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RESUMO 

Estudo comparativo dos efeitos cardiovasculares dos monoterpenos acetato, 

butirato e isobutirato de nerila em ratos. Emanuella Feitosa de Carvalho, Tese de 

Doutorado em Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, 2019. 

Compostos estruturalmente semelhantes como acetato de nerila (AN), isobutirato de 
nerila (IN) e butirato de nerila (BN) – ésteres monoterpênicos acíclicos – são 
substâncias de origem vegetal sem atividade descrita no sistema cardiovascular de 
ratos. Estudos mostram que a conformação estrutural e a presença de determinado 
grupamento funcional podem interferir na potência farmacológica de análogos 
químicos. Assim, nosso objetivo foi caracterizar os efeitos farmacológicos desses 
ésteres nos parâmetros cardiovasculares in vivo e em preparações isoladas de aorta 
torácica e átrio direito de ratos. Contrações isométricas de anéis de aorta e rítmicas 
do átrio, assim como registro de pressão arterial média e frequência cardíaca foram 
obtidos através de sistema de aquisição de dados. BN (0,001–2000 µM) induziu efeito 
contrátil maior em anéis de aorta com endotélio intacto quando comparada a AN ou 
IN (1-2000 µM), com Emax de 45,0%±6,27% na maior concentração. Em anéis de aorta 
desprovidos de endotélio, BN apresentou 81,45%±7,70% de Emax na concentração de 
30 µM, diferente da magnitude alcançada pelo IN ou AN com 2000 µM (25,54%±8,35% 
e 6,51%±1,80%, respectivamente). O pré-tratamento dos anéis de aorta com endotélio 
intacto com inibidores da via óxido nitrico-guanilil ciclase (L-NAME ou ODQ) 
potencializou o efeito contrátil do BN, atividade não verificada na presença do inibidor 
de cicliooxigenase (INDO). Antagonistas dos receptores α-adrenérgicos (prazosina e 
ioimbina), mas não do receptor de tromboxano-prostanóide (seratrodast), reverteram 
contrações induzidas por BN (30 nM). A contração provocada pelo BN foi atenuada 
na presença do inibidor de fosfolipase C (U-73122), Rho-cinase (Y-27632), CaV 

(verapamil) ou em meio zero Ca2+. Em contraste, AN apresentou efeito vasodilatador 
na reversão de agentes contráteis do músculo liso, como KCl, fenilefrina ou U-46619. 
Nos anéis com endotélio intacto a reversão de KCl foi mais expressiva, com CE50 de 
280,0 [193,3-405,6] μM. O pré-tratamento com L-NAME, azul de metileno ou ODQ 
atenuou o efeito vasorelaxante do AN, enquanto a presença dos inibidores de 
prostagladinas (INDO), canal para potássio (TEA) ou PKA (H-89) não alterou este 
efeito. Curvas concentração-efeito para o ortovanadato ou éster de forbol não foram 
deslocadas na presença do AN (600 µM). AN e BN induziram bradicardia em 
preparações isoladas de átrio direito. In vivo BN induziu hipotensão e bradicardia e 
AN induziu bradicardia apenas nas preparações isoladas, enquanto IN não alterou a 
frequência cardíaca. O efeito hipotensor do BN foi significativo em relação a AN nas 
maiores doses. Em conclusão, BN possui propriedades vasoconstritoras moduladas 
pelo endotélio em aorta isolada de rato, efeito provavelmente mediado pelo 
recrutamento de receptores α-adrenérgicos. Não foi visto efeito vasopressor in vivo, 
sugerindo que BN pode exercer outra influência sistêmica. Já AN apresenta efeito 
vasorrelaxante com provável participação da via óxido nítrico-guanilil ciclase e 
bradicardia em átrio isolado. IN foi inerte nos diferentes tipos de preparações 
estudadas. Embora quimicamente semelhantes as substâncias estudadas 
apresentaram perfis de respostas diferentes, provavelmente relacionadas a 
diferenças de estrutura e conformação das moléculas. 
 
Palavras-chave: Aorta torácica. Monoterpenos. Vasodilação. Vasoconstrição. 

Hipotensão. Bradicardia. 



ABSTRACT 

Comparative study of the cardiovascular effects of monoterpenes acetate, 
butyrate and neryl isobutyrate in rats. Emanuella Feitosa de Carvalho, Doctoral 

Thesis in Pharmacology, Federal University of Ceara, 2019. 
 

Structurally similar compounds such as neryl acetate (NA), neryl isobutyrate (NI) and 
neryl butyrate (NB) - acyclic monoterpene esters - are substances of plant origin with 
no activity described in the cardiovascular system of rats. Studies show that the 
structural conformation and the presence of a certain functional grouping may interfere 
in the pharmacological potency of chemical analogues. Thus, our objective was to 
characterize the pharmacological effects of these esters on cardiovascular parameters 
in vivo and in isolated preparations of the thoracic aorta and right atrium of rats. 
Isometric contractions of aortic and rhythmic atrium rings, as well as recording of mean 
arterial pressure and heart rate were obtained through a data acquisition system. NB 
(0.001-2000 μM) induced a greater contractile effect on aortic rings with intact 
endothelium when compared to NA or NI (1-2000 μM), with Emax of 45.0% ± 6.27% in 
the highest concentration. In endothelium denuded aortic rings, NB presented 81.45% 
± 7.70% Emax in the concentration of 30 μM, different from the magnitude achieved by 
NI or NA with 2000 μM (25.54% ± 8.35% and 6.51% ± 1.80%, respectively). 
Pretreatment of intact endothelium aortic rings with nitric oxide-guanylyl cyclase 
inhibitors (L-NAME or ODQ) potentiated the contractile effect of NB, unrecorded 
activity in the presence of the cyclooxygenase inhibitor (INDO). α-adrenergic receptor 
antagonists (prazosin and yohimbine), but not the thromboxane prostanoid receptor 
(seratrodast), reversed NB-induced contractions (30 nM). The contraction induzed by 
NB was attenuated in the presence of the phospholipase C inhibitor (U-73122), Rho-
kinase (Y-27632), CaV (verapamil) or Ca2+ free calcium condition. In contrast, NA 
presented a vasodilatory effect on the reversal of contractile smooth muscle agents, 
such as KCl, phenylephrine or U-46619. In the rings with intact endothelium the KCl 
reversal was more expressive, with EC50 of 280.0 [193.3-405.6] μM. Pretreatment with 
L-NAME, methylene blue or ODQ attenuated the vasorelaxant effect of AN, while the 
presence of prostaglandin inhibitors (INDO), potassium channel (TEA) or PKA (H-89) 
did not alter this effect. Concentration-effect curves for the orthovanadate or phorbol 
ester were not displaced in the presence of NA (600 μM). NA and NB induced 
bradycardia in isolated preparations of the right atrium. In vivo NB induced hypotension 
and bradycardia and NA induced bradycardia only in the isolated preparations, 
whereas NI did not alter heart rate. The hypotensive effect of NB was significant in 
relation to NA in the highest doses. In conclusion, NB has vasoconstrictor properties 
modulated by the endothelium in rat isolated aorta, an effect probably mediated by the 
recruitment of α-adrenergic receptors. No vasopressor effect was seen in vivo, 
suggesting that NB may exert another. On the other hand, NA presents a vasorelaxant 
effect with a probable participation of the nitric oxide-guanylyl cyclase pathway and 
bradycardia in the isolated atrium. NI was inert in the different types of preparations 
studied. Although chemically similar, the studied substances presented profiles of 
different responses, probably related to differences in structure and conformation of 
the molecules. 
 
Keywords: Thoracic aorta. Monoterpenes. Vasodilation. Vasoconstriction. 
Hypotension. Bradycardia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tônus vascular e pressão arterial 

 

A musculatura lisa vascular é estrutura anatômica que dá suporte para o 

controle da pressão arterial (PA) e do fluxo sanguíneo. A atividade da célula muscular 

lisa é mediada principalmente pela ativação de receptores, ativando internamente as 

proteínas contráteis actina e miosina. As células musculares lisas recebem inervação 

neural do sistema nervoso autônomo e, além disso, a regulação da atividade contrátil 

das células do músculo liso vascular é dependente de uma complexa interação entre 

estímulos vasodilatadores e vasoconstritores oriundos de hormônios, 

neurotransmissores, fatores derivados do endotélio e pressão sanguínea (JACKSON, 

2000; BLAUSTEIN; HAMLYN, 2010). As células do músculo liso também 

desenvolvem contrações tônicas e fásicas em resposta às variações de carga ou 

comprimento, contrações essas iniciadas pelos íons cálcio (Ca2+) (WEBB, 2003). 

Assim, as mudanças na concentração de Ca2+ intracelular e a fosforilação de 

proteínas regulatórias e proteínas contráteis são os principais eventos que regulam o 

estado contrátil nas células do músculo liso vascular (SOMLYO; SOMLYO, 2003; 

AKATA, 2007). 

A concentração de Ca2+ é regulada por vários sistemas de entrada, saída 

e estoque de Ca2+. O influxo de Ca2+ ocorre por diversos canais entre eles: canais 

para Ca2+ operados por receptores de membrana (ROCCs), canais para Ca2+ 

operados por voltagem (VOCCs) e canais para Ca2+ operados por estoques (SOCCs). 

Pode-se citar também a entrada ou saída de Ca2+ da célula via trocador Na+/Ca2+, que 

é regulado pelo gradiente eletroquímico de sódio. Tal gradiente, por sua vez, é 

controlado pela Na+K+/ATPase. Além dos canais que promovem influxo ou efluxo de 

Ca2+, esse íon também é armazenado pelo retículo sarcoplasmático (RS) através do 

sequestro de Ca2+ intracelular pela bomba de Ca2+ do retículo (KIM et al., 2008, 

BLAUSTEIN; HAMLYN, 2010). Sendo assim, o influxo de Ca2+ através de canais da 

membrana plasmática e a liberação de Ca2+ de estoques intracelulares são a maior 

fonte para ativação da contração. 
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A contração da célula muscular lisa pode ser induzida por despolarização 

da membrana ou por diferentes agonistas contráteis, como norepinefrina, endotelina, 

angiotensina II, fenilefrina ou tromboxano A2. Em comum, esses mecanismos 

aumentam a concentração intracelular de Ca2+ (LAPORTE; HUI; LAHER, 2004; 

BLAUSTEIN; HAMLYN, 2010). Dessa forma, o Ca2+ liga-se à calmodulina, formando 

o complexo Ca2+-calmodulina causando, assim, alteração conformacional da 

calmodulina, permitindo a interação com a cinase de cadeia leve da miosina (MLCK) 

expondo o sítio catalítico da enzima. Por conseguinte, fosforila a cadeia leve da 

miosina (MLC20), viabilizando a interação entre os miofilamentos de actina e miosina, 

portanto, a contração muscular (Figura 1) (STULL et al., 1991; KIM et al., 2008). 

A contração da musculatura lisa também pode ser influenciada por 

aumento da sensibilidade do aparato contrátil ao Ca2+, isto é, aumento da afinidade 

dos miofilamentos contráteis ao Ca2+ baseado no nível de fosforilação da MLC20. A 

fosoforilação da MLC20 aumenta a força resultante do ciclo das pontes cruzada que é 

regulada pela fosfatase de cadeia leve da miosina (MLCP). A sensibilização das 

proteínas contráteis ao Ca2+ é sinalizada pela via RhoA/Rho-cinase, uma vez que esta 

inibe a desfosforilação da cadeia leve da miosina, ao inibir a atividade da MLCP. Em 

contrapartida, a remoção do Ca2+ do citosol e a estimulação da MLCP iniciam o 

relaxamento do músculo liso vascular (WEEB, 2003). 

 

Figura 1 – Esquematização do influxo do Ca2+ na célula muscular lisa. 

 

PLC – foslipase C; PIP2 – fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato; DAG – diagilglicerol; IP3 – inositol 1,4,5-
trifosfato; IP3R – receptor de IP3; SERCA - Ca2+-ATPase; RS -  retículo sarcoplasmático; MLCK - cinase 
de cadeia leve da miosina; MLCK - cinase de cadeia leve da miosina; MLC - cadeia leve de miosina; 
GPCR – receptor acoplado à proteína G. 
Fonte: Weeb (2003), adaptado. 
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Além do aumento da atividade da MLCP, o relaxamento da musculatura 

lisa vascular pode resultar da diminuição da concentração intracelular de Ca2+. Vários 

desses mecanismos podem resultar em vasorrelaxamento. A extrusão do Ca2+
 pela 

Ca2+-ATPase da membrana plasmática e do retículo sarcoplasmático e pelo trocador 

Na+/Ca2+ da membrana plasmática; diminuição da formação do inositol 1,4,5-trifosfato 

(IP3) e, consequentemente diminuição da liberação de Ca2+
 dos estoques 

intracelulares; bloqueio direto dos canais de Ca2+
 da membrana ou do retículo 

sarcoplasmático. Agentes que aumentem os níveis de nucleotídeos cíclicos no 

citoplasma da célula também favorecem o relaxamento da musculatura lisa vascular. 

Todos esses fatores podem ocasionar a dissociação do complexo Ca2+-calmodulina-

MLCK e favorecer ao relaxamento do músculo liso vascular (Figura 2) (SALAMANCA; 

KHALIL, 2005; WEBB, 2003). 

A Ca2+-ATPase do retículo sarcoplasmático (SERCA) é responsável por 

promover a reposição dos estoques de Ca2+ no RS, reduzindo assim a concentração 

de Ca2+ intracelular promovida por mecanismos presentes na membrana. A 

diminuição da concentração de Ca2+ provoca a dissociação do complexo de Ca2+-

calmodulina e a MLC20 fosforilada é desfosforilada pela MLC fosfatase (WEBB, 2003). 

Células musculares lisas compõem a túnica média dos vasos sanguíneos 

que, didaticamente, são organizados em três diferentes camadas: túnica adventícia 

mais externa, túnica média e túnica íntima. As camadas, externa e interna são 

formadas essencialmente por tecido conectivo e células endoteliais, respectivamente. 

O endotélio compõe a camada íntima dos vasos sanguíneos e é importante na 

regulação do tônus vascular, exercendo papel na regulação do fluxo sanguíneo e na 

prevenção da formação de trombos (GALLEY; WEBBSTER, 2004; WRZOSEK, 2009). 

As principais substâncias derivadas do endotélio conhecidas como fatores relaxantes 

derivados do endotélio (FRDE) são: o óxido nítrico (NO), prostaciclinas e fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (FHDE). Entre os fatores contraturantes temos 

a endotelina-1, tromboxano A2 e espécies reativas de oxigênio (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980; VANHOUTTE et al., 2017). 

O vasorrelaxamento dependente do endotélio nas preprarações isoladas 

de musculatura lisa vascular, pode ser ocasionado por agonistas como acetilcolina 

(ACh), que estimula receptores muscarínicos induzindo um aumento das 

concentrações de Ca2+ citoplasmático endotelial, com picos iniciais provocados pela 

produção de IP3, seguida pela segunda fase, a qual requer Ca2+ extracelular. Esse 
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aumento do Ca2+ acarreta a síntese e liberação de FRDE, principalmente NO, que 

difunde-se para as células musculares lisas e ativa a produção de monofosfato cíclico 

de guanosina (GMPc), levando a um relaxamento das células musculares lisas 

vasculares (STANDEN; QUANYLE, 1998; JACKSON, 2000). 

 

Figura 2 – Esquematização do relaxamento da musculatura lisa vascular. 

 

PLC – foslipase C;  IP3R – receptor de IP3; MLCP - miosina fosfatase; VOCC – canal para cálcio operado 

por voltagem; ROCC – canal para cálcio operado por receptor; SOCC – canal para cálcio operado por 

estoque; GPCR – receptor acoplado à proteína G. 
Fonte: Weeb (2003), adaptado. 

 

O principal papel da circulação sanguínea é fornecer sangue para os 

tecidos, o fluxo criado é decorrente da diferença de pressão pela ação de 

bombeamento do coração (MAYE; HUGHES, 2003). Esta relação pode ser atualizada 

para toda a circulação em termos de pressão arterial média (PAM), débito cardíaco 

(DC) e resistência vascular periférica (RVP). A PAM pode ser representada, 

matematicamente, através de um valor de PA não pulsátil. De maneira simplificada, a 

PAM pode ser determinada pelo produto de duas variáveis: o DC e a RVP (MAYET; 

HUGHES, 2003). 

O tônus vascular é descrito como um mecanismo de controle pressórico 

periférico, além deste a PA é regulada por mecanismos centrais, sendo os 

barorreceptores arteriais um centro regulatório importante para o controle da PA. Em 

picos hipertensivos, ocorre grande deformação da parede de vasos (carótida interna 
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e arco aórtico) ativando barorreceptores que geram os potenciais de ação. Os sinais 

são conduzidos ao sistema nervoso central (SNC), especificamente ao núcleo do trato 

solitário (NTS), via nervo glossofaríngeo (fibras carotídeas) e vago (fibras aórticas). 

Neurônios secundários do NTS excitam neurônios pré-ganglionares do 

parassimpático localizados no núcleo dorsal motor do vago e no núcleo ambíguo, que 

por sua vez se projetam (eferentes vagais) aos neurônios pós-ganglionares 

intramurais situados no coração, determinando aumento da atividade vagal e queda 

da frequência cardíaca (FC). O tônus simpático para o coração, rins e vasos, por outro 

lado, é reduzido, uma vez que outros neurônios do NTS, quando estimulados por 

aumento da PA, excitam o bulbo ventrolateral caudal que inibe os neurônios pré-

motores simpáticos do bulbo ventrolateral rostral. Ocorre, assim, redução da 

contratilidade cardíaca e bradicardia e, também, queda da resistência vascular 

periférica e renal, que levam à redução da PA (HOLT et al., 1946). 

Uma elevação da PAM pode acontecer como resultado de um aumento do 

DC, um aumento na RVP, ou uma combinação de ambos. O DC é uma consequência 

da função do bombeamento do ventrículo esquerdo, que por sua vez depende de uma 

série de fatores que inclui a pré-carga, o estado contrátil do músculo ventricular, e a 

pós-carga, que pode ser determinado pelo produto de duas variáveis: o volume de 

ejeção sistólica e a FC (MAYE; HUGHES, 2003). 

Pequenas alterações no diâmetro da artéria (ou o raio) têm um profundo 

efeito sobre o fluxo (ou resistência), o diâmetro das pequenas artérias e arteríolas é 

controlado pelo tônus do músculo liso. Desta forma, observa-se que o diâmetro do 

vaso é o principal fator determinante da RVP e, consequentemente, da PAM (MAYET; 

HUGHES, 2003). 

 

1.2 Atividades biológicas de terpenoides com ênfase em tecidos vasculares 

 

Com base nas origens biossintéticas, os produtos naturais vegetais podem 

ser divididos em grandes grupos, como terpenoides, alcaloides, flavonoides, ésteres, 

fenilpropanoides, iridoides, lignanas, derivados do ácido benzoico, piranos e outros. 

Todas estas substâncias constituem uma fonte extraordinária de substâncias para uso 

na indústria farmacêutica, cosmética, química e nutracêutica (VALLI et al., 2013; 

SONG et al., 2014). 
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A classe dos terpenoides ou terpenos contêm exemplos impressionantes 

na evolução de substâncias químicas de origem vegetal, abrangendo 

aproximadamente 30.000 compostos. Os terpenoides são constituídos por unidade de 

isopreno (C5), sendo classificados como hemi- (C5), mono- (C10), sesqui- (C15), di- 

(C20), sester- (C25), tri- (C30), tetra- (C40) ou politerpenos ((C5) n; n> 8) (Figura 3) 

(KIYAMA, 2017). De acordo com a regra do isopreno, proposta por Wallach e Rutzicka 

no final do século XIX e meados do século XX (KUBECZKA, 2010), terpenoides são 

sintetizados por vias metabólicas especializadas de diversos tipos de células vegetais, 

o isopentenil difosfato e seu isômero dimetilalil difosfato alílico (DMAPP), ambos pela 

via do mevalonato (ZULAK; BOHLMANN, 2010; SONG et al., 2014; THOLL, 2015; 

CHO et al., 2017). 

 

Figura 3 – Classificação dos terpenoides. 

 

Legenda: C5 – hemi; C10 – mono; C15 –sesqui; C20- di; C25 – sester; C30 – tri; C40 –tetra; (C5) n – 

politerpenos.  

Fonte: Kiyama (2017), adaptado.  

 

Terpenoides possuem longa história de uso como aromas, fragrâncias, 

produtos farmacêuticos, inseticidas e compostos industriais (THOLL, 2015). No 

entanto, são os monoterpenos (aqueles com duas unidades isoprênicas) que 

ganharam destaque entre os terpenoides que, normalmente, caracteriza os óleos 

essenciais por seu forte aroma (MIGUEL, 2010). Desta forma, os monoterpenos 
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passaram a ser empregados em fragrâncias e cosméticos. Por outro lado, sabe-se 

que a utilização de terpenos ganhou abrangência no tratamento e prevenção de 

doenças, oferecendo vários efeitos biológicos, com propriedades antimicrobianas, 

antialérgicas, antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras (THEIS; 

LERDAU, 2003; MELO et al., 2011). Existem exemplos de terpenos possuidores de 

atividades biológicas e que são usados para fins médicos. O fármaco antimalárico 

Artemisinina e o fármaco anticancerígeno paclitaxel (Taxol®) são terpenos com 

aplicações médicas estabelecidas. 

Artemisinina e derivados compõem grupo de fármacos úteis no combate 

aos sintomas da malária causada por Plasmodium falciparum, sendo as terapias de 

combinação com artemisinina (ACTs) o tratamento padrão atual para a malária (TU, 

2016). Os ACTs mais comumente usados consistem em um componente de 

artemisinina e outros fármacos antimaláricos, como mefloquina (ASMQ), lumefantrina 

(Coartem), amodiaquina (ASAQ), piperaquina (Duo-Cotecxin) e pironaridina 

(Pyramax). A artemisina foi descrita em 1972 por Youyou Tu, cientista chinês, um dos 

outorgados com o Prêmio Nobel de Medicina de 2015.  

Sua utilização na promoção à saúde também pode ser explicada por 

propriedades farmacocinéticas favoráveis, como a lipofilicidade e o baixo peso 

molecular (MIGUEL, 2010; RUFINO et al., 2015). No entanto, vale ressaltar que, com 

raras exceções, os monoterpenos e seus derivados apresentam baixa toxicidade para 

mamíferos e peixes (KOUL; WALIA; DHALIWAL, 2008; ISMAN; MIRESMAILLI; 

MACHLIAL, 2011). Compostos como citronelol, nerol e acetato de nerila tem uso 

aprovado pela FDA (do inglês, Food and Drug Administration) como aromatizantes 

para comidas e bebidas (United States. Office of the Federal Register, 2009). 

Substâncias denomindas metabólitos secundários, como terpenoides e 

seus derivados, são produzidos por plantas em quantidades vastas, a grande maioria 

das quais sem parecer participar diretamente do crescimento e desenvolvimento das 

plantas. Suas funções, muitas ainda desconhecidas, estão sendo elucidadas. No 

entanto, acredita-se que os metabólitos secundários, como os ésteres 

monoterpênicos, participem do sistema de defesa direta contra insetos e micro-

organismos, tornando-se essenciais para a sobrevivência dos vegetais (DEMAIN; 

FANG, 2000). 

A produção de monoterpenos ocorre em quantidades extremamente baixas 

nas plantas (LI; VEDERAS, 2009) enquanto que os processos tradicionais de síntese 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653513010163?via%3Dihub#b0215
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química e bioextração são onerosos e, muitas vezes, prejudiciais ao meio ambiente. 

No entanto, vários grupos de pesquisa conseguiram produzir produtos naturais por 

meio de engenharia metabólica de fábricas de células microbianas (CARTER; 

PETERS; CROTEAU, 2003; JIA et al., 2014), que na maioria das vezes utilizam 

Escherichia coli e Saccharomyces cerevisiae (AJIKUMAR et al., 2008; KEASLING, 

2010; ALONSO-GUTIERREZ et al., 2013). 

A engenharia metabólica também foi relatada na produção de 

monoterpenos, mas a maioria dos casos envolveu baixa produção relativa, o que 

dificultou sua aplicação industrial (LI; VEDERAS, 2009). É conhecido que as plantas 

naturalmente produzem uma mistura de centenas de ésteres monoterpênicos, porém 

em porcentagem pequena do total de substâncias produzidas, o que torna sua 

extração e produção tradicional baseada em vegetais pouco rentáveis (SHIOTA, 1993; 

SHALIT et al., 2003). A produção de terpenos por vias naturais podem não ser 

suficientes para a indústria farmacêutica e, por esse motivo, recorre-se à síntese 

química. Terpenos de estrutura mais simples podem servir de estrutura básica para 

síntese de outros compostos. Já citada acima, a artemisinina pode ser sintetizada por 

diferentes vias a partir de materiais de partida orgânicos disponíveis, utilizando 

reagentes orgânicos básicos como os monoterpenos (-)-isopulegol ou (R)-(+)-

citronelal (ZHU; COOK 2012). 

Os monoterpenos podem ser divididos em três subgrupos: acíclico 

(mirceno, linalol, geraniol), monocíclico (α-terpineol e terpinoleno) e bicíclico (α-

pineno, tujona, cânfora, fenchona). Em cada um desses subgrupos, há outras 

classificações: hidrocarbonetos insaturados (limoneno), álcoois (mentol, nerol), 

aldeídos e cetonas (mirentais, carvonas), lactonas (lactonas monoterpênicas são 

chamadas iridóides, ex. Nepetalactona) e tropolonas (γ-thujaplicin) (SIMÕES et al., 

2015). Monoterpenos são possuidores de diversas atividades biológicas, tais como: 

antifúngica (XU; ZHANG; YANG, 2016), anti-ureolítica (KOZIOŁ et al., 2018), 

anticâncer (QI et al. 2018), inibidor de tirosina quinase (ASHRAF et al., 2017), 

vasorrelaxamento (PEIXOTO-NEVES et al., 2010; BASTOS et al., 2010; 

MAGALHÃES et al., 2008) e hipotensão (AYDIN et al., 2007).  

Nosso grupo de pesquisa realiza investigações constantes para elucidar 

como essas substâncias se relacionam com tecidos e sistemas biológicos. Dentre as 

substâncias pesquisadas podemos referenciar o β-citronelol, um monoterpeno 
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acíclico, que induz ao relaxamento em preparações isoladas de traqueia de rato 

inibindo respostas contráteis mediadas pela abertura dos canais denominados VOCC 

(do inglês, voltage-operated calcium channel). Apenas em concentrações mais 

elevadas, o β-citronelol foi capaz de inibir contração mediada pela abertura de outros 

canais denominados ROCC (do inglês, receptor-operated Ca2+ channels) e SOCC (do 

inglês, stored-operated Ca2+ channels) (VASCONCELOS et al., 2016). Ribeiro-Filho e 

colaboradores (2016) também explanaram o efeito do β-citronelol nos sistemas 

cardiovascular e respiratório, quando a administração intravenosa resultou em efeito 

bifásico desencadeado pelo recrutamento de fibras aferentes pulmonares 

quimiossensíveis, enquanto que nas preparações vasculares induziu efeito 

vasodilatador independente do endotélio. 

Outra abordagem com o β-citronelol em musculatura lisa vascular, foi 

realizada por Silva (2017), o qual utilizou três monoterpenos com proximidade 

estrutural (óxido de rosa, geraniol e β-citronelol) para comparar os efeitos destas 

substâncias sobre a musculatura lisa de anéis aórticos in vitro, com ênfase no 

recrutamento de VOCCs. Os três compostos possuem ações semelhantes em aorta 

de rato, sendo o β-citronelol o composto mais potente deles. Isso demonstra que, 

mesmo estruturalmente próximos, há diferenças na ação desses compostos nas 

células musculares lisas da aorta. Tais diferenças foram atribuídas à presença de 

grupo álcool nas moléculas de geraniol e β-citronelol e pelo fato de serem moléculas 

acíclicas. Geraniol tem estrutura próxima à do β-citronelol, aquele diferindo pela 

presença de dupla ligação entre os carbonos 2 e 3, ausente neste.  Além de ser uma 

molécula cíclica, o composto óxido de rosa possui grupo químico éster, diferenças que 

parecem ser relacionadas à maior potência de uma molécula em relação a outras. Os 

resultados sugeriram que a conformação estrutural das substâncias e a presença de 

diferentes grupamentos funcionais podem interferir na potência farmacológica das três 

substâncias pesquisadas. Por exemplo, a presença da dupla ligação citada para a 

molécula de geraniol está provavelmente relacionada com restrição rotacional em seu 

eixo, o que parece diminuir a potência vasodilatadora. 

Geranil acetato é outro terpeno associado quimicamente aos compostos 

citados acima. Embora não estudado por nosso grupo, outros autores relataram 

propriedades biológicas interessantes farmacologicamente, por exemplo, efeitos 

anticancerígenos potentes em linhagem de células colo-205 induzindo apoptose, 

danos no DNA e interrupção do ciclo celular (QI et al., 2018). Do ponto de vista de 



23 
 

interação com células musculares lisas, o estudo de GILANI et al. (2009) mostrou que 

o óleo essencial de Nepeta cataria L. possui propriedades espasmolíticas e 

broncodilatadoras em preparações isoladas de jejuno de coelho e em traqueia de 

cobaia. Atividade antiespasmódica intestinal também foi descrita para o óleo essencial 

de Skimmia laureola (BARKATULLAH et al., 2015). Contendo geranil acetato como 

constituinte natural, o óleo essencial de N. cataria inibiu contrações espontâneas da 

preparação ou pré-contrações induzidas por alta concentração de K+ (80 mM), bem 

como deslocou para a direita curvas concentração-resposta induzida pela adição de 

Ca2+, indicando atividade bloqueadora dos VOCCs, achados em consonância com os 

estudos já citados de Vasconcelos et al. (2016) e Silva (2017) em relação ao análogo 

β-citronelol. 

Pereira-de-Moraes et al., (2019) demonstraram atividade tocolítica do óleo 

essencial de Lippia alba (Mill.) N. E. Brown e seus principais constituintes, citral e 

limoneno, no isolado útero de rata. Citral também apresentou efeito vasorrelaxante 

em aorta isolada, o qual foi potencializado pela presença de endotélio (DA SILVA et 

al., 2018). O efeito antiespasmódico sobre o músculo liso traqueal de ratos, foi 

observado pelo citral com ação atribuída a uma provável inibição de VOCCs 

(CARVALHO et al., 2017). Tal mecanismo parece consistente com o estudo de Pereira 

et al. (2013), o qual atribuiu os efeitos relaxantes do citral pela via do NO/GMP cíclico 

e do influxo de cálcio através de VOCCs. Parte dos efeitos causados por citral em 

preparações isoladas parace também resultar da inibição de receptores 5-HT3 

(JARVIS; BARBOSA; THOMPSON, 2016). 

Baseada nos achados descritos acima, a presente pesquisa foi 

desenvolvida com o objetivo de avaliar a resposta de tecidos isolados obtidos de aorta 

de rato a três ésteres monoterpênicos acíclicos de ocorrência natural no sistema 

cardiovascular: acetato de nerila (Figura 4A), isobutirato de nerila (Figura 4B) e 

butirato de nerila (Figura 4C). Tais compostos possuem proximidade química com os 

monoterpenos citados anteriormente, mas sem atividade farmacológica descritas em 

tecidos vasculares. 
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Figura 4 – Estrutura química dos ésteres monoterpênicos acíclicos estudados. 

 

 

    

 

 

 

 

 

A – acetato de nerila; B – isobutirato de nerila; C – butirato de nerila. 

Fonte: Sigma-Aldrich. 

 

O acetato de nerila é amplamente utilizado na indústria de cosméticos 

devido ao seu aroma agradável. Pode ser encontrado como uns dos constituintes 

majoritário de diversas plantas como, Coriandrum sativum L. (EBRAHIMI; HADIAN; 

RANJBAR, 2010), Citrus limon (L.) Burm., Citrus aurantifolia (Christm.) (LOTA et al., 

2002), Citrus aurantium L. (Rutaceae) (SARROU et al., 2013). De fato, alguns estudos 

já evidenciaram atividades biológicas de plantas citadas acima como citoprotetor e 

anticâncer (NARANG; JIRAUNGKOORSKUL, 2016; BOUZENNA et al., 2016), no 

entanto não foi descrita a existência de relatos com a substância sintética em sistemas 

biológicos. 

O isobutirato de nerila também classificado como éster monoterpênico 

acíclico, apresenta semelhança estrutural ao acetato de nerila por apresentar dois 

carbonos a mais em sua estrutura química. De modo similar, também é utilizado pela 

indústria de cosméticos por apresentar aroma agradável, é denominado como 

constituinte majoritário da Eupatorium cannabinum subsp. corsicum (L.) (PAOLINI; 

A B 

C 
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COSTA; BERNARDINI, 2007). Sua atividade antioxidante já foi demonstrada por meio 

da utilização do óleo essencial desta planta (JUDZENTIENE; GARJONYTE; 

BUDIENE, 2016). 

O butirato de nerila é também um éster monoterpênico acíclico que 

apresenta dois carbonos a mais na sua estrutura química em relação ao acetato de 

nerila, além de ser um isômero estrutural do isobutirato de nerila. Como um éster 

monoterpênico acíclico, o butirato de nerila é quimicamente relacionado a outros 

constituintes voláteis acíclicos como citral, geraniol e β-citronelol.  

Diante destas informações, busca-se avaliar como estruturas similares, 

como os ésteres monoterpênicos acíclicos referenciados, podem interagir com células 

da musculatura lisa vascular e cardíaca caracterizando as propriedades 

farmacológicas individuais. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A atividade de substâncias estruturalmente semelhantes depende 

provavelmente de seus grupos funcionais e/ou número de ligações duplas. No 

entanto, o número limitado de moléculas testadas até o momento não permite 

generalizações fáceis a respeito das relações estrutura-atividade sistêmica. 

Como ésteres monoterpênicos acíclicos, o acetato de nerila, butirato de 

nerila e isobutirato de nerila são quimicamentes relacionados a outros constituintes 

voláteis acíclicos com interessantes propriedades farmacológicas, como citral, 

geraniol e β-citronelol. O citral já teve sua atividade descrita como ativador ou inibidor 

dos canais do tipo TRPV (do inglês, transient receptor protein), TRPV3 ou TRPV2, 

respectivamente (STOTZ et al., 2008). O geraniol, por sua vez, é um agonista parcial 

na ativação dos canais do subtipo TRPM8 (BEHRENDT et al., 2004). β-Citronelol, 

citral e geraniol são compostos vasoativos que possuem efeitos inibitórios em vasos 

isolados. O citral relaxa as contrações induzidas pela fenilefrina na aorta de ratos, 

atuando parcialmente através da via do óxido nítrico (DEVI et al., 2012; PEREIRA et 

al., 2013; DA SILVA et al., 2018). Em contraste, o geraniol e o β-citronelol induziram 

efeitos relaxantes na aorta de ratos por um mecanismo independente do endotélio 

provavelmente relacionado ao bloqueio dos canais de cálcio (EL-BASSOSSY et al., 

2016; VASCONCELOS et al., 2016; RIBEIRO-FILHO et al., 2016). 

Tendo em vista a proximidade química com estes compostos acíclicos, até 

onde sabemos, os efeitos farmacológicos dos três ésteres monoterpênicos são 

desconhecidos em sistemas biológicos. O propósito que norteou o desenvolvimento 

desta pesquisa, busca investigar o perfil farmacológico do acetato de nerila, butirato 

de nerila e isobutirato de nerila para verificar ação em relação à sua atividade na 

musculatira lisa vascular, cardíaca isolada e parâmetros do sistema cardiovascular.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Caracterizar os efeitos farmacológicos dos ésteres monoterpênicos (acetato de 

nerila, isobutirato de nerila e butirato de nerila) nos parâmetros 

cardiovasculares in vivo e em preparações isoladas de aorta e átrio direito de 

ratos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar os efeitos dos ésteres monoterpênicos em preparações de aorta 

isolada de ratos na tensão de repouso. 

 Caracterizar os possíveis efeitos vasculares do butirato de nerila. 

 Verificar o efeito dos ésteres monoterpênicos sobre preparações de aorta 

isolada de ratos expostas a diferentes estímulos contráteis. 

 Investigar o envolvimento das vias de sinalização NO-GCsGMPc/AC-AMPc/ 

RhoA/Rho-cinase nos efeitos vasculares induzidos pelo acetato de nerila em 

aorta isolada de rato. 

 Avaliar o efeito dos ésteres monoterpênicos na amplitute e frequência 

espontânea em preparações isoladas de átrio direito. 

 Verificar o efeito do acetato de nerila e butirato de nerila na PAM e FC de ratos 

acordados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 
 

Para realização de todos os protocolos experimentais foram utilizados ratos 

Wistar (Rattus norvegicus) com peso entre 250 - 300 gramas, provenientes do Biotério 

Central da Universidade Federal do Ceará (UFC), mantidos no Biotério da Faculdade 

de Medicina. Em condições controle de temperatura (22±2ºC) e ciclo claro-escuro de 

12 horas, tendo livre acesso à alimentação e água. Os experimentos foram realizados 

no período de 8:00 e 18:00 h. 

Todos os protocolos experimentais descritos neste estudo foram 

analisados e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFC 

sob o número de protocolo de #60/2015 (anexo), e os procedimentos referentes à 

manipulação e eutanásia dos animais estão em conformidade com as normas do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

 

4.2 Soluções e substâncias 

 

Foram utilizados três ésteres monoterpênicos: acetato de nerila (CAS n° 

141-12-8) com densidade de 0,92 g/mL, peso molecular de 196,29 g/mol e fórmula 

linear – C12H20O; isobutirato de nerila (CAS n° 2345-24-6) e o butirato de nerila (CAS 

n° 999-40-6), ambos com densidade de 0,89 g/mL, peso molecular 224,34 g/mol e 

fórmula linear - C14H24O2.Todos adquiridos na empresa Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, 

Estados Unidos) e solubilizados diretamente em solução de Krebs ou salina isotônica 

estéril, todos homogeneizados pelo sonicador imediatamente antes do uso. 

Na realização dos experimentos in vitro, o meio nutritivo para os anéis de 

aorta torácica foi a solução de Krebs-Henseleit, com a seguinte composição: NaCl 118 

mM, KCl 4,7 mM, MgSO4 1,2 mM, CaCl2 2,5 mM, KH2PO4 1,2 mM, NaHCO3 25 mM e 

glicose 11,1 mM. Após o preparo da solução, mediu-se o pH e ajustou-se para 7,4, 

quando necessário. A solução de Krebs sem cálcio foi preparada na ausência do 

CaCl2 e adicionado o ácido etileno-bis (β-animo-etil-éter)-N,N,N’,N’-tetracético (EGTA 

– 1 mM). Substâncias como a fenilefrina, ACh, 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-
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1-ona (ODQ), MDL-12,330A, tetraetilamônio (TEA), L-nitro-arginina-metil-ester (L-

NAME), indometacina (INDO), 12,13-dibutirato de forbol ou éster de forbol, H-89 

hidrato de dicloridrato (H-89), 9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α 

(U-46619), (R)-(+)-trans-4-(1-Aminoethyl)-N-(4-Pyridyl)cyclohexanecarboxamide 

dihydrochloride (Y-27632) , 1-[6-[((17β)-3-methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-

yl)amino]hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione (U-73112) , verapamil, prazosina, clonidina, 

ioimbina, azul de metileno, seratrodast, ortovanadato de sódio e o tribromoetanol 

foram utilizadas, todas com grau de pureza analítica e adquiridas na empresa Sigma-

Aldrich Co. – St. Louis, Estados Unidos. Cetamina e xilazina foram adquiridas na 

Rhobifarma – Brasil. 

Nos experimentos in vivo foi utilizada solução salina para solubilizar os 

ésteres monoterpênicos, todos homogeneizados antes de sua utilização pelo 

sonicador. As doses foram administradas pela via intravenosa (i.v.) em bolus em um 

volume de 0,1 mL, seguido do flush de 0,2 mL com solução salina. 

 

4.3 Experimento in vitro 

 

4.3.1 Preparações isoladas de aorta e átrio  

 

Nos experimentos in vitro foram utilizados dois tipos de tecidos 

cardiovasculares, o átrio direito e a aorta torácica. Para a realização dos experimentos 

com os tecidos referidos, os animais foram anestesiados com 2,2,2,tribromoetanol 

(250 mg/Kg) via intraperitoneal (i.p.) e seguida da ausência de reflexos motores a 

estímulos dolorosos a eutanásia foi realizada pela exsanguinação por ruptura de 

grandes vasos sanguíneos. A aorta torácica e o átrio direito foram retirados 

imediatamente após a eutanásia dos animais, imersa no meio de perfusão e livre de 

tecidos aderentes. Com o objetivo de reduzir a atividade metabólica do tecido 

cardíaco, o processo montagem foi realizado a temperatura de 4°C.  

A aorta torácica foi seccionada em anéis (3 – 5 mm) e por dentro do lúmem 

de cada anel foram passadas duas peças triangulares de aço inoxidável (0,3 mm de 

diâmetro), que por sua vez estava conectada a uma haste fixa dentro da cuba de vidro 

para órgão isolado (5 mL) e a outra peça estava suspensa por linha de algodão fixadas 
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aos transdutores de força (ML870B60/C-V, AD Instruments, Australia) acoplado a um 

sistema de aquisição de dados (PowerLabTM 8/30, AD Instruments, Austrália) (Figura 

5). Todos os segmentos de aorta foram posicionados de forma circular e as 

preparações atriais foram posicionadas de forma longitudinal. Em cada extremidade 

atrial foram fixadas linhas, sendo uma fixa na haste e outra conectada ao transdutor 

de força. Cada tecido foi então montado dentro da cuba para órgão isolado (5 mL) 

contendo solução fisiológica de Krebs-Henseleit, a 37°C, constantemente aerada com 

mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) com pH de 7,4. 

 

Figura 5 – Representação esquemática do sistema de contratilidade para órgão 

isolado. 

 

Fonte: Laboratório de Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI). 

 

As preparações foram estabilizadas por um período de 60 minutos, 

mantidas sob uma tensão basal de 0,5 g para o átrio direito e 1 g para os anéis de 

aorta, renovando-se a solução nutritiva a cada 15 minutos, para reduzir a interferência 

de metabólitos. Em alguns anéis de aorta foi necessária a retirada do endotélio 

vascular (antes da estabilização), realizada por meio de uma raspagem cuidadosa da 

luz vascular com fio metálico. 
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Após o período de estabilização, contrações controle foram induzidas nas 

preparações de aorta pelo aumento da concentração do K+ para 60 mM na solução 

de perfusão. As preparações foram consideradas equilibradas após apresentarem 

duas contrações de amplitudes semelhantes ao aumento da concentração do K+ para 

60 mM no meio extracelular, na sequência deu-se início aos protocolos experimentais. 

A integridade do endotélio vascular foi averiguada por meio da adição de 

ACh 1 µM durante o componente tônico da contração induzida por 0,1 µM de 

fenilefrina, em todas as preparações. O endotélio vascular foi considerado intacto 

quando anéis de aorta apresentaram relaxamento igual ou superior a 80% da pré-

contração induzida pela fenilefrina, quando o relaxamento foi inferior a 10% os anéis 

foram considerados sem endotélio vascular. Anéis que apresentaram relaxamento 

entre 10% e 80% foram descartados do estudo. 

 

4.3.2 Avaliação do efeito dos ésteres monoterpênicos na tensão de repouso e em 

preparações pré-contraídas 

 

Para avaliar o efeito dos ésteres monoterpênicos na tensão de repouso em 

anéis de aorta de rato com e sem endotélio, curvas concentração-efeito foram obtidas 

pela exposição das substâncias ao tecido. As concentrações cumulativas foram de 1 

– 2000 µM para o acetato de nerila e isobutirato de nerila; e de 0,001 – 2000 µM para 

o butirato de nerila, com um intervalo de 5 minutos entre uma concentração e outra. 

O efeito vasorrelaxante dos ésteres monoterpênicos em anéis de aorta de 

rato foram obtidos pelas curvas concentração-efeito em preparações com e sem 

endotélio intacto pré-contraídas com diferentes agentes contráteis a concentrações 

cumulativas de 1 – 2000 µM dos ésteres monoterpênicos em diferentes preparações, 

acrescentadas ao banho em um intervalo de 5 minutos entre as concentrações. Nesta 

série de experimentos as preparações foram estimuladas com 60 mM de KCl, para 

induzir uma contração sustentada através da ativação por um componente 

eletromecânico; com 1 µM de fenilefrina, para induzir uma contração sustentada 

através do acoplamento farmacomecânico ou com o análogo do tromboxano A2 U-

46619 (0,3 µM), para induzir uma contração sustentada através da ativação da via 

RhoA/Rho-cinase. 
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4.3.3 Caracterização do mecanismo de ação em aorta isolada de rato 

 

4.3.3.1 Acetato de nerila 

 

Para investigar o provável mecanismo de ação do efeito vasorrelaxante do 

acetato de nerila, anéis de aorta de rato com endotélio intacto foram incubados com 

diversas ferramentas farmacológicas separadamente por 10 minutos antes da indução 

da resposta contráctil, pelo aumento da concentração de K+ na solução de perfusão. 

Os anéis de aorta com endotélio vascular intacto foram pré-incubados com L-NAME 

(inibidor não específico da enzima óxido nítrico sintetase), ODQ (inibidor seletivo da 

enzima guanilil ciclase), indometacina (inibidor da enzima cicloxigenase), 

tetraetilamônio (bloqueador inespecífico de canais para K+), MDL-12330A (inibidor da 

enzima adenilil ciclase), H-89 (inibidor da proteína cinase A) ou azul de metileno 

(inibidor não seletivo da enzima guanilil ciclase). Após o estabelecimento de uma 

contração sustentada, o acetato de nerila foi adicionado de maneira cumulativa ao 

meio de perfusão. 

 

4.3.3.1.1 Curva concentração efeito para o ortovanadato de sódio em preparações 

mantidas em meio sem Ca2+ 

 

Para avaliar o efeito do acetato de nerila sobre as contrações induzidas 

pelo ortovanadato de sódio (inibidor da MLCP), anéis de aorta com endotélio intacto 

foram mantidas em solução de Krebs sem Ca2+ (contendo EGTA 0,1 mM) por 5 

minutos, após o período de estabilização. Na sequência, foram construídas curvas 

concentração-efeito para o ortovanadato de sódio (0,1 – 10 mM). Em preparações 

diferentes com as mesmas condições, os procedimentos foram reproduzidos na 

presença do acetato de nerila (300 µM). A amplitude destas contrações foi registrada 

como percentual da contração inicial induzida por 60 mM de KCl em meio normal. 

 

4.3.3.1.2 Curva concentração efeito para o éster de forbol em preparações mantidas 

em meio sem Ca2+ 

 

Para avaliar o efeito do acetato de nerila sobre as contrações induzidas 

pelo éster de forbol (ativador de PKC), anéis de aorta com endotélio intaco foram 
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mantidas em solução de Krebs sem Ca2+ (contendo EGTA 1 mM) por 5 minutos, após 

o período de estabilização. Na sequência, foram construídas curvas concentração-

efeito para o éster de forbol (0,1 – 10 mM). Em preparações diferentes com as 

mesmas condições, os procedimentos foram reproduzidos na presença do acetato de 

nerila (300 µM). A amplitude destas contrações foram registradas como percentual da 

contração inicial induzida por 60 mM de KCl em meio normal. 

 

4.3.3.2 Butirato de nerila 

 

Para investigar o provável mecanismo de ação do efeito contrátil do butirato 

de nerila, anéis de aorta de rato com endotélio intacto foram incubados com diversas 

ferramentas farmacológicas com L-NAME (inibidor não específico da enzima óxido 

nítrico sintetase), ODQ (inibidor seletivo da enzima guanilil ciclase), INDO (inibidor da 

enzima ciclooxigenase), verapamil (bloqueador do canais para Ca2+ dependente de 

voltagem), U-73122 (inibidor da fosfolipase C) ou Y-27632 (inibidor da Rho-cinase) 

separadamente por 10 minutos antes da exposição a concentrações crescente de 

butirato de nerila (0,001 – 2000 µM). Já em meio sem Ca2+ contendo EGTA (1 mM), 

anéis de aorta foram também expostos a uma curva concentração-efeito (0,001 – 

2000 µM). A amplitude destas contrações foram registradas como percentual da 

contração inicial induzida por 60 mM de KCl em meio normal. 

 

4.3.3.2.1 Curva cumulativa para a prasozina em preparações pré-contraída com 

fenilefrina ou butirato de nerila 

 

Anéis de aorta com endotélio intacto na presença de 100 µM de L-NAME 

foram pré-contraídos por 30 nM de butirato de nerila ou fenilefrina (agonista α1-

adrenérgico) e na sequência, após o estabelecimento de uma contração sustentada, 

a prasozina (antagonista α1-adrenérgico) foi adicionado de maneira cumulativa (1 – 

100 nM) ao meio de perfusão. 
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4.3.3.2.2 Curva cumulativa de ioimbina em preparações pré-contraída com clonidina 

ou butirato de nerila 

  

Anéis de aorta com endotélio intacto na presença de 100 µM de L-NAME 

foram pré-contraídos por 30 nM de butirato de nerila ou clonidina (agonista α2-

adrenérgico) e na sequência, após o estabelecimento de uma contração sustentada, 

ioimbina (antagonista α2-adrenérgico) foi adicionado de maneira cumulativa (0,001 – 

10 µM) ao meio de perfusão.  

 

4.3.3.2.3 Curva concentração efeito para o seratrodast em preparações pré-contraída 

com U-46619 ou butirato de nerila 

 

Anéis de aorta com endotélio intacto na presença de 100 µM de L-NAME 

foram pré-contraídos por 30 nM de butirato de nerila ou 100 nM de U-46619 (ativador 

da via RhoA/Rhocinase) e na sequência, após o estabelecimento de uma contração 

sustentada, seratrodast (anatagonista tromboxano A2) foi adicionado de maneira 

cumulativa (0,001 – 10 µM) ao meio de perfusão. 

 

4.3.4 Avaliação dos efeitos do acetato de nerila e butirato de nerila em átrio isolado 

de rato 

 

Após a estabilização das preparações isoladas de átrio direito, curvas 

concentração-efeito (1 – 2000 µM) foram construídas individualmente para os ésteres 

monoterpênicos com um intervalo de 5 minutos entre as concentrações. 

 

4.4 Experimentos in vivo 

 

4.4.1 Procedimento de cateterização 

 

Nos experimentos in vivo foi realizado a cateterização, e para isto foi 

confeccionado um cateter formado pela fusão de 3,5 cm do cateter de polietileno PE-

10 (IntramedicTM, Becton Dickinson, NJ, Estados Unidos), com 12 cm do cateter de 

polietileno PE-50 (IntramedicTM, Becton Dickinson, NJ, Estados Unidos). Antes da 

realização do procedimento cirúrgico de cateterização, os animais foram anestesiados 
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com quetamina (42 mg/kg, i.p.) e xilaxina (5 mg/kg, i.p.), e a após a ausência de reflexo 

motor a estímulos dolorosos, deu-se início ao procedimento cirúrgico. Durante o ato 

cirúrgico, um cateter foi implantado na aorta abdominal através da artéria femoral 

esquerda com o objetivo de registrar a PAM e outro cateter implantado na veia cava 

inferior através da veia femoral esquerda para administração de substâncias (Figura 

6). Ambos os cateteres implantados foram previamente preenchidos com solução 

salina com heparina (125 UI/mL) para prevenir a coagulação sanguínea em seu 

interior. Na sequência, as cânulas percorreram o tecido subcutâneo até serem 

exteriorizadas na região dorsal do animal. 

 

Figura 6 – Representação esquemática do sistema para registro in vivo. 

 

 

Ilustração do sistema para registro de alterações da pressão arterial e frequência cardíaca. A imagem 

demonstra animal acordado com cânulas (arterial e venosa) e fios de ECG exteriorizados pela região 

dorsal do animal. 

Fonte: Ribeiro-Filho et al. (2016), adaptado. 

 

4.4.2 Implantação de elétrodos para registro de eletrocardiograma 

 

Para o registro com os animais acordados, três fios de aço inoxidável (D.E. 

0,203 mm, Stainless Stell Teflon Coated, A.M. System®) foram fixados no tecido 

subcutâneo dos animais, em ambos os lados na região do músculo peitoral e outro na 

região do músculo quadríceps esquerdo, para registro do eletrocardiograma (ECG). 
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Depois de fixados, todos os fios foram exteriorizados pelo mesmo orifício de 

exteriorização dos cateteres vasculares (Figura 6). 

Após o processo cirúrgico, os animais foram alojados individualmente em 

caixas de polipropileno (410 x 340 x 160 mm) com livre acesso a água e comida para 

recuperação de 24 horas antes de qualquer experimento. 

 

 

4.4.3 Registro de pressão arterial média e frequência cardíaca 

 

O registro da pressão arterial média foi obtido através do cateter inserido 

na artéria femoral, conectado a um transdutor de pressão (ML-0699, ADInstruments®) 

que foi previamente calibrado com o auxílio de uma coluna de mercúrio. O transdutor, 

por sua vez, foi acoplado a um módulo de pressão sanguínea (MLT-112, 

ADInstruments®). Os eletrodos de agulha ou fios de aço inoxidável implantados nos 

animais foram conectados a um módulo Bio Amp (ML-132, ADInstruments®) para 

registro de ECG, o qual foi derivado para obtenção da FC. Todos os módulos foram 

conectados a um sistema de aquisição de dados (PowerLab 8/5p, ADInstruments®). 

 

4.4.4 Protocolo experimental in vivo 

  

Para investigar os efeitos dos ésteres monoterpênicos (acetato de nerila e 

butirato de nerila) no sistema cardiovascular, foram realizados protocolos 

experimentais in vivo com animais acordados para obtenção de registros de PAM e 

FC. 

Antes de iniciar a administração de substâncias, um período de 15 minutos 

foi concedido para a obtenção de um traçado estável de PAM e FC. Um vez atingida 

a estabilização dos parâmetros, os protocolos experimentais foram iniciados. 

Para estabelecer a relação dose-efeito dos ésteres monoterpênicos nos 

parâmetros de PAM e FC, foi realizada a administração individuais de doses 

crescentes dos ésteres monoterpênicos (0,5, 1, 5, 10 e 20 mg/Kg, i.v.), as alterações 

no decorrer do tempo foram registradas. Os intervalos entre as dose foram de 10 

minutos para o reestabelecimento dos parâmetros cardíacos e a fim de evitar o 

fenômeno de taquifilaxia. 
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4.5 Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos neste estudo foram expressos como média ± erro 

padrão da média (E.P.M.), com a representação do número de observações 

experimentais (n). Os valores de concentração efetiva média (CE50) foram calculados 

por interpolação semilogarítimica, e expressos como a média geométrica e o intervalo 

de confiança de 95%, sendo considerado significância estatística quando 

probabilidade de ocorrência da hipótese de nulidade foi menor que 5% (p < 0,05). A 

significância dos resultados foi avaliada por teste de Mann-Whitney ou análise de 

variância (ANOVA) de uma ou duas vias. Quando o teste ANOVA apresentou 

diferença significativa, um teste posterior de múltipla comparação foi utilizado. As 

análises estatísticas foram realizadas com a utilização do programa SigmaStat (Systat 

Software Inc, USA) e os gráficos confeccionados pela utilização do programa 

SigmaPlot (Systat Software Inc, USA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Experimentos in vitro 

 

5.1.1 Efeito dos ésteres monoterpênicos na tensão de repouso de anéis de aorta de 
rato 

 

Nas preparações com anéis de aorta com endotélio intacto, a curva 

cumulativa do acetato de nerila (1 – 2000 µM) ou isobutirato de nerila (1 – 2000 µM) 

não induziram respostas contráteis. Em contraste, a adição cumulativa do butirato de 

nerila (0,001 – 2000 µM) induziu efeito contrátil com Emax 45,0%±6,27%, na 

concentração de 2000 µM e apresentou diferença significativa (p<0,05, ANOVA de 

duas vias, Holm-Sidak) quando comparada às curvas cumulativas dos outros ésteres 

monoterpênicos (Figura 7B). A CE50 para o efeito contrátil do butirato de nerila em 

preparações sem endotélio intacto foi de 0,05 [0,01 - 0,20] μM (n = 9). Nas 

preparações com endotélio intacto, este parâmetro é estimado em > 2000 μM. 

Em anéis de aorta sem endotélio intacto, a adição cumulativa de butirato 

de nerila (0,001 – 2000 µM) produziu contração cuja magnitude da concentração-

efeito apresentou diferença significativa (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) 

quando comparada àquelas produzidas por isobutirato de nerila (1 – 2000 µM) ou 

acetato de nerila (1 – 2000 µM). O Emax induzido pelo butirato de nerila foi de 

81,45%±7,70% na concentração de 30 µM, valor significativamente maior quando 

comparado aos Emax obtido com isobutirato de nerila ou acetato de nerila, mesmo 

estes na concentração mais alta de 2000 µM, com 25,54%±8,35% e 6,51%±1,80% 

respectivamente (valores expressos em percentual da contração induzida por 60 mM 

KCl). Vale ressaltar que a curva-concentração efeito induzida pelo isobutirato de nerila 

apresentou diferença significativa (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) 

quando comparada a curva do acetato de nerila (Figura 7C) 
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* 
* 

Figura 7 – Efeito dos ésteres monoterpênicos em anéis de aorta torácica 

mantidas sob tensão basal. 
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Os gráficos demonstram os efeitos da adição cumulativas dos ésteres monoterpênicos (acetato de 

nerila representado por círculos, butirato de nerila por quadrados, isobutirato de nerila por losangos) 

em: (B) anéis de aorta torácica com endotélio intacto e (C) anéis de aorta torácica sem endotélio intacto. 

Traçados demonstrativos (painel A) da adição cumulativa de butirato de nerila em anéis sem endotélio 

intacto (traçado cinza) e anéis com endotélio intacto (traçado preto). As alterações na tensão de 

repouso foram expressas como percentual (%) da contração de referência induzida por 60 mM de KCl. 

Os pontos representam valores médios E.P.M. * indica diferença significativa em relação as curvas 

avaliadas (butirato de nerila vs. acetato de nerila ou butirato de nerila vs. isobutirato de nerila), com p 

< 0,05 (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações experimentais. 

Fonte: autoria própria. 

 

5.1.2 Caracterização do efeito contrátil do butirato de nerila em aorta torácica de rato 

 

Na presença do L-NAME (100 μM) ou ODQ (10 μM), a curva concentração-

efeito induzida pelo butirato de nerila em preparações com endotélio intacto foi 

significativamente deslocada para a esquerda (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-
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Sidak) quando comparada à curva controle (anéis com endotélio intacto e ausência 

de L-NAME ou ODQ). Quando exposto previamente ao L-NAME e ODQ, 

respectivamente, o efeito contrátil causado por butirato de nerila atingiu Emax de 

100,16%±12,35% (na concentração de 30 μM) e 73,85%±13,18% (na concentração 

de 10 μM). Em contrapartida, na presença de indometacina (10 μM) a curva 

concentração-efeito do butirato de nerila não diferiu significativamente (p > 0,05, 

ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) em relação ao controle e induziu um Emax de 

41,58%±9,46% na concentração de 2000 μM (Figura 8). 

 

Figura 8 – Caracterização do efeito contrátil do butirato de nerila na presença 

do L-NAME, ODQ ou indometacina. 
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Os gráficos demonstram os efeitos da adição cumulativa do butirarto de nerila em anéis de aorta com 
endotélio intacto na ausência (quadrado preto, controle) ou presença de diferentes susbtâncias.Em (A) 
anéis de aorta torácica com endotélio intacto na presença do L-NAME 100 μM (quadrado cinza), (C) 
anéis de aorta torácica com endotélio intacto na presença do ODQ 10 μM (quadrado semiprenchido), 
(E) anéis de aorta torácica com endotélio intacto na presença da indometacina (INDO) 10 μM (quadrado 
semipreenchido). Traçados demonstrativos da adição cumulativa de butirato de nerila em anéis com 
endotélio intacto na presença do L-NAME (B) ou ODQ (D). As alterações na tensão de repouso foram 
expressas como percentual (%) da contração de referência induzida por 60 mM de KCl. Os pontos 
representam valores médios±E.P.M. * indica diferença significativa em relação a curva controle com p 
< 0,05 (contole vs. L-NAME ou ODQ) (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número 
de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 
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Quando butirato de nerila foi adicionado cumulativamente em anéis de 

aorta sem endotélio intacto mantidos na presença de 1 μM de U-73122, a curva 

concentração-efeito, revelou magnitude estatisticamente menor que os experimentos 

controle (preparações não tratadas com U-73122) na concentração de 0,3 μM e de 

300 a 2000 μM (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O efeito máximo foi 

atingido na concentração de 10 μM, correspondendo a 67,44%±9,84%. Quando as 

preparações foram expostas a 1 μM de Y-27632, a curva concentração-efeito em 

resposta ao butirato de nerila também apresentou magnitude significativamente menor 

com p < 0,05 na faixa de concentração de 300-2000 μM (ANOVA de duas vias, Holm-

Sidak) e Emax de 79,42%±11,92% na concentração de 10 μM, percentual referente à 

contração de 60 mM de KCl (Figura 9). 

 

Figura 9 – Caracterização do efeito contrátil do butirato de nerila na presença 

de U 73122 ou Y 27632 
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Os gráficos demonstram os efeitos da adição cumulativa do butirarto de nerila em anéis de aorta sem 
endotélio intacto na ausência (quadrados branco, controle) ou presença de diferentes susbtâncias. Em 
(A) anéis de aorta torácica sem endotélio intacto na presença do U 73122 1 μM (quadrado 
semipreenchido), (C) anéis de aorta torácica sem endotélio intacto na presença do Y 27632 1 μM 
(quadrado cinza). Traçados demonstrativos da adição cumulativa de butirato de nerila em anéis com 
endotélio intacto na presença do U 73122 (B) ou Y 27632 (D). As alterações na tensão de repouso 
foram expressas como percentual (%) da contração de referência induzida por 60 mM de KCl. Os 
pontos representam valores médios±E.P.M. * indica diferença significativa em relação curva controle 
com p < 0,05 (controle  vs. U 73122 ou Y 27 632) (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa 
o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

 

Em preparações sem endotélio, o efeito contrátil induzido pelo butirato de 

nerila foi diminuído na presença de 1 μM de verapamil, inibição significativa (p < 0,05, 

ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) na faixa de concentração entre 0,1 a 2000 μM, na 

qual o Emax para butirato de nerila foi evidenciado na concentração de 10 μM e 

correspondeu a apenas 15,97%±3,95%, valores mais baixo que no controle 

(preparações não tratadas com verapamil) (Figura 10) 
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Figura 10 – Efeito do butirato de nerila na presença do verapamil. 
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O gráfico (painel A) demonstram o efeito da adição cumulativas do butirarto de nerila em anéis de aorta 
sem endotélio intacto na ausência (quadrados branco, controle) ou na presença do verapamil 1 μM 
(quadrado dividido). Traçado demonstrativo da adição cumulativa de butirato de nerila em anéis com 
endotélio intacto na presença do verapamil (B). As alterações na tensão de repouso foram expressas 
como percentual (%) da contração de referência induzida por 60 mM de KCl. Os pontos representam 
valores médios±E.P.M. * indica diferença significativa em relação a curva controle vs. verapamil, com 
p < 0,05 (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

 

Para estudar a dependência do efeito contrátil induzido por butirato de 

nerila em relação ao Ca2+ extracelular, anéis de aorta sem endotélio intacto foram 

mantidas em Krebs sem adição de Ca2+ (contendo EGTA 1 mM). Nessas condições, 

a adição de concentrações crescentes do butirato de nerila (0,001 – 2000 μM) não 

induziu contrações (Figura 11). 
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Figura 11 – Caracterização do efeito do butirato de nerila em solução nutritiva 

sem Ca2+ 
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O gráfico demonstra o efeito da adição cumulativa do butirarto de nerila em anéis de aorta sem endotélio 
intacto em Krebs normal, denominado controle (quadrados branco, controle) ou em anéis de aorta sem 
endotélio intacto em Krebs zero Ca2+ (quadrado semipreenchido). As alterações na tensão de repouso 
foram expressas como percentual (%) da contração de referência induzida por 60 mM de KCl. Os 
pontos representam valores médios±E.P.M. * indica diferença significativa em relação a curva controle 
vs. Krebs zero Ca2+, com p < 0,05 (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de 
observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

 

Experimentos adicionais foram realizados com anéis de aorta com 

endotélio intacto mantidos na presença do L-NAME (100 μM). Estas preparações 

foram estimulados a contrair em resposta a uma concentração única de butirato de 

nerila (0,03 μM), fenilefrina (0,03 μM), clonidina (0,03 μM) como mostrado nos 

traçados disponíveis na Figura 12. No estado estacionário da contração, anéis de 

aorta estimulados com butirato de nerila ou fenilefrina receberam concentrações 

crescentes de prazosina (0,001 - 0,1 μM; Figura 12B), antagonista não seletivo para 

receptores alfa1-adrenérgicos. Outras preparações estimuladas com butirato de nerila 

ou clonidina receberam ioimbina (0,001 -10 μM; Figura 12D), antagonista para 

receptores alfa2-adrenérgicos. Prazosina apresentou CE50 de 0,0075 [0,0024-0,0237] 

μM (n = 7) para relaxar a contração de butirato de nerila, valor não significativamente 

diferente da CE50 de 0,0043 [0,0022-0,0098] μM (n = 5) para relaxar a contração 

induzida por fenilefrina (Figura 12A; p > 0,05, Mann-Whitney). A ioimbina reverteu as 

contrações de butirato de nerila e clonidina com valor de CE50 de 0,9775 [0,5732-
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1,6672] μM (n = 8) e 0,5419 [0,3107-0,9451] μM (n = 9), respectivamente, os quais 

não foram signficativamente diferentes quando comparados entre si (p > 0,05, Mann-

Whitney; Figura 12C).  

Algumas preparações de aorta com endotélio intacto e tratadas com L-

NAME foram contraídas com U-46619, análogo do tromboxano A2 (0,1 μM). A Figura 

12F mostra que seratrodast, antagonista do tromboxano A2 (0,001-10 μM), reverteu a 

contração induzida por U-46619, mas foi inerte contra a contração induzida pelo 

butirato de nerila na aorta de ratos (Figura 12E). 
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Figura 12 – Estudo do mecanismo contrátil do butirato de nerila. 
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Demonstração de traçados típicos de experimentos com anéis de aorta com endotélio intacto (na presença de 100 μM L-NAME) submetidos a contração 
sustentada induzida por uma concentração única de butirato de nerila (0,03 μM; paineis B, D e F), fenilefrina (0,03 μM; no painel B), clonidina (30 nM; painel 
D) ou U-46619 (0,1 μM; painel F). No platô de cada contração, concentrações crescentes de prazosina (0,001 - 0,1 μM; B), ioimbina (0,001 - 10 μM; D) ou 
seratrodast (0,001-10 μM; F) foram adicionadas, conforme indicado por pontos acima do traço experimental. Os painéis A, C e E mostram os valores médios 
destes experimentos (expressos como % do valor de controle de cada contração antes da adição do antagonista).  * indica diferença significativa em relação 
aos valores observados (U-46619 vs. butirato de nerila), com p < 0,05 (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações 
experimentais. 
Fonte: autoria própria. 
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5.1.3 Efeito dos ésteres monoterpênicos em preparações pré-contraídas com 

fenilefrina, U-46619 ou KCl 

 

Preparações de aorta isolada com endotélio intacto foram contraídas com 

concentração única de fenilefrina (1 μM). Acetato de nerila (1–2000 µM) induziu 

relaxamento nesses anéis, de maneira dependente de concentração (p < 0,05, 

ANOVA de uma via, Holm-Sidak), com CE50 de 600,9 [403,6-894,9] μM (n = 7) (Figura 

13A). Em anéis desprovidos de endotélio funcional e contraídos com fenilefrina, o 

acetato de nerila induziu vasorrelaxamento de maneira significativa (p < 0,05, ANOVA 

de duas vias, Holm-Sidak) com CE50 de 708,5 [457,2-1097,9] μM (Figura 13B). Os 

valores de CE50 obtidos em preparações com ou sem endotélio funcional não alcançou 

diferença significativa (p > 0,05, Mann-Whitney). A figura 13B mostra também que a 

adição cumulativa de butirato de nerila produziu efeito relaxante discreto apenas na 

concentração de 2000 μM em anéis de aorta sem endotélio funcional. A adição de 

isobutirato de nerila (1 - 2000 μM) não induziu efeitos relaxantes significativos em 

anéis isolados de aorta (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Figura 13 – Efeito dos ésteres monoterpênicos sob contrações induzidas por 

fenilefrina. 
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Efeito cumulativo dos ésteres monoterpênicos (1 - 2000 μM) em anéis aórticos contraídos com 
fenilefrina. As experiências foram conduzidas em anéis de aorta com endotélio intacto (painel A) ou em 
anéis de aorta sem endotélio intacto (painel B). Os pontos representam valores médios±E.P.M. * 
(acetato de nerila vs. butirato de nerila), # (acetato de nerila vs. isobutirato de nerila) ou + (butirarto de 
nerila vs. isobutirato de nerila) indicam diferenças significativas em relação aos valores observados, 
com p < 0,05 (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações 
experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

A 

B 



51 
 

 
 

Quando os anéis de aorta foram pré-contraídos por despolarização 

causada pelo aumento do conteúdo extracelular de KCl para 60 mM, acetato de nerila 

(1 a 2000 μM) induziu vasorrelaxamento com os seguintes valores de CE50 de 280,0 

[193,3 - 405,6] μM (n = 11) e 431,3 [376,2 - 582,6 μM] (n = 12) para anéis com (Figura 

14A) ou sem endotélio intacto (Figura 14B), respectivamente. A adição cumulativa do 

isobutirato de nerila reduziu a contração induzida fenilefrina nas preparações com  

endotélio intacto para 67,44%±7,55% (n = 7), enquanto que foi inerte nas preparações 

sem endotélio. Butirato de nerila (1-2000 μM) não apresentou efeito relaxante nas 

preparações contraídas com KCl (Figura 14). 
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Figura 14 – Efeito dos ésteres monoterpênicos sob contrações induzidas por 

KCl. 
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Efeito cumulativo dos ésteres monoterpênicos (1-2000 μM) em anéis aórticos contraídos com KCl. As 
experiências foram conduzidas em anéis de aorta com endotélio intacto (painel A) ou em anéis de aorta 
sem endotélio intacto (painel B). Os pontos representam valores médios±E.P.M. * (acetato de nerila vs. 
butirato de nerila), # (acetato de nerila vs. isobutirato de nerila) ou + (isobutirarto de nerila vs. butirato 
de nerila) indicam diferenças significativas em relação aos valores observados, com p < 0,05 (ANOVA 
de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações experimentais. 
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Fonte: autoria própria. 

Quando os anéis de aorta foram pré-contraídos pelo análogo do 

tromboxano A2 U-46619 (0,3 μM), acetato de nerila induziu efeito relaxante com CE50 

de 712,74 [339,70-1495,2] μM (n = 7) em anéis com endotélio intacto e 1328,06 

[946,67-1862,94] μM (n = 9) em preparações sem endotélio intacto. Butirato de nerila 

(1 - 2000 μM) apresentou efeito relaxante com Emax correspondente a 58,25%±7,81% 

(n = 6) e 56,45%±8,28% (n = 7) da contração de referência induzida pelo U 46619, em 

preparações com endotélio intacto ou não, respectivamente. Isobutirato de nerila (1 - 

2000 μM) não apresentou efeito relaxante nas preparações contraídas com U-46619. 

(Figura 15). 
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Figura 15 – Efeito dos ésteres monoterpênicos sob contrações induzidas pelo U 

46619. 
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Efeito relaxante dos ésteres monoterpênicos (1 - 2000 μM) em anéis aórticos contraídos com U-46619. 
As experiências foram conduzidas em anéis de aorta com endotélio intacto (painel A) ou em anéis de 
aorta sem endotélio intacto (painel B). Os pontos representam valores médios±E.P.M. * (acetato de 
nerila vs. butirato de nerila), # (acetato de nerila vs. isobutirato de nerila) ou + (isobutirarto de nerila vs. 
butirato de nerila) indicam diferenças significativas em relação aos valores observados, com p < 0,05 
(ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 
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5.1.4 Caracterização do efeito vasodilatador do acetato de nerila em aorta de rato 

 

As curvas concentração-efeito do acetato de nerila em anéis de aorta com 

endotélio intacto contraídos com solução despolarizante KCl 60 mM e previamente 

tratados com indometacina (INDO 10 μM, n = 8), tetraetilamônio (TEA 5 mM, n=7) ou 

H-89 (0,1 μM, n = 7), não apresentaram diferença significativa (p > 0,05, ANOVA de 

duas vias, Holm-Sidak) em relação ao controle (em anéis com endotélio intacto, 

ausência de tratamento) (Figura 16). O tratamento prévio das preparações com MDL-

12,330A, resultou em potencialização do efeito vasodilatador do acetato de nerila com 

diferença estatística (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) entre as 

concentrações de 30 μM a 300 μM.  Em contrapartida, o pré-tratamento com L-NAME 

(100 μM, n = 10), ODQ (10 μM, n = 7) ou azul de metileno (10 μM, n = 7), deslocou 

significativamente (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) a curva de 

vasorrelaxamento induzida pelo acetato de nerila para direita, como pode ser 

observado pelos valores de CE50, os quais foram aumentados de maneira significativa 

para 535,6 [316,4-906,3] μM, 880,2 [803,9-963,8] μM e 612,3 [534,2-701,2] μM, 

respectivemente (p < 0,05, teste de Mann-Whitney) (Figura 16).   
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Figura 16 – Investigação dos mecanismos envolvidos no efeito vasorrelaxante 

do acetato de nerila em aorta de rato. 
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Representação gráfica mostrando curvas concentração-efeito em anéis com endotélio intacto (controle) 
para o acetato de nerila (1-2000 μM) na presença de L-NAME (100 μM, 16A), azul de metileno (10 μM, 
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médios±E.P.M. * p <0,05 indica diferença significativa (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) em relação 
aos valores observados em comparação com os respectivos controles. O (n) representa o número de 
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Fonte: autoria própria. 

 
5.1.5 Efeito do acetato de nerila na curva concentração-efeito ao éster de forbol em 

preparações de aorta isolada mantidas em meio sem Ca2+  

 

Em preparações de anéis de aorta com endotélio intacto mantidas em meio 

sem Ca2+ (contendo EGTA 1 mM), a adição de concentrações crescentes (0,1 – 3 μM) 

de éster de forbol (ativador de PKC) induziu contrações dependentes de concentração 

(p < 0,05, ANOVA de uma via; Emax de 71,50%±3,1% (n=7), valores expressos são o 

percentual da contração de referência induzida por uma solução despolarizante de 

KCl 60 mM em meio contendo Ca2+). Na presença de 600 μM de acetato de nerila, a 

curva concentração-efeito para o éster de forbol não apresentou diferença significativa 

(p > 0,05, ANOVA de duas vias) quando relacionada ao controle (ausência de acetato 

de nerila), com Emax de 80,02%±8,06% (n=7) na concentração de 3 μM de éster de 

forbol (Figura 17). 

 

Figura 17 – Efeito do acetato de nerila sobre as contrações induzidas pela adição 

cumulativa de éster de forbol. 
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Curvas concentração-efeito construídas pela adição de concentrações cumulativas de éster de forbol 
(0,1 – 3 μM) em meio sem Ca2+ na ausência e presença de 600 μM de acetato de nerila. Os pontos 
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representam valores médios±E.P.M. p > 0,05, ANOVA de duas vias (controle vs. acetato de nerila). O 
(n) representa o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

 

5.1.6 Efeito do acetato de nerila na curva concentração-efeito ao ortovanadato em 

preparações de aorta isolada mantidas em meio sem Ca2+ 

 

Em preparações de anéis de artéria aorta com endotélio intacto mantidas 

em meio sem Ca2+ (contendo EGTA 0,1 μM), a adição de concentrações crescentes 

de ortovanadato (0,1 – 10 mM) induziu contrações dependentes de concentração (p 

< 0,05, ANOVA de uma via; efeito máximo de 32,24%±8,42% (n=6), valores expressos 

são o percentual da contração de referência induzida por uma solução despolarizante 

de KCl 60 mM em meio contendo Ca2+). Na presença de 600 μM de acetato de nerila, 

a curva concentração-efeito para o ortovanadato não apresentou diferença 

significativa quando relacionada ao controle (ausência de acetato de nerila), com Emax 

de 32,03%±8,98% (n=7) na concentração de 10 mM de ortovanadato (Figura 18). 

 

Figura 18 – Efeito do acetato de nerila sobre as contrações induzidas pela adição 

cumulativa de ortovanadato. 
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Curvas concentração-efeito construídas pela adição de concentrações cumulativas de ortovanadato 
(0,1 – 10 mM) em meio sem Ca2+ na ausência e presença de 600 μM de acetato de nerila. Os pontos 
representam valores médios±E.P.M. p > 0,05, ANOVA de duas vias (controle vs. acetato de nerila). O 
(n) representa o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

 

5.1.7 Efeito dos ésteres monoterpênicos em preparações de átrio isoladas 

 

Nas preparações de átrio direito isolado, a curva cumulativa (1 – 2000 μM) 

do acetato de nerila e butirato de nerila apresentaram diferença significativa (p < 0,05, 

ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) na concentração de 2000 μM quando comparada 

a curva do isobutirato de nerila, com redução da frequência espontânea atrial para 

72,02%±8,78% e 70,2%±12,9%, respectivamente (Figura 19B). As concentrações dos 

ésteres monoterpênicos não promoveram alterações significativas na magnitude das 

contrações espontâneas atriais (p > 0,05, ANOVA de duas vias, Figura 19A). 

 

Figura 19 – Efeito dos ésteres monoterpênicos na amplitude e frequência em 

preparações isoladas de átrio direito. 
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Os painéis A e B mostram os efeitos in vitro dos ésteres monoterpênicos (1 - 2000 μM) na força de 
contração (A) e frequência (B). * (acetato de nerila vs. isobutirato de nerila) ou # (butirato de nerila vs. 
isobutirato de nerila) indicam diferenças significativas em relação as curvas observadas, com p < 0,05 
(ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). O (n) representa o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 

 

5.2 Experimento in vivo 

 

Os efeitos cardiovasculares induzidos pelo acetato de nerila e butirato de 

nerila foram caracterizados através de uma curva dose-resposta (0,5 – 20 mg/Kg, i.v.), 

pela administração em bolus para avaliar parâmetros de PAM (mmHg) e FC (B.P.M.) 

em animais normotensos acordados. O butirato de nerila causou resposta 

bradicárdica transitória (Figura 20A) e hipotensiva (Figura 20B) de uma maneira 

dependente da dose (p <0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak), com diferença 

significativa (p < 0,05, ANOVA de duas vias, Holm-Sidak) nas doses de 10 mg/Kg e 

20 mg/Kg, quando comparado ao acetato de nerila. A magnitude da hipotensão 

induzida pelo butirato de nerila correspondeu a uma queda na pressão arterial de 80,8 

mmHg ± 6,6 mmHg (n = 4) na dose mais alta (20 mg/kg). A bradicardia correspondeu 

a uma queda na frequência cardíaca de 339,5 b.p.m.±43,8 b.p.m. a 20 mg/kg de 

butirato de nerila. Os animais recuperaram rapidamente os respectivos níveis basais 

de pressão arterial e frequência cardíaca após 5-10 min da injeção de butirato de 

nerila. 

B 
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Figura 20 – Efeito da administração i.v. de ésteres monoterpênicos na FC e 

PAM. 

 Dose (mg/Kg)

0,5 1 5 10 20


F

C
 (

B
P

M
)

-500

-400

-300

-200

-100

0

Acetato de nerila (n=4)

Butirato de nerila (n=4)

*

*

 

   Dose (mg/Kg)

0,5 1 5 10 20


 P

A
M

 (
m

m
H

g
)

-100

-80

-60

-40

-20

0

Acetato de nerila (n=4)

Butirato de nerila (n=4)

*

*

 

Efeitos cardiovasculares ocasionados pelas injeções intravenosas do acetato de nerila e butirato de 
nerila (0,5 - 20 mg/kg) em ratos acordados (n = 4; PAM, pressão arterial média; FC, frequência 
cardíaca). Os valores expressos representam as alterações da FC (BPM) e PAM (mmHg), obtidos como 
a diferença (Δ) entre os respectivos valores de FC (B.P.M.) e PAM (mmHg), registrados imediatamente 
antes da injeção das substâncias e o pico de cada resposta. Por esse motivo, a magnitude de cada 
resposta aparece como valor negativo. * indica diferença significativa em relação aos valores 
observados (acetato de nerila vs. butirato de nerila), com p < 0,05 (ANOVA de duas vias, Holm-Sidak). 
O (n) representa o número de observações experimentais. 
Fonte: autoria própria. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar os 

efeitos farmacológicos de três ésteres monoterpênicos em preparações de aorta, átrio 

isolados e parâmetros cardiovasculares de ratos. Nossos resultados sugerem que as 

diferenças estrutural entres os ésteres monoterpênicos acíclicos pesquisados, 

parecem ser determinantes para os seus efeitos em preparações aórticas isoladas. 

Quimicamente, os ésteres monoterpênicos estão relacionados a outros compostos 

alifáticos, como citral, geraniol e β-citronelol, monoterpenoides com eficácia 

vasodilatadora em anéis de aorta de ratos (DEVI et al., 2012; PEREIRA et al., 2013; 

RIBEIRO-FILHO et al., 2016; DA SILVA et al., 2018). Com base nisso e sabendo que 

os ésteres monoterpênicos são os principais constituintes de diversos óleos 

essenciais de plantas medicinais aromáticas, estudos farmacológicos têm 

concentrado esforços para investigar a atividade deste grupo de substâncias sobre os 

sistemas biológicos. 

Dentre os ésteres monoterpênicos pesquisados, o butirato de nerila 

recebeu especial destaque no presente trabalho. Quando apresentado a preparações 

de anéis de aorta mantidos em tensão de repouso, foi capaz de induzir contrações em 

preparações, principalmente sem endotélio intacto. De maneira diferente, os outros 

ésteres monoterpênicos estudados não induziram contração nas preparações 

referidas, sejam elas com ou sem endotélio vascular intacto. Vale ressaltar que os três 

ésteres monoterpênicos apresentam semelhanças estruturais, o isobutirato de nerila 

e o butirato de nerila são isômeros estruturais e o acetato de nerila apresenta dois 

carbonos a menos em sua cadeia linear em relação ao butirato de nerila. 

Diversos estudos comparam substâncias similares/isômeras tentando 

elucidar a funcionalidade em tecidos ou em sistemas através destas semelhanças 

estruturais que possam resultar em uma resposta mais eficaz ou até mesmo maior 

potência farmacológica. Soares et al. (2007) publicaram o resultado de uma pesquisa 

com substâncias isômeras, que teve como objetivo comparar a ação do anetol e seu 

isômero estragol e do eugenol com seu isômero isoeugenol, em musculatura lisa 

vascular de ratos. Na mesma temática um estudo comparativo entre nitro compostos 

em anéis aórticos foi realizado por Vasconcelos et al. (2018) e ficou evidente que 
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alterações estruturais entre os nitro compostos pesquisados podem interferir 

diretamente na propriedade farmacológica dos mesmos. 

Nas preparações com endotélio vascular intacto, o butirato de nerila foi 

capaz de induzir contração nas concentrações mais elevadas, tal efeito foi 

potencializado em preparações sem endotélio vascular intacto. As contrações 

induzidas pelo butirato de nerila apresentam magnitude comparável a agentes 

contráteis do músculo liso, como KCl ou fenilefrina. Tal fenômeno foi dependente da 

concentração, sustentável e significativo em concentrações nanomolares.  

O efeito contrátil do butirato de nerila parece resultar de ações que podem 

ser contrabalançadas com a presença do endotélio vascular, uma vez que tal atividade 

contrátil é evidente em preparações sem endotélio intacto. Logo, a camada endotelial 

parece funcionar com uma barreira mecânica e liberando substâncias vasoativas que 

interferem na atividade contrátil da substância. Sabe-se que a camada endotelial tem 

como função regular o tônus vascular, o fluxo sanguíneo e atuar na prevenção de 

trombos (GALLEY; WEBSTER, 2004; WRZOSEK, 2009) pela produção de 

substâncias relaxantes (p. ex. óxido nítrico, prostaciclinas) ou contraturantes (p. ex 

tromboxanos, endotelina) (ELLINSWORTH et al., 2014). 

Para elucidar tal efeito atribuído ao butirato de nerila, as preparações com 

endotélio intacto formam expostas ao inibidor não específico da enzima óxido nítrico 

sintetase ou do inibidor seletivo da enzima guanilil ciclase, L-NAME e ODQ, 

respectivamente. Nestas condições, o butirato de nerila foi capaz de induzir contração 

de maneira significava, quando comparada a preparações que não foram expostas ao 

L-NAME ou ODQ. Vale destacar que o pré-tratamento com L-NAME potencializou a 

contração induzida pelo butirato de nerila de anéis aórticos com endotélio intacto. Por 

meio desta observações, podemos descartar a hipótese de que a camada endotelial 

estaria funcionando apenas como uma barreira física e torna-se evidente que a ação 

contrátil do butirato de nerila pode ser parcialmente reduzida por fatores relaxantes 

derivados do endotélio, como o NO. A inativação do NO derivado do endotélio, 

aumenta a permeabilidade da membrana celular vascular ao Ca2+ (ALVAREZ-

CASTRO; CAMPOS-TOMOIL; ORALLO, 2004). 

Por meio destas observações, podemos descartar a hipótese de que a 

camada endotelial é uma barreira simples que atenua os efeitos do butirato de nerila. 

É provável que o endotélio tenha exercido um papel modulatório, que envolveu a via 
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óxido nítrico-guanilil ciclase. Tal hipótese é apoiada pelo efeito similar resultante ao 

tratamento com ODQ, inibidor da guanilil ciclase (SCHRAMMEL et al., 1996). Assim 

como o pré-tratamento com L-NAME, o ODQ também deslocou para a direita a curva 

de concentração-efeito para o butirato de nerila nos anéis da aorta com endotélio 

intacto. Estes resultados sugerem que o óxido nítrico pode neutralizar o efeito contrátil 

do butirato de nerila na aorta de ratos. 

Tal hipótese tem suporte prévio na literatura. Aumento da reatividade 

vascular dos anéis aórticos de ratos para fenilefrina na presença de L-NAME parece 

ser devido a um reflexo de uma biodisponibilidade reduzida de óxido nítrico (NUNES 

et al., 2014). Os inibidores da óxido nítrico sintetase também potencializam as 

contrações provocadas pelo fator contrátil derivado do endotélio (AUCH-SCHWELK 

et al.,1992).  

Vale ressaltar que o NO pode exercer efeitos celulares independentes, 

como ativação da bomba de sódio e potássio (Na+/K+ -ATPase), modulação de canais 

de Ca2+ e K+ e redução da sensibilidade a agentes vasoconstritores (PAOLOCCI et 

al., 2000; ADACHI et al., 2004). Neste mesmo sentido, o influxo de Ca2+ no músculo 

liso vascular pode ser inibido diretamente por nucleotídeos cíclicos, como a guanilil e 

adenilil ciclase, principalmente por inibição direta dos VOCCs (ORALLO, 1996; LIU; 

XIONG; SPERELAKIS, 1997; AKATA, 2007). 

Além do NO, a prostaciclina (PGI2) também atua como EDRF, é um 

prostanoide descrito inicialmente por Moncada et al. (1976). A PGI2 é sintetizada pela 

enzima ciclooxigenase (COX) a partir do ácido araquidônico, e é liberada parcialmente 

em resposta ao estresse de cisalhamento. Ao interagir com seu receptor 

farmacológico, denominado IP, ativa a enzima adenil ciclase, aumentando os níveis 

de AMPc, reduz a concentração de Ca2+ promovendo vasodilatação no músculo liso 

vascular (GRYGLEWSKI; BOTTING; VANE, 1988). Contudo, em contraste com a via 

do NO, as preparações com endotélio intacto mantidas na presença de um inibidor 

não específico da COX – indometacina –, não apresentaram resposta contrátil 

exacerbada quando expostas ao butirato de nerila, implicando aparentemente pouca 

participação dos prostanoides na modulação da contração aórtica induzida pelo 

butirato de nerila. 

Além disso, a contração induzida pelo butirato de nerila parece ser 

independente da suposta liberação de um metabólito da ciclooxigenase endotelial. 
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Evidência adicional que suporta os resultados com indometacina é a falta de reversão 

da contração induzida por butirato de nerila por seratrodast, um antagonista dos 

receptores de tromboxano-prostanóide (TP) (WOUTERS et al., 1999). O mecanismo 

contrátil que envolve a ativação a via RhoA/Rho-cinase e consequentemente aumenta 

a sensibilidade dos miofilamentos ao Ca2+, foi induzida pela ativação de um receptor 

de tromboxano A2, o U 46619 (ANGERIO et al., 1982). O presente estudo adotou o 

seratrodast em uma faixa de concentração capaz de induzir uma reversão quase 

completa da contração provocada pelo U-46619. Desta forma, além de uma 

improvável liberação de tromboxano A2 pela ciclooxigenase, descarta-se também a 

hipótese de que o butirato de nerila possa atuar como um agonista dos receptores de 

TP. 

Para reforçar a hipótese que o óxido nítrico e guanilil ciclase possam inibir 

o influxo de Ca2+ para célula muscular lisa quando exposto ao butirato de nerila, foram 

realizado experimentos com anéis aórticos sem endotélio vascular intacto e na 

ausência de Ca2+ na solução de Krebs (contendo EGTA) ou em solução Krebs normal 

com um bloqueador de canais de Ca2+ operados por voltagem – verapamil. De fato, 

este estudo fornece evidências que o efeito contrátil do butirato de nerila foi abolido 

quando o Ca2+ não estava presente na solução nutritiva. Resultado similar com 

inibição quase total do efeito contrátil foi observado quando as preparações foram 

expostas ao verapamil em solução nutritiva normal (contendo Ca2+). Tais achados, 

reforçam a hipótese que o mecanismo contrátil induzido pelo butirato de nerila 

depende do Ca2+ extracelular. 

Mikkelsen e colaboradores (1988) demonstraram que a remoção de células 

endoteliais aumentam significativamente a resposta contrátil da musculatura lisa 

vascular ao BAY K 8644 (uma ativador de canais de Ca2+ do tipo L). A partir desta 

informação e dos nossos resultados, podemos sugerir que o butirato de nerila esteja 

induzindo contração por influxo de Ca2+ pelos canais de Ca2+ dependente de voltagem 

do tipo L, de forma semelhante ao efeito atribuído ao BAY K 8644. 

Como citado anteriormente, a regulação do tônus da musculatura lisa 

vascular é controlada por células endoteliais, além desta função essas células 

desempenham outro papel importante na modulação das ações de agonistas 

contráteis em aorta de rato (EGLEME; GODFRAIND; MILLER, 1984; LUES; 

SCHUMANN, 1984; CARRIER; WHITE, 1986). A partir dessas informações, a 
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possibilidade do butirato de nerila estar atuando como um agonista em receptor 

transmembranar acoplado a proteína Gq/11 foi investigada, uma vez que resultados 

anteriores evidenciam uma modulação da ação do butirato de nerila em preparações 

vasculares com endotélio vascular intacto.  

Godfraind e colaboradores (1985) demonstraram que a remoção do 

endotélio aumenta a resposta contrátil da aorta isolada de rato aos agonistas dos 

receptores adrenérgicos, especialmente aos agonistas parciais, que têm um efeito 

fraco nas preparações com endotélio intacto. De modo semelhante, estudos 

evidenciaram que os efeitos contráteis dos agonistas seletivos adrenérgicos α1 e α2 

em aorta de ratos foram aumentados quando o endotélio foi removido (EGLEME; 

GODFRAIND; MILLER, 1984; CARRIER; WHITE, 1986). 

A partir do exposto, a verificação da atividade do butirato de nerila em 

receptores adrenérgicos foi investigada. Logo, contrações em anéis aórticos sem 

endotélio intacto foram induzidas pelo butirato de nerila, por um agonista seletivo α1-

adrenérgico (fenilefrina) ou por um agonista seletivo α2-adrenérgico (clonidina). Na 

sequência as preparações foram expostas a concentrações crescentes de um 

antagonista α1-adrenérgico (prazosina). A marcante seletividade para os α1-

adrenérgicos tornou a prazosina uma ferramenta de pesquisa inestimável, diferente 

dos antagonistas α-adrenérgicos clássicos por possuírem marcante seletividade para 

α1 em oposição aos α2 (DAVEY, 1982). 

Nossos resultados mostram que o antagonista α1-adrenérgico reverteu a 

contração induzida pelo butirato de nerila ou por fenilefrina com afinidade semelhante, 

não apresentando diferença significativa entre os valores de CI50 estimadas para a 

inibição. No entanto, sabe-se que a clonidina, agonista α2-adrenérgico, também induz 

contração em anéis aórticos. Estudos tem demonstrado que a inibição da contração 

induzida pela clonidina foi mais potente quando exposta a um antagonista α1-

adrenérgico (prazosina) do que quando exposta ao antagonista α2-adrenérgico 

(ioimbina) (IWANAGA et al., 1998). Resultados equivalentes também foram 

encontrado em nosso estudo, evidenciando que possivelmente a clonidina esteja 

ativando receptor α1-adrenérgico em preparações aórticas sem endotélio. A inibição 

de contração induzida por butirato de nerila ou clonidina, também foi realizada com 

um antagonista α2-adrenérgico (ioimbina). Tais curvas de inibição para ioimbina, não 

apresentaram diferença significativa. Diante deste resultado, podemos sugerir que a 
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atividade contrátil do butirato de nerila em preparações sem endotélio intacto pode ser 

mediada pela ativação de receptores adrenérgicos. No entanto, para elucidar a 

especificidade por determinando subtipo de receptor adrenérgico envolvido na 

resposta contrátil do butirato de nerila, faz-se necessário maiores investigações. 

Como citado anteriormente, a contração da musculatura lisa pode ser 

regulada pela ativação de receptores da superfície da membrana por agonistas que 

levam principalmente à ativação dos ROCCs, promovendo influxo de Ca2+ e liberação 

de Ca2+ do retículo sarcoplasmático, mecanismo denominado acoplamento 

farmacomecânico (SOMLYO; SOMLYO, 1994). O principal mecanismo do 

acoplamento farmacomecânico envolve a ativação da PLC, decorrente da ligação de 

um agonista com seu receptor específico, ativando a proteína Gq/11, uma proteína 

periférica, que ao ser ativada pela ligação do agonista, a subunidade α se dissocia 

das subunidades βγ, ativa a enzima PLC e promove a síntese do DAG e IP3 como 

segundos mensageiros responsáveis pelo aumento da concentração de Ca2+ 

intracelular (HUANG et al., 2004; BANKAR et al., 2009; CHEN et al., 2009). Para 

confirmar a participação do butirato de nerila em receptores adrenérgicos, foi utilizado 

um inibidor específico da enzima PLC (U-73122). Em preparações sem endotélio 

intacto, os efeitos contráteis do butirato de nerila foram atenuados pelo U-73122, um 

inibidor da PLC (SMITH et al., 1990). 

Além disso, a RhoA uma pequena proteína G monomérica e seu alvo, a 

enzima Rho-cinase, também conhecida como ROCK, medeiam parte da contração 

induzida por α-adrenérgicos. A Rho-cinase é uma serina/treonina cinase que fosforila 

a MYPT1 (do inglês; myosin phosphatase target subunit 1), inibindo a atividade da 

MLCP e, assim, promovendo o estado fosforilado da cadeia leve da miosina. Portanto, 

a inibição da Rho-cinase pode induzir o relaxamento de segmentos isolados de 

músculo liso contraído com diferentes agonistas (SOMLYO; SOMLYO, 1998; WEBB, 

2003). O composto Y-27632 é um inibidor específico de Rho-cinase (UEHATA et al., 

1997), bloqueia a atividade da Rho-cinase, competindo com o sítio de ligação do ATP 

na enzima (WEBB, 2003). Para inibir a via RhoA/Rho-cinase, utilizamos previamente 

o composto Y-27632. Como considerado na presente abordagem, a contração do 

butirato de nerila também foi atenuada pelo Y-27632, um inibidor da Rho-cinase 

(LÖHN et al., 2009). Em conjunto, estes resultados suportam a ideia de que o butirato 

de nerila contrai células do músculo liso através da ativação de um receptor acoplado 
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à proteína G como o receptor α-adrenérgico e envolve a via de sensibilização ao Ca2+ 

via MLCP. Vale ressaltar que o efeito contrátil do butirato de nerila apresentou 

variabilidade do efeito encontrado. 

As atividades vasorrelaxantes dos ésteres monoterpênicos foram 

pesquisadas em preparações vasculares pré-contraídas por diferentes estímulos. Os 

presentes resultados demonstraram que dentre os ésteres monoterpênicos acíclicos 

pesquisados, o acetato de nerila exerceu efeitos inibitórios nas contrações induzidas 

por fenilefrina ou KCl, em preparações com ou sem endotélio intacto. Quando a 

contração foi induzida por um análogo do tromboxano A2, o acetato de nerila exerceu 

efeito inibitório dependente de concentração em preparações com e sem endotélio, 

no entanto não foi capaz de reverter completamemte a contração. Já os isomêros 

estruturais (butirato de nerila e isobutirato de nerila) não foram capazes de reverter 

completamente as contrações induzida pela fenilefrina, KCl ou U-46619. 

Deve ser destacado que o acetato de nerila apresentou maior potência nas 

reversões de contrações induzidas por estímulo eletromecânico de preparações com 

endotélio intacto, do que quando a contração foi induzida por um componente 

farmacomecânico, fenilefrina ou U-46619. Sabe-se que a contração da musculatura 

lisa pode ser induzida por diferentes mecanismos, o aumento da concentração de KCl 

na solução nutritiva, por exemplo, induz abertura de canais de Ca2+ operados por 

voltagem (SOMLYO; SOMLYO, 1994), a fenilefrina ativa processos celulares 

dependentes de receptores associados às proteínas Gq, resultando na síntese de IP3 

e DAG (SUEMATSU et al., 1984), enquanto que o U-46619 promove a contração 

principalmente por ativação da via RhoA/Rho-cinase, que inibe a fosfatase da cadeia 

leve da miosina (WILSON et al., 2005). Logo, podemos sugerir que em preparações 

de anéis aórticos, o acetato de nerila age inibindo respostas contráteis que recrutam 

preferencialmente canais de Ca2+ operados por voltagem e a presença do endotélio 

vascular nas preparações potencializa seu efeito vasorrelaxante. 

No presente estudo, o efeito vasorrelaxante do acetato de nerila em 

preparações aórticas com endotélio intacto e contraídas por KCl foram deslocados 

para direita após o pré-tratamento com L-NAME, azul de metileno ou ODQ. Sugerindo 

que o efeito vasorrelaxante induzido pelo acetato de nerila é parcialmente dependente 

da liberação de fatores endoteliais como o NO, e de nucleotídeos cíclicos como o 
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GMPc. No entanto, a presença do inibidor de prostaciclinas, não alterou o efeito 

vasorrelaxante do acetato de nerila.  

O pré-tratamento de anéis de aorta com endotélio intacto com 

tetraetilamônio ou H-89 não alterou a resposta vasorrelaxante do acetato de nerila. 

Logo, podemos sugerir que seus efeitos inibitórios não são dependentes de canais 

para K+ ou proteína cinase A. Neste trabalho, anéis de artéria aorta com endotélio 

intacto exibiram uma sensibilidade aumentada ao efeito vasodilatador do acetato de 

nerila na presença do MDL-12330A. Vale destacar que a presença do MDL-12330A 

não interferiu na magnitude, nem com a capacidade das preparações em manter uma 

contração sustentada induzida por uma solução despolarizante. 

Ressalta-se que o íon Ca2+ em células musculares lisas é determinante 

para manutenção do tônus vascular, os canais iônicos tanto na membrana plasmática 

como no RS servem como fontes primárias do ativador Ca2+ (BOLTON et al., 1999; 

HARNETT; BIANCAN, 2003; KIM et al., 2008). O aumento das concentrações de Ca2+ 

citosólico é o principal gatilho para que ocorra a contração do músculo liso, porque 

conduz a formação do complexo Ca2+ - calmodulina, induzindo a sinalização que 

culmina na contração muscular (SOMLYO; SOMLYO, 1994).  

Como já citado anteriormente, o estado contrátil do músculo liso é regulado 

pelo equilíbrio entre a MLCK e MLCP (WEBB, 2003; OKA et al., 2008). O 12,13-

Dibutirato de forbol ou éster de forbol é um ativador de proteína cinase C (PKC) que 

regula a função vascular pelo aumento da sensibilidade ao Ca2+ através da 

fosforilação da MLC20 e da inibição da MLCP (MASUO et al., 1994; WALSH et al., 

1996; SOMLYO; SOMLYO, 2003). Já o ortovanadato de sódio, um inibidor da MLCP, 

é capaz de manter a cadeia leve da miosina no estado fosforilado e induzir a contração 

da musculatura lisa vascular por predominância de MLCK na célula (YU et al., 2004). 

Sendo assim, curvas cumulativas de éster de forbol (0,1 – 3 μM) e ortovanadato de 

sódio (0,1 – 10 mM) não apresentaram diferenças significativas na presença do 

acetato de nerila, descartando a possibilidade de atuação do acetato de nerila na 

sensibilização dos miofalamentos ao Ca2+. 

O butirato de nerila e o acetato de nerila apresentaram propriedades 

vasoconstritora e vasodilatadora em preparações isoladas de aorta, respectivamente. 

Sabe-se que estudos biológicos têm sido desenvolvidos em vários leitos vasculares 

como artéria femoral, carótida, mesentérica e aortas de diferentes espécies de 
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animais. No entanto, são as artérias de resistência com diâmetro luminal menor que 

300 μm contribuem para o controle da pressão arterial através dos efeitos sobre a 

RVP (CHRISTENSEN; MULVANY, 2001; MARTINEZ-LEMUS et al., 2009). Estudos 

com artérias de condutância, como a aorta, contribuem para a descoberta de 

sinalização celular tanto em situações fisiológicas como patológicas, apesar de não 

participarem do controle direto da PA. 

Em ratos acordados o butirato de nerila induziu hipotensão arterial 

transitória significativa quando administrado em bolus. Sabe-se que a contração de 

células musculares lisas por agentes vasoconstritores aumentam a pressão arterial 

como resultado do aumento da resistência vascular sistêmica (HANSON; JOHNSON, 

1962). O efeito hipotensor do butirato de nerila pode ser em decorrência da realização 

de experimentos em um vaso de condutância que não estão envolvidos diretamente 

com a resistência vascular. 

O aumento do débito cardíaco também pode contribuir para elevar a 

pressão arterial (MAYET; HUGHES, 2003). No entanto, a frequência cardíaca 

diminuiu significativamente após a administração intravascular de butirato de nerila, 

um efeito confirmado quando foi testado em preparações isoladas de átrio 

espontaneamente em ratos. Em contraste, o acetato de nerila reduziu a frequência 

cardíaca apenas nas preparações isoladas de átrio direito. Nesse contexto, é provável 

que os efeitos contráteis do butirato de nerila e vasodilatador do acetato de nerila em 

aorta isolada de ratos ocorram apenas em vaso de condutância não envolvido 

diretamente com a resistência vascular, informação que merece investigação 

adicional. 

Consideramos, portanto, que apesar da proximidade estrutural entre os 

ésteres monoterpênicos acíclicos estudados, os efeitos atribuídos as substâncias 

foram variados e antagônicos a depender da preparação estudada. Nossa hipótese é 

de que as ações tenham sido determinada pela diferença estrutural e/ou conformação 

molecular. Logo, o presente estudo propõe como perspectivas futuras a realização de 

um estudo molecular de binding com o butirato de nerila, assim como a investigação 

da atividade dos ésteres monoterpênicos acíclicos pesquisados em tecidos vasculares 

de resistência de ratos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Os ésteres monoterpênicos acíclicos avaliados foram inerte na tensão de 

repouso de preparações isoladas de aorta com endotélio intacto. Já na 

ausência do endotélio vascular, o butirato de nerila e isobutirato de nerila 

apresentaram respostas contráteis com maior potência para o butirato de 

nerila.  

 O efeito do butirato de nerila foi parcialmente dependente do endotélio e a 

biodisponibilidade do óxido nítrico apareceu como um efeito modulador na 

habilidade contrátil. Os efeitos contráteis do butirato de nerila foram inibidos 

pelos antagonistas α-adrenérgicos, sugerindo o envolvimento dos α-

adrenoceptores no mecanismo de ação. 

 O butirato de nerila e isobutirato de nerila foram inertes em preparações de 

aorta pré-contraídas com agentes vasoconstritores. Já o acetato de nerila 

induziu ao vasorrelaxamento de preparações contraídas com diferentes 

estímulos contráteis, todavia a maior potência foi observada nas reversões das 

contrações induzidas por um componente eletromecânico em preparações com 

endotélio intacto. 

 O acetato de nerila induz ao vasorrelaxamento por uma possível atividade na 

via óxido nítrico-guanilil ciclase.  

 Nas preparações atriais o acetato de nerila e butirato de nerila induziram uma 

redução na frequência cardíaca de átrio direito isolado.  

 In vivo, o butirato de nerila apresentou bradicardia e resposta hipotensora 

dependente de dose com diferença significativa ao efeito hipotensor induzido 

pelo acetato de nerila. A atividade vasopressora do butirato de nerila não foi 

confirmada, sugerindo que o perfil vasoconstritor desta substâncias requer 

maiores investigações. 
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