facilidade para o controle de qualidade, em relação aos produtos de 

composição complexa e não conhecida completamente. (SCHENKEL et al., 2003).  

 

 O desenvolvimento desta linha de pesquisa ocorre graças a vários fatores. Entre 

eles, vale a pena destacar uma inter-relação cada vez maior de profissionais de diversas 

áreas do conhecimento (agronomia, botânica, química, farmacognosia, farmacologia, 

toxicologia e outras) que se interseccionam com o estudo das plantas medicinais (DI 

STASI, 1996).  

 

O uso medicamentoso das plantas medicinais deve ser fundamentado em evidências 

experimentais comprobatórias de que o risco a que se expõem aqueles que a utilizam é 

suplantado pelos benefícios que dela possam advir. E o uso dos fitoterápicos na medicina 

humana não é substituir medicamentos registrados e já comercializados, mas sim aumentar 

a opção de escolha terapêutica dos profissionais de saúde, no sentido de utilizar 

medicamentos equivalentes, igualmente registrados, possivelmente mais barato e/ou com 

espectro de ação mais adequados, com indicações terapêuticas complementares às 

medicações existentes. (BRASIL, 1995). 

 

 A avaliação do risco/benefício (segurança) é o objetivo dos estudos 

farmacodinâmicos e toxicológicos pré-clínicos e clínicos de medicamentos. Nos últimos 

quarenta anos, após o acidente da talidomida, ocorreram muitos progressos nesses estudos. 

Logo, percebe-se que esses estudos foram realizados após a detecção de uma grave 

anormalidade, para que apenas posteriormente fossem desenvolvidos. (LENZ, 1988), sendo 

que muitos destes fitoterápicos já haviam sido lançados no mercado. 

 

 No Brasil os conceitos de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça foram 

incorporados à resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Ministério da Saúde 

(MS), posteriormente substituída pela Resolução 196/1996 (BRASIL, 1996), que normatiza 
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as pesquisas nessa área visando o aperfeiçoamento do saber científico e à síntese de 

insumos para o atendimento médico-hospitalar e, regulamenta as etapas das pesquisas pré-

clínicas e clínicas para avaliação e registro de novos medicamentos (LAPA et al, 2003).  

 

Além disso, com a finalidade de garantir o acesso, o uso racional, correto e seguro 

de plantas medicinais e dos fitoterápicos pela população, bem como a utilização sustentável 

da biodiversidade brasileira e o desenvolvimento da indústria nacional, foi aprovado no dia 

22 de Junho de 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais pelo Governo Federal 

(BRASIL, 2006).  

 

1.2. A família Lauraceae 

 

Devido a suas características morfológicas e anatômicas se assemelharem a outras 

famílias como Calycanthaceae, Idiospermaceae e Hernandiaceae, a família Lauraceae é 

considerada uma das famílias mais primitivas do filo Magnoliophyta (CRONQUIST, 

1988). Esta família é composta de aproximadamente de 2500 a 3000 espécies, compondo 

49 gêneros, de larga distribuição nas regiões tropicias e subtropicais do planeta (WERFF & 

RICHTER, 1996). No Brasil, existem 19 gêneros e cerca de 390 espécies, habitando 

principalmente as florestas pluviais, as restingas e os cerrados (BARROSO, 1978).  

 

 Os principais gêneros incluem Aniba (40 spp.), Ocotea (300-400 spp.), Persea (150 

spp.), Cinnamomum (250 spp.), Litsea (400 spp.), Neolitsea (80 spp.), Lindera (100 spp.), 

Laurus (2 spp.) e Cryptocarya (200-250 spp.) (EVANS, 1996). Embora a maioria das 

espécies tenha seu uso restrito às comunidades tradicionais, algumas espécies tem sido 

utilizada pelas indústrias, para produção de diversos artefatos. 

 

 A utilização de espécies desta família pelo homem, data de tempos longínquos, de 

aproximadamente 2800 a.C., na Grécia antiga. Devido a tal influência, muitos gêneros 

fazem uma alusão a esta época, como Laurus L., que significa verde (denominação de 

origem celta), Phoebe, relacionado ao deus Apolo, Cinnamomum Schaeffer, que significa 

“caneleira” em grego, entre outros gêneros. (BARROSO et al, 1978; COETEIXEIRA, 
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1980). Documentos oriundos da China, datados destes mesmos períodos remotos reforçam 

a grande importância desta família no cenário econômico. (SANGIRARDI JR., 1984) . Os 

antigos gregos e romanos utilizavam as folhas de Laurus nobilis, o loureiro, para 

confeccionar as coroas que serviam para homenagear os atletas e guerreiros vitoriosos. 

Estas folhas também formam a matéria prima para os condimentos mais conhecidos da 

culinária mundial. O fruto de Persea americana, o abacateiro, contém em seu mesocarpo e 

em sua semente, óleo que serve para fabricação de cosméticos, além de o abacate ser o 

produto alimentício mais comercializado em quase toda a América.  

 

 A utilização da família Lauraceae na culinária é bastante difundida. A polpa de 

Persea americana Mill. possui um alto valor comestível. Os EUA e a África eram os 

maiores produtores até a década de 70 (RIZZINI & MORS, 1976).  As folhas de Laurus 

nobilis são utilizadas como tempero. As “canelas” que são espécies arbóreas das quais se 

extraem a casca, pertencem ao gênero Cinnamomum. O gênero Ocotea apresenta espécies 

utilizadas na fabricação de papel, pastas para papel, carpintaria, marcenaria e construções. 

Existem espécies com madeiras resistentes a insetos, próprias para a construção civil. O 

gênero Aniba apresenta utilizações na indústria química, perfumaria e na medicina popular. 

(MARQUES, 2001).  

 

 Devido à grande utilização de algumas destas espécies e sua importância 

econômica, a inexistência de programas efetivos de manejo florestal colocam-nas em 

grande risco de extinção. (ARAÚJO, 1994).  

 

1.3. Aniba riparia (Nees) Mez 

 

 O gênero Aniba compreende aproximadamente 40 espécies de arbustos e árvores de 

planície, ocorrentes na Amazônia, Guianas, nos Andes e em montanhas do norte da 

Venezuela, como também no leste e sul do Brasil (CASTELO-BRANCO et al., 2000). 

 

 A espécie Aniba riparia (Nees) Mez, conhecida popularmente como “louro”, 

apresenta folhas cartáceas, foscas em ambas as faces, reticulação aureolada, ramos de 3 mm 
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de espessura, marrons e lenticelados, pecíolo canaliculado, engrossado na base e gema 

terminal menor que 4 mm (MARQUES, 2001; VICENTINI et al., 1999) (FIGURA 1). 

 

 Foram encontrados flavonóides, benzoilbenzoatos e benzaldeídos em estudos 

químicos realizados nas cascas do caule de Aniba riparia. Estudos mostram também que há 

a presença de neoglicanas, benzilbenzoatos, feniletilaminas (O-metil-tiramina) e alguns 

alcalóides, especificamente alcamidas (feniletilamidas do ácido benzóico), no fruto verde 

da planta (FERNANDES et al, 1978; FRANÇA et al., 1976; BARBOSA-FILHO et al., 

1987).  
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Fonte: http://www.bio.uu.nl/~herba/Guyana/VTGG/Lauraceae/Aniba/slides/Aniba%20ripa 
ria%201.html 

 

FIGURA 1 – Aniba riparia (Nees) Mez. 
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1.4 Alcamidas 

 

 As alcamidas são metabólitos secundários que compreendem cerca de 200 

compostos comumente presente em plantas. Uma alcamida é sintetizada a partir da reação 

entre uma amina e um ácido graxo insaturado (HOFER et al., 1986).  

 

 As alcamidas vêm despertando o interesse da comunidade científica, devido seu 

largo espectro de atividade biológica (JACOBSON, 1971).  Muitas espécies de plantas 

contendo alcamidas têm sido usadas na medicina tradicional de diferentes civilizações há 

muito tempo (XIMENEZ, 1615). 

 

 Do ponto de vista biogênico, as alcamidas representam uma classe distinta de 

produtos naturais que se forma ao serem conjugadas nas diferentes rotas metabólicas, 

sendo, portanto, consideradas metabólitos secundários (HOFER, 1986).  

 

 Dependendo do tipo de insaturações apresentadas, as alcamidas são divididas em 

dois grupos principais: alcamidas olefínicas, com apenas ligações duplas e olefinas 

acetilênicas, com pelo menos uma ligação tripla. As alcamidas alifáticas (de cadeia aberta) 

são mais importantes para o metabolismo secundário e são as mais comumente utilizadas 

pelo homem. São compostos bioativos, pois alguns compostos apresentam uma notável 

resposta nos receptores das células-alvo. As alcamidas alifáticas tem se mostrado bastante 

eficazes como compostos medicinais, flavorizantes e no controle biológico, o que explica  

crescente interesse dos pesquisadores e da indústria nesta classe de fármacos (TORRES & 

CHAVEZ, 2001). 

 

 A reação das feniletilaminas naturais, como tiramina e dopamina com ácidos 

orgânicos também pode formar alcaminas. A tiramina tem sido freqüentemente encontrada 

em conjugados formando alcamidas em algumas plantas como nas espécies Piper sanctum 

(MATA et al., 2004), Piper argyrophylum (SINGH et al., 1996) e na forma de N-benzoil-

tiramina na planta Aniba riparia (BARBOSA-FILHO et al., 1987), além de seus análogos. 
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 Algumas alcamidas foram isoladas do fruto não maduro da planta Aniba riparia, 

como por exemplo, o éter metílico de N-benzoil-tiramina (riparina I), assim como alguns 

dos seus análogos substituídos, (O-metil)-N-2-hidróxibenzoil-tiramina (riparina II) e (O-

metil)-N-2,6-dihidróxibenzoil-tiramina (riparina III) (BARBOSA-FILHO et al., 1987). 

Essas alcamidas foram denominadas riparinas em homenagem a planta (BARBOSA-

FILHO et al., 1997).  

 

 Posteriormente, essas alcamidas naturais encontradas na planta Aniba riparia foram 

sintetizadas por Barbosa-Filho et al., (1990).   

 

1.5 Riparina I (N-benzoil-tiramina) 

  

 Riparina I (FIGURA 2) é uma molécula isolada do fruto não maduro da planta 

Aniba riparia. Riparina I apresenta atividade antimicrobiana, mas a sua ação farmacológica 

mais bem conceituada é sua atuação como um potente relaxante da musculatura lisa. 

Porém, Riparina III aprensenta uma atividade relaxante muscular duas vezes mais potente 

que a Riparina I. (THOMAS et al., 1994; CASTELO-BRANCO et al., 2000). 

  

Riparina I é formada pela união da tiramina, uma feniletilamina, e o ácido benzóico. 

No anel benzênico tiramínico, há a presença de um radical metóxi, ao invés de uma 

hidroxila na posição para. Em relação ao anel benzoil, não há substituição de hidrogênio(s) 

por hidroxila(s), como ocorre em riparina II e riparina III.  

 

 O extrato do fruto e dos cálices persistentes de Aniba riparia apresentam efeitos 

antimicrobianos contra Candida albicans, Bacillus cereus, Klebsiela pneumonie e 

Staphylococcus aureus (MARQUES, 2001). Assim sendo, pesquisadores resolveram 

verificar a potencialidade das amidas naturais isoladas desse fruto (riparinas I e III) além de 

um análogo das mesmas, sintetizado (riparina XIII). Verificou-se que estas alcamidas 

apresentam uma maior atividade contra cepas de S. aureus. Além disso, foram testadas 

drogas como penicilina, ampicilina e lincomicina contra cepas de S. aureus, como também, 

tetraciclina, ampicilina, sulfametoxazol-trimetoprima e cloranfenicol contra E. coli e 
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verificou-se que a sensibilidade destas cepas em relação a estes antimicrobianos foi menor 

que as das riparinas, mesmo que se tratassem de cepas multirresistentes (CATÃO, et al., 

2005). 

 

 Em relação a toxicidade aguda da droga verificou-se que riparina I, quando 

adminstrada por via oral (v.o.) em doses de até 1g/kg não causou mortes de camundongos 

durante um período de 48 h. A droga também não apresentou letalidade por via 

intraperitonial, em doses semelhantes. Além disso, testes hipocráticos foram realizados para 

verificar se riparina I, nas doses de 500mg/kg, v.o. e i.p., provocariam alterações centrais, 

autonômicas ou musculares. O resultado se mostrou negativo para todos estes parâmetros, 

não só para riparina I, como também para as riparinas II e III. Para riparina II foram 

utilizadas as mesmas doses que riparina I, tanto v.o., como i.p.. (500mg/kg). Porém, 

riparina III teve sua dose i.p. diminuída nos testes hipocráticos (para 35mg/kg), já que 

apresentou mortalidade dose-dependente por via i.p. (DL-50 = 104,2 mg/kg) (CASTELO 

BRANCO et al., 2000). 

 

Riparina I, assim como riparinas II e III, apresenta efeito hipotensor e bradicárdico 

transitório, devido a uma ação que parece envolver, principalmente, um componente de 

origem parassimpática a nível cardíaco (SEIXAS, 1996).  

 

                           

                        

FIGURA 2 – Estrutura química da riparina I 
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1.6 Nocicepção e dor 

 

 Desde as eras mais remotas, o homem tem demonstrado preocupação em esclarecer 

as razões que justificassem a ocorrência da dor e entender os mecanismos para controlá-la. 

A dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a uma lesão tissular potencial ou real ou mesmo a nenhuma lesão, embora ainda 

assim descrita com termos sugestivos de que o dano tecidual tivesse de fato ocorrido 

(IASP, 1979). 

 

A dor constitui a principal causa de incapacitação para o trabalho, como também 

gera nocivas conseqüências psicossociais e econômicas. A incidência da dor crônica na 

população mundial está oscilando entre 7 e 40%. Como conseqüência de tal processo, 50 a 

60% dos que sofrem qualquer tipo de dor, ficam parcial ou totalmente incapacitados para 

exercer suas atividades, de maneira transitória ou permanente, contribuindo negativamente 

para sua qualidade de vida (SBED, 2005). 

 

A dor pode ser classificada de diversas maneiras, dependendo do enfoque ao qual se 

destina esta análise. Em relação ao tempo de permanência da dor no organismo, podemos 

classificá-la como transitória (onde os receptores da dor são ativados mesmo sem haver 

dano tecidual), aguda (resposta normal causada por dano tecidual, com ativação de 

receptores, de modo que a dor pode ser revertida antes mesmo da total restauração 

fisiológica do local afetado) e crônica (onde a lesão ou a patologia que gera a mesma, 

supera a capacidade do organismo em restaurar o tecido afetado) (LOESER & MELZACK, 

1999).  

 

Em relação à localização do processo doloroso, podemos classifcá-la em dor 

somática (onde os estímulos que geram a sensação dolorosa são oriundos da periferia do 

organismo, podendo ser superficial cutânea ou profunda) e dor visceral (quando 

logicamente os estímulos dolorosos são provenientes dos órgãos internos) (RAJA et al., 

1999). 
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Em se tratando da origem da estimulação do processo doloroso podemos classificar 

a dor como nociceptiva (desencadeada pela estimulação dos nociceptores localizados em 

várias partes do organismo), neurogênica (dano tecidual neuronal nos Sistemas Nervosos 

Periférico ou Central), neuropática (disfunção de nervos) e psicogênica, que é a mais difícil 

de se trabalhar, já que não se origina de uma fonte somática detectável, sendo 

possivelmente desencadeada por fatores psicológicos (MILLAN, 1999). 

 

 Existem três mecanismos interligados que explicam a ocorrência da sensação de 

dor. O primeiro deles é a transdução, que consiste na ativação dos nociceptores por 

ocorrência de um estímulo nocivo (podendo ser mecânico, térmico ou químico), gerando 

um potencial de ação.  A transmissão, efetuada pelo conjunto de vias que conduzem o 

impulso nervoso gerado pelo nociceptor, leva a informação dolorosa para o SNC. E por 

fim, a modulação pode ativar vias responsáveis pela supressão da dor gerada pelos 

próprios nociceptores e suas vias (PORTO, 2004). 

 

 A nocicepção compreende a atividade no nociceptor como também suas vias e 

processos facilitados pelo estímulo doloroso (DICKENSON & BESSON, 1997). Sendo 

assim, a nocicepção também pode ser definida como o processo que se refere à recepção de 

sinais no SNC evocados pela ativação de nociceptores, ativação esta proveniente de dano 

tissular, sendo que nem todos os estímulos nociceptivos podem ser qualificados como dor 

(JESSEL & KELLY, 1991). Os nociceptores podem responder a estímulos térmicos, 

mecânicos e quíimicos. O impulso nervoso gerado por tal(is) estímulo(s) se propaga pela 

fibra nervosa ascendente até a medula espinhal, desta para o córtex cerebral, onde serão 

comandadas e geradas as respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais (MUIR III, 

1998). 

 

 O aumento da resposta a um estímulo doloroso é chamado de hiperalgesia. Uma 

sensibilização local e fisiológica, principalmente relacionada com a presença de mediadores 

é qualificada como hiperalgesia primária. Outras regiões não envolvidas pelo estímulo 

nociceptivo inicial podem sofrer pela expansão desta hiperalgesia de modo que o limiar 
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para desencadear a dor nestes novos locais se torna mais baixo, estabelecendo-se uma dor 

generalizada, caracterizando a hiperalgesia secundária (MARQUES, 2004). 

 

 As fibras responsáveis pela condução do sinal nociceptivo da periferia ao SNC são 

(JULIUS & BASBAUM, 2001): 

 

- Fibras Aββββ: bastante mielinizada, constituindo a fibra de mais rápida condução nervosa  

(30 – 100 m/s) dentre as envolvidas com o processo nociceptivo, diâmetro grande (10µm). 

Transmitem estímulos inócuos. 

 

- Fibras Aδδδδ: pouca mielinização, tendo por isso uma condução nervosa mais lenta que as 

fibras Aβ (1,2 – 30 m/s). Apresentam diâmetro intermediário (2 – 6 µm) e são ativadas 

através de nocicepção mecânica e térmica. 

 

- Fibras C: não apresenta mielinização, sendo dos três tipos, a fibra de condução mais lenta 

(0,5 – 2 m/s). Apresentam o menor diâmetro (0,4 – 1,2 mm) e são ativadas por vários tipos 

de nocicepção (mecânica, térmica e química).  

 

1.7 Os receptores opióides e a analgesia 

 

 O termo opióide se aplica a qualquer substância endógena ou sintética, a qual 

produz efeitos semelhantes a da morfina, que são bloqueados por antagonistas como a 

naloxona. O termo mais antigo, opiáceo, é restrito aos fármacos sintéticos semelhantes à 

morfina, com estruturas não-peptídicas (HERZ  et al., 1993). 

 

 O ópio é um extrato da seiva da papoula Papaver somniferum, que foi usado para 

fins sociais e médicos, já que é indutor de euforia, analgesia e sono, além de impedir a 

diarréia.  
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A morfina é um derivado do fenantreno, com dois anéis planares e duas estruturas 

alifáticas em anel, que ocupam um plano irregular em ângulos retos ao restante da 

molécula. 

 

 Três tipos de receptores opióides, chamados de µ,δ e κ, todos acoplados com a 

proteína G, medeiam os principais efeitos farmacológicos dos opiáceos (RANG et al., 

2003). Estudos recentes sobre as características das raças de camundongos transgênicos, 

que não possuem cada um dos três principais subtipos de receptores opióides, mostram que 

os efeitos farmacológicos principais da morfina, incluindo a analgesia, são mediados pelo 

receptor µ. (RANG et al., 2003). 

 

 Em relação a atuação nos receptores opióides, podemos classificar os fármacos 

como sendo:  

 

*Agonistas puros: representam a maioria do fármacos tipicamente semelhantes a morfina. 

Alta afinidade para os receptores µ, e afinidade mais baixa para os receptores δ e κ (RANG  

et al., 2003). 

 

*Agonistas mistos: podem produzir diferentes respostas em diferentes receptores opióides, 

como por exemplo, a pentazocina, que é agonista nos receptores µ, mas apenas agonistas 

parciais nos receptores δ e κ (RANG et al., 2003). 

 

*Antagonistas: Não produzem efeito quando administrados sozinhos, mas bloqueiam os 

efeitos do opióides. O principal antagonista é a naloxona. (RANG et al., 2003). 

 

 Os receptores opióides são amplamente distribuídos no cérebro. Os fármacos que 

atuam nestes receptores, quando administrados por via intratecal em doses pequenas, 

apresentam uma eficácia considerável. Esta evidência sugere que uma ação central possa 

ser responsável por seu efeito analgésico. Em nível espinhal, a morfina inibe a transmissão 

dos impulsos nociceptivos através do corno dorsal, também suprime os reflexos 
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nociceptivos espinhais, como também, inibe a liberação de substância P dos neurônios do 

corno dorsal in vitro e in vivo (RANG et al., 2003). 

 

 A morfina é eficaz em muitos tipos de dor aguda e crônica. Os opiáceos são mais 

úteis para combater processos dolorosos originados por lesão tecidual, inflamação ou 

crescimento tumoral do que em processos de dor neuropática. A morfina também é capaz 

de reduzir o componente afetivo da dor, refletindo uma atividade supra-espinhal, 

possivelmente ao nível de sistema límbico, que está provavelmente envolvido no efeito 

produtor de euforia (RANG  et al., 2003). 

 

1.8 O processo inflamatório 

 

 Um dos mecanismos mais primitivos de defesa do organismo animal a uma invasão 

de microorganismos patogênicos é o processo inflamatório. Nos antigos papiros egípcios (~ 

3000 a.C.) já constavam registros das características clínicas deste processo. Porém, 

primeira definição mais concisa do processo foi dada por Celsius (30 a.C. – 38 d.C.) 

descrevendo os quatro sinais clássicos da inflamação: rubor, tumor, calor e dor. Após 

muitos anos, Julius Cohnheim (1839 – 1894) fez uma das primeiras descrições 

microscópicas da inflamação e fez também um enfoque dos eventos vasculares que 

compreendem o processo: dilatação, estase do sangue, marginalização e emigração dos 

leucócitos. (MOVAT, 1985; WEISSMAN, 1992).  O quinto sinal clássico da inflamação é 

a perda de função do órgão ou tecido inflamado. 

 

 Diversos tecidos e células participam deste processo, desde as proteínas 

plasmáticas, células circundantes (neutrófilos, monócitos, eosinófilos, linfócitos e 

plaquetas), vasos sanguíneos, como também os componentes celulares (mastócitos, 

fibroblastos, macrófagos e linfócitos) e extracelulares (colágeno e elastina – proteínas 

estruturais; fibronectina, laminina e outras glicoproteínas de adesão; proteoglicanos, etc.) 

(KUMAR et al., 2005). 
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Existem dois tipos de inflamação, tomando como base o critério de tempo de 

permanência do processo no organismo. A inflamação aguda é um tipo de resposta rápida 

a um agente nóxico de modo que ocorra uma estimulação a síntese de mediadores de defesa 

e um direcionamento dos mesmos ao local da lesão.  Sua duração pode ser de minutos, 

horas ou mesmo alguns dias. Uma maciça presença de proteínas plasmáticas, configurando 

o edema, e a migração de leucócitos, principalmente os neutrófilos, são fatores que 

representam as principais características deste processo. Ocorre uma vasodilatação, 

estimulada por histamina e óxido nítrico, e uma conseqüente aumentada permeabilidade a 

microcirculação, promovendo o edema (MAJNO & PALACE, 1961; SUFFREDINI et al., 

1999; MCDONALD et al, 1999; COLLINS 1999; RANG et al., 2003).  Já a inflamação 

crônica pode se prolongar por períodos bem mais extensos e está associada com alguns 

outros processos de alteração histológica como fibrose e necrose do tecido afetado, 

proliferação de vasos sanguíneos, mas também com a participação de linfócitos e 

macrófagos, principalmente. 

 

As substâncias endógenas que modificam bioquímica e fisiologicamente a estrutura 

do local afetado pelo processo inflamatório são geralmente chamadas de mediadores. 

Inicialmente, estes mediadores inicialmente são liberados no local onde se deflagrou o 

processo. Os macrófagos locais sinalizam a presença de material estranho ou lesão através 

destes mediadores e/ou citocinas que irão recrutar células circulantes (leucócitos 

polimorfonucleares, macrófagos, eosinófilos, linfócitos) que apresentam um papel 

amplificador no processo (FERREIRA, 1980; FERREIRA, 1993).  

 

Entre as substâncias que podem manter e amplificar os diversos processos 

inflamatórios pode-se mencionar as seguintes: serotonina, histamina, bradicinina, 

prostaglandinas, citocinas, óxido nítrico e neuropeptídeos.  

 

A serotonina (5-hidroxitriptamina) é um mediador vasoativo pré-formado, 

encontrado nas plaquetas e células enterocromafins (seres humanos e roedores) e nos 

mastócitos (roedores). Quando as plaquetas se agregam após contato com o colágeno, 
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trombina, difosfato de adenosina (ADP) e complexos antígeno-anticorpo, ocorre a 

estinulação da liberação de serotonina (COLLINS, 1999). 

 

 A histamina é encontrada em basófilos e plaquetas, mas sua fonte mais abundante 

são os mastócitos, onde se encontra pré-formada nos grânulos mastocitários. A histamina é 

um dos principais mediadores da resposta alérgica. Parece participar da dor inflamatória 

pela ativação direta de seu receptor. Pode-se associar sua liberação com a sensação de 

prurido. Vários estímulos podem gerar a desgranulação dos mastócitos, liberando 

histamina, como: lesão física, frio, calor, anticorpos ligados aos mastócitos, fragmentos do 

complemento (anafilatoxinas C3a e C5a), proteínas de liberação da histamina derivadas dos 

leucócitos, neuropeptídeos (substância P) e citocinas. Com relação à fase aguda de aumento 

da permeabilidade vascular, a histamina é considerada o principal mediador, atuando na 

microcirculação através dos receptores H1 (FERREIRA, 1980; COLLINS, 1999).  

 

 A bradicinina, cininogênio vasoativo de alto peso molecular, tanto é descrita como 

ativadora direta de nociceptores como também mediador hiperalgésico. A bradicinina se 

liga a quatro tipos de receptores conhecidos (Bk1 – Bk4), sendo que Bk1 e Bk2 parecem ser 

o mais importantes com relação a dor inflamatória.  A bradicinina apresenta um potente 

efeito sobre a permeabilidade vascular, com efeitos semelhantes aos da histamina. É 

também um importante mediador no que se refere a resposta inflamatória tecidual a 

estímulos irritantes, porém sua ação é curta devido à rápida degradação enzimática (BORA; 

SVOLMANIS, 1984; STERANKA & BURCH, 1991; FARMER & BURCH, 1992). 

 

 As prostaglandinas (PGs) são metabólitos do ácido araquidônico e são sintetizadas 

através das enzimas cicloxigenases (COX1 e COX2). Estão relacionadas com os processos 

de febre, dor e inflamação. A PGE2 torna a célula neural hipersensível a estímulos 

dolorosos e interage com citocinas na geração de febre durante processos infeccciosos. A 

PGD2 é o principal metabólito da via da COX nos mastócitos e juntamente com PGE2 e 

PGF2, causa vasodilatação e potencializa a formação de edema (DRAY, 1995; COLLINS, 

1999).  
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 As citocinas são mediadores protéicos ou peptídicos liberados por células do 

sistema imune. Apresentam ação direta sobre os receptores celulares, mas também podem 

induzir a formação de outras citocinas, constituindo uma cascata de amplificação. As 

citocinas fazem parte da resposta final de uma célula, determinada por certo número de 

mensagens diferentes recebidas de modo concomitante, na superfície da célula. Em se 

tratando do processo inflamatório, pode-se mencionar as citocinas pró-inflamatórias e as 

citocinas anti-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias participam das reações 

inflamatórias agudas e crônicas, bem como nos processos de reparo (TNF-α e IL-1, por 

exemplo). São liberadas por macrófagos e por muitas outras células, podendo desencadear 

uma cascata de citocinas secundárias. As citocinas anti-inflamatórias inibem algumas fases 

da reação inflamatória: inibição da produção de quimiocinas (citocinas quimioatraentes), 

inibição da resposta das células Th1. Esta última inibição é importante para evitar ativação 

celular inapropriada, característica de certas patologias auto-imunes. Como exemplo de 

citocinas anti-inflamatórias temos: TGF-β, IL-4, IL-10 e IL-13 (RANG  et al., 2003). 

 

 O papel do óxido nítrico (NO) como mediador inflamatório foi descoberto de forma 

relativamente recente. Em 1980, demonstrou-se que a vasodilatação estimulada pela 

acetilcolina necessitava de um endotélio íntegro. Em razão disso, as células endoteliais 

sintetizavam um Fator de Relaxamento Derivado do Endotélio (EDRF), levando a um 

relaxamento da musculatura lisa. Posteriormente, descobriu-se que o endotélio sintetizava 

NO e que este apresentava as mesmas propriedades físicas e biológicas do EDRF. Esse 

relaxamento é devido ao aumento de GMPc intracelular, estimulado pelo NO, o que 

também gera vasodilatação. A entrada de Ca++ no interior da célula ativa a produção de 

NO. A enzima óxido nítrico sintase (NOS) é fundamental para a síntese de NO. Existem 

três isoformas principais de NOS: duas isoformas constitutivas (eNOS – presente no 

endotélio e nNOS – presente nos neurônios) e uma isoforma induzível (iNOS – expressa 

nos macrófagos, células de Kupfer, neutrófilos, fibroblastos, músculo liso vascular e células 

endoliais em resposta a estímulos patológicos). É principalmente a iNOS que se encontra 

presente nas reações inflamatórias. O NO é sintetizado a partir da L-arginina e do oxigênio 

molecular pela NOS. (ROBBINS, 2000; RANG et al., 2003). 
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Os neurônios sensitivos podem gerar sua contribuição para as reações inflamatórias 

através da liberação de neuropeptídeos. Os principais neuropeptídeos envolvidos com o 

processo inflamatório são o Peptídeo Relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP), um 

potente vasoditalador, substância P e a neurocinina A, que atuam sobre os mastócitos 

liberando histamina, produzindo contração da musculatura lisa e secreção de muco. O 

processo inflamatório onde ocorre a presença de neuropeptídeos é chamado de inflamação 

neurogênica e está implicada na patogênese de vários eventos inflamatórios: doença 

intestinal inflamatória, rinite alérgica, fase tardia da asma, entre outros processos (MAGGI, 

1996). 
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1.9. Relevância e Justificativa. 

 

O uso de produtos naturais como matéria-prima para síntese de substâncias 

bioativas, especialmente fármacos, tem sido amplamente relatado ao longo do tempo. É de 

interesse da medicina o estudo de substâncias isoladas de plantas, por apresentarem grande 

potencial no mercado. 

 

  Riparina III, um análogo de riparina I oriundo da mesma planta Aniba riparia, 

demonstrou apresentar potente atividade relaxante do músculo liso, inibindo contrações 

induzidas por acetilcolina e histamina em íleo de cobaia, como também apresentou inibição 

das contrações induzidas por ocitocina e bradicinina em útero de ratas virgens (CASTELO-

BRANCO et al., 1991; CASTELO-BRANCO, 1992). Como se sabe, a histamina e a 

bradicinina são mediadores endógenos envolvidos em processos nociceptivos e/ou 

inflamatórios.  Além disso, sabe-se que um dos efeitos adversos mais comuns do uso dos 

antiinflamatórios não esteroidais consiste nas lesões do trato gastrointestinal.  

 

Como riparina III foi capaz de antagonizar estes mediadores (histamina e 

bradicinina), torna-se relevante a investigação do potencial farmacológico de riparina I em 

modelos clássicos de nocicepção e inflamação. Também é de suma importância investigar 

como atua essa substância em modelos indutores de úlcera gástrica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade da riparina I, de Aniba 

riparia (Nees) Mez, em modelos padronizados de nocicepção, inflamação e ulcerogênese 

em camundongos, levando em consideração seus possíveis mecanismos de ação.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o efeito antinociceptivo da riparina I nos modelos animais de formalina, 

placa quente e contorções abdominais induzidas por ácido acético em 

camundongos; 

 

• Avaliar o efeito antiinflamatório da riparina I nos modelos de edema de pata 

induzido por carragenina e dextrano em camundongos; 

 

• Investigar o envolvimento do sistema opióide e a participação da via metabólica do 

óxido nítrico no efeito antinociceptivo e antiinflamatório da riparina I no teste da 

formalina em camundongos; 

 

• Investigar a participação do glutamato no efeito antinociceptivo e antiinflamatório 

da substância no modelo de edema e nocicepção induzidos por glutamato em 

camundongos; 

 

• Avaliar os efeitos sobre o trato gastrointestinal utilizando os modelos de úlcera 

gástrica induzida por etanol e por indometacina em camundongos; 

 

• Verificar o efeito da riparina I, sobre o Sistema Nervoso Central, através dos 

modelos de campo aberto, rota rod e tempo de sono induzido por pentobarbital em 

camundongos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Material Botânico 

 

A planta Aniba riparia (Nees) Mez foi identificada pelo botânico Klaus Kubitzki da 

Universidade de Hamburgo/Alemanha (BARBOSA-FILHO et al., 1987). O fruto verde de 

Aniba riparia (material botânico) foi coletado por Dr. Hipólito F. Paulino-Filho 

(Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) na região de Humaitá, estado 

do Amazonas, Brasil (BARBOSA-FILHO et al. 1987). O material foi cedido ao Prof. Dr. 

José Maria Barbosa-Filho do grupo de pesquisa do Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba. A extração e isolamento foram feitos 

pelo doutorando Stanley Juan Chavez Gutierrez conforme descrito abaixo sob a orientação 

e supervisão do Prof. Dr. José Maria Barbosa Filho que cedeu ao nosso grupo a substância 

isolada, portanto colaborando muito para realização deste trabalho. 

 

3.2. Extração e Isolamento 

 

 As frutas verdes (5 kg) foram moídas e extraídas em etanol (temperatura ambiente). 

A solução foi então filtrada. Em seguida, o filtrado foi evaporado. O resíduo (380 g) foi 

redissolvido numa solução aquosa de etanol 60%. A solução foi extraída primeiro com 

hexano e depois com clorofórmio (CHCl3). Os solventes foram evaporados e o extrato 

hexânico (88 g) foi cristalizado com metanol dando triglicerídeos (79 g). A água mãe foi 

evaporada e o resíduo foi submetido a cromatografia (sílica gel). A eluição com solvente de 

polaridade crescente deu na ordem benzilbenzoatos (1 g) e sitosterol (75 mg). O extrato de 

CHCl3 (59 g) foi cristalizado com benzeno (C6H6) dando riparina III (17 g). A água mãe foi 

evaporada e o resíduo tratado da mesma maneira deu na ordem riparina III (3 g), riparina I 

(305 mg) e riparina II (427 mg), entre outros compostos (BARBOSA-FILHO et al., 1987). 
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3.3. Drogas e Reagentes 

 

Drogas/Reagentes Origem 

Ácido Acético glacial P.A. Quimex, Brasil 

Água Destilada Deionizador 

Carragenina Sigma, E.U.A. 

Cimetidina Sigma, E.U.A. 

Ciproeptadina Prodome, Brasil 

Cloridrato de Naloxona Sigma, E.U.A. 

Dextrano Sigma, E.U.A. 

Diazepam União Química Brasil 

Etanol P.A Grupo Química, Brasil 

Formaldeído P.A Sigma, E.U.A. 

Glutamato Sigma, E.U.A. 

Indometacina Prodome, Brasil 

L-arginina Sigma, E.U.A. 

L-NAME Sigma, E.U.A. 

MK-801 Sigma 

Pentobarbital Abbot 

Sulfato de Morfina Cristália, Brasil 

Tween 80 – Polyoxyethilene Sorbitan Mono-oleate Sigma, E.U.A. 
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3.4. Equipamentos 

 

Equipamentos Origem 

  

Balança Analítica Modelo H5, Mettler, Suíça 

Balança para animais Filizola, Brasil 

Campo Aberto Fabricado no próprio laboratório 

Cronômetro Incoterm, Brasil 

Equipamento do Rota Rod Ugo Basile, Italy 

Pipetas Automáticas H.E., Dinamarca 

Placa quente (mod. DS37) Ugo Basile, Itália 

Pletismógrafo (mod. 7150) Ugo Basile, Itália 

Seringas plásticas BD Plastipak 

Sonicador Modelo PT 10-35. Brinkmann Instruments Inc., USA 

Vidrarias Pirex, Brasil 
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3.5. Animais experimentais 

 

Camundongos albinos (Mus musculus) variedade Swiss, adultos, do sexo masculino, 

pesando entre 25-30g, provenientes do Biotério do Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia e do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará, mantidos em caixas 

de propileno 26 ± 2 oC, com ciclos claro/escuro de 12 em 12 horas, recebendo ração padrão 

(Purina Chow) e água “ad libitum”. Os animais foram colocados em jejum de sólidos de 8 

horas, antes da realização de cada experimento em que a via oral era utilizada para a 

absorção do fármaco. 

 

3.6. Preparo das drogas 

 

A riparina I (ripI) foi dissolvida com Tween 80 a 3% e diluída em água destilada, 

obtendo-se a concentração final de 2,5 e 5,0 mg/mL para ser administrada nas doses 25 e 50 

mg/kg, respectivamente. Os grupos controles receberam veículo (água destilada 

emulsificada a 3% com Tween 80). As drogas utilizadas ao longo dos experimentos tais 

como, ácido acético 0,6%, carragenina 1%, cimetidina (100 mg/kg), ciproeptadina (10 

mg/kg), dextrano 0,15%, diazepam (1 e 2 mg/kg), formaldeído 1%, glutamato (0,5 mol/L), 

L-arginina (150 mg/kg), L-NAME (10 mg/kg), MK-801 (0,5 mg/kg), morfina (7,5 mg/kg), 

naloxona (1mg/kg) e pentobarbital sódico (40 mg/kg), foram dissolvidas e diluídas 

diretamente em água destilada. A indometacina (5, 10 e 20 mg/kg) foram dissolvidas em 

0,5% de carboximetilcelulose. O volume total de solução administrada, por via 

intraperitoneal e oral, foi de 10 mL/kg, e quando administrada por via intraplantar, o 

volume total de solução foi de 20µL/pata. 
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3.7. Atividade antinociceptiva 

 

3.7.1. Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). Indometacina (5 mg/kg; v.o.) foi usada como padrão positivo.  Esses tratamentos 

foram realizados tanto por via intraperitonial (via i.p.) como por via oral (v.o.). Após 30 

minutos (i.p.) ou 60 minutos (v.o.), os animais recebem uma injeção intraperitonial (i.p.) de 

ácido acético 0,6% (10mg/Kg). Decorridos 10 minutos da administração do ácido acético, o 

número de contorções abdominais foi registrado, para cada animal, durante um período de 

20 minutos. Uma contorção deve ser identificada como uma extensão das patas traseiras, 

acompanhada de constricção do abdômen (KOSTER et al., 1959). 

 

3.7.2. Teste da formalina 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). Morfina (7,5 mg/kg; i.p.) foi usada como padrão positivo. Esses tratamentos foram 

realizados tanto por via intraperitonial (via i.p.) como por via oral (v.o.).  Após 30 minutos 

(i.p.) ou 60 minutos (v.o.) em relação a estes tratamentos, os animais recebem uma injeção 

intraplantar de formalina 1% na pata direita traseira (20µL). O tempo de lambedura da pata 

foi registrado, em segundos, de 0-5 min (1a Fase) e 20-25 min (2a. Fase) após a 

administração da formalina (HUNSKAAR & HOLE, 1987). 

 

O papel do sistema opióide na antinocicepção de riparina I foi determinado pela 

administração subcutânea (s.c.) de naloxona (1 mg/kg), 15 minutos antes do tratamento 

com riparina I (50 mg/Kg; v.o.) e morfina (7,5 mg/Kg, i.p.). Após o último tratamento os 

animais foram submetidos ao teste da formalina.  
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O papel do NO na antinocicepção de riparina I foi determinado pela administração 

de L-NAME (10 mg/kg; i.p.) e L-arginina (150 mg/kg; i.p.). Os animais receberam L-

NAME, 15 minutos antes de receber L-arginina e então foram submetidos ao teste após 

mais 15 minutos. Outro grupo de animais recebeu riparina I (50 mg/kg, v.o.) e após 30min 

recebeu L-arginina (150 mg/kg; i.p.). Após 30 minutos deste último tratamento os animais 

foram submetidos ao teste. 

 

3.7.3. Teste da placa quente 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos, foram 

pré-selecionados pela passagem individual na placa quente mantida a uma temperatura de 

51 ± 0,5ºC. Aqueles que mostraram tempo de reação superior a 20 segundos foram 

descartados. O tempo de reação foi registrado antes e 30, 60, 90 e 120 minutos após a 

administração de riparina I (25 e 50mg/Kg), morfina (7,5 mg/Kg; i.p.) e veículo (3% de 

Tween 80 em água destilada). Estes tratamentos foram feitos por via intraperitoneal e por 

via oral (EDDY & LEIMBACH, 1953). 
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3.8. Atividade antiinflamatória 

 

3.8.1. Edema de pata induzido por carragenina 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). Indometacina (10 mg/kg; v.o.) foi usada como padrão positivo.  Esses tratamentos 

foram realizados tanto por via i.p como por v.o.. Após 30 minutos (i.p.) ou 60 minutos 

(v.o.), os animais recebem uma injeção intraplantar de carragenina 1% (20 µL) para 

indução do edema na pata direita traseira. Foi registrado o volume da pata antes e nos 

tempos de 1h, 2h, 3h, 4h e 24h após a administração de carragenina (WINTER et al, 1962; 

HENRIQUES et al, 1987). 

 

O volume do edema em mililitros (mL) foi registrado através de um Pletismógrafo 

(Ugo Basile, Itália). A pata posterior direita do animal foi submergida, até a junção tíbio-

tarsal, na câmara de leitura do aparelho. O volume de líquido deslocado foi registrado 

digitalmente e correspondeu ao volume da pata. Os resultados são expressos como a 

diferença de volume entre a pata que recebeu a carragenina em uma das horas citadas (1h, 

2h, 3h, 4h e 24h) e o volume da pata no chamado tempo zero (onde ainda não foi injetada a 

carragenina). 

 

3.8.2. Edema de pata induzido por dextrano 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). Indometacina (10 mg/kg; v.o.) foi usada como padrão positivo.  Esses tratamentos 

foram realizados tanto por via intraperitonial (via i.p.) como por via oral (v.o.).  Após 30 

minutos (i.p.) ou 60 minutos (v.o.), os animais recebem uma injeção intraplantar de 

dextrano 0,15% (20 µL) para indução do edema na pata direita traseira. Foi registrado o 

volume da pata antes e nos tempos de 1h, 2h, 3h e 4h após a administração de dextrano 

(WINTER et al, 1962; HENRIQUES et al, 1987). 
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O volume do edema em mililitros (mL) foi registrado através de um Pletismógrafo 

(Ugo Basile, Itália). A pata posterior direita do animal foi submergida, até a junção tíbio-

tarsal, na câmara de leitura do aparelho. O volume de líquido deslocado foi registrado 

digitalmente e correspondeu ao volume da pata. Os resultados são expressos como a 

diferença de volume entre a pata que recebeu o dextrano em uma das horas citadas (1h, 2h, 

3he e 4h) e o volume da pata no chamado tempo zero (onde ainda não foi injetado o 

dextrano). 
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3.9. Nocicepção e edema de pata induzidos por glutamato 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). MK-801 (0,5 mg/kg; i.p.) foi usado como padrão positivo.  Esses tratamentos 

foram realizados por via intraperitoneal (via i.p.). Após 30 min, um volume de 20 µl de 

solução de glutamato (10 µmol/pata preparada em solução salina) foi injetado por via 

intraplantar na superfície ventral da pata direita. Os animais foram observados 

individualmente por 15 minutos, a partir da injeção da solução de glutamato. O tempo, em 

segundos, gasto pelo animal para lamber a pata com o estímulo nociceptivo foi registrado 

em cronômetro e considerado um parâmetro para atividade nociceptiva. 

 

 Para investigação de uma possível atividade antiedematogênica em relação a 

nocicepção desencadeada pelo glutamato, após os 15 minutos de observação do tempo de 

lambedura da pata, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e ambas as 

patas foram cortadas a partir da junta do tornozelo. O edema foi medido ao comparar a 

diferença de peso (mg) entre a pata tratada com glutamato e a pata contralateral (pata não 

tratada). As patas foram pesadas em uma balança analítica (BEIRITH et al., 2002). 
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3.10. Atividade antiulcerogênica 

 

3.10.1. Úlcera gástrica induzida por etanol 

 

Para avaliação da atividade antiulcerogênica de Riparina I, foi utilizado o modelo de 

úlcera gástrica induzido por etanol. Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, 

divididos em 4 grupos de animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água 

destilada) e riparina I (25 e 50 mg/kg). Ciproeptadina (10 mg/kg; v.o.) foi usada como 

padrão positivo.  Esses tratamentos foram realizados por via oral (v.o.). Após 45 min do 

tratamento com as drogas, foi administrado etanolabs (0,2 mL/animal, v.o.). Trinta minutos 

depois os animais foram sacrificados, os estômagos foram retirados, abertos pela grande 

curvatura, lavados com salina 0,9% e comprimidos entre dois vidros de relógio para melhor 

visualização. As áreas totais e áreas lesionadas dos estômagos (face glandular) foram 

determinadas por planimetria. A área lesada foi expressa em termos de percentagem em 

relação a área total do corpo gástrico (ROBERT et al.,1979). 
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3.10.2. Úlcera gástrica induzida por indometacina 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). Cimetidina (100 mg/kg; v.o.) foi usada como padrão positivo.  Esses tratamentos 

foram realizados por via oral (v.o.). Após 45 minutos, os animais receberam indometacina 

20mg/Kg, v.o., preparada com 0,5% de carboximetilcelulose e 8 horas depois, os animais 

foram sacrificados. De acordo com Bhargava (1973), os estômagos foram retirados, 

instilados com formalina 5% por 15 minutos, abertos ao longo da grande curvatura, lavados 

em salina e inspecionados para atribuições de escores de acordo com a tabela abaixo 

(SZABO et al., 1985). 

 

Determinação do Índice de Lesão Gástrica Induzida por Indometacina 

1. Perda de pregas da mucosa 1 ponto 

2. Descoloração da mucosa 1 ponto 

3. Edema 1 ponto 

4. Hemorragias 1 ponto 

5. Número de petéquias 

- até 10 

- mais de 10 

 

2 pontos 

3 pontos 

6. Intensidade de ulceração 

- úlceras ou erosão de até 1mm 

- úlceras ou erosão maiores que 1mm 

- úlceras perfuradas 

 

N x 2 pontos 

N x 3 pontos 

N x 4 pontos 

N = número de úlceras encontradas 
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3.11. Avaliação sobre o Sistema Nervoso Central 

 

3.11.1. Atividade motora espontânea (Teste do Campo Aberto) 

 

O efeito da Riparina I sobre a atividade motora espontânea de camundongos foi 

avaliado na tentativa de verificar uma atividade sedativa/depressora no SNC. 

 

A atividade motora dos animais foi verificada por meio de um campo aberto, 

quadrangular, com 30 cm de diâmetro, sendo sua base (local onde ocorre a movimentação 

dos animais) dividida em 9 quadrados de diâmetros iguais. Camundongos Swiss machos, 

com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de animais, foram tratados com veículo (3% 

Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 mg/kg). Diazepam (2 mg/kg; i.p.) foi 

usado como padrão positivo. Esses tratamentos foram realizados tanto por via 

intraperitoneal (i.p.) quanto por via oral (v.o.). Após 30 minutos (i.p.) ou 60 minutos (v.o.), 

os animais foram levados individualmente ao campo aberto e observados durante um 

período de 5 minutos. (ARCHER, 1973). 

 

Foi registrada a freqüência de locomoção; que é o ato do animal locomover-se com 

o tronco afastado do chão por meio de movimentos coordenados das quatro patas, 

deslocando-se horizontalmente sobre a base do campo aberto nas quais o animal penetrou 

com as quatro patas.  

 

3.11.2. Teste do rota rod 

 

 O teste do rota rod mede o efeito do relaxamento muscular ou incoordenação 

motora produzidos por drogas nos animais (CARLINI & BURGOS, 1979). Para este teste, 

os camundongos foram colocados com as quatro patas sobre uma barra de 2,5 cm de 

diâmetro, elevada a 25 cm do piso, em uma rotação de 12 rpm, por um período de 1 minuto. 

Foram registrados o tempo de permanência na barra giratória, em segundos (s), e o número 

de quedas, com três reconduções, no máximo (DUNHAM & MIYA, 1957). 
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3.11.3. Teste do tempo de sono induzido por pentobarbital 

 

Camundongos Swiss machos, com peso de 25-30g, divididos em 4 grupos de 

animais, foram tratados com veículo (3% Tween 80 em água destilada) e riparina I (25 e 50 

mg/kg). Diazepam (1 mg/kg; i.p.) foi usado como padrão positivo.  Esses tratamentos 

foram realizados tanto por via intraperitoneal (via i.p.) e oral (v.o.). Após 30 ou 60 minutos 

dos tratamentos i.p. ou v.o., respectivamente, foi administrado pentobarbital sódico (PTB) 

na dose de 40 mg/kg, via i.p. O tempo desde a administração do PTB até a perda do reflexo 

de endireitamento foi registrado como latência do sono, em segundos. Após terem 

adormecido, os animais foram colocados na posição de decúbito dorsal, e o tempo 

decorrido entre a perda e a recuperação do reflexo de endireitamento foi registrado como 

duração do sono, em segundos (WAMBEBE, 1985; ROLLAND et al., 1991). A perda do 

reflexo de endireitamento é a incapacidade que o animal apresenta de voltar à posição 

normal quando colocado em decúbito dorsal. O critério para a recuperação do reflexo de 

endireitamento foi fixado quando o animal saiu da imposição por três vezes consecutivas 

(CARLINI et al., 1986; MATTEI et al., 1998). Simplificando, os parâmetros avaliados 

neste teste foram a latência do sono e a duração do sono cujo tempo máximo foi de 240 

minutos. 
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3.12. Análise Estatística 

 

 A análise estatística dos dados foi realizada através do software GraphPad Prism 

versão 4.0 para Windows, GraphPad Software, San Diego California EUA. Copyright (c) 

1994-1999 por GraphPad Software.  

 

Os resultados que obedeciam a uma distribuição paramétrica foram analisados por 

Análise de Variância (ANOVA) seguido pelo teste de Student Newman Keuls (post hoc). 

Os dados não-paramétricos foram analisados pelo mesmo programa utilizando o teste 

Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunns (post hoc).  

 

Em todas as análises estatísticas, os valores foram representados pela Média ± Erro 

Padrão da Média (EPM) com o número de animais entre parênteses e foi considerado o 

nível crítico para rejeição da hipótese de nulidade menor que 0,05 (p<0,05). Os asteriscos 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) caracterizam o grau de significância, assim como os 

demais símbolos “a” e “b”. 
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4. Resultados 

 

4.1 Atividade Antinociceptiva 

 

4.1.1. Efeito de Riparina I nas contorções induzida por ácido acético em camundongos 

 

 O número de contorções realizadas por cada animal foi o parâmetro analisado neste 

teste. Riparina I, tanto por via oral como por via intraperitonial, diminuiu 

significativamente (em ambos os casos, p<0,001) o número de contorções desenvolvidas 

pelos camundongos, em ambas as doses utilizadas [(i.p.) = ripI-25: 9,81 ± 1,45 (11); ripI-

50: 10,00 ± 1,97 (10); (v.o.) = ripI-25: 17,26 ± 1,68 (19); rip-50: 20,83 ± 1,97 (18)] 

comparando com os respectivos controles  [(i.p.) = cont.:  29,30 ± 2,09 (10); (v.o.) = cont.: 

cont.: 40,1 ± 2,99 (10)] (FIGURAS 3). Estas inibições conferidas por Riparina I em relação 

ao grupo controle i.p. foram de 66,52% (ripI-25) e 65,87% (ripI-50%) e em relação ao 

controle v.o. foram de 56,95% (ripI-25) e 48,05% (ripI-50)  

 

 A indometacina, 5mg/kg, i.p., usado como droga padrão, reduziu significativamente 

(p<0,001) o número de contorções abdominais em relação aos controles de ambas as vias 

de administração, v.o. e i.p. [Ind-5: 10,00 ± 2,96 (8)], com percentuais de inibição de 65,87 

e 75,06 % em relação aos respectivos controles v.o. e i.p. (FIGURAS 3). 
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3a – via intraperitoneal 
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3b – via oral 
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FIGURAS 3 - Efeito da riparina I e indometacina, via intraperitoneal (3a) e oral (3b), 
sobre o número de contorções abdominais no teste das contorções abdominais 
induzidas por ácido acético em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e indometacina (Ind; 5 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) ou 60 min (v.o.) antes da administração i.p. de ácido acético 0,6%. 
Os valores das figuras 3a e 3b representam a média ± EPM do número de contorções 
abdominais durante 20 minutos. Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por 
Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: ***p<0,001 vs 
controle. 
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4.1.2. Efeito da Riparina I na nocicepção induzida por formalina em camundongos 

  

 O tempo de lambedura da pata desenvolvido por cada animal foi o parâmetro 

observado neste teste. Em relação a 1ª fase, riparina I inibiu significativamente o tempo de 

lambedura da pata dos camundongos, em ambas as doses utilizadas, em ambas as vias de 

adminstração (v.o. e i.p.) [(v.o.) = ripI-25: 31,93 ± 2,76 (15); ripI-50: 31,94 ± 2,65 (18); 

(i.p.) = ripI-25: 36,38 ± 4,04 (13); ripI-50: 36,73 ± 4,01 (15)] em comparação com os 

respectivos controles [(v.o.) = cont.: 50,42 ± 2,90 (19); (i.p.) = cont.: 58,42 ± 4,40 (15)].  A 

morfina (7,5 mg/kg, i.p.), um analgésico opióide, reverteu significativamente o tempo de 

lambedura da pata na primeira fase do teste da formalina, comparando com ambos os 

controles (i.p. e v.o.) [Mor-7,5: 2,00 ± 0,86 (8)] (FIGURAS 4).  

 

 Com relação a 2ª fase do teste da formalina, a riparina I também inibiu 

significativamente o tempo de lambedura da pata dos camundongos, em ambas as doses 

utilizadas, em ambas as vias de administração (v.o. e i.p.) [(v.o.) = ripI-25: 8,50 ± 1,89 

(16); ripI-50: 1,89 ± 0,52 (18); (i.p.) = ripI-25: 10,11 ± 2,50 (18); ripI-50: 11,75 ± 3,17 

(16)] em comparação com os respectivos controles [(v.o.) = cont.: 36,29 ± 3,58 (24); (i.p.) 

= cont.: 42,40 ± 7,66 (15)]. Morfina (7,5 mg/kg, i.p.) reverteu significativamente o tempo 

de lambedura da pata na primeira fase do teste da formalina, comparando com ambos os 

controles (i.p. e v.o.) [Mor-7,5: 1,50 ± 0,70 (8)] (FIGURAS 5). 

 

 Foi utilizada a via oral para a investigação dos possíveis envolvimentos do sistema 

opioide e da via metabólica do óxido nítrico (NO) na analgesia de riparina I, no teste da 

formalina.  

 

 A naloxona (1 mg/kg, s.c.), um antagonista opióide, reverteu significativamente 

(p<0,001) o efeito antinociceptivo da morfina em ambas fases no teste da formalina [1ª 

Fase = Nal-1,0 + Mor-7,5: 40,00 ± 3,44 (7); 2ª Fase = Nal-1,0 + Mor-7,5: 21,00 ± 3,51 (6)]. 

Quando administrada sozinha, não alterou a resposta nociceptiva induzida por formalina, 

em nenhuma das duas fases [1ª Fase = Nal-1,0: 64,33 ± 4,14 (6); 2ª Fase = Nal-1,0: 43,00 ± 

3,44 (6)]. Contudo, a naloxona não foi capaz de reverter de maneira significativa, a 
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nocicepção induzida por riparina I (50 mg/kg, v.o.) observada nas duas fases do teste 

quando comparada as duas fases de riparina I sozinha [1ª Fase = Nal-1,0 + RipI-50: 21,00 ± 

5,65 (8); 2ª Fase = Nal-1,0 + RipI-50: 8,00 ± 2,58 (6)] (FIGURAS 6).  

 

 L-NAME (10 mg/kg; i.p.), um antagonista da óxido nítrico sintase (NOS), reverteu 

significativamente o efeito nociceptivo induzido pela formalina apenas na 2ª fase do teste 

[1ª Fase = L-NAME: 47,31 ± 3,62 (13); 2ª Fase = L-NAME: 8,09 ± 2,27 (11)]. A L-

arginina (150 mg/kg; i.p.), substrato da NOS, reverte significativamente tanto a atividade 

antinociceptiva induzida pelo L-NAME [1ª Fase = L-NAME + L-arg: 41,53 ± 2,79 (15); 2ª 

Fase = L-NAME + L-arg: 31,15 ± 4,55 (13)], como também a atividade antinociceptiva 

induzida por riparina I [1ª Fase = RipI + L-arg: 30,80 ± 1,48 (15); 2ª Fase = RipI + L-arg: 

20,93 ± 5,23 (15)], porém em ambos os casos, a reversão ocorre apenas na segunda fase do 

teste da formalina, quando comparada com L-NAME e riparina I adminstrados sozinhos 

(FIGURAS 7). 
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4a – 1ª fase via intraperitoneal 
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4b – 1ª fase via oral 
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FIGURAS 4 - Efeito da riparina I e morfina, via intraperitoneal (4a) e oral (4b), sobre 
o tempo de lambedura da pata (s) na 1ª fase do teste da formalina em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e morfina (Morf; 7,5 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) ou 60 min (v.o.) antes da administração intraplantar de formalina 
1%. Os valores das figuras 4a e 4b representam a média ± EPM do tempo de lambedura da 
pata. Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls 
como teste post hoc. Valores significativos: **p<0,001; ***p<0,001 vs controle. 
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5a – 2ª fase via intraperitoneal 
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5b – 2ª fase via oral  
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FIGURAS 5 - Efeito da riparina I e morfina, via intraperitoneal (5a) e oral (5b), sobre 
o tempo de lambedura da pata (s) na 2ª fase do teste da formalina em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e morfina (Morf; 7,5 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) ou 60 min (v.o.) antes da administração intraplantar de formalina 
1%. Os valores das figuras 5a e 5b representam a média ± EPM do tempo de lambedura da 
pata. Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls 
como teste post hoc. Valores significativos: ***p<0,001 vs controle. 
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6a – 1ª fase (Envolvimento do sistema opióide)  
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6b – 2ª fase (Envolvimento do sistema opióide) 
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FIGURAS 6 - Efeito da riparina I (50 mg/kg) e morfina (7,5 mg/kg), via oral, sozinhos 
ou associados com naloxona (1 mg/kg), antagonista opióide, sobre o tempo de 
lambedura da pata (s) na 1ª e 2ª fases do teste da formalina em camundongos.  
Controle (veículo), riparina I (RipI; 50 mg/kg) e morfina (Morf; 7,5 mg/kg), quando 
sozinhos, foram administrados 60 min antes do experimento; ou quando associados, foram 
administrados 15 min após a administração de naloxona (Nal; 1 mg/kg) e, então, 60 min 
depois foram submetidos ao experimento. Os valores da figuras 6a e 6b representam a 
média ± EPM do tempo de lambedura da pata durante 5 minutos. Para análise estatística foi 
utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores 
significativos: **p<0,01; ***p<0,001 vs controle; ap<0,05; aaap<0,001 vs morfina. 
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7a – 1ª fase (Participação do metabolismo do óxido nítrico)  
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7b – 2ª fase (Participação do metabolismo do óxido nítrico) 
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FIGURAS 7 - Efeito da riparina I (50 mg/kg) e L-NAME (10 mg/kg), via oral, 
sozinhos ou associados com L-arginina (150 mg/kg) sobre o tempo de lambedura da 
pata (s) na 1ª e 2ª fases do teste da formalina em camundongos.  

Controle (veículo), riparina I (RipI; 50 mg/kg) e L-NAME (10 mg/kg), quando sozinhos, 
foram administrados 60 min antes do experimento; ou quando associados, foram 
administrados 30 e 15 min respectivamente antes da administração de L-arginina (L-arg; 
150 mg/kg) e, então, 30 e 15 min depois, respectivamente, foram submetidos ao 
experimento. Os valores da figuras 7a e 7b representam a média ± EPM do tempo de 
lambedura da pata durante 5 minutos. Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido 
por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: **p<0,01; 
***p<0,001 vs controle; ap<0,05; vs ripI-50; bbp<0,01. 
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4.1.3 Efeito de Riparina I no teste da placa quente em camundongos 

 

 Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, tanto por via oral quanto por via 

intraperitonial, não prolongou significativamente o tempo de reação à placa quente (51 ± 

0,5 oC)  nos intervalos de registro estudados, quando comparada com os respectivos 

controles (oral e intraperitoneal) (TABELA 1). 

 

 Morfina (7,5 mg/kg, i.p.), um analgésico opióide, prolongou de maneira 

significativa o tempo de reação dos animais em todos os tempos estudados de ambas as vias 

(i.p. e v.o.).  Morfina prolongou o tempo de reação nos tempos de 30 min. (35,66 ± 2,51 

seg. (14)), 60 min (26,13 ± 2,76 seg (13)), 90 min (25,59 ± 2,66 seg (12)) e 120 min (28,01 

± 2,54 seg (10)), com significâncias de p<0,05 nos tempos 60 e 90 min, via i.p. e p<0,001 

nos tempos 30 e 120 min, via i.p.. Em se tratando de adminstração oral, a morfina teve um 

prolongamento do tempo de reação dos animais, com significância de p<0,001 em todos os 

tempos estudados (30, 60, 90 e 120 min) (TABELA 1). 
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TABELA 1. Efeito da administração intraperitoneal e oral de riparina I (25 e  50 

mg/kg) e morfina (7,5 mg/kg; i.p.) no teste da placa quente em camundongos. 

Grupo 

(mg/kg) 

Tempo Zero Tempo 30’ Tempo 60’ Tempo 90’ Tempo 120’ 

      

Via intraperitoneal 

      

Controle 17,6 ± 0,84 (15) 16,9 ± 1,62 (19) 16,7 ± 1,41 (18) 17,5 ± 1,44 (15) 16,4 ± 1,00 (16) 

RipI-25 20,7 ± 1,57 (17) 23,9 ± 2,97 (15) 20,5 ± 2,75 (15) 18,4 ± 1,77 (15) 24,1 ± 2,55 (15) 

RipI-50 19,5 ± 1,52 (17) 16,5 ± 0,64 (13) 17,1 ± 1,24 (15) 20,7 ± 1,40 (15) 18,4 ± 1,08 (14) 

      

Via oral      

      

Controle 14,2 ± 1,40 (16) 13,3 ± 1,36 (13) 11,0 ± 1,16 (14) 13,5 ± 1,14 (14) 13,9 ± 1,30 (15) 

RipI-25 14,7 ± 1,16 (16) 13,2 ± 1,17 (16) 11,7 ± 1,25 (16) 12,9 ± 1,12 (16) 15,2 ± 1,65 (16) 

RipI-50 15,0 ± 1,19 (14) 14,3 ± 1,37 (14) 13,1 ± 1,71 (15) 12,8 ± 1,66 (16) 15,0 ± 1,30 (13) 

      

Morf-7,5 18,6 ± 0,94 (18) 35,6 ± 2,51 (14)* 26,1 ± 2,76 (13)* 25,6 ± 2,66 (12)* 28,0 ± 2,54 (10)* 

Os valores representam a média ± EPM do tempo de reação na placa quente. O número de 
animais está representado entre parênteses. Para análise estatística foi realizado ANOVA 
seguido Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs 
controle oral e intraperitoneal. 
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4.2 Atividade antiinflamatória 

 

4.2.1 Efeito de Riparina I no edema de pata induzido por carragenina em 

camundongos 

  

 Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, por via i.p, reduziu significativamente o 

volume do edema de pata induzido por carragenina nos tempos de 1h [1ª hora (i.p.) =  ripI-

25: 0,047 ± 0,008 (7), p<0,05; ripI-50: 0,044 ± 0,010 (7), p<0,05], 2h [2ª hora (i.p.) =  ripI-

25: 0,066 ± 0,011 (8), p<0,05; ripI-50: 0,065 ± 0,008 (6), p<0,05], 3h  [3ª hora (i.p.) =  ripI-

25: 0,048 ± 0,027 (5), p<0,01; ripI-50: 0,060 ± 0,010 (7), p<0,01], 4h [4ª hora (i.p.) =  ripI-

25: 0,035 ± 0,009 (7), p<0,001; ripI-50: 0,050 ± 0,012 (6), p<0,01] e 24h, apenas na dose 

de 50 mg/kg [24ª hora (i.p.) = ripI-50: 0,075 ± 0,011(7), p<0,01],  comparando com o grupo 

controle, nos respectivos tempos indicados (FIGURAS 8). 

 

 Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, por adminstração oral, reduziu 

significativamente o volume do edema de pata induzido por carragenina nos tempos de 1h 

[1ª hora (v.o.) =  ripI-25: 0,062 ± 0,009 (7), p<0,001; ripI-50: 0,075 ± 0,010 (8), p<0,01], 

2h apenas na dose de 25 mg/kg [2ª hora (v.o.) =  ripI-25: 0,094 ± 0,011 (8), p<0,05] e 24h 

apenas na dose de 50 mg/kg [24ª hora (v.o.) = ripI-50: 0,070 ± 0,013 (7), p<0,01] 

(FIGURAS 8). 

 

 Indometacina, 10 mg/kg, v.o., reduziu significativamente o volume do edema de 

pata induzido por carragenina em todos os tempos estudados, em ambas as vias de 

administração (i.p. e v.o.) (FIGURAS 8).  
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8a – via intraperitoneal 
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8b – via oral 
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FIGURAS 8 - Efeito da riparina I e indometacina, via intraperitoneal (8a) e oral (8b), 
sobre o volume de edema (mL) no teste do edema de pata induzido por carragenina 
em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e indometacina (Ind; 10 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) ou 60 min (v.o.) antes da administração intraplantar de carragenina 
1%. Os valores das figuras 8a e 8b representam a média ± EPM do volume de edema nos 
tempos 1h, 2h, 3h, 4h e 24h após a aplicação da carragenina. Para análise estatística foi 
utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores 
significativos: *p<0,05 vs controle. 
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4.2.2 Efeito de riparina I no edema de pata induzido por dextrano em camundongos 

 

 Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, por via i.p, reduziu significativamente o 

voulme do edema de pata induzido por dextrano nos tempos de 1h, apenas na dose de 25 

mg/kg [1ª hora (i.p.) =  ripI-25: 0,080 ± 0,009 (8), p<0,05], 2h [2ª hora (i.p.) =  ripI-25: 

0,075 ± 0,003 (7), p<0,01; ripI-50: 0,077 ± 0,004 (7), p<0,01], 3h  [3ª hora (i.p.) =  ripI-25: 

0,054 ± 0,006 (10), p<0,001; ripI-50: 0,060 ± 0,005 (10), p<0,01] e 4h [4ª hora (i.p.) =  

ripI-25: 0,043 ± 0,007 (10), p<0,01; ripI-50: 0,045 ± 0,006 (10), p<0,01],  comparando com 

o grupo controle, nos respectivos tempos indicados (FIGURAS 9). 

 

  Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, por adminstração v.o., reduziu 

significativamente o voulme do edema de pata induzido por dextrano, apenas com a dose 

de 50 mg/kg, nos tempos de 4h [4ª hora (v.o.) =  ripI-50: 0,110 ± 0,005 (7), p<0,05] e 24h 

[24ª hora (i.p.) =  ripI-50: 0,088 ± 0,008 (7), p<0,05]  comparando com o grupo controle, 

nos respectivos tempos indicados (FIGURAS 9). 

  

 Indometacina, 10 mg/kg, v.o., reduziu significativamente o volume do edema de 

pata induzido por dextrano em todos os tempos estudados, em ambas as vias de 

admnistração (i.p. e v.o.) (FIGURAS 9). 
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9a – via intraperitoneal 
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9b – via oral 
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FIGURAS 9 - Efeito da riparina I e indometacina, via intraperitoneal (9a) e oral (9b), 
sobre o volume de edema (mL) no teste do edema de pata induzido por dextrano em 
camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e indometacina (Ind; 10 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) ou 60 min (v.o.) antes da administração intraplantar de dextrano 
0,15%. Os valores das figuras 9a e 9b representam a média ± EPM do volume de edema 
nos tempos 1h, 2h, 3h e 4h após a aplicação de dextrano. Para análise estatística foi 
utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores 
significativos: *p<0,05 vs controle. 
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4.3 Efeito de riparina I em nocicepção e edema de pata induzidos por glutamato 

 

 Em relação a nocicepção produzida por glutamato, o parâmetro avaliado no teste foi 

o tempo de lambedura da pata, em segundos, durante os 15 minutos de observação. 

Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, via i.p., reduziu significativamente o tempo de 

lambedura da pata [ripI-25: 169, 0 ± 17,4 (6), p<0,05; ripI-50: 120,9 ± 13,0 (7), p<0,001],  

comparando com o grupo controle [cont.: 261,4 ± 32,6 (9)] (FIGURA 10a). 

 

 MK-801, 0,5mg/kg, i.p., um antagonista dos receptores NMDA do sistema 

glutamatérgico, foi capaz de reverter significativamente (p<0,001) o tempo de lambedura 

da pata, na nocicepção induzida por glutamato [MK801: 2,71 ± 2,25 (7)] (FIGURA 10a). 

 

 Em relação ao edema de pata induzido por glutamato, o parâmetro avaliado foi a 

diferença de peso entre as patas (mg) tratada e não tratada com glutamato. A diferença entre 

ambas configura exatamente o peso do edema. Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, via 

i.p., reduziu significativamente o edema de pata induzido por glutamato [ripI-25: 90,00 ± 

12,3 (6), p<0,05; ripI-50: 79,10 ± 4,12 (8), p<0,001],  comparando com o grupo controle 

[cont.: 125,7 ± 7,77 (7)] (FIGURA 10b). 

 

 MK-801, 0,5mg/kg, i.p., um antagonista dos receptores NMDA do sistema 

glutamatérgico, foi capaz de reverter significativamente (p<0,05) o edema de pata induzido 

por glutamato [MK801: 95,23 ± 5,09 (6)] (FIGURA 10b). 
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10a – Nocicepção mediada pelo glutamato 
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10b – Edema mediado pelo glutamato 
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FIGURAS 10 - Efeito da riparina I (25 e 50 mg/kg) e MK-801 (0,5 mg/kg), via 
intraperitoneal, sobre a nocicepção (10a) e sobre o edema (10b) mediados pelo 
glutamato no teste da nocicepção e edema de pata induzidos por glutamato em 
camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e MK-801 (0,5 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) antes da administração subplantar de glutamato (10µmol/pata) e 
então submetidos ao experimento por 15 min. Os valores das figuras 10a e 10b representam 
a média ± EPM do tempo de lambedura da pata (s) e peso da pata (mg), respectivamente. 
Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls como 
teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05; ***p<0,001 vs controle. 
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4.4  Atividade antiulcerogênica 

 

4.4.1 Efeito de Riparina I em lesões gástricas induzidas por etanol 

 

 Riparina I, nas doses de 25 e 50 mg/kg, via oral, reduziu significativamente (p<0,05 

em ambas as doses) o percentual de área ulcerada para 21,89 ± 2,25 (7) e 23,29 ± 1,15 (10) 

%, respectivamente, comparado ao controle (30,86 ± 2,40 (6) %) (FIGURA 11). 

 

 Ciproeptadina (10 mg/kg, v.o.), um antagonista H1 e 5HT, reduziu de maneira 

significativa (p<0,001), o percentual de área ulcerada (4,10 ± 0,61 (8) %), quando 

comparado ao controle (FIGURA 11). 
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FIGURA 11 - Efeito da riparina I (25 e 50 mg/kg) e Ciproeptadina (10 mg/kg), via 
oral, sobre as lesões gástricas induzidas por etanol em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e ciproeptadina (Cipro; 10 mg/kg) 
foram administrados 45 min (v.o.) antes da administração de etanolabs (0,2 mL por animal) 
e então sacrificados 30 min depois. Os valores da figura 11 representam a média ± EPM da 
percentagem de área ulcerada (%). Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido 
por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05; 
***p<0,001 vs controle. 
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4.4.2 Efeito de Riparina I em lesões gástricas induzidas por indometacina 

 

 A indometacina (20 mg/kg, v.o.) produziu lesões gástricas com uma média de 

escores de 11,00 ± 1,96 (8). Esse efeito foi reduzido significativamente (p<0,001) por 

riparina I, na dose de 50 mg/kg, v.o. (6,00 ± 0,57 (8)) (FIGURA 12).  

 

 Cimetidina (100 mg/kg, v.o.) um antagonista dos receptores H2, reduziu de maneira 

significativa (p<0,01), a média de escores de lesões gátricas para 5,50 ± 1,60 (8) quando 

comparado ao controle (FIGURA 12). 
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FIGURA 12 - Efeito da riparina I (25 e 50 mg/kg) e cimetidina (100 mg/kg), via oral, 
sobre as lesões gástricas induzidas por indometacina em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e cimetidina (Cime; 100 mg/kg) foram 
administrados 45 min (v.o.) antes da administração de indometacina (20 mg/kg) e então 
sacrificados 8 horas depois. Os valores da figura 12 representam a média ± EPM das lesões 
gástricas (escores). Para análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student 
Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs controle. 
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4.5. Atividade sobre o Sistema Nervoso Central 

 

4.5.1. Atividade motora espontânea (Teste do Campo Aberto) 

 

 A atividade locomotora foi o parâmetro analisado e os resultados foram expressos 

como o número de cruzamentos através do campo aberto. Riparina I, por via oral e 

intraperitoneal, não alterou a atividade locomotora em nenhuma das doses utilizadas [(i.p.) 

= RipI-25: 55,40 ± 4,37 (10);  RipI-50: 46,30 ± 4,58 (10); (v.o.) = RipI-25: 40,80 ± 2,55 

(10); RipI-50: 51,60 ± 2,85 (10)] comparando com os respectivos controles. [(i.p.) = cont.: 

48,4 ± 2,35 (10); (v.o.) = cont.: 53,33 ± 6,97 (9)]. Diazepam 2 mg/kg, i.p., usado como 

droga padrão, reduziu significativamente (p<0,05) a atividade locomotora em relação aos 

controles em ambas vias de administração. [DZP-2: 24,20 ± 7,6 (7)] (FIGURAS 13). 
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13a – via intraperitoneal 
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13b – via oral 
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FIGURAS 13 - Efeito da riparina I e diazepam, via intraperitoneal (13a) e oral (13b), 
sobre a atividade locomotora espontânea no teste do campo aberto em camundongos. 
Controle (veículo), riparina I (RipI; 25 e 50 mg/kg) e diazepam (DZP; 2 mg/kg) foram 
administrados 30 (i.p.) ou 60 min (v.o.) antes do experimento. Os valores das figuras 13a e 
13b apresentam a média ± EPM do número de travessias durante 5 minutos. Para análise 
estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. 
Valores significativos: *p<0,05 vs controle. 
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4.5.2. Teste do rota rod 

 

 Os animais tratados por via intraperitoneal com riparina I, nas doses de 25 e 50 

mg/kg, não apresentaram alterações significativas (p>0,05) no número de quedas (NQ) 

[(NQ) = ripI-25: 1,30 ± 0,30 (13); ripI-50: 0,91 ± 0,35 (12)] ou no tempo de permanência 

da barra (TP), em segundos [(TP) = ripI-25: 53,76 ± 2,22 (13); ripI-50: 54,08 ± 3,13 (12)] 

em relação ao grupo controle [(NQ) = cont.: 1,33 ± 0,30 (12); (TP) = cont.: 52,91 ± 3,05 

(12)] (TABELA 2). 

 

 Nenhuma alteração nestes parâmetros foi observada com os animais tratados com 

riparina I, nas mesmas doses, por via oral [(NQ) = ripI-25: 0,80 ± 0,24 (10); ripI-50: 1,50 ± 

0,26 (10)] ou no tempo de permanência da barra (TP), em segundos [(TP) = ripI-25: 57,50 

± 0,77 (10); ripI-50: 53,40 ± 2,57 (10)] em relação ao grupo controle [(NQ) = cont.: 1,10 ± 

0,37 (10); (TP) = cont.: 55,00 ± 2,27 (10)] (TABELA 2). 

 

 Como padrão positivo, o diazepam 2 mg/kg, i.p., aumentou o número de quedas 

[2,50 ± 0,26 (8)] e diminuiu o tempo de permanência na barra [35,25 ± 6,68 (8)] quando 

comparado aos grupos controles via oral e intraperitoneal  (TABELA 2). 
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TABELA 2 - Efeito da administração intraperitoneal e oral da riparina I (25 e 50 

mg/kg) e diazepam (2 mg/kg) no teste do rota rod para camundongos. 

 

Grupo (mg /kg) Número de Quedas Tempo de Permanência (s) 

   

Via intraperitoneal   

   

Controle i.p 1,33 ± 0,30 (12) 52, 91 ± 3,05 (12) 

RipI-25 1,30 ± 0,30 (13) 53,76 ± 2,22 (13) 

RipI-50 0,91 ± 0,35 (12) 54,08 ± 3,13 (12) 

   

Via oral   

   

Controle v.o. 1,10 ± 0,37 (10) 55,00 ± 2,27 (10) 

RipI-25 0,80 ± 0,24 (10) 57,50 ± 0,77 (10) 

RipI-50 1,50 ± 0,26 (10) 53,40 ± 2,57 (10) 

   

DZP-2 2,50 ± 0,26 (8)*** 35,25 ± 6,68 (8)*** 

Os valores representam a média ± EPM do número de quedas e tempo de permanência. O 
número de animais está representado entre parênteses. Para análise estatística foi realizado 
o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis seguido por Dunns como teste post hoc para o 
número de quedas e ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc para 
o tempo de permanência (s). Valores significativos: ***p<0,001 vs controle v.o e i.p. 
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4.5.3. Teste do tempo de sono induzido por pentobarbital 

 

Neste teste foram analisados dois parâmetros: a latência do sono (LS), em segundos 

e a duração do sono (DS), também em segundos. A riparina I diminuiu a latência do sono 

tanto por via i.p., quanto por via oral [(i.p.) = ripI-25: 274,0 ± 11,40 (10), p<0,05;  ripI-50: 

228,1 ± 16,72 (8), p<0,05; (v.o.) = ripI-25: 307,5 ± 17,76 (12), p<0,01; ripI-50: 277,9 ± 

15,17 (12), p<0,001] comparando com os respectivos controles [i.p. = 404,4 ± 69,90 (8);  

v.o. = 429,0 ± 32,61 (10)] (TABELA 3).. 

 

A riparina I aumentou o tempo do sono tanto por via i.p., quanto por via oral [(i.p.) 

= ripI-25: 3324,0 ± 433,7 (10), p<0,05;  ripI-50: 3979,0 ± 259,8 (10), p<0,001; (v.o.) = ripI-

25: 2487,0 ± 308,7 (11), p<0,05; ripI-50: 2370,0 ± 245,8 (10), p<0,05] comparando com os 

respectivos controles [i.p. = 1966,0 ± 255,6 (9);  v.o. = 1564,0 ± 157,9 (9)] (TABELA 3). 

 

Como esperado, o diazepam 1 mg/kg, i.p., reduziu o tempo de latência do sono 

[DZP-1: 187,6 ± 9,24 (10)] e aumentou a duração do sono [DZP-1: 4481,0 ± 419,2 (10)] 

em relação aos grupos controle v.o. e i.p. (TABELA 3). 
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TABELA 3. Efeito da administração intraperitoneal e oral da riparina I (25 e 50 

mg/kg) e diazepam (1 mg/kg) no teste do tempo de sono induzido por pentobarbital 

em camundongos. 

 

Grupo (mg/kg) Latência do sono (s) Duração do sono (s) 

   

Via intraperitoneal   

   

Controle intraperitoneal 404,4 ± 69,90 (8) 1966 ± 255,6 (9) 

RipI-25 274,0 ± 11,40 (10)* 3324 ± 433,7 (10)* 

RipI-50 228,1 ± 16,72 (8)* 3979 ± 259,8 (10)*** 

   

Via Oral   

   

Controle oral 429,0 ± 32,61 (10) 1564 ± 157,9 (9) 

RipI-25 307,5 ± 17,76 (12)** 2487 ± 308,7(11)* 

RipI-50 277,9 ± 15,17 (12)*** 2370 ± 245,8 (10)* 

   

DZP-1 187,6 ± 9,24 (10)*** 4481,0 ± 419,2 (10)*** 

Os valores representam a média ± EPM da latência do sono e da duração do sono. O 
número de animais está representado entre parênteses. Para análise estatística foi realizado 
ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs controle. O grupo DZP-1 foi signoficativo em relação 
aos controles intraperitoneal e oral. 
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5. Discussão 

 

 A utilização de plantas medicinais é cada vez mais um recurso terapêutico de grande 

aceitação não só pela população, que há muito tempo lança mão delas para cura de 

enfermidades, mesmo apenas com conhecimento empírico, como também vêm ganhando 

aceitação junto à comunidade científica, que sempre investiga detalhadamente as 

propriedades biológicas e farmacológicas das substâncias ativas contidas nas plantas, 

comprovando sua segurança, eficácia, como também sua utilidade (CECHINEL & 

YUNES, 1998; KINGHORN, 2001). Dessa forma, o screening de novas drogas com ação 

terapêutica para que posteriormente sejam realizadas análises mais detalhadas em relação 

ao real potencial farmacológico da nova droga a ser utilizada é uma estratégia da maior 

importância. Daí, a necessidade de se realizarem os estudos pré-clínicos. 

 

Aniba riparia (Nees) Mez, um herbáceo da família Lauraceae, popularmente 

conhecida como “louro”, “louro-faia” e “pau-rosa”, é encontrada na Amazônia, Brasil 

(MARQUES, 2001). Do fruto verde desta planta foram isoladas três alcamidas, entre elas a 

riparina I (BARBOSA-FILHO et al., 1987).  Alguns trabalhos mostraram que esta 

substância apresenta efeitos farmacológicos, como: atividade antimicrobiana, potente 

relaxante da musculatura lisa (MARQUES et al., 2005), efeito hipotensor e bradicárdico 

transitório, devido a uma ação que parece envolver, principalmente, um componente de 

origem parassimpática a nível cardíaco (SEIXAS, 1996) e efeitos ansiolíticos no SNC 

(SOUSA et al, 2005).    

 

A dor pode se manifestar de maneira nociceptiva (sensorial) e/ou afetiva 

(comportamental, associada à dor provocada por ansiedade, medo, sofrimento, pânico). A 

utilização de diferentes estímulos nociceptivos é útil na avaliação de uma droga, pois 

produz no animal a percepção do fenômeno doloroso com diferentes características, 

revelando assim, a verdadeira natureza antinociceptiva da substância em questão. Neste 

presente estudo, avaliou-se o potencial analgésico de riparina I em três modelos agudos 

indutores de nocicepção: o teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético 
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(KOSTER et al., 1959), formalina (HUNSKAAR & HOLE, 1987) e placa quente (EDDY 

& LEIMBACH, 1953). 

 

O ácido acético parece induzir nocicepção por um mecanismo indireto, através da 

liberação de substâncias endógenas que excitam as terminações nociceptivas (COLLIER et 

al., 1968). Ribeiro e colaboradores (RIBEIRO et al., 2000) demonstraram que ácido acético 

induz nocicepção, pelo modelo de contorções abdominais, através da atuação em células 

residentes como macrófagos e mastócitos da cavidade peritonial de camundongos, 

induzindo a liberação de mediadores inflamatórios. 

 

O comportamento de contorção em camundongos, pela injeção intraperitonial de 

ácido acético, induzindo nocicepção química, é utilizado para analisar a possibilidade de 

atividade analgésica central e periférica. Este comportamento pode ser uma resposta a 

estimulação direta das fibras aferentes nociceptivas, devido a redução do pH (acidez 

promovida pela presença do ácido acético) e a síntese de mediadores inflamatórios 

(FRANÇA et al., 2001). 

 

Um aumento nos níveis de PGE2 e PGF2α no fluido peritonial é evidenciado, após a 

aplicação do ácido acético (DERAET et al., 1976; DERAET et al., 1980). Além das 

prostaglandinas (PGs), outros componentes inflamatórios como o envolvimento do sistema 

simpático podem ser responsáveis pelas contorções induzidas pela adminstração 

intraperitonial de ácido acético (DUARTE et al., 1988). Foi evidenciado também um 

aumento da permeabilidade vascular, nos vasos sanguíneos peritoneais, no momento da 

primeira contorção (GYIRES & TORMA, 1984). 

 

Riparina I, nas doses administradas (25 e 50 mg/kg) por via oral e intraperitonial, 

apresentou um efeito analgésico, no teste das contorções abdominais induzidas por ácido 

acético, semelhante à indometacina. A indometacina e outros anti-inflamatórios não-

esteroidais (AINES) podem inibir a enzima cicloxigenase nos tecidos periféricos, com a 

conseqüente redução da síntese e/ou liberação dos mediadores inflamatórios. Desse modo, 

ocorre uma interferência no mecanismo de transdução do sinal nociceptivo nos receptores 
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(nociceptores) aferentes primários (TRONGSAKUL et al, 2003). Portanto, pode-se sugerir 

que Riparina I assim como outros AINES apresentaria uma atividade analgesica periférica. 

Contudo, o modelo de contorções abdominais induzidas por ácido acético não apresenta 

especificidade, já que várias classes de drogas são capazes de inibir estas contorções, como 

antidepressivos tricíclicos, anti-histamínicos, anti-hipertensivos, analgésicos opióides e os 

próprios AINES. Logo, outros testes devem ser utilizados para confirmar uma possível 

atividade antinociceptiva de uma droga. (TAKAHASHI & PAZ, 1987; YEH, 1986; 

PETTIBONE & MULLER, 1989). Para tal intento, foram utilizados neste estudo, os testes 

da formalina e da placa quente.  

 

O teste da formalina serve para avaliar uma resposta nociceptiva bifásica, pois 

apresenta uma fase neurogênica e uma fase inflamatória. Drogas que agem no sistema 

nervoso central são capazes de inibir igualmente as duas fases, enquanto que drogas que 

atuam perifericamente inibem apenas a fase tardia (2ª fase) (CHEN et al., 1995). Logo após 

a injeção de formaldeído na pata do animal, começa a 1a fase do teste, desencadeada pela 

estimulação direta dos nociceptores, levando a ativação das fibras C sensoriais, portanto 

uma nocicepção mediada por ação central. (SHIBATA et al., 1989). Substância P e 

bradicinina são mediadores envolvidos nessa fase. Por outro lado, a nocicepção ocorrente 

na 2a fase do teste da formalina se deve a liberação de histamina, serotonina, bradicinina e 

prostaglandinas, constituindo, portanto, numa etapa inflamatória (nocicepção periférica) do 

teste. Este teste é bastante útil, não só para avaliar a atividade anti-nociceptiva de uma 

droga, mas também para a elucidação dos mecanismos de ação envolvidos na nocicepção 

de uma droga.  

 

A nocicepção de ação central, desencadeada na 1ª fase do teste da formalina, pode 

ser inibida por fármacos que atuem bloqueando a seqüência de transdução nociceptiva via 

SNC, como os analgésicos opióides (por ex., morfina). Já a nocicepção inflamatória 

desencadeada na 2ª fase do teste da formalina pode ser revertida pelas drogas de ação 

periférica, como os corticosteróides e os anti-inflamatórias não esteroidais, como: 

indometacina, naproxeno, paracetamol, diclofenaco e ácido acetil salicílico (HUNSKAAR 

& HOLE, 1987; ROSLAND et al, 1990; TJOLSEN et al., 1992; DAI et al, 2002). 
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No teste da formalina, riparina I, em ambas as doses (25 e 50 mg/kg) e em ambas as 

vias (i.p. e v.o.) inibiu significativamente o tempo de lambedura da pata, tanto na primeira 

como na segunda fase. 

 

Para a investigação de um possível envolvimento do sistema opióide na atividade 

analgésica de riparina I, foram utilizados morfina (7,5 mg/kg, i.p.), um conhecido agonista 

dos receptores opióides e naloxona (1,0 mg/kg, i.p.), antagonista dos mesmos receptores. 

Como esperado, naloxona consegue reverter o efeito antinociceptivo da morfina em ambas 

as fases do teste. Porém, naloxona não é capaz de reverter o efeito antinociceptivo de 

riparina I, em nenhuma das fases do teste da formalina. Logo, sugere-se o não 

envolvimento de riparina I com os receptores opióides, em se tratando de propriedades anti-

nociceptivas. 

 

L-arginina, substrato da enzima óxido nítrico sintase (NOS), aumenta 

significativamente o comportamente nociceptivo induzido pela formalina (KAWABATA et 

al., 1994), sugerindo um papel pró-nociceptivo por parte do óxido nítrico (NO), já que o 

óxido nítrico é o produto final da interação entre L-arginina e a enzima NOS. Desse modo, 

sugere-se que a administração de formalina pode levar a um aumento da síntese de NO 

(RIVOT et al., 2002). 

  

Estudos demonstram que a injeção intratecal de L-NAME, antagonista da NOS, 

resulta em significante redução do comportamento de lambedura da pata, induzido por 

baixas doses de formalina (SAKURADA et al., 2001). Sabe-se também que a associação de 

morfina ao L-NAME no teste da formalina, resulta no aumento da inibição da resposta 

nociceptiva, tanto na primeira, como na segunda fase do teste (WATANABE et al., 2003). 

 

Portanto, se torna de extrema importância estudar o possível envolvimento da via 

metabólica do NO na atividade analgésica de uma droga, utilizando para isso o teste da 

formalina e lançando mão do L-NAME e da L-arginina. O L-NAME demonstrou efeitos 

anti-nociceptivos apenas na segunda fase (inflamatória) do teste, já que o óxido nítrico é 
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considerado um mediador inflamatório. L-arginina foi capaz de reverter o efeito anti-

nociceptivo gerado pelo L-NAME na segunda fase do teste da formalina, como também foi 

capaz de reverter o efeito anti-nociceptivo de riparina I, nesta mesma fase do teste. Logo, o 

sistema NO parece desempenhar papel importante em relação as atividades anti-

nociceptivas de riparina I.  

 

Como riparina I, nas doses utilizadas apresentou atividade na primeira fase da 

formalina, foi realizado o teste da placa quente. Esse teste confere uma resposta operante a 

um estímulo térmico mediada por integração central e é bastante utilizado para investigar 

drogas que apresentem um potencial antinociceptivo a nível supraespinhal (YAKSH & 

RUDY, 1997), portanto é um teste válido para teste de analgesia por origem central.  

 

Riparina I não elevou o limiar de sensibilidade ao estímulo térmico no teste da placa 

quente, indicando deficiência da eficácia na supressão da nocicepção supraespinhal. Ao 

contrário, a morfina, um analgésico opióide, prolongou o tempo de reação dos animais à 

placa quente, em relação aos controles de ambas as vias (v.o. e i.p.), nos tempos de 30, 60, 

90 e 120 min. Este resultado corrobora com o fato de que no teste da formalina, naloxona 

não foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo de riparina I, confirmando ainda mais o 

não envolvimento de riparina I com os receptores opióides. 

 

Como riparina I apresentou atividade antinociceptiva na 2ª fase do teste da 

formalina (fase inflamatória) e sua nocicepção nesta fase parece estar envolvida com a via 

metabólica do óxido nítrico, se faz importante uma análise mais específica das propriedades 

de riparina I, no que se refere às suas atividades anti-inflamatórias. 

 

Para esta finalidade, vários modelos de inflamação animal podem ser usados para 

investigar a atividade antiinflamatória de drogas. Neste estudo, foram utilizados dois 

modelos experimentais de inflamação aguda em camundongos: o edema de pata induzido 

por carragenina (WINTER et al., 1962; HENRIQUES et al, 1987) e o edema de pata 

induzido por dextrano (WINTER et al., 1962). 
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A carragenina não produz efeitos sistêmicos, não apresenta potencial antigênico, 

possui um elevado grau de reprodutibilidade e sua ação inflamatória pode ser suprimida por 

agentes antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Por estes motivos, o edema de pata 

induzido por carragenina é um teste bastante adequado para avaliar drogas anti-

inflamatórias e tem sido comumente usado para pesquisar efeito antiedematogênico em 

produtos de origem natural (WINTER et al, 1962). 

 

O edema de pata induzido por carragenina envolve uma ação seqüencial de vários 

mediadores. Inicialmente, ocorre a liberação de histamina, serotonina e bradicinina, seguida 

principalmente pelo aumento nos níveis de prostaglandinas. Este aumento coincide com a 

migração de leucócitos, principalmente neutrófilos, que são capazes de amplificar a 

resposta inflamatória, com a produção de outros mediadores inflamatórios, de espécies 

reativas do oxigênio, aumento da atividade da mieloperoxidase e aumento da produção de 

NO (FANTONE & WARD, 1982; NANTEL et al., 1999; POSADAS et al., 2004; 

MONCADA & HIGGS, 1991). 

 

A resposta vascular aguda induzida por carragenina envolve três etapas distintas. Na 

primeira fase, que ocorre nos primeiros 90 minutos após a administração da carragenina, 

ocorre liberação concomitante de histamina e serotonina, em concentrações tais que ambas 

exercem seus efeitos máximos na permeabilidade vascular. A segunda fase, que ocorre 

entre 90 e 150 minutos, é desencadeada pela liberação de cininas, como a bradicinina. Por 

fim, a terceira fase, que começa a partir de 150 minutos, é desencadeada pela presença de 

prostaglandinas no exsudato inflamatório. Para que estes mediadores atuem, é necessária a 

presença do sistema complemento, que sustenta seus efeitos do início ao final da reação 

inflamatória. (WILLOUGHBY et al., 1969; Willis et al., 1969a  e b; DI ROSA et al., 1971. 

 

Com relação ao edema em si, alguns estudos demonstram que o extravasamento de 

proteínas plasmáticas na pata do animal é maior 1h após a injeção de carragenina, passando 

a decrescer a partir de 4h. Já o extravasamento de albumina nos animais continua por mais 

de 24h após o estímulo inflamatório (HENRIQUES et al., 1987).  
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No modelo de edema de pata induzido por carragenina, em camundongos, riparina I, 

administrada por via i.p., reduziu, de maneira significativa, o volume do edema medido nos 

tempos de 1h, 2h, 3h e 4h. 

 

Riparina I, quando administrada por via oral, reduziu de maneira significativa o 

volume do edema medido nos seguintes tempos: 1h, com resultados significativos em 

ambas as doses; 2h, com resultados significativos apenas riparina I na dose de 25mg/Kg e 

24h com resultados significativos apenas com riparina I na dose de 50 mg/Kg. 

 

Estes resultados sugerem que riparina I pode estar atuando na inibição da produção 

de histamina, serotonina, bradicinina e prostaglandinas, de acordo com os horários de pico 

de atuação de cada mediador, conforme discutido anteriormente. Além do mais, de posse 

destes dados, pode-se sugerir uma explicação para o fato de riparina I ter inibido o tempo 

de lambedura da pata na primeira fase do teste da formalina e ter sido ineficaz no teste da 

placa quente, como também parece não ter envolvimento com o sistema opióide. Como a 

bradicinina é um mediador comum ao edema de pata induzido por carragenina e à primeira 

fase do teste da formalina, riparina I parece, em ambos os casos, ter inibido a produção 

deste mediador endógeno. 

 

Indometacina (10 mg/kg, v.o.), um conhecido agente antiinflamatório não 

esteroidal, reduziu significativamente o volume do edema de pata induzido por carragenina 

em todos os tempos estudados, em ambas as vias de administração, em comparação com os 

respectivos controles (v.o. e i.p.).  

 

O edema de pata induzido por dextrano é um modelo bastante utilizado para avaliar 

as propriedades antiedematogênicas de drogas utilizadas em tratamento contra urticária, 

edema pulmonar e outros tipos de ações anafiláticas. (GOTH & JONHSON, 1975; 

KAPLAN & BEAVEN, 1976; BEAVEN, 1978).  

 

O edema de pata induzido por dextrano apresenta um mecanismo distinto ao edema 

de pata induzido por carragenina. O dextrano, igualmente a carragenina, promove aumento 



 94

da permeabilidade vascular, porém este fenômeno ocorre devido à desgranulação dos 

mastócitos, com a subseqüente liberação de histamina e serotonina. Outra diferença é que o 

exsudato, que ocorre como conseqüência desse processo, é bem mais carente de proteínas e 

neutrófilos (LO et al., 1982). O dextrano promove um rápido extravasamento de fluido, 

com poucas proteínas e leucócitos.  

 

As drogas antiedematogênicas que inibem significativamente a resposta da pata de 

um animal ao dextrano podem estar agindo por vários mecanismos: podem apresentar um 

efeito direto sobre a inibição da permeabilidade tissular ou da dinâmica de fluidos; podem 

antagonizar especificamente os agentes responsáveis diretamente pelo edema; e podem 

interromper os processos nervosos ou humorais que levam a formação dos agentes 

edematogênicos (COURVOISIER & DUCROT, 1955). 

 

No modelo de edema de pata induzido por dextrano, em camundongos, riparina I, 

administrada por via i.p., reduziu, de maneira significativa, o volume do edema medido nos 

seguintes tempos: 1h, com resultados significativos apenas com riparina I na dose de 25 

mg/Kg; 2h com resultados significativos em ambas as doses; 3h, com resultados 

significativos em ambas as doses e 4h, também com resultados significativos em ambas as 

doses. 

 

Riparina I, quando administrada por via oral, reduziu de maneira significativa o 

volume do edema medido nos tempos de 4h  e 24h, apenas na dose de 50 mg/Kg.  

 

 A indometacina, 10 mg/kg, v.o., reduziu significativamente o volume do edema de 

pata induzido por dextrano, em todos os períodos de tempo estudados, comparando com os 

grupos controles e ambas as vias de administração (v.o. e i.p.). 

 

Estes resultados sugerem que riparina I deve apresentar ação vasoativa direta, 

propriedade antagonista específica ou alguma ação que interrompa processos neuro-

humorais. 
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Portanto, após avaliar os testes de edema de pata induzidos por carragenina e 

dextrano, pode-se sugerir que riparina I atue inibindo processos inflamatórios, tais como a 

liberação de mediadores (prostaglandinas) e suprimindo a liberação de aminas vasoativas 

(estabilizando os mastócitos). 

 

Os receptores glutamatérgicos apresentam um importante papel na modulação dos 

processos nociceptivos tanto a nível espinhal como periférico. (FAIRBANKS et al., 2000; 

RAASCH et al., 2001). Tem sido demonstrado que aplicações intratecais (i.t.) de substância 

P (SP) ou glutamato em camundongos induzem uma resposta comportamental semelhante 

àquelas causadas por estímulos nóxicos, que consistem em morder, arranhar e lamber as 

partes lombares e caudais do corpo. Por estes motivos, a aplicação intratecal de glutamato e 

substância P têm sido largamente usadas em modelos de dor para investigar mecanismos 

nociceptivos e anti-nociceptivos. (HYLDEN & WILCOX, 1981; CHUNG et al., 2000; 

CHOI et al., 2003). 

 

O glutamato está envolvido na sensibilização central que é induzida no processo 

inflamatório da segunda fase do teste da formalina, como também está envolvido no 

processo de dor neuropática. (CHEN & LIPTON, 2006; CODERRE & MELZACK, 1982; 

LUCIFORA et al., 2006; MURRAY et al., 1991; SKILLING et al., 1988).   

 

O glutamato apresenta um importante papel na transmissão nociceptiva periférica e 

sua injeção intraplantar desencadeia hiperalgesia térmica e mecânica. (JACKSON et al., 

1995; CARLTON et al., 1995, 1998) como também espontâneos comportamentos de 

lambedura, nos camundongos. (BEIRITH et al., 2002). O glutamato sensibiliza e excita os 

nociceptores localizados nos axônios não mielinizados da pele glabra de rato 

(COGGESHALL & CARLTON, 1998). Tem sido reportada a presença de receptores 

periféricos para o glutamato nos nervos periféricos primários aferentes em humanos. 

(WARNCKE et al., 1997). Estudos recentes mostram que a resposta nociceptiva induzida 

pelo glutamato é mediada pela interação do glutamato com os receptores NMDA e também 

com a ativação da via metabólica L-arginina/oxido nítrico (BEIRITH et al., 2002). Mais um 

indício do envolvimento destes mediadores no processo inflamatório é que as 



 96

prostaglandinas podem induzir a liberação de glutamato na medula espinhal, in vivo 

(CATANIA et al., 1993).  

 

No modelo de nocicepção induzida por glutamato, em camundongos, riparina I, 

administrada por via i.p., reduziu, de maneira significativa, o tempo de lambedura da pata 

em ambas as doses, em comparação com o grupo controle. 

 

Na analise do edema de pata induzido por glutamato, em camundongos, riparina I, 

administrada por via i.p., reduziu, de maneira significativa, o volume do edema nas duas 

doses testadas, em comparação com o grupo controle. 

 

MK-801, um antagonista dos receptores NMDA glutamatérgicos reduziu 

significativamente tanto o tempo de lambedura da pata, como o edema induzidos por 

glutamato, como já era esperado, por se tratar de um controle positivo. 

 

Portanto, estes resultados podem sugerir que riparina I possa apresentar seus efeitos 

antinociceptivos, em parte, por promover um bloqueio dos receptores glutamatérgicos 

envolvidos no processo inflamatório. 

 

As drogas antiinflamatórias não-esteroidiais, como ácido acetil-salicílico, 

indometacina, ibuprofeno, apresentam como um de seus importantes efeitos adversos, 

indução ao dano do tecido gástrico por vários mecanismos, tais como: ação irritante local, 

aumento da secreção ácida gástrica, redução do fluxo sanguíneo e redução da síntese de 

prostaglandinas por inibição da via das cicloxigenases constitutivas do metabolismo do 

ácido araquidônico. Estas prostaglandinas fortalecem fatores defensivos da mucosa 

gástrica, tais como a estimulação da síntese de muco, promovendo a manutenção da 

mucosa gástrica. Por tais evidências, o modelo de ulcera gástrica induzida por indometacina 

é bastante utilizado para estudo de drogas antiulcerogênicas (LANZA et al., 1995; TAHA 

et al., 1995; WAGNER et al., 1995; GONZALEZ et al., 2001). 
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Riparina I, apenas na dose de 50 mg/kg, via oral, promoveu uma inibição 

significativa das ulcerações induzidas por indometacina. Essa inibição foi semelhante à 

inibição promovida pela cimetidina, um antagonista H2 que é inibidor da secreção ácida 

gástrica.  

 

O álcool é a causa mais comum de ulceração gástrica em homens. Apresenta um 

poder necrosante, causando injúria na mucosa gástrica, de modo que a ingestão excessiva 

de etanol pode resultar em gastrite. Tal patologia é caracterizada por edema na mucosa, 

hemorragias subepiteliais, esfoliação celular e infiltração de células inflamatórias 

(GUSLANDI, 1987). O etanol promove rapidamente a formação de úlceras no estômago. 

Essas aparições de úlceras pelo etanol são devidas essencialmente a uma reação 

inflamatória (SZABO, 1985). 

 

Na cavidade estomacal, o álcool interfere na secreção de ácido gástrico. Essa 

secreção é possivelmente mediada por histamina e gastrina. A barreira de muco que as 

células gástricas produzem, constituem a principal proteção da mucosa contra o ácido que 

suas próprias células produzem. O etanol causa depleção de muco, provavelmente por 

mobilizar os mucopolissacarídeos da mucosa para o lúmen, reduzindo a capacidade 

secretória de muco estomacal, proporcionando assim, o aparecimento das úlceras (CHO et 

al., 1983). O álcool também reduz o fluxo sanguíneo estomacal, causando estase gástrica, 

congestão capilar e aumento da permeabilidade vascular, aumentando os riscos de 

hemorragia e ulcerações. (MACMATH, 1990; SANTOS & RAO, 2001). 

 

O etanol também promove a liberação de mediadores inflamatórios, vasoconstricção 

de artérias na submucosa, resultando em isquemia. Além disso, promove também a 

degranulação de mastócitos, levando a mais necrose na mucosa. Alguns metabólitos do 

ácido araquidônico têm sido relacionados com a patogênese da lesão gástrica induzida por 

etanol (PESKAR et al., 1986; SAMONINA et al., 2004). 

 

Em concentrações extremamente altas, o etanol é capaz de provocar lesões na 

mucosa gástrica independente de neutrófilos, sendo este efeito devido a lesões provocadas 
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nos microvasos, como também pela diminuição do fluxo sanguíneo gástrico (KVIETYS et 

al., 1990; SZABO et al., 1985). 

 

Riparina I, em ambas as doses utilizadas (25 e 50 mg/kg, v.o.), foi capaz de reduzir 

significativamente o percentual de ulceração promovida pelo etanol, em comparação com o 

grupo controle. 

 

Ciproeptadina, um antagonista H1 e 5-HT, também foi capaz de reduzir 

significativamente as ulcerações induzidas por etanol. 

 

Deste modo, pode-se concluir que riparina I pode estar antagonizando os efeitos de 

mediadores vasoativos, reduzindo assim, os danos à mucosa gástrica neste modelo 

experimental. 

 

A sensação de dor tomada como parâmetro para testes comportamentais utilizados 

na seleção de agentes potencialmente antinociceptivos ou analgésicos pode apresentar 

algumas limitações, pois não está claro até que ponto a extensão de sedação ou a alteração 

nas funções motoras são capazes de influenciar os resultados desses testes. Estudos 

sugerem que a sedação do sistema nervoso central e o efeito relaxante não específico da 

musculatura esquelética podem reduzir a resposta de coordenação motora, como, por 

exemplo, a lambedura de pata, que é um parâmetro analisado no teste da formalina 

(TJOLSEN et al., 1992, SOJA et al., 2002). Alguns trabalhos sugerem que drogas como os 

agonistas da adenosina, que inibem a atividade locomotora, são capazes de mostrar efeito 

antinociceptivo em alguns testes. (KARLSTEN et al., 1992). 

 

De posse destas informações, foram escolhidos alguns modelos comportamentais 

para avaliar as ações centrais de riparina I e deste modo esclarecer se o seu efeito 

analgésico/antiinflamatório poderia ocorrer devido a uma interferência da atividade central 

na função e coordenação motoras. Assim sendo, foram executados os testes do campo 

aberto, rota rod e tempo de sono induzido por pentobarbital. 
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O teste do campo aberto é empregado para avaliar a atividade exploratória dos 

animais. A tendência natural do animal em um ambiente novo é a de explorá-lo, apesar do 

estresse e do conflito provocado por este ambiente (MONTGOMERY, 1958). Dados na 

literatura demonstraram que a redução na atividade locomotora espontânea dá uma 

indicação do nível de excitabilidade do sistema nervoso central (MANSUR et al., 1971), e, 

esta redução pode estar relacionada com a sedação resultante da depressão do sistema 

nervoso central (OZTURK et al., 1996; PEREZ et al., 1998). No presente estudo, a riparina 

I não alterou a atividade locomotora dos animais, em ambas as doses utilizadas, tanto por 

via oral como intraperitoneal, sugerindo que a riparina I não apresenta efeito sedativo no 

campo aberto. O diazepam, na dose de 2 mg/kg, diminuiu a atividade locomotora 

mostrando seu efeito sedativo.  

 

 O teste da barra giratória rota rod foi proposto por Dunham & Miya, (1957). 

Consiste em colocar camundongos sobre uma barra que gira a uma velocidade constante e 

verificar a capacidade do animal equilibrar-se sobre a mesma. Esse teste mede o efeito de 

relaxamento muscular ou incoordenação motora (CARLINI & BURGOS, 1979). Nesse 

caso, quanto mais intenso for o efeito, menor será o tempo em que o animal consegue se 

equilibrar sobre a barra. Ressalta-se, no entanto, que se trata de um método não-específico, 

uma vez que mede indistintamente, efeitos neurológicos, estimulantes e depressores sobre a 

coordenação motora, aos quais também é atribuído o termo neurotoxicidade (DALLMEIER 

& CARLINI, 1981). A riparina I não alterou a coordenação motora no teste do rota rod, 

nas doses e vias utilizadas, diferenciando-se do diazepam 2 mg/kg (droga ansiolítica que 

nesta dose apresenta efeito relaxante muscular), que aumentou o número de quedas e 

diminuiu o tempo de permanência na barra.  

 

O teste do tempo de sono induzido por pentobarbital permite verificar se 

determinada droga possui um efeito sedativo/hipnótico, considerando-se para tanto o 

conceito de que, quando duas drogas possuem o mesmo efeito farmacológico, eles se 

somam. Portanto, o princípio deste teste é verificar se uma droga possui a capacidade de 

potencializar o efeito sedativo e hipnótico do pentobarbital sódico, embora algumas drogas 
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desprovidas de ação central, como por exemplo, a adrenalina e a histamina, também 

apresentam resultados positivos (RILEY & SPINKS, 1958). 

 

Os resultados da riparina I mostraram uma diminuição da latência do sono em 

ambas as vias e doses, e um aumento da duração do sono, também em ambas as vias e 

doses. A literatura diz que a diminuição da latência e o aumento na duração do sono são 

classicamente relatados por drogas depressoras do SNC (WILLIANSON et al., 1996). No 

entanto, este teste não é específico, visto que compostos que interagem com a 

biotransformação do pentobarbital, pelo complexo citocromo P-450, podem apresentar o 

mesmo efeito de drogas depressoras no SNC (GOLOUBKOVA et al., 1998). Desse modo, 

o prolongamento da hipnose pelo pentobarbital sódico pode ser devido às propriedades 

sedativo/hipnóticas (FUJIMORI, 1965) atribuídas à inibição do metabolismo do 

pentobarbital (KAUL & KULKARNI, 1978) ou mecanismos centrais envolvidos na 

regulação do sono (N’GOUEMO et al., 1994). Além disso, o efeito sedativo/hipnótico da 

riparina I, neste experimento, não foi corroborado no teste do campo aberto, no qual os 

animais tratados com riparina I, em ambas as vias e doses, não tiveram alteração da 

atividade locomotora espontânea. 
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6. Conclusões 

  

O estudo dos efeitos da administração aguda da riparina I, nas doses de 25 e 50 

mg/kg, em vários modelos de nocicepção, inflamação, ulceração e comportamentais, 

permitiu as seguintes conclusões: 

 

• No teste do campo aberto, a riparina I não alterou a atividade locomotora 

espontânea sugerindo que esta substância não apresenta efeito sedativo que possa 

gerar resultados falso-positivos nos testes nociceptivos/inflamatórios; 

 

• No teste do rota rod, a riparina I não alterou o número de quedas nem o tempo de 

permanência na barra, sugerindo que esta alcamida não apresenta efeitos na 

coordenação motora dos animais, de modo que isto possa gerar resultados falso-

positivos nos testes nociceptivos/inflamatórios;  

 

• No teste do tempo de sono induzido por pentobarbital, a riparina I potencializou o 

efeito sedativo/hipnótico do pentobarbital sódico, o que não parece ser um efeito 

específico, já que o efeito sedativo não foi confirmado no teste do campo aberto. 

Este efeito pode estar envolvido com alterações farmacocinéticas do pentobarbital 

ou mecanismos de regulação do sono; 

 

• No teste das contorções induzidas por ácido acético, riparina I diminuiu este 

parâmetro, sugerindo uma atividade antinociceptiva. Como este modelo é 

inespecífico, já que várias classes de fármacos como antidepressivos tricíclicos, 

DAINES e opióides são capazes de reverter essas contorções, foram utilizados, 

então, os modelos da formalina e placa quente, como testes nociceptivos mais 

específicos;  

 

• No teste da formalina, riparina I reverteu o tempo de lambedura da pata, tanto na 

fase nociceptiva quanto na fase inflamatória. A naloxona não foi capaz de reverter o 
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efeito antinociceptivo de riparina I sugerindo que esta não apresenta envolvimento 

com o sistema opióide. Ao contrário, L-arginina reverteu o efeito antinociceptivo de 

riparina I na segunda fase do teste, sugerindo que a via metabólica do óxido nítrico 

seja importante no mecanismo de ação da substância; 

 

• No teste da placa quente, riparina I não aumentou o tempo de reação dos animais ao 

estímulo térmico, corroborando com o resultado no teste da formalina que aponta o 

não envolvimento do sistema opióide no mecanismo de ação da droga; 

 

• No edema de pata induzido por carragenina, riparina I foi capaz de diminuir o 

volume do edema nos tempos estudados. Como histamina, serotonina, bradicinina e 

prostaglandinas são mediadores envolvidos neste teste, riparina I parece inibir a 

secreção destes no processo citado; 

 

• No edema de pata induzido por dextrano, riparina I foi capaz de diminuir o volume 

do edema nos tempos estudados. Como histamina e serotonina são mediadores 

envolvidos neste teste, riparina I parece inibir a secreção destes no processo citado; 

 

• Riparina I diminuiu não só a nocicepção como também o volume do edema 

induzidos por glutamato, sugerindo que a substância apresenta atividade nos 

receptores glutamatérgicos envolvidos no processo inflamatório; 

 

• Riparina I diminuiu as áreas ulceradas por indução de etanol e indometacina. Deste 

modo, ressalta-se o potencial antiinflamatório, porém não ulcerogênico de riparina 

I. 

 

Portanto, este trabalho permitiu concluir que a riparina I apresenta efeito 

antinociceptivos e antiinflamatório, que parece envolver o metabolismo do óxido nítrico e a 

inibição da síntese dos mediadores serotonina, histamina, bradicinina e prostaglandinas, 

sem, contudo, envolver a participação do sistema opióide. Além disso, apresenta um efeito 

antiulcerogênico, algo incomum para as drogas antiinflamatórias não esteroidais.  
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