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Vanderlinde,

Este trabalho está inserido no bojo de um programa de 
.investigação da flora nordestina realizado pelos Departamentos 
de Química Orgânica e Físíologia. e Farmacologia da 
Universidade Federal do Ceará. Este programa, além da 
formação de recursos humanos, visa a validação científica das 
plantas ditas medicinais com o estudo de suas propriedades 
farmacológicas e tóxicas, Especificamente, o presente estudo, 
trata da continuação das investigações a respeito da planta 
Alpiriia speciosa. K, Scluimann, popularmente tida como 
'hipotensora e diurética, Este estudo foi iniciado com as 
avaliações de extratos brutos e infusatos em animais e seres 
humanos (Mendonça, 1989; Vanderlinde, 1990 e Laranja, 
1991), seguido do isolamento e caracterização química dos 
extratos orgânicos e do óleo essencial (Oliveira, (994) quando a 
maior atividade para os efeitos estudados foi atribuída ao óleo 
essencial (Bezerra, 1994). Os principais componentes químicos 
do óleo forma caracterizados corno sendo: p-cimeno (33,1%), 
1,8-cineol (18,9%) e terpinen^-ol (18,8%) (Oliveira, 1994), 
Estudos preeüminares apontaram o terpinen-4-ol como sendo 
mais ativo que o óleo essencial bruto e o pseudo-hídrolato 
(Bezerra, 1994). Tentamos traçar aqui um perfil farmacológico 
do terpinenM-ol no que diz respeito a sua atividade no sistema 
cardiovascular e musculatura lisa intestinal, Esperamos desta 
forma contribuir com mais um ‘''"tijolo” na construção de um 
saber Socai, valioso para a criação de uma identidade cultural e 
tecnológica.
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RESUMO

conio produtos nãoéticos,

(...) terpinen*4~ol  (TERP) é um monoterpeno álcool que cornpõe o 
óleo essencial de muitas plantas, em algumas das quais é um constituinte 
químico principal, como na Alpinia speciosa Schum, popularmente 
conhecida corno Colônia e utilizada como agente diurético e hipoterisor, 
Este composto está presente, também, em alguns xaropes e ínalantes 
comercializados como produtos nãoéticos, he,, vendidos sem a 
necessidade de apresentação de receita médica, pela indústria 
farmacêutica. No presente estudo, avaliamos os efeitos do TERP na 
pressão arterial média (RAM) de ratos espontaneamente hipertensos 
(SI IR) e norrnotensos e suas atividades no músculo cardíaco, músculo liso 
vascular e não-vascular e músculo esquelético, O TERP, nas doses de 10; 
30 e 100 ptg/Kg, provocou urna diminuição dose-dependente na RAM dc 
ratos SílR a partir de valores controle de 173 ± .1.2,5; í. 70,4 ± 8,7 c 170,3 
± 10,2 mmííg para 105.,6 ± 1.1,7; 72,5 d: 10 e 59,5 ± 9,1 rnmllg (n-6; 
p<0,05) Este efeito foi çonconútanteine.nte seguido de uma redução na 
frequência de contração cardíaca a partir de valores controles, expressos 
em batimentos por minuto (bpm), de 325,8 ± 18,6; 303,9 ± 16,4 e 214,6 ± 
1.2,9 para 290,3 ± 17,2; 2'11,6 ± 14,7 (m-6; p<0,05) e .177,5 ± 18,4 com 
Rtiiíix de 447,3 ± 24,5 bpm. "No entanto, cm ratos norrnotensos, doses 
similares não alteraram signifícativamente a RAM. .Doses maiores de 
TERP (.1 e 10 mg/Kg) provocaram uma diminuição do de 34,2 ± 4,8% e 
57,3 ± quando expressa em relação à RAM imediatamente anterior 
à injeção de TERP, .respectivamente. Este efeito não foi significativamente 
afetado pelo prédiatamento dos animais com hexametônio (3().mg/Kg) ou 
atropina (1 mg/Kg) (n=6; p> 0,05). Por outro lado, o TERP, nas 
concentrações de 50, 100 e 200 pg/ml, diminuiu a lórça de contração do 
coração de coelho a partir de valores controle de 4,209 ± 0,54; 3,67 ± 0,6 
e 5,854 ± 0,7 gramas de tensão para 1,958 ± 0,2; "1,166 ± 0,06 e 0,084 ± 
0,01, respectivamente ( p< 0,05). Este último efeito foi revertido pela 
adição de concentrações crescentes dc cálcio ao perfusato. Nas 
concentrações de 10; 40; 60; 80 e 200 pg/ml, o TERP provocou um 
decréscimo dose-dependente na frequência de contração espontânea do 
átrio de cobaio a partir de valores controle de 182 ± 12,5 contrações por 
minuto para 175,5 ± 11,3; 140,3 ± 27,8; 87 ± 12,8; 8 ± 4,7 e 0, 
respectivamente, (n=6; p<0,05'), eleito este rapidamente reversível após 
lavagem. O composto também apresentou uma atividade vasodtlatadora 
no Ie ito vasc u 1 ar mesentér i co (L V M) obti do dc ratos S14. R e normotea sos e 
pré-contra idos com K"1” 60mM, apresentando Cl50 (pg/ml) e Rfn/lx (%KCI) 
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ratos normotensos, rcspcd.iva.meme. Quando o I..VM foi pré-coatraído 
com fenileCrina (10 pg/ml) o TERP provocou uma vasodílauicão com 
R.máx de 1.28,7 ± 2,3 e uma Cls() de 95,5 ± 13,,6. Ademais, o 'FísR.P 
relaxou anéis de ao ria de coelho pré-coo trai dos com femlefrína (Fen;
I iig/mf) obtendo-se uma C% de 67.4 ± I 1,3 e Rmáx (% Fen) de 80/ ± 5. 
A resposta relaxante máxima induzida pelo TER.P não foi bloqueada por 
L-NAME (ImM), azul de metilcno (50 pM), índometacina (10 pM.) ou 
bário (0/í mM). Mo entanto, o relaxamento obtido com concentrações < 
100 pg/m.1 foram completamente bloqueados por E-MAMl7. Além do 
mais, este composto também relaxou anéis de aorta pré-contraí dos com K*  

60mM obtendo-se uma R.máx de 88.5 ± 3,4 (%K(.T) c uma CEq de 74 , 1 t
8/7 pg/ml, Por outro lado, O fERP (0,1-200 ug/ml) provocou um 
relaxamento dose-depcndentc no duodeno isolado de coelho com uma 
R.máx de 126/7 + 5,2 (% KCI) e uma Ck; de 36,3 ± 8. pg/ml. Este último 
efeito não foi sigrúficatívamente afetado (rrb; p>0/)5) pelo pré- 
tratamento dos tecidos com fentolamina (0,5 mM) c/ou propranolol (10 
irM), L-NAME (Irn.M) ou hexametôaio (ImM). Em adição, o fERP (1, 
10, 30 e 100 pg/ml1) bloqueou a contratura potássica (K-i- 60mM) em 1,1 
± 0,06%; 23,3 ± 1,5% ; 64,2 ± 2,7% ; 95,6 ± 0,3 %, respectivamente, 
quando comparado com a resposta contrátil anterior, obtendo-se CRo de 
20,5 ± 5,7 pg/ml. Este composto também relaxou tecidos pré-con traí dos 
com K'60 e 90mM obtendo-se uma Rin;r. de 171.6 ± .12,6% e 175,85 ±

6,9 e 38 ± 4,3 pg/mf, rcspectivarnente, 
diminuiu a resposta máxima ao Ca2t' 
(K'"60mM-0 Ca2'1') na ordem de 38,4 

respectivamente, Em adição, o TER.P 

O TERP (30 e 100 pg/ml) 
em duodenos despolarizados 
± 2,24% e 76,8 ± 5.,3 %, 

bloqueou completamente o
componente da contração induzida por carbacol que não foi bloqueado por
nifedipina (0,1 m.M) ou aquele obtido em soluções zero-cáicio na 
presença de EDTA (0,1 mM). Com o objetivo de fazer um estudo mais 
abrangente o efeito do 'FERP no músculo reto abdominal de Bufo 
poracncfnis c útero de ratas foi analisado. 0 composto, nas concentrações 
de 10, 30, 100, 300 e 1000 pg/ml, bloqueou as contrações induzidas por
acetilcolina no reto abdominal em 10,1 53,4 ±
4/1%; 91/7 t 5,8*%  e 99 ± 5,4%, respectivamente, Além do mais, nas 
concentrações dc 10,30 e 100 pg/mf bloqueou a reposta contrátil à 
ocitocina no útero de rata em 46,2 ± 8,5%; 70,5 ± 8,8% e 98,5 + 1/2%, O 
"'fERP c um importante princípio ativo do óleo essencial dc Álpima 
spe ciosa S c h u m. c o m a t i v i d a d e m o t r o p i c a c c r o n ot.r ó p i c a n e ga ti v a. 



vasodilatatór.ia e cspasmolitica. A liípotensão parece nâo depender de 
reflexos autônomicos,, mas ao efeito direto cardíaco e vascular do 
composto. O efeito espasmolitico depende pelo cm menos em parte de 
uma ação intracelular desta substância.
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’TeTpinen-4-ol ('TER.P) is a monoterpene fourid in lhe essential oil of 
many plants, in some of which it is an importam. Chemical constituem, 
suei» as Alpinia speciosa K. Schum. that is widely used in brazilian fblk 
medicine for its rcputcd amihypcrlcmsive and diuretic effect. TERP is also 
a major component of some pharmaceuiicals inhalants and syrups that are 
marketed as fover4he-counter\ i.e., wn.hm.it medicai prescription, 
products. Th is work was undertaken to ev aluai e the cfícct o f TERP on lhe 
.rnean arterial blood pressurc (MAF) of normotcnsivc and spontaneously 
hypertensive rats (SHR), as well as its acttvities on isolated cardiac 
muscie, vascular smooth rnusclc, non-vascular smooth muscie ans skeletal 
muscie. TERP (10; 30 and 100 pg/Kg) induced a dose-depcndcnl decrease 
in M.A.P of SHR, rats from control values of 173 ± 12.5; 170,4 ± 8,7 and 
170.3 ± 10,2 mmlíg to 105.6 ± 11.7; 72.5 ± 10 and 59.5 ± 9.1 mrnHg 
(tw:6; p<0.05) wíth a concomítant decrease in heart rate from control 
values of 325.8 ± 18.6; 303,9 ± 16.4 and 2,14.6 ± 12,9 to 290.3 ± 17.2; 
211.6 ± .14.7 (mfo; p<0.05) and 177,5 ± 18.4 wíth a Rm.(H of-147.3 ± 24.5 
bpm. However. similar doses, did not provoke a significam change in 
MA.P of normoiensive rats. Higher doses of 'TERP (I and 10 mg/Kg) 
induced a decrease in MAP by 34.2 ± 4.8% and 57.3 ± 5.6%, respectively. 
This effecL in nonnotensíve rats, was not blocked by hexaniethoníum (30 
mg/Kg) o.r atropine (1 mg/Kg). The compound (.20, 100 and 200 pg/ml) 
also decreased the force o f contraction of lhe isolated perfused rabbit heart 
from control values of 4.2 ± 0.5; 3.7 ± 0.6 e 5.8 ± 0.7 grams of tension to 
L9 ± 0.2; 1,2 ± 0,06 and 0.084 ± 0.0E, respectively ( n=6; p< 0.05), what 
was sho wn to be reversible by i nercas ing the calei um concentration in the 
médium. At concentrations of 10; 40; 60; 80 and 200 pg/ml, TERP 
provoked a dose-dependent decrease in the frequencv of the spontaneous 
contractility of the isolated guinea-pig atria from a control vahie of 182 ± 
12,5 contraction per minute to 175,5 ± 1 E3; ,140.3 ± 27.8; 87 ± 12.8; 8 ...t 
4,7 and 0, respectively, (n-6; p<0,05), what was rapidly reversed alter 
washout, l"he compound also demonstrated a vasodilatory activity on the 
mesenteric vascular bed gathercd from nonnotensives and SHR rats and 
preconstricted wíth K4' 6()mM, with an l(pg/rnl) and R)[inx (%Í<CI) of 

71.2 -i. 4,4 and 161,8 4 19,6 in SHR rats and 57.1 ± 7 e I 19,2 ± 8.8 in 
normotensive rats, respectively. When the mesenteric vascular bed was 
p recon s tri cie d w i t. h p h e n y 5 e p h ryne (P h e; 10 pg/m I) TE R P i n d u ce d a 
vasodílat.ion with of 128.7 ± 2.3 and an IC% of 95,5 ± 13.6. In 

xiv



addilion. TERP rclaxcd rabb.it aortic nngs prcconstricled with Pite 
(i pg/ml) with an ICTo of 67,4 ± 11.3 and Rmilx (%Pirie) oí‘ 80.I ± 5. The 
rnaxirnal rclaxant response induced by TERP was not btocked by E- 
NAM.E (ImM), methylene blue (50 pM)„ indomethacin (10 pM) or 
banam (100 pM), Nevertheless, lhe relaxant. response obtained with 
conccutrations < 100 itg/ml werc cmnpletely blocked l.-MAMli, Besídes, 
th is compound also relaxe d aortic rings preconstricted vv.ith K? 6(.)mM 

with a R1U!1X of 88.5 ± 3.4 (%.1<CT) and an lC5o of 74.1 ± 8.7 ug/inl By lhe 
other hanch TERP (0,1-200 i.ig/m.l) provoked a dose-dependeni relaxant 
response., in lhe basal tonus of lhe rabbil: duodenurn with a R(lwt of 126.7 ± 
5.2 (% K.C.I) and an 1C5O of 36.3 ± 8, pg/rn.l. This effect was not 
significantly atTeclcd (rwó; p:>0;05") by phentoíarnme (0.5 rnM) and/or 
propranolol (10 liM) ], L-NAME (ImM) o:r hcxamcihoiiium (ImM). 
Í3estdes, 'TERP (E 10, 30 e 100 Lig/nil) blocked the K? 60mM induced 

contraction by 1.1, ± 0.06%; 23.3 ± 1.5% 64.2 ± 2.7% ; 95,6 4 0.3 %, 
respectively, with an K%> of 20.5 ± 5.7 p.g/ml. The compound also relaxed 
tissues precontracted with K*60  and 90 rnM with Rn)ílx of 171.6 ± 12,6% 
and 175.85 ± 9.7% of the contraction evoked by (C60inM, with 1C% 
values of 46,6 ± 6.9 and 38 2: 4.3 pg/ml, respectively. The rnaxirnal 
contractile response to calcium on duodenurn depolarízed by a K/óOrnM- 
0CaZl' soíution were reduced by TERP (.30 and 100 pg/ml) by 38,4 ± 

2.24% e 76.8 ± 5.3 % (rw6; p<(.),05), respectively. In addition, TERP 
cornpletely blocked the component of carbachol induced contraction that 
were either resistem to nifedipme (0.1 rnM) prctrealment. or to Solutions 
with zero nominal calciurn and EDTA (0. ImM ). ín order to niake a more 
broad evaluation of the effcct of TERP on rnuscle we also tested TERP 
against oxytocin induced contractions 011 lhe rat uterus and acethyleoline 
contractions on the toad rectus abdominis, 'The compound, at 
concentrations of 10,30 e 100 pg/mh blocked the oxytocin induced 
contraction on rat uterus by 46,2 ± 8.5%; 70,5 ± 8.8% and 98.5 ± 1,2% 
and at concentrations of 10, 30, 100, 300 and 1000 pg/ml blocked lhe 
acethylcoline induced contratiou on toad rectus abdominis by 10.1 ± 
1.2%; 18.2 ± 2,5%; 53.4 ± 4,1%; 91.7 ± 5,8% and 99 ± 5.4% , 
respectively TERP is an importam active substance on the essential oií of 
Alpirua speciosa Schum. with chronotropic and inotropic negatíve effect... 
s p asm 0 iy Li c an d v asod i 1 a to ry p rope r t í e. ' 1411 e v as eu 1 ar re 1 ax atí on i s p art i al I y 
due to nitric oxide rclcase by the endolhelium and by an addilional 
myogenic acriou of TERP. The spasrnolytic clTecí is at íeast in pari due (0 
an intracellular effect of lhe compound. Additionaly, TERP lias an 
hypotensive efíect that is about 100 fold more polem on normolensive 
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retlexus, but to a dírcct cardiac and vascular efíect of Lhe conipound, and 
probably íbrms lhe basís, i.e., is an importam agem, to the popular use of 
./I Ip in iL! spt.T iascí K. S c h uni, as a n an t ih ype r te a s i ve age n t.
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Acetilcolína

Adenosina difosfato

AM1\- Ade.nos.ina mo.no.ios fato cíclica

ATP Adenosina tri.fosfato

ATP Atropma

[Ca2']t Concentração intracelular de cálcio

CC.h Carbaco!

CI50 Concentração na qual se obtém 50% da resposta inibitória
máxima

CI..M Cadeia leve de miosina

DAG Diacílglícerol

EDTA Ácido etilenodiarumotctracético

FC Frequência cardíaca

Fen Feni.lefnna

FEN Fentolamina

FHDE Fator hiperpolarizante derivado do cndotclio

FNA Fator natriurético atrial
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1J IM^OrrÂNCíA DO ESTVDG DE ELANTAS MEDÍCÍNAIS

Urna estreita relação entre o homem e as plantas consideradas curativas 

sempre existiu em todas as fases de desenvolvimento das várias civilizações, 

Provavelmente a tendência a utilizar plantas para tratamento dos seus males é inata 

ao homem., como em outros animais. Estudos realizados na Tanzânia, com 

chimpanzés, verificaram que esse primatas deglutem, em jejum., folhas de certas 

■plantas que os livram de vermes intestinais; e arqueólogos cncorrtraram cm 

túmulos pré-históricos sementes de plantas tidas como medicinais. .Até hoje os 

povos primitivos mantêm curandeiros cujas práticas envolvem manipulação de 

plantas ou produtos derivados de vegetais (JARDIM, 1993).

Hoje, produtos de origem natural e seus derivados e análogos representam 

mais de 50% de todas as drogas em uso clínico, sem contar os fitoterápicos 

padronizados c eficazes encontrados nos mercados europeu e americano, O 

mercado dc fitoterápicos c drogas derivadas de plantas e seus análogos 

movimentam bilhões de dólares anualmente no mundo inteiro (BAl,ANDR..fN et 

ah, 1993; SMITH, .1996).

Dados recentes mostram,, também., que 80% da população mundial vive nos 

denominados paises em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e que apenas 20% 

da população mundial que habita os países desenvolvidos, é responsável pelo 

consumo de 85% dos medicamentos industrializados disponíveis no mercado. No 

Brasil os dados são parecidos, 20% de nossa população consome 63% dos 

medicamentos disponíveis e o restante encontra nos produtos de origem natural 

especial meu te nas plantas medicinais, a única fonte de recurso terapêutico 

(GER.EZ, 1993; Di S"í ASf 1996), Além do mais, as empresas multinacionais
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coot.ro.hni cerca de 80% da produção brasileira de medicamentos (GEREZ e 

P.E.DROSA, 1987; GEREZ, 1993),

A desnacionalização fruto de urna dcfasagcm tecnológica que já dura mais 

de 50 anos., não deixou espaço para um único laboratório de capital genuinamente 

brasileiro entre as vinte maiores empresa do setor, Um agravente a este fato é que 

todas as multinacionais farmacêuticas instaladas no pais atuam nos últimos 

estágios do processo produtivo (formulação e comercialização) e a reduzida 

parcela dc fármacos poduzida no Brasil...■. menos de 15% das substâncias em uso

..... destina-se, quase toda, ao consumo das subsidiarias das multinacionais 

(JARDIM, 1993).

No reverso da moeda que importa matérias-primas para a indústria 

farmacêutica brasileira está o investimento de recursos cm química fina, a área 

responsável pela manufatura dos fármacos e dos insumos auxiliares á produção de 

medicamentos. Um diagnóstico recente constatou um atraso de pelo menos trinta 

anos no desenvolvimento industrial da química fina no Brasil, Este atraso, em 

relação aos países desenvolvidos, é particularmente alarmante quando se leva em 

conta que quase 60% da demanda mundial de química fina destina-se a atender a 

indústria farmacêutica. Para as rnultinacionais farmacêutica este expediente 

oferece, adicionalniente, um valioso mecanismo para a remessa de capital das 

subsidiárias brasileiras para as suas matrizes no exterior (G1OVANMI, 1980; 

JARDIM, 1993),

Por outro lado, o recente tratado de cooperação internacional entre os países 

do cone sul reavivou as iniciativas, financiadas principalmente pela ('.'entra! de 

Medicamentos (GEME) da soberania regional na área de saúde e o estimulo à 

produção de medicamentos autóctones, inovadores e competitivos, condição 

essencial para a sobrevida da indústria farmacêutica, Como a química fina é 

incipiente nos países conveniados, parece provável que novos insumos 

inovadores
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farmacêuticos sejam obtidos de plantas medicinais e fitoterápicos de uso regional 

que da exploração de congêneres sintéticos (l.APA., I996).

Este contexto global é importante quando se considera o universo da 

pesquisa de produtos naturais em qualquer perspectiva, O estudo farmacológico de 

plantas medicinais regionais tem sua importância alicerçada em vários aspectos 

principais, alguns dos quais já discutidos, corno a exclusividade das 

multinacionais na exploração da produção e comercialização de fármacos e a 

necessidade dc alternativas para a indústria nacional.

Outro ponto importante c a validação cientifica do uso popular de 

determinadas plantas., que é importante para que a população nao consuma 

produtos ineficazes ou poiencialmente tóxicos., assim como sem o conhecimento 

de seus efeitos colaterais. Ma verdade, uma substância pura não apresenta 

diferenças, mesmo do ponto de vista de sua bioatividade se o processo de 

preparação é por síntese em laboratório ou por extração da planta (GOTT1.1EB, 

1990). Portanto, nada havería a objetar ao receituário de plantas integrais ou de 

seus extratos brutos, desde que se tratasse de produtos obtidos sob rigoroso 

controle. Quanto ao material vegetal, esse controle diz respeito à plantação de 

linhagens puras, forma de coleta, armazenamento c pré-tratamento adequados; 

com respeito à droga, requer extração padronizada, estabilização duradoura e 

acondicíonamento higiênico, acompanhando-se cada estágio deste processo, lote 

por lote., de análises químicas e bacteriológicas apropriadas, Assim,., o produto 

final chega ao usuário com sua composição garantida, atestada na bula, razão do 

extraordinário sucesso da fitoterapia cm alguns dos principais países europeus 

(GOTTLÍEB, 1990; COTTJ995; SMITM, No Brasil, entretanto, a planta

dita medicinal chega às mãos do usuário despojada de qualquer informação 

fidedigna: há desconhecimento total da época de coleta, do especialista (se foi um 

especialista) que a colheu, dos cuidados tomados durante os processos de 

armazenamento secagem e moagem. da ausência de contaminação por fungos ou
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que a planta possa provocar.

Além do mais, o metabolismo vegetal., e portanto, o tipo e concentração de 

substâncias produzidas., está sujeito a alterações por fatores ambientais variavéis, 

corno fertilidade do solo, umidade radiação solar, vento, temperatura, herbivoria, 

biota associada,, poluição atmosférica e do solo e fase do ciclo vegetativo por 

ocasião da coleta, (KA.P1..AN, 1993; SMÍTH, 1996), Além da variabilidade da 

composição química vegetal, é preciso lembrar a complexidade das plantas. Um 

único órgão pode conter grande número (centenas ou milhares) de substâncias 

distintas, pertencentes a diferentes classes químicas, das quais, quase sempre., 

apenas umas poucas são conhecida do ponto de vista de sua estrutura química , 

atividade fannacológica e interações (antagonismo, sinergismo, etc,) entre si.

A pesquisa de produtos de origem vegetal com finalidades terapêuticas 

deve ser empreendida, portanto, por uma equipe integrada de médicos, 

farmacêuticos, botânicos, fislologistas, químicos, farmacólogos, etnobiólogos, 

toxicólogos, ecológos e Htotcrapeutas e escapam às possibilidades de apreciação 

de cada um desses especialistas em separado. Por isso, o colossal esforço realizado 

no país nas últimas quatro ou cinco decádas que resultou em milhares de 

comunicações científicas, pouco ou nada contribuiu para a melhoria da saúde da 

população através das plantas (KAPl.AN, 1993; di STASL. 1996).

Além disso, o número de plantas medicinais conhecidas é ínfimo 

comparado com o número de espécies existentes na natureza. Somente as Plantas 

florí feras contêm cerca de 480 famílias, muitas delas contendo milhares de 

espécies, como por exemplo , Asteraceae com cerca de 13,000 espécies, 

Lcguminosae com cerca de 12.000 e Orquidaceae com cerca de 17.000. Podemos 

deduzir daí que o número de plantas potcncialmente uíéis que os ^curandeiros" 

deixaram de lado é astronômico (GOTTLIEB, 1982; K.APLAN e GOTU.IEB, 
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1990; GOTTLIEB e STEFANELLO, 1991). Portanto, além da validação, 

padronização e controle das plantas trad.ícionalmeme tidas como medicinais é 

preciso estabelecer critérios racionais na busca de princípios ativos em plantas de 

um modo geral (GOTTLLEB, 1990; GOTTLÍ.E.B et al... 1993; SM.ÍTH, 1996)

A informação sobre usos de plantas medicinais poderá servir para orientar 

pesquisas para o refinamento ou otimização dos usos populares correntes, 

desenvolvendo preparados terapêuticos de baixo custo ou, ainda, isolar substâncias 

ativas passíveis de síntese c palenteamento pela indústria farmacêutica, gerando 

novos medicamentos (indicados para os usos tradicionais da planta de origem ou 

para outros usos) e/ou instrumentos de investigação fannacológica (BAEANDR.ÍN 

et af, .1993), O resultado destas duas metas, para as populações detentoras do 

saber tradicional, são bastantes diferentes, já que estas populações geralmente 

estão excluídas, por sua pobreza, do acesso a medicamentos .industrializados. 

Neste ponto as contradições ficam expostas. As leis de patentes reconhecem os 

direitos de propriedade intelectual dos laboratórios farmacêuticos, que podem 

auferir enormes retornos financeiros por moléculas sintetizadas a partir de 

princípios ativos de plantas utilizadas na medicina tradicional ( FERREIRA, 1993; 

PEDROSA, 1993). No entanto, até o presente, não existe noticia de 

reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual das comunidades 

detentoras do conhecimento tradicional, que propiciaram a descobertas de novos 

lârmacos (A.MOROZO, 1988; FERREIRA, 1993).

Por outro lado, e para agravar este quadro, muitas vezes, o acesso ás 

plantas c outras matérias-primas utilizadas nestas pesquisas se dá por meio de 

contrabando, a cíiarnada biopirataria ou, não menos deplorável, através da compra 

ou utilização temporária de grandes áreas do país onde há abundância da espécie 

em questão.

Outro ponto de importância é a participação na criação e proliferação da 

consciência da importância da preservação da biodiversidade. Ate 1974, só 5 a 6%

No entanto, até



da dom mundial tinha sido quimicamente estudadas, Em 1983, estimava-se que, 

das 750 mil espécies de vegetais superiores conhecidas, 10% tinham sua 

constituição química analisada, Com relação as plantas superiores da Amazônia, 

nâo mas que 1% delas foi quimicamente analisado (GOTTLIEB,, 1990;). No 

entanto, considerando o potencial humano taxonômico disponível e 

velocidade de extinção característica deste século, mio c seguro que nem 5% 

venham a ser adicionados ao nosso inventário antes que os 80% restantes sejam 

ameaçados de extinção (R.AVEN, 1971), Se isto c verdade para estudos 

taxonômicos quem dirá para estudos químicos c farmacológicos , que demandam 

relativamente mais tempo c investimento.

a enorme

No processo evolutivo da arte de curar, atormentados pelos eternos sonhos 

de encontrar o elixir da longa vida e sempre procurando evitar doenças, 

sofrimentos físicos e mentais., o homem nílo mediu esforços para buscar no seu 

próprio meio métodos de mitigar o seu sofrimento, Do seu poder observador 

nasceu a medicina popular, a qual adquiriu características típicas de cada cultura e 

as plantas foram o principal instrumento utilizado pelo homem para a cura de seus 

males (SOUSA.. 1993).

É interessante mencionar que 2.700 anos antes de Cristo, o imperador 

chinês Sheu Nung, possui a uma centena de jardins com plantas medicinais, as 

quais eram usadas para o preparo de produtos com propriedades curativas, Dentre 

as plantas que íaziarn parte destes jardins estava a efedra, planta do qual é 

extrai da a efed riria, droga adí enérgica., nos dias atuais. O vasto conhecimento 

adquirido desde os tempos antigos na China foram compilados em forma de 
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enciclopédia, o PerMsian (MOUSSATCHÉ, .1991; BOOTH E MCDONALD, 

1992).

Os egípcios, também há mais de dois m.i.1 anos antes dc Cristo, estavam 

desenvolvidos no assunto, como é relatado no papiro de Ebers, um documento de 

20 metros de comprimento., encontrado em L.uxor em 1873, contendo prescrições, 

cujos ingredientes incluíam: a mirra, as flores de cipreste, sementes de limão, a 

papoula, a cila, o óleo de rícino e a babosa. entre outros. Esta última, muito 

utilizada no preparo da mistura usada no embalsameiito dos cadáveres 

(MOLISSATCHÉ, 1991).

Os Vedas,, um dos livros mais antigos da índia, codifica o uso de perfumes 

e substâncias aromáticas para fins litúrgicos e terapêuticos mencionando mais de 

700 plantas diferentes, como a canela, o espícanardo, o coeritro, o gengibre., a 

mirra e o sândalo (LAVABR.EJ993, COELHO DE SOUSA, 1996).

Os assírios, que por esta época, também eram adiantados cm medicina., 

incluíam no seu receituário nada menos que 250 plantas terapêuticas, entre as 

quais o açafrão, a assa fétida, o cardamo.no, a papoula, o tremoço, etc 

(MENDONÇA, 1989)

Na Grécia , mil anos antes de Cristo, Plínio, o velho, também chamado o 

naturalista, escreveu a história da natureza em 37 volumes. Esta enciclopédia 

contém indicações do uso de plantas, como a hfcindragora Offtcinaiis, no 

tratamento de várias doenças, Teophrastus, pupilo e sucessor de ar is loteies, 

considerado o pai da botânica, escreveu a história das plantas em nove volumes, 

Pedanius Diosco.rides que viveu no primeiro século da era crista, escreveu u.rn 

livro sobre a ciência da medicina em cinco volumes. Este livro, no qual o autor 

identifica 140,000 produtos tem sido considerado a fundação da farmacopéia e foi 

usado por mais de 15 séculos, Galeno, médico do imperador romano Marco 

Aurélio, descreveu um herbário medicinal chamado Alfabeium Galicni, onde



Na Renascença, com o descobrimento do Novo Mundo, aprendem.se muito 

corn o conhecimento dos nativos sobre as propriedades das plantas, O historiador 

Cieza de Leoa. em seu livro Crônicas do Peru, cita uma planta chamada curare., 

utilizada na preparação de um veneno utilizado nas flechas dos nativos 

(MOUSSATCHÉ, 1991; BOOTH e MCDONALD, 1992). Destacou-se, neste 

período o médico suíço Teophrasms Bombastus von Hohcnhcim (1493-154.1que 

se autodenominou Philippus Aureolus Paraceistis. O mesmo, introduziu o uso do 

láudano (ópio) e inúmeras tinturas de várias plantas cujos princípios ativos são 

usados até hoje (.BOO'ÍT-1 c MC'DON.A.l..D; 1992).

No século XVII e XVUL as drogas comercializadas proliferavam., surgindo 

a experimentação médica. Substâncias corno a chichona (quinina), o curare, as 

metí I ,x ant i n as, os d i g it á.l i cos, e d i versos al cal ó ides fo ram des cobertos (B (.) OT H &

MCDONALD, 1992; BALANDRÍN et al„ 1993),

O século XIX assinalou o desenvolvimento da química, que abriu caminho 

para a caracterização detalhada e estudos experimentais dos princípios 

farmacológicos ativos de fontes naturais.

O finai do século XI.X, prosseguindo até meados do século XX, foram 

marcados pelo desenvolvimento de experimentos organizados para elucidar os 

processos fisiológicos e a ação das drogas no corpo (800TH & MC-DOMAI..,!..) 

1992). Assim, pode-se dizer que a ciência íarmacológica deve muito de seu 

desenvolvimento inicial ao estudo de plantas medicinais c tóxicas e suas 

propriedades,

Nos dias de hoje., os produtos naturais (e seus derivados e análogos)

representam mais de 50% de todas as drogas em uso clínico (.BAI.,A'NDRÍN et af .

econornicamcnte importantes

que são obtidos ainda por extração da fonte natural incluem: Hormôrúos

derivados da diosgeni.ua, hccogenina e cstigmasterol utilizados como 

contraceptivos orais: glicosideos digitaiicos, utilizados como cardiotômcos; 
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corno por 

nabilone.

atropina e Irioscína , bloqueadorcs colinérgícos muscarínico,; pilocarpina., 

escopolamina, colinoimmclícos; codciua e morfina, analgésicos e antitussígcnos; 

rescr pin a, an t ih ipe.rtc.ns ivo e ps i co tróp i co; vi n crist i n a, vim b I as tí na e t ax o I, 

antineoplásicos; ddiibocurarina, rélaxante muscular; cocaína, protótipo dos 

anestésicos locais; quinina, protótipo dos antimaláricos ; quinidina, antianítmico, 

entre outros (SWAIN, 1972; BAL.ANDR.fN et ai., 1992),

As plantas continuam a ser fontes importantes de novas drogas, corno 

evidenciado pela recente aprovação nos Estados Unidos de várias novas drogas 

derivadas de plantas, como por exemplo o ctoposide, antincoplásico; /V- 

tetraliidrocanabinol e nabilonc, no tratamento de náuseas associadas ã 

q u irn i ote rap i a do c áncer, C an ab i nó i des tam bém cs tão sen do desen v o l vi d os p a ra 

tratamento do glaucoma e desordens neurológicas (p.ex., epilepsia e distoaia), 

an tih i perte ns i vos , ant i as m át i cos e pote mes anal gési cos. A arte m i s in a e an álo gos , 

extraída da Ar te mis ia arinua L, ,, substâncias anumaláncas de rápida ação , 

também restão cm fase final de testes (BALANDRÍN et af, 1993),

Outros metabóliios derivados de plantas, tem sido utilizados como 

importantes ferramentas na elucidação de vários processos farmacológicos e 

bioquímicos. .Podem ser citados, por exemplo, os cs leres de for boi, um grupo de 

diterpenoíç ínícialmente isolados de espécies de Croloa (Euphorbiaceae),, c tem se 

mostrado valioso material no estudo das funções biológicas, propriedades e 

distribuição da proteína quinasc C e na carci.nogênese química (NÍSH.1ZUKA, 

.1986; BERR.I DGE, 1993); forskobn, um diterpe.no isolado das raízes dc Co teus 

forskolii (BHAT et a!., 1977; ABE e KAR.AKI, 1989) que ativa de forma 

especifica e reversível a adeniíil ciclase p articulada, e portanto útil no estudo do 

papel do AMPc em processos fisiológicos ou farmacológicos (SEAMON el, al, 

1981; D.A.LY, 198'1); a rianodina, um alcalóide isolado da raiz c caule de Ryania 

speCosa Vohl, importante na identificação e caracterização dos canais de cálcio 

do retículo sarcoplasmáúco. principalmente no músculo esquelético e cardíaco

9



13AUWÍA SfWCKKSA K, SCÍWMANN

.A zí Ipinia spedosa K, S ch umaun (S í no n írn i a: A Iplnia nutans Roscoe; 

G/obba /iitiaiis Redoute; Ccttímbium spvciosum Holtt; Zemmbd speciosum. 

VVendl; Renecdmia nutans Audi;; Languas speciosa Small.) é uma planta da 

família Zi.ngibereaceae originária do leste da índia. Esta c a maior família 

perten cente à ord e m Z in gí b er al es com 4 8 ge nêr os c .15 00 es pé c i es (W1L, L LA M S e 

E1AR.BORNE, 1977). Possui ampla dispersão nos trópicos e subtrópícos dc todo o 

mundo (JOLY, .1966), Trata-se de uma erva rizomatosa, robusta, com colmos 

lisos, verde-claro e agrupados em touceíras. .As folhas são kinceoladas, pontudas, 

verdes e c.i li adas. As flores são ligeira.rne.nte aromáticas, dispostas em cachos 

grandes cuja forma assemelha-se em alguns aspectos à orquídea amareio-róseas, 

com um grande lábio e cápsula globosa poliespérmica (RRÍJDENT et af, 1993), 

Esta planta, possuí muitas denominações populares ao redor do mundo, entre as 

quais citamos; Lavanda, Lavanda branca, Atoumau, Dégordlé e Shell íílower. No 

Brasil, é conhecida como Lírio de Santo Antônio, Jasmin Bravo e Colônia 

(.BRAGA, 1976; BRASIL E SILVA, 1977; PRUD.ENT et af, 1993).

A planta é utilizada na medicina popular com diversas finalidades,, 

dependendo da parte da planta considerada e do pais ou região. No oeste da índia, 

é utilizada para tratar dores de cabeça; nas And lhas francesas o dccoeto das 

folhas é utilizado no tratamento do meteonsmo, a infusão das folhas e dores como 

anticatarral e a infusão das flores como diurético (STEHLE E STEEÍLE, í 958); na 

República Popular da China é utilizado no tratamento de gastr.it.es e úlcera gástrica 

(HSH, 1987); no Japão, as scmcul.es são utilizadas como csiomáquicos

10



(KÍMUR.A et al, 1966), No Brasil, o decocto das folhas é utilizado como 

antihemorroidal .no Sul do pais (BRASIL E SIL-V A et af, 1977) e na Amazônia e 

Mordeste como agente diurético e hipotensor (LUZ, 1984; MATOS, 1988b),

Diversos estudos fitoquimicos e farmacolôgicos já abordaram esta planta. A 

atividade anti úlcera e antiagregante plaquetária do rizoma da planta foi estudada, 

validada e atribuída a diícrpenos e compostos fenolicos, como o diidn>5..,6- 

diídrokawain e o 5,6- diídrokawain (LíSIL 1987; TENCi et al, 1990) A atividade 

antifúngica de óleos extraídos desta planta foi demonstrada em testes “in vitroT os 

mesmos chegaram a inibir 80% das cepas de dermató fitos testados (LIMA. 1993). 

O extrato metanólico de nzomas de Alptnia speciosa antagonizou as contrações 

induzidas por histamina e cloreto de bário no íleo isolado de cobaio (ffOKAWA, 

et al., 1981), 0 extrato hidroalcoólico de folhas frescas de Alpinia speciosa K. 

Schumann demonstrou um efeito hipotensor dose-dependente a pressão arterial de 

cães sem raça definida normotensos e de ratos Wistar normotensos. Reduziu a 

amplitude e a frequência das contrações espontâneas em átrio isolado de rato e em 

coração isolado de sapo, além de induzir um aumento no tempo de narcose 

barbítúrica, Apresentou, também,, efeito relaxante e espasmolitico no i.ieo de 

cobaia, útero de rata e duodeno de coelho, mas não alterou a resposta do músculo 

reto abdominal de sapo (Bufo paracnemB) (M^ENDONÇA, 1989). O extrato 

aquoso das folhas apresentou atividade depressora central e redução dos níveis 

pressóricos de ratos, tanto por administração endovenosa em ratos anestesiados 

como por administração oral crônica á ratos em vigília, Este efeito hipotensor não 

fo i s.i gn i f i ca ti v am e u t e al t er ado p e .1 o pré 4 r al amen to d os an i m ais co m atr op i n a 

(Img/Kg), propranolol (2mg/Kg) ou hexametônío (Lmg/Kg). Este extrato 

antagonizou de forma não competitiva as contrações induzidas por acetil colina em 

j c j uno e ducto detér e.n te de rato e no reto al)dom inaI dc sapo (VanderIinde, 1990). 

Em adição, o chá das foi lias foi administrado a voluntário humanos sadios num 

teste clínico controlado e apresentou um leve efeito diurético e uma significativa



como

redução na pressão arterial sistólica e diastólica (LARANJA et al,, 1992)< Frações 

orgânicas obtidas por extração em solventes de diferentes polaridades eluidos em 

colunas dc cromatografia de sílica gel e o óleo essencial, todos obtidos das folhas 

da planta, foram estudadas na pressão arterial de ratos normotensos e cm ílco de 

cobaio. As frações orgânicas não apresentaram efeito significativo na pressão 

arterial., com exceção da fração metanólica. O hid.rolato e o pseudo hidrolato.., 

assirn como o terpinen-4-of, um dos principais constituintes do óleo, 

demonstraram efeito hipotcnsur dosc-dcpendcntc e no caso deste último chegando 

a levar os animais a choque (BEZERRA, 1994), Alguns flavanóides, como a 

catequina, epicatequina e alpinetina com propriedades antLhipertensivas foram 

i.so 1 a d os das foi lias d e /I //?//? ia speciosa {C O S TA e M ORA. IS, 1996),

Quanto a composição química descreveremos apenas dados relacionados 

ao óleo essencial das folhas, As folhas de A/piwa speciosa K, Schumann, 

cultivadas no horto de plantas medicinais do projeto farmácias vivas, no 

Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal do Ceará, produzem 

óleo com rendímento ern torno de 0,3%> O p'-cirneno (.33? I %),, 1,8-ci neo1(18;t9%) 

e o terpi.ne.n-4-ol (18,8%) são seus principais constituintes químicos (Tabehs 1).

I



Fig.l Alpinia speciosa K. Shumann (foto obtida na Internet)
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O óleo essencial do rízoma apresenta os mesmos constituintes e mais cx.- 

terpincol (9,2%) e a-bisabolol (20/1%). Os principais constituintes do óleo das 

flores são o-lerpineol (15,1%) e o 1,8-cineol (27,3%) (OLIVEIRA.. 1994), A 

composição química dos óleos essenciais da Alpinia spedosa da Martinica e da 

Amazônia é muito próxima daquela obtida em plantas cultivadas em Fortaleza, 

apresentando o terpmen™4-ol como o principal constituinte (29,8 e 20,4%, 

respectivamente) (PRUDLíN I.', 1993; OLIVEIRA, 1994), Mo entanto, difere 

substancialmente daquele extraído das folhas de plantas cultivadas no Rio Grande 

do Sul que possuí o p-pineno (37,3%), cineol (24,9%) e a-pineno (19.J%) como 

seus p t"inc i pais const.ituintes (BR A SII.e SIL VA, 1917) (Ta bc hi 2). As ia be hs 2

e 3 mostram os constituintes monoterpénicos e os constituintes sesquiterpênico e 

feni.,lp.ropanóides, respectivamente, em ocorrência nos óleos essenciais de Àlpmia 

speciosa de diferentes origens.

Os óleos essenciais são compostos aromáticos que têm importância na 

biologia vegetal como fitoalexinas, protegendo a planta ele parasitas, e no processo 

de polinização, atraindo insetos vetores c são também responsáveis, em grande 

parte., pelo cheiro e gosto das flores, tolhas e frutas. Participam, também , do 

metabolismo vegetal como hormônios, reguladores e mensageiros (LA V ABRE, 

1993), São largamente utilizados na indústria como aromatizantes e edul corantes 

(CRAVEIRO et ah, 1977; ÍTOK.AWA et al... 1980); na composição de sabões, 

desinfetantes e cosméticos em geral e na preparação de licores, bebidas aromáticas 

e aguardente de cana (CRAVEIRO et al, 1978). São, ainda, utilizados na 

medicina popular, na fôrma de chás e infusatos, como sedativos, estomáquicos, 

antiespasmód icos, antid íarréicos, anti inf Iamatóríos, antim icrobianos, antifúngícos 

(1TOKAWA et al., 1981, KIUCHI et ah, 1982; LUZ et al. 1984; ALENCAR ei 

ni



al., .1993; LIMA, 1993;). Alguns constituintes são utilizados em muitas fórmulas 

antissépticas especialmentc ern gargarejes, incorporados a pastas dentais,, 

utilizados como anestésicos locais ern odontologia, utilizados como 

descongestionantes e antitussígenos (FR.ANC1S E WOODS, 196'1; STICHER e 

SM1TH, 1971; Di STASL 1996).

Os óleos essenciais não são substâncias químícamente puras, tratando-se de 

misturas constituídas principalmcnte de monoterpenos e sesquiterpenos e seus 

derivados oxigenados, além de fénóis, álcoois, colonas, ésteres, etc. 

(GUENTHER, 1972). Estes óleos são extraídos das plantas, mais frequentemente 

por arraste com vapor de água (MA TOS, 1980) e a análise química do óleo é feita 

com seus constituintes separados da mistura por destilação .(racionada ou por 

processos cromatográficos, prmcipalmcntc cromatografia gásTíquido 

(CRAVEIRO, 1976; CRAVEIRO, 1981).

Os tcrpcnos são niuíto comuns na .natureza, principal,mente em plantas 

como constituintes cie óleos essenciais, Os compostos terpênicos, que representam 

a segunda classe com maior número cie constituintes ativos obtidos de plantas, 

perdendo apenas para os alcalóides (Di STASl, 1996), estão divididos em várias 

subclasscs. Estes constituintes possuem urna composição molecular típica (CH)111s) 

c são assim denominados devido à sua origem na espécie 7erebinthtis. San 

classificados de acordo com as unidades de 5 carbonos e de esqueletos cíclicos ou 

tü5o.



iltAípintíi vpecwiw Sdium cialtiviidí» cm Fortídezsi, Cessní

[>■ oléo direto; 'H-- headspace

Composto Foíbíis Rizoma .Flores
0.1 a-tujeno 2.1/2,8 - 1,1
02 a-pineno 0.9/3,1 2,2
03 canfeno .../„

o "»/
1 /)

U*4  >401110110
05 p-pineno 1,6/2,1 - 0,3
06 rnirceno 0,2/1,2 - 1,8
07 Y-ierpincno */7,6 - .15,7
08 p“cicneno 33,1/14,6 11,2 2/7
09 1,8-cíneol 18,9/25,3 6,0 27,3
10 [Cterpineol 0.7A - -
11 Godejpi.no kno 3..5C - 5.0
12 linalol 1,8/0,2 - 0,3
.13 hidrato de a-pineno (,Z) 0,96 - -
(4 cânfora C- - 0,1
15 hidrato de opineno (E) 0,86 - -
16 4-tcrpineol 18,8/16,1 9,9 16,2
17 p^cirnen-O-ol 0,7/- - -
18 a-terpineoí .1/1/1,0 9,2 1,5
19 u.ndccanona-2 IJA -
20 pipedtol 0.3A - -
'21 acetato dc isobornila 0,2/- 0,2
22 p-carioflleno 0,2/0,5 ■■ 0,9
23 nerolidol 0,3/- -
.24 hidrato de can.fc.no 5,0
25 tvbisabolol 20 J
26 oxido de fCcariofileno 2,4/-
Total identificado 97,8/74,5 56,4 8.1 ,3

Fonte: Oliveira, 1994
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Tíibelís .LConstüumks mono te rpê micos cm ocorr^ncij» nos ókos esscodíüs 
e x t na id os d a s f o I h :a s d e .4 Ipin /a xpeci&sa o b tid íj d c d i fe re n ks o ngc n s.

Origem da planta

Monoteqwiiws
Rio Grande

..Amazôniado Sd Martmfca Fortaleza

cânfora 8J8 0J
p-cime.no 11,1 33,1 9,3
'1,8-cineol 24,87
geuuuvi 
fenchona r. -
a-piueno 19,05 1,0 0,9 1,5
44erpineol 29,8 18,8 20,4
borneol 3,5 1 - -
acetato de bornila 0,2 -
ca n feno 4,53 oj 1,0 0,1
fencheno - ■,
a-íclandreno 1,1 0,2
a-fençhol -
endo-borneol - -
acetato de geratiila -
hidrato de a™pineno - .. 0,9 -
hidrato cie canfeno ... - 0,5 -
p-dmen4)-ol - 0,7 -
lirncwno - 2,0 - 2,9
linalo! .2,0 1,8 0,1
mentofurano - - -
mirceno 0,5 0,2 0,7
mirtenol .. * *

fFpineno 37,25 2,6 L6 2,3
cMujeno .. 1,8 2,1 4,5
aderpineno - 0,5 7,6 1,6
a-terpinolcno 0,6 3,5 0,9
aderpincol 2,3 1,1 1,0
sabineno - 4,8 8,2 5,9
acetato de citroneliIa - ... -
p-címenol - -

undecanona-2 - - LI -

Legenda: tr - traços ; a - a literatura nao registra o teor,

F‘onlc: Prudcnt, 1992, Oliveira., 1994 



Tabch 3. C'omstitmiintes sesqm tape micos em ocoriremcíi» mos ókos esse o th is 

tkAlpMa speciosa de diferentes origens

Sesqui te rpenos

Origem da phmU

Martinka ÍÓsntíilezia Amazônia

adarneseno 
trans-pdarneseno

tr
o;>

-

a-cadineno - -
(. ” C1 i h.h i ■ v.’ no 
[Lbisabolone - -
tatuiuiHcno
czdiumulcno 0,3
rieroJidol 0,3 0,3 -
óxido de cariofileno ") ■?1.4 2,4
transdarnesol -

arcurcunwnü -
p“Seííqi,iifelandreno ... - -
[Ecaríofdeno 0,9
[iLsel ineno 0,2 2 4r*,lV '
óxido de hitmuleno 0,3 -
Y-euclesnwl 0,2 -
[Leuclesmol 0,2 -
.1 (.Lepi“‘y-eudes.mol r.

Legenda: tr™ traços.

fonte: Oliveira, 1994

Estão subdivididos em monoterpenos (10 unidades de carbono), 

sesquiterpenos (15 unidades), diterpenos (20 unidades), sesterpenos (25 unidades), 

triterpenos (30 unidades) e te trate rpenos (40 unidades) (SE1GLER, 1981; Di 

STASI, 1996). Entre as atividades farmaco lógicas apresentadas por compostos 

ic rp ên i c os c os respec i. i v os c o rnpos tos assoe i ado s, podemos c i lar: c o 1 e ré ti cos 

(epomediol e taurocolato); sedativa e analgésica (ascaridole e rnanoalide);
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an t i i n f 1 a m al ó r i os (p aeon i f.l or í n e paeo.n on); i n i b i cio r d a caí m o d u i i n a (o I i o boi in a 

A); antihelmínticos (ofiobolina M e C); relaxarite da .musculatura lisa 

proteína qumase C (rnezerdna

de canais de cálcio (d-canadinol 

e antioxidantes (gingkolídeos A e ,B

e

e

e

(piperitcuona); alivadorcs da

o c t al ii dr o m cze re in a); b l o q uead ores

eslcroisômcros).'. cardioprotelorcs

bilobalide); anti alérgico (alisol A c B c paeo.m floriu) (Y AM. AH AR. A et al, 1982:. 

.BARONE et al., 1983; LEUNG, 1984; MAYER et a.L, 1988; SHARKEY et aL, 

198'9; OKUYAMA et al,, 1993; STICHER, 1993; ZYGMUNT et aí, 1993; 

SOUZA, et aí., 1997; KUBO et al.? 1997; PIET.RI et al., 1997).

Os monoterpenos estão entre os tcrpcnos mais comuns corno o citraf 

cânfora, linalolicrpinem-d-ok carvacrol. p-cimcno e outros, O carvacrol.. além de 

seu grande emprego corno antisséptico, antífúngico e na preparação de sabonetes e 

essências artificiais, teve sua ação antimitótica e antiespasmódica recentemente 

determinada, Compostos como a cânfora, além de sua utilização em preparações 

farmacêuticas para o tratamento de dores musculares e reumatismo., também são 

úteis como arrlipruruginosos (Di ST ASE 1996). O línalol., na forma de lauolina, é 

muito empregado pela indústria de cosméticos e perfumes, Os monoterpenos 

representam uma potencial nova classe de agentes terapêuticos contra o câncer de 

mama (RUSSÍN, 1989; J1RTLE, 1993), São ainda utilizados em várias 

preparações farmacêuticas, como agentes mucoliticos e expectorantes, 

comercializadas corno produtos não-étícos, ou seja, vendidas sem a necessidade de 

prescrição médica (POZZ1, 1989; GRAM1CC10NE et al..1989).

Quanto aos sesquilerpenos verifica-se que com o aumento do número de 

carbonos ocorre um aumento do número de ciclizações e modificações nas 

moléculas, levando a uma grande variedade de compostos, Poucos sesquilerpenos 

lineares são conhecidos ern comparação com o número de sesquilerpenos cíclicos, 

dos quais se destacam o íúmalacol (potente amiespasrnódico) e o cosí uno li de o, 

cuja atividade antiúlcera, colerética, citotóxica e de inibição da síntese de DMA já

Í9



Di STAS1, 1996). L acionas

gargan ica. s ão s u b st â u cias com 

cálcio-magnésio ATPa.se do rcticuío

foram determinados (S.E IGLER, 1981; 

s es q u i I erpê n i c as, is o I adas de Thaps ia 

comprovada ação inibúória da enzima

s ar c o p I as m á t i c o (TH A. S T R U P et a I,, 19 8 ‘7). Al g uns c o m postos an ti tu mora i s.. como 

vcrriolcpma, fenoiina e elefanti:na? também são exemplos de sesquíterpenos (l)i 

STASL 1996).

e se

com

Os cliterpenos, possuem origem no pirofbsfato de gerani.lgerani.1 

caracterizam como um grupo de compostos onde cadeias aciclicas são raras, 

os diterpenos biologicamente ativos estudados incluem-se: o Forskoliu.

atividade hipotensora, e que foi demonstrado ser um ativador especifico e 

reversível das isoformas particulada e solúvel da enzima adenilil ciclase 

(SEAMON et aU 198.1; DALY, 1981); os ésteres de forbol, inicialmente isolados 

de plantas do espécie Croion que são advadores da enzima Proteína quinase C e 

que têm sido la.rgar.ne.nte utilizados para o estudo das funções biológicas, 

propriedades e distribuição desta enzima e na investigação da carcinogênese 

química (NISHIZUKA, 1984; BERRIDGE, 1987; CHUANG,., 1989) e o 

coleonol com atividade hipotensora., espasmolitica in especifica; cronotrópica 

positiva e vasodi lutadora (Dl.íBEY et al., 1974).

Os compostos da subciasse de sesterpenos ocorrem em número muito 

pequeno na natureza e são pouco conhecidos, São mais comuns em esponjas 

marinhas e alguns gcnêros de fungos,, não incluem exemplos de interesse 

(ãrmacológico isolado de plantas,

Por outro lado,, os triterpenos caracterizam-se por sua abundância e grande 

número de constituintes ativos, Neste grupo estão incluídos metabóluos de grande 

importância biológica, como o colestcrol. vitamina D, hormônios sexuais dos 

mamíferos e inúmeros outros esteróides. Os esteróides, embora possuam esqueleto 

com 27 a 29 carbonos e não 30 como a regra dos triterpenos, estão incluídos nesta 

subclasse pois derivam do mesmo precursor, o esqualeno, que além de sua 
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.importância na biossíntese dos triterpenos, é um metabólito com atividade 

an t i tumor a I c i m un oest i m u I a.n te (L) i STA S1, l9 9 6) A not á v e 1 uri i dad e est r u r aí 

entre diferentes .membros da supcrlamilia de receptores nucleares para hormônios 

contrasta com a grande diversidade de estrutura química dos seus ligantes, Das 

três classes de agentes ligantes conhecidas, esteróides, retínóídcs e hormônios 

lireoidianos, as duas primeiras dividem uma via biossintét.ica comum Ambos são 

terpenos, os quais são sintetizados por agrupamentos de isopre.no (a unidade 

básica dos terpenos). Um número considerável de receptores nucleares, que ainda 

n ão p os s nem 1 i gan tes cou h e c i d os, foram i s o I ados re c e n te m e n te. U m a teor i a n ão 

confirmada é de que pelo menos alguns dos ligantes para estes receptores órfãos 

pod e ser cncontrad o n a I i s ta dos terpen os b i o I o gi c ame n te a ti vos (M 00 R.E, 1990). 

Alguns exemplos de triterpenos ativos de origem vegetal são o ginsenosideo RC e 

o utros gm gen os i deos que reúne m ações an t i esp asm ó di ca, an al gé s i ca, 

anúestressanle, antilipomiaiUe e de redução do peso corporal. Além do mais,, 

inúmeros iriterpenos possuem atividade and protozoãr ia, especiahnente contra 

amebiase e malária, dos quais se destacam a bruceantina, glaucarubolone, 

bruccínas A, B c Cf, chapaninona., bruceantinol e a quassina. O ácido oleanólico, 

desta subclasse,, possui atividade antioxidanie, hepatoprotetora,, antiínfhunatória e 

anúhipeacolesterolêmica (SEIGLER, 1981; Di STASI, 1996).

Os tetraterpenos representam uma subclasse de metabólitos que inclui a 

maioria dos carolenóides, pigmentos essenciais para a lótossíntcse. Do ponto de 

vista farmacológico, são compostos importantes e extremam ente úteis quanto ao 

seu papel biológico, como é o caso da vitamina A (retinol) (SEIGLER, 1981; Di 

STASI, 1996),



O terpincn-Rol (TEÍ<P) (sinunimia.: onga.no'1; 4.4’"Cí.irvomente.noL;

terp.ine.nol; 44sopropiL 1 -meti! ••• 1 -ciclolíexan-4-ol; 1 -p-mcntcn-4-o.r) é um álcool 

.monoterpênico presente no óleo essencial de diversas plantas, sendo em alguma 

delas ura constituinte maior como nas essências das plantas do genêro .Pinus, 

Euccilyfj/ns' e Mdaleucu. Abundante também no óleo essencial extraído das folhas 

da Aípima spüciosa K, Schumann cultivada na Marlinica, Amazônia e Ceará 

(1.UZ et al., 1984; PRUDENT et ah, 1993; OLIVEIRA.. 1994). O 'TERP foi

identificado como 0 principal constituinte ativo do óleo essencial da i\de/a!euca 

cdiernifolia Ç Tea Tree Qil ”L Melcdeiicu /euc\‘jdendront Achidea fragrandssima 

e Oeimnm grcitissimum., plantas utilizadas popularmente por sua atividade 

antimicrobiana (BAREL et al, 1981; JEDLICKOVÁ et afo 1992). Este composto 

apresentou boa atividade antibiótica contra cepas de Pseudomonas cientginosa e 

Staphylococcus aureus ( CARSON et al.,, 1995; RAM AN et al,, 1995). Ademais, 

recentemente foram descritas suas atividades antíalérgica, antitussígena e 

vasodilatadora. Esta substância é, também., um dos mais importantes compostos 

usados na indústria de cosméticos e perfumaria (Di STASÍ, 1996), A estrutura

química deste composto é mostrada na figura 2

(CH;)hCH on

Fig.,2 'Estrutura química do terpiacu-4-ol



Alguns parâmetros fisiológicos serão discutidos a partir deste ponto a título 

de revisão. A regulação da pressão arterial e o acoplamento excitação-con tração no 

músculo cardíaco, músculo Liso intestinal e músculo liso vascular; além do papel 

do endotélio na regulação do tônus vascular e alguns aspectos de relevância da 

fi s i ol o gi a d o d í versos t i pos de m ú s c u I os serão s u s c í n tamen t e a bo r d ados,

L7J REGULAÇÃO DA ERESSÀO ARTERIAL

O desenvolvimento e manutenção de um nível de pressão arterial adequado 

â pcrlúsão dos tecidos é um requerimento básico para a sobrevivência de todos os 

m a m í feros. M ui tos me c an. i s rn os co m p 1 e x os i n te r agem p ara o con tr o 1 e d a p ress ão 

em níveis relativamente estreitos de variação mesmo em condições de estresse 

(SWENSON, 1988;COWLEY, .1992; BEST E TAYLOR, 1992), Vários 

mecanismos podem participar do processo de manutenção da pressão arterial em 

níveis estáveis momento a momento ou a longo prazo. No entanto., existem quatro 

principais sítios nos quais a pressão arterial pode ser influenciada. Estes são os 

vasos de resistência (artcríolas).. os vasos de capacitância , os rins e o coração, O 

primeiro deles está envolvido no controle da resistência periférica e os restantes na 

regulação do débito cardíaco (Nl.ES, 1977; SWENSON, 1988; RANDALL et aL, 

1997).

V ár í o s í m portará es mee an i s mos reg u i atóri os operam n es tes s í t i os a t ra vé s 

de sistemas de controle neural e hormonal, os quais se sobrepõem aos sistemas 

locais de controle (SCHMIDT^NIELSEN. 1988; BEST e TAYLOR, 1992;

CUNNINGHAM, 1.992; COWLEY. 1992; RANDAÍX, 1997), Esta complexa 

série de sistemas ncural e hormonal, alem da regulação local, alteram o 

funcionamento do coração, sistema vascular e o volume sanguíneo para manter 



um nível constante da pressão arterial e débito cardíaco adequados ã demanda 

corporal (SCHMIDT-NIELSEN, 1988; BEST c TAYLOR, 1992; 

CIJNNING.HAM, 1992 ).

Os mecanismos responsáveis pela manutenção da pressão arterial em 

limites, de variação, estreitos podem ser divididos cm processos agudos, que são 

efetivos após um período de segundos a horas e processos a longo prazo que se 

tornam efetivos após dias ou semanas. Os primeiros são principal mente neurais, 

utilizando receptores no coração e vasos sanguíneos para sensoriar a pressão 

sanguínea e o sistema nervoso autonômo para regular a função cardíaca e o 

diâmetro arleriolar (SWENSON. 1988; BEST e TAYLOR, 1992; COWLEY, 

1992) e os controles a .longo prazo são principalmente hormonais e renais, Estes 

regulam tanto a resistência periférica como o volume sanguíneo.

Os mecanismos de regulação neural possuem sistemas de entrada (/‘.mput") 

de informações ao sistema nervoso central, através de nervos aferentes, os quais 

detectam variações e infoimam sobre vários parâmetros da função circulatória, 

como a pressão arterial, e sistemas de saída ("output”) ou nervos eferentes que 

regulam a função cardíaca, volume vascular, resistência vascular e fluxo através 

da circulação periférica (KORNER, 1979). 

receptores sensitivos a distorção ou estimulo 

barorreceplores aórticos, corpos carotídcos e

As informações afcreu tcs de 

químico (p.ex,? seio carotideo, 

aórticos, além de receptores 

presentes nos pulmões, parede dos átrios e ventrículos) são carreadas por fibras 

em troncos nervosos autonômicos ao sistema nervoso central. 'Todos os níveis do

sistema nervoso central participam no controle cardiovascular. Embora 

experimentos demonstrem uma certa autonomia e dominância no controle da 

pressão sanguínea por centros na região bulbar.. eles não devem., .necessariamente,, 

ser considerados os principais integradores para uma dada resposta autonômica 

quando as outras varias alças de controle estão intactas (SWENSON, 1988; 

RANDAL..Í.., 1997). As outras áreas todas têm uma função modificadora e 

TJ
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complementar importante na regulação do animal intacto c a destruição de uma via 

ou centro pode resultar em compensação pelas vias remanescentes (KORNER, 

1979),

Os neurônios que desempenham secundar iam ente a função vasomotora da 

medula espinhal estão sob o controle de uma ordem de neurônios superiores 

localizados particularmente no assoalho do quarto ventrícuio da medula oblonga, 

No animal intacto esses centros, por sua vez,, são controlados por neurônios no 

hipoiálamo, tálamo, sistema limbico.. côrtex cerebral entre outros, em resposta a 

urna grande variedade de tipos de estimulação aíerentes c outros estímulos de 

entrada neurais que se tornam integrados em padrões de atividade vasomotora 

(SWENSON, 1988; CUNNING.HAM, 1992; RAND AL L, 1997). Os centros 

vasomoto.res mostram automaticidade mata., na qual continuam a descarregar e 

mantém a pressão sanguínea aderial por vasoconstrição mesmo após a eliminação 

de todas as influências nervosas recebidas, A secção do tronco cerebral acima do 

bulbo não afeta a pressão sanguínea; isso indica que os níveis superiores não 

dominam o nível bulbar, mesmo podendo modificar seu estado de atividade 

(KOR.NER, 1979; SWENSON, 1988).

As fibras vasoconstritoras (simpáticas) são de maior importância no 

controle agudo da pressão arterial e fluxo sanguíneo, incluindo os reflexos de 

ajuste mediados por baro e qui.miorrecepto.res, A vasodilatação, neste sistema de 

controle., é predominantemente fruto de uma diminuição da frequência e amplitude 

de disparo destas fibras (BEST e TAYLOR, 1992; CUNM1NGHAM., 1992; 

RAND ALE, 1997).

0 principal mecanismo de controle agudo da pressão arterial é mediado 

pelos receptores de pressão .localizados no seio carotídeo e croça da aorta 

(SWENSON, 1988; CUNNINGHAM, 1992; VASQUEZ, 1994; R.AMDALL, 

1997). Em condições normais, os barorreceptores localizados nas paredes do arco 

aórtico e no seio carotideo. são excitados pela passagem de cada onda de pressão
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sistólica, descarregando trens de potenciais que se dirigem, através dos nervos 

aferentes vago e glossofaríngeo, para a região bulbar denominada núcleo do trato 

solitário. Projeções acurais desse núcleo mantém sob constante excitação os 

neurônios p ré-gangl tonares vagais cardíacos, que se localizam princípalmente no 

núcleo dorsal do vago, núcleo ambíguo e região ventromedial bulbar. O controle 

ímbitóno vagai ao coração é 

s tnoatri a I e átrio vem ,r i c ul ar e

mediado por fibras que 

em menor quantidade 

VASQUEZ, 1994;

suprem os átrios, nodo 

o músculo ventricular.

(CUNN.TNGFl.AM,

Siriiultancamentc o

RA.MDAI..L. 1997),

núcleo do

vcntrolateral bulbar

trato solitário, por intermédio da região caudal

, mantém sob sob inibição neurônios localizados na região 

bulbar, cujas projeções para a coluna intennediolatera! (local 

de origem dos neurônios simpáticos eardiovasculares) têm como função a ativação 

de neurônios pré-ganglionares simpáticos cardiovasculares, Caso a pressão arterial 

ultrapasse os limites ideais há um aumento na -frequência de potenciais de ação e 

consequentemente um aumento da ação inibílória do vago sobre a frequência 

cardíaca e diminui a ação excitatôria do simpático sobre o débito cardíaco e a 

'resistência vascular, Conlrariamente, quando a pressão arterial desvia-se para 

niveis inferiores do normal, o resultado final é uma inibição da ação vagai sobre o 

marcapasso e uma ativação da ação simpática sobre o coração e vasos de 

resistência (SCHMIDT-NIELSEN, 1.988; CIJNNINGHAM, 1992; VASQUEZ, 

1994). Apesar da importância dos barorreceptores arteriais na regulação aguda da 

pressão arterial, estes reflexos não são importantes para regulação a longo prazo 

(COWLEY, 1992), Além destes existem vários outros reflexos ca.rdiovascula.res 

que participam da regulação a curto prazo da pressão arterial que não serão 

discutidos aqui,

Além do controle vasomotor por meio de terminações nervosas no músculo 

liso vascular existe outro tipo de controle ueuiohumoral que é de natureza 

autonômica. mas que atua sobre o músculo liso vascular através das 
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catecolaminas, p.rincipa.lme.nt.e adrenalina,, circulantes no sangue, A liberação de 

adrenalina da medula adrenal segue-se à estimulação dos nervos esplânicos, 

colunas laterais da medula espinhal., centro vasomotor do bulbo ou lúpotálamo 

(SWENSON, 1988.; SCHMIDT-NTELSEN, 1988; BEST e TAYLOR, 1992). Os 

receptores que respondem ás catecolaminas são chamados adrenérgicos e existem 

pelo menos dois tipos iarmacológicos, a e p., e vários subtipos ai. p( e [O e [K 

A iioradrenali.ua, neurotrarismissor simpático atua principalmente sobre receptores 

a , causando vasoconstriçao^ e a adrenalina em baixas concentrações é 

predominantemeriíc um agonista |:k provocando inotropismo c cronotropismo 

positivos e relaxamento de vasos de músculos esqueléticos (Al■■■[.!....() UI ST, 1948; 

CUNNfNGHAM, 1992; BEST & TAYLOR, .1992; RANDAI.í., 1997).

Outro sistema de controle neurobumoral importante tanto na regulação 

aguda quanto a longo prazo é o renimwi^ que funciona

como um mecanismo de regulação do sódio e água corporal, pressão sanguínea e 

balanço de potássio (OPARU.. e I.1A.BER., 1974). A renina é uma enzima 

proteolitica sintetizada, estocada e secretada principalmenle pelos rins, A renina 

cliva a arglobulimç o angiostensmogênio, para formar urn decapepíideo 

rclativamente vasoinativo. a angiostensina 1. Uma enzima conversora (EGA, 

dipeptidil carboxidasc). então., transforma a angiostensina I em urn octapeptideo 

vasopicssor ativo, a angiostensina U, Esta enzima conversora é encontrada 

principalmente no pulmão, mas também rio plasma circulante, no rim e em outros 

leitos de órgãos. A angiostensina íl , depois da vasopressina c endoteliua, é o mais 

potente vasoconstritor de origem biogênica conhecido. Ela é rapidamente 

destruída nos leitos capilares periféricos por um número de enzimas chamadas 

angiostensinases, A angiostensina UI é um dos metabólitos produzidos na 

degradação da angiostensina U e é também., como seu precursor, um potente 

eslimulador da liberação de aldoslcrona (SO1...E.Z. E 11EP'1’1NSTAl..[.... 1980; 

ZIMMERMAN & DUNHAM, 1997),
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A produção de renina é aumentada por um decréscimo na pressão arterial 

renal, um decréscimo no volume de líquido ex trace lidar, por estimulação de nervos 

simpáticos do rim, ou alteração na carga do sódio tubular distai (SW.ENSON, 

1988; BEST c TAYLOR, 1992), Além disso , um elevado nível de íons sódio, 

í ons potáss io,, angiostens í.na .11, ou vasopress i na (honnô nio anti di uré t i co, A D I-.I') 

cada um inibe a liberação de reniua. A Arigiostensma 11 tem efeitos 

vasoconstritores diretos, estimula os neurônios vasoconstritores centralmente e 

pode causar liberação de ADM (SWENSON, 1988; COWl.EY, 1992), A

aldosterona, por sua vez, exerce seus efeitos priuc.ipalmcnte nos lóbulos distais e 

duetos coletores renais corticais e medulares,, provocando um aumento na 

reabsorção de sódio nos túbulos distais (SWENSON,, 1988; COWLEY, 1992.. 

RANDALL, 1997), Deve-se considerar,, no entanto, que os efeitos da aklosterona 

na excreção de sódio dependem no volume de ultrafiltrado que chega ao dueto 

coletor e da composição do fluido laminai e extraceíular (COWLEY, 1,992). Estes 

parâmetros,, por sua vez, são determinados por outros sistemas efetores,, como a 

augiostensina IL prostaglandinas, atividade simpática renal e forças físicas 

peritubulares (SWENSON, 1988; SCHIMID'1'AÍIELSEN, .1988; COWLEY, 

1992).

A vasopressina, ou liormômo antidiurético (ADH), tem duas ações de 

rn áx ima imp o rtânc í a n a regu I aç ão da p ress ão arte ri aí: vas ocon s tr i ç ão e an t i d i u res e. 

A liberação de vasopressína tem um papel importante no controle agudo da 

pressão arterial em processos que levam a hipovolemia (p.cx., hemorragia) 

(JOHNSTON et al.? 1981; SWENSOM, 1984; COWLEY, 1992), Contrariamente, 

quando ocorre um aumento na pressão nos átrios, há rcflcxameritc uma inibição da 

liberação de vasopressina que contribui para a diurese e natriurese em resposta a 

expansão de volume e à distensão atrial consequente (Cl.JMNING.HAM., 1992; 

COWLEY, 1992). Além da vasopressina, outros mecanismos também participam 

desta resposta,, como a redução do tônus simpático renal, inibição da liberação de 
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renina e liberação do fator ruitriuréúco atria.1 (FN.A) (De .BQL.D d af, 1981;

CIJNNINGH.AM, 1992; COWLEY, 1992),

O FNA é um peptídio constituído de 28 aminoácidos com uma ponte 

dis sul feto cisterna - cisteíaa formando um anel de 17 resíduos. Os grânulos 

secretórios ocorrem no átrio de todos os vertebrados. O papel de elevações 

sustentadas das concentrações de FNA no controle a longo prazo da pressão 

arterial não e claro. No entanto, os níveis; plasmáticos de FM A permanecem 

elevados na insuficiência cardíaca, condição na qual ocorre um sustentado 

expansão de volume sanguíneo e aumento da pressão atríal (COWLEY, 1992).

Um importante mecanismo para regulação da pressão arterial a longo prazo 

é a natriurese pressórica, que se baseia no conceito de que a pressão arterial ê 

mantida em um nível necessário requerido pelos rins para excretar um volume de 

u r i.n a eq ui v al ente ao i n c r emento d i ár 1 o de vo I ume (S WEN S O N, 1988; C O W L...E Y, 

1.992),

L72 CONTRAÇÃO CARDÍACA: GENERALIDADES

A contração do músculo cardíaco é ativada quando a concentração 

citoplasmática dos ions Ca2'' é aumentada acima de uma concentração limiar de 

cerca de 2.00 nmol/L (SOI.A.RO et al., 1974). Para relaxar, o músculo tem que 

reduzir a concentração de Ca21' sarcoplásmatico, de volta, a valores abaixo da 

concentração limiar, a qual é quatro ordens de magnitude menor que a 

concentração do líquido extracelular. A contração, portanto, é governada por 

ráp i d as m u dan ç as n a co ncen traç ao i atraca l ul ar de C a’(transi entes de c á..l c i o) 

como pode ser demostrado utilizando-se a proteína biolurninescente sensível ao 

cálcio, aequorina (1.2Í...INKSJ978).

Em princípio, existem duas formas de modificar a torça de contração 

cardíaca ; influenciando a concentração (ou atividade) de ions Ca7' livre que é 



obtida após excitação ou alterando a sensibilidade dos mioídamentos ao Ca'’1' 

(R.EITER, 1988). Urna forma de aumentar a concentmção de Ca‘>r 

sarcopl asmático é através da abertura de um canal no s ar colem a durante o 

potencial de ação, permitindo assim o influxo de ions cálcio a favor do seu 

gradiente eletroquírnico, Este é o principal mecanismo de ativação da contração 

no coração de anfíbios (WEIDMANNJ959; NIEDERGERKEJ963a e b ; 

KAVALERJ974; ANDERSON et C 1977),

No entanto, no coração de mamíferos o mecanismo é mais complexo, Na 

célula cardíaca desse grupo animal, pelo menos na maioria das espécies 

estudadas, a maior parte de cálcio ativador do sistema contrátil não é originário 

dirctamcnte do espaço extraceíular, mas do reticulo sarcoplasmáuco (RS) que 

estoca cálcio de tal maneira, que o potencial de ação pode deflagrar sua liberação 

através da ativação de receptores (receptores de rianodinaUóvR) sensíveis ao 

aumento da ICíf’'], (liberação de cálcio induzida por cálcio) (F.A..B1ATO, 1983; 

NAGASA.KI e FLEISCHER, 1988; ME1SSNER, 1994; ZUCCH1 e RONCA- 

TESTONI, 1997). Simultaneamente, o influxo de cálcio repõe os estoques destes 

compartimentos, do qual se torna disponível para posterior liberação. Este 

processo parece ser favorecido pela existência de urna gradiente de cálcio no 

citosol,, urna vez que o influxo de ions Ca'* ! na célula através de receptores de 

diidropiridinas (canais de cálcio voltagem dependente do tipo L) tem um acesso 

preferencial aos RyR. estabelecendo uma espécie de “acoplamento funcionar 

(SN.AM et al, 1995).

Portanto, O RS deve ser considerado como o principal regulador do Ca"''1 

relacionado a contração no coração de mamíferos, Esta or gane Ia celular é 

convenientemente localizada para servir a este propósito. Sua densa cadeia de 

túbu.los envolve as miofibrilas, c é abudante no espaço diretamente subjacente ao 

sarcolema (NAYI..ER et a.l,, 1970; S.PER.EI.. A.KIS e RUB1O, 1971; FAWCETT e

MUNUTT, 1979), O volume de RS associado com cada mmfíbnla é mais de 15 
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vezes maior no coração de mamíferos do que no de anfíbios (PAGE e

NIEDE'>R(,j.ER.K.E, 1972), Esta estrutura celular consiste essencialmente de dois 

componentes: um componente longitudinal e outro juucmnal (cisterna termina! ou 

cisterna sub-sarcolemal), Ao contrário dos túbulos do RS longitudinal, o RS 

juncional., contém um material granular eletrodenso que consiste de uma proteína 

com grande afinidade de ligação ao cálcio denominada calscquestrina (MAURER. 

et al, 1985). A estrutura do RS juncional é caracterizada pela presença de 

processos de conexào. entre a membrana do retículo sarcoplasmático e a 

superfície interna do sarcolcma ('FRA'NZ.lN.'I^A'RMSr'I4<O'N'G, 1970; FORB.ES e

SPERELAK.ÍS, .1975; SOM.MER, 1.979; EISEMBERG e EISEMBERG, 1982;

FORBES, 1982; SAITO, 1984).

A regulação do Ca2f intracelular relacionado com a contração é conectada 

ã excitação da célula de maneira complexa (B.R.ADY, 1964), A despoiarização da 

membrana provoca a liberação de cálcio, original da cisterna subsarcolemal do 

retículo sarcoplasmático , o que leva a um aumento da [Ca‘’ ]>. A ligação do cálcio 

a troponina C ativa o sistema de filamentos deslizantes e o músculo contrai, O 

relaxamento resulta pnacipalmente da captação ativa de cálcio pelo sistema 

longitudinal do RS, de onde é transportado e estocado nos sítios de liberação no 

retículo sarcoplasmático juncional (R.EITER, 1988).

Durante o pkitõ do potencial de ação, ocorre um influxo de cálcio com a 

segunda corrente (lenta) para dentro (Lj.. tendo como principal carteador os lon 

cálcio. A primeira corrente, é a que gera o potencial de ação e é carreada por ios 

sódio (corrente rápida), A corrente de cálcio (íça) flui através de canais específicos 

com uma atividade relativamente duradoura. Estes canais denominados canais do

tipo I. . em contraste com outros canais observados que apresentam um curso

temporal notavelmente transitório, denominados de canais do tipo T (MILEJS et 

al,, 1985; BEAN, 1985; MITRA e MORA.DJ986), A corrente que fluí pelo cana! 

do tipo T é muito menor e decai muito mais rapidamente que a corrente que flui



pelo canal do tipo L, portanto.., esta correuie contribui pouco para o influxo de 

cálcio durante o platô do potencial de ação. Urna vez que os canais de cálcio do 

tipo T são ativados em potencial rclalivamcutc negativos, pensa-se que estes 

cana.ís tem lima s igniíicância füncional pri..ncipa Imente na despolarização do 

marcapasso e iniciação do potencial de ação em células capazes de atividade 

espontânea (BE AN, 1985; NILIUS et aí, 1985).

A maior parte do Ca.24' que entra na célula é captada pelo reticulo 

sarcoplasmático c estocado nos compartimentos de liberação. Em contrapartida, 

ocorre uma extrusão de Ca?l da célula por meio de um sistema de troca Narí'1 

e parcialmente por uma bomba de Ca"' dependente de ATP presente no sarcolema. 

O sistema de troca Na "-(.".'a2’ tem um papel importante na regulação dos 

movimentos de C;í" através do s arco lema (1...ANGER, 1982). Uma vez que este 

sistema de troca, é eletrogênico, o transporte de cálcio tanto para fora como para 

dentro da célula depende do potencial de membrana e das concentrações 

intracelulares de Na1' e Ca.7'1' (LANGER, 1982; REITER, 1988).

Uma vez que muitos mecanismos regulatórios são capazes de inllucnciar a 

contratilidade cardíaca torna-se evidente que urna série de estruturas celulares 

diferentes podem ser consideradas como sítios de controle e, portanto, como 

prováveis sítios de interação fánnacológica. Estes são principal mente: (a) o 

sarcolema, em função do seu papel na regulação do influxo e extrusão celular de 

Ca2'1' [p.ex., sistema de troca Na^-Ca2'4 dependente do potencial e de sódio, 

corrente de cálcio dependente de voltagem, c Ca2'LATPase (bomba de cálcio)]; (b) 

os compartimentos intracelulares — o reticulo sarcoplasmático ( com mecanismos 

de captação e liberação de cálcio) e a m.itocôndria R tamponadoi'1 de cálcio) .; (c) 

proteínas com grande afinidade e rnoduladoras da atividade do cálcio e (d) os 

miofilamentos, com possíveis mudanças em sua sensibilidade ao cálcio (TADA et 

al,,( 1978; BROWN et aE, 1984; REITER, 1988; MCDONALD, et. aí.., 1994 ; 

POZZAN, et aí, 1994; WICKMAM e CLAPHAM, 1995;).
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As catecolaminas, por exemplo, através da ligação a receptores pr 

adrencrgicos, ativam a proteína Gs c o aumento de AMPc posteriormente ativa a 

quinase associada, esta por sua vez fósfonla e ativa o canal lento de cálcio, A 

fosforilação do cana! aumenta a l(;íl nos canais do tipo I.. mas não nos do tipo T e 

assim aumenta a força de contração (TSIEN et al.„ 1972; RHJTER e SCHOLZ. 

1.977; RERJTER, 1979; DEAN, 1985), O influxo de cálcio através dos canais 

lentos voltagem e tempo dependentes, por outro lado, pode ser inibido por 

compostos orgânicos corno o vcrapamil diltiazcm, nifedipma e bepridil 

(KOHLHARDT et al... 1972; SHIGENOBU, 1974; KOHLHARDT e

í4 ■ EC K ES' 1 '.Li IN, 19 77; V OG E1.., 1979). Por sua vez, est i m u I ação de recep lor 

muscarimco M? provoca uma diminuição na lc;i (GR,ES c MOBEfí, 1976) c a 

abertura de um tipo de canal de potássio no sarcolcrna ambos associados a 

ativação da proteína G-b levando a diminuição da '.força e frequência de contração 

(FISCTIMEIST.ER e H ARTZEI.L, .1986; HESCHELER et al, 1986;

l.OGOTHETISet al, 1988),

E7J ENIXJTÉLíO E MÚSCULO USO VASCULAR

O conjunto das células endoteliais, o sistema endoteiíal, como tem sido

denominado pode ser encarado como urn órgão endóc.rino e metabólico altamente 

ativo e com várias atividades biológicas, Ocupando uma interface estratégica entre 

o sangue e o tecido celular; além da função de barreira seletivamentc permeável o

en dote ,1 i o des em penh a v á r i as fun ço es regu 1 ató ri as, c n tre as q u ai s, in c I u em -se: 

regulação da trornbogênese, regulação do tônus vasomotor, modulação da diurese 

pressóríca, conversão da angiostensina I em angiostensina II metabolização de 

substâncias vasoativas como calecolanúnas, angiostensina, bradicina e

prostraglandinas, e regulação da pressão arterial (F(..,íR.CÍ'ÍGOTT c ZAWAPZKL

1980; HAM.M.ERSEN e HAMM.ERSEN, 1985 ; BUSSE ei al., 1985; GERLACH
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et al, 1985; PONT. et al, 1986; PALMER et al, 1987; FURCHGOIT, 1988; 

MONCADA et al, 1988; YANAG1SAVVA et al, 1988; POHL c BIJSSE., 1989; 

R.EES et al, 1989; VA NE et al, 1990 ; MOMBOUU e VANHOUTTE, 1995; 

LEVIN, 1996; BALAKRISHNAN et al, 1997; HOYER ET Al.... 1997;

KAMATA e HOSOK.AWA, 1997; LEITE et al, 1997; MINAM! et al, 1997; 

MOMBOULI e VANHOUTTE, 1997).

Com relação à regulação do tônus, o endotélio contribui através da 

síntese e liberação de potentes vasodílatadores, como o oxido mirico (ON), que 

mantem um tônus vasodilatador. A supressão deste tônus; por inibição da síntese 

de ON induz hipertensão arterial em animais e no homem (MONCADA et al, 

1991; SNYDER c BR.EDT, 1992). O principal estímulo para liberação de ON c a 

força henwdmâniica na parede dos vasos (Cshear strcss"), .mas sua liberação pode 

ser induzida por drogas como acetilcolina., bradicinina, adenosina difosfato 

(ADR), ionôforos de cálcio, entre outros e inibida por análogos do precursor de 

síntese a 1-argi.nina, corno o Enitro metil éster de arginina (L.-NAMLÍ) 

(MONCADA et al, 1991; MOMBOULI e VANHOUTTE,, 1995; BH.AGAT e 

VALLANCE; 1995). Outros fatores vasodi.lutadores incluem as prostraciclinas 

(PGlj., o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (FHDE) e endocanabinóides 

(WITTL.E e MONCADA, 1983; MOMBOULI e VANHOUTTE, 1997; 

RAND ALT, e KENDA.Í.l, 1998),

A contração do músculo liso vascular, assim corno no músculo cardíaco, é 

regulada pelas |Ca'’'"L e pela sensibilidade dos elementos contráteis ao cálcio 

(R.EMBOLD, 1996; HÍMPEN.S et aí, 1995; KARAKl et al, 1997).

A primeira sequência de eventos na regulação inclui a ligação de 

substancia endógenas,, como neurotransmíssores, hormônios e autacóidcs, aos seus 

receptores específicos. Por sua vez. estas substâncias levam ã ativação de vários 

tipos de proteínas ligadoras de guanosina tnfbsfalo (GTP), as quais estão 

acopladas a diferentes canais iônicos e enzimas, e modulam suas atividades
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et aL. 1994; K.A.R.A.K.1 et al,, 1997), Esta enzimas incluem a 

a qual metaboliza ■íbs.fatidiínositol e e produz L4.>-inosH.o] 

e diaciIgliceroi (DAG), e a ademli ciclase, que metaboliza a 

(A4CD0N.A..I.....D 

fos.folipase C\ 

mifosfalo ÇlP.b)

adenosina 5J 4r i fos íato (A Í’P) em acíe nos ina c i c i i ca 3? -5 ’ -mono íbs fa to (A M Pt;), 

Alguns receptores., corno o receptor do pcptídeo natriurético atrial, são acoplados 

diretamente á guanilil ciclase, que metaboliza guanosína 5’-tribosfato para 

produzir guanosína cíclica 3’-.5Anono.fosfato (GMPt) (BERRIDCIv 1987; 

GILMAN, 1987).

A segunda sequência regulatória inclui mudanças na [Ca?,j. . O influxo de 

cálcio é o principal mecanismo envolvido com o aumento das |Cm‘, Esta 

sequência incluc canais voltagcm-dcpeudenlc. canais não seletivos de caiíons. a 

liberação de cálcio induzida por cálcio e o sistema de troca sódirucálcio. A 

liberação de cálcio do RS também aumenta [Ca2' |(. Uma diminuição nas [Ca^], 

é mediada pelo sequestro de cálcio pelo RS e extrusão através das bombas de 

cálcio da membrana e do sistema de troca sódio-cálcio. Segundos mensageiros 

corno o UU DAG, AMPí; e GMP,- alteram [Ca?"]( por afetarem estes mecanismos 

(BERRIDGE, 1987; WA.LDM.AN e MURA.D, 1987; CHUANG, 1989; NELSON 

et al., 1990; MCDONALD et aL, 1994; KAR.AKl et aL. 1997),

A terceira sequência regulatòria inclui mudanças na atividade da quinase da 

cadeia leve de miosina, Esta enzima é ativada pelo complexo cálciocalmodulina e 

fosforila a cadeia leve da miosina (CLM)., que possue propriedades regulatórias, A 

miosina fosfbrilada interage com a actina para promover contração. A CLM c 

defosbordada pela bosbatase da CLM. .A quantidade de CLM fos burilada é, 

portanto, dependente do balanço entre as atividades da quinase e da tbsíatase da 

CEM, Agonistas e segundos mensageiros, modificam este balanço independente 

das [CíLh|1( Este mecanismo., c conhecido como sensibilidade da íbsfbnlação dc 

MLC às (Ca?,]1 (REMBOLD, 1996), Tanto o AMI\ como o GMPC? via quinase 
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dependente de AMPc. e altas [Ca24j|b via cáleio-calmodulina quina.sc do tipo H. 

diminuem esta sensibilidade, via a fbsíbrilação da qui.nase da cadeia de leve de 

m.iusina c, por isso., induzem relaxamento (VVAÍ..DMA.N e MURAD, 1987; 

HIMP.ENS et al, 1995; REMBOLD, 1996; KARAK..1 et al. .1997), Mecanismos 

propostos para o aumento da sensibilidade das proteínas contrateis incluem., 

inibição da foslátasc da cadeia leve de miosma (p.ex.via proteínas G de 

membrana e c i to p.l asmáticas., como Ras e Rho. ou toxinas como a caíiculína A e o 

ácido okadaico, além do ácido araquidôn.ico), inibição, via 1 bs for ilação, da 

caldesmína (proteína que inibe interação actino-miosina) pela proteína qui.na.se C, 

via quinase ativada por mitôgerux por exemplo (GONG et al., 1992; KHAl.H, e 

MORGAN., 1993; 1'101.1 et al. 1994; ARTECHE et al. 1994; FUJETA et al.

1995; HIM.PES et al. 1995; REM.B0LD, 1996; KIMURA et al. 1996; K.ARAKI 

et al., ,1997). Contrações devidas ao aumento na sensibilidade ao [Ca24], tem sido 

denominado de contrações [Ca2 ‘Jrindependentes por alguns investigadores, po.r 

que estas respostas acontecem sem nenhuma mudança significativa nas [Ca2'], 

(REMBOLD, 1996).

L 7,4 M úsco ío L iso .1 n testio a í

O músculo liso intestinal pode ser classificado funcionalmeute corno um 

músculo liso do tipo básico, que exibe atividade de ondas lentas (cuja geração foi 

recenternente atribuída ás células inters ti ciais de Cajal):t no pique das quais podem 

ocorrer potenciais de ação (KMOT, 1996; R.EMB0I.J7., 1996; HI..HZÍNGA et al., 

1997), Este tipo de músculo apresenta pontencial de membrana instável, 

contrações rítmicas espontâneas e possuem uma i.nervação escassa, no entanto, 

por possuírem muitos pontos de intcrconexão (“gap junctioos1’") de baixa 

resistência elétrica, podem responder a estímulos de forma integrada 

(BURNSdOCK. 1970).
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(...) sistcrna nervoso entérico é um complexo neuroni.il importante na 

regulação da motilidade no trato gastrointestinal que pode funcionar 

in dependeu te mente do sistema nervoso central (GOYAL e HÍRANO, 1996). No 

sistema nervoso ente rico, os neurossomas sào agrupados em pequenos gânglios 

que são conectados por feixes nervosos formando dois plexos principais, 

chamados de plexo mioentérico (Plexo de Auerbach) e plexo submucoso (plexo de 

Meissner). 0 plexo mioentérico localiza-se entre as camadas musculares 

longitudinal e circular c estende-se por todo intestino. Esta estrutura., 

primariamernc provê mervação motora para estas camadas musculares e inervação 

secreto-motora para a mu cos a (GOYAL e H IR ANO; 1.996),

O bloqueio da atividade destes neurônios por tetrototoxina (TTX) ou 

soluções despo larizantes (K/óO.mM) tem sido utilizados em modelos in vitr& para 

estudar a participação deste sistema no efeito fanuacológico de substancias no 

músculo liso intestinal (COELEIO-DE-SOUZA et al... 1997; SOUZA et al., 1997), 

Ademais., bloqueadorcs colinérglcos nicotinicos gang.lioua.res., como o 

tiexarnetônio,. tem sido demonstrado bloquear o potencial pós-sináptico 

cxcitatórios rápidos de neurônios do plexo mioentérico e bloquear a transmissão 

mcotinica ganglionar (EOS fERld fZ c 1....EES, 1964; CV\STAGL.IUOLO et al., 

1994; GOYAL eH.IR.ANCX 1996),

tem

Por outro lado, o oxido nitrico tem sido demonstrado como um 

neuroirausmissor inibitório neste sistema, mediando a motilidade gastrointestinal

tanto em processos fisiológicos como patológicos (CAI..ÍGNANO et al... 1992;

STARK et al„ 1992; STARK. et aL 1993; K.EEF et af, 1993'), Além disso., a 

indução da enzima óxido nitrico sintase (ONs) tem sido demonstrada como 

responsável pelo efeito laxante de muitas substancias. Eleito este devido ao 

relaxamento da musculatura intestinal induzido pelo ON (A4ASCOI..O et al., 1993;



In.ic.ialmente, pensava-se que os mediadores químicos neste sistema nervoso 

en t ér i co, res un i i am ~ s e a a ce t i 1 c o .1 i n a, a d ren al i. n a e a s ero t o n i n a. N o en t an lo, 

atualmente há uma lista de mais de vinte substancias tem sido identificadas como 

n e u r o tr ansm i ssores n o s i s tem a n c rvos o e n té ri co, e mu i tos n e urô n i os conte m vár i os 

destes neurotransmissores. Conmdo.. apenas funções de alguns, como acetilcoliria, 

noradretialina, substância P? polípepídeo intestinal vasoativo e óxido uítrico 

(GOYAL e .HIRA.NO; 1996). Os receptores colmérgicos, por exemplo, estão 

presentes nos plenos mioentérico e nas camadas longitudinal e circular da 

musculatura lisa (MORR1SSET et aL 1981; RUCKL.EY e BURNSTOCK, 1986). 

A liberação de acetílcolina pode ser induzida por distensão do intestino e 

consequente ativação de mecai.wreceptores. Este reflexo local causa excitação de 

interneurônios coiinérgicos e, assim, modula a direção e magnitude da atividade 

perístáltica (EGLEN et al., 1994; JOHNSON et al., 1996), A contração induzida 

por estimulação do receptor muscannico no intestino depende de vários 

mecanismos. Entre estes incluem-se: o influxo de cations por canais não seletivos, 

com consequente despolarização e aumento na frequência dos potenciais de ação; 

influxo de cálcio através de canais voltagem e receptor dependente e liberação de 

cálcio de pools intracelulares, via ínosilol trifosfato (IP3) (BOLEGN e 

KITAMURA, 1983; CHUANG, 1989; BER.RIDGE, 1993; EGLEN et al, 1994 

ELORRIAGA et af, 1996).

O relaxamento induzido por catccolaminas, por outro lado, também pode 

ser causado por diferentes mecanismos. A estimulação de receptores alfa causa 

h i perp o.l ar i z a ção d a t n cm br an a, po r a um e mo d a co n du tân c i a ao potas s i 0 e i 11 i b i ç ão 

da atividade elétrica espontânea. A estimulação de receptores beta por 

i sopro terc no I, por sua vez, causa relaxamento por supressão das ondas em espiga 

f Npike potentialíG) acompanhada por uma pequena despolarização e aumento do 

cíluxo de cálcio. Além do mais, a estimulação tanto dos receptores [L e [1? 

provoca a ativação da adenilíl ciclase que., por sua vez., ativa., via AMPc, a quinase 
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dependente de AM'Pc. Esta quinase provoca a mibição da quinase da cadeia .leve 

de miosiua., a qual se torna menos sensível ao complexo cálcio-calmodulina. e 

consequentemente induz um relaxamento muscular (BiXBRIMG c TOMITA.

1987),

No músculo liso intestinal existem a)tida vários canais de membrana

importantes para a manutenção do potencial traris membrana e para o acoplamento 

excitaçãomontração, Destes, o principal envolvido com aumento das [Ca"'])., è o 

canal de cálcio voltagenvdependente do tipo I.. Este canal é ativado por 

despolarizacáo (p.ex... pelo potencial de ação ou por soluções alto potássio) e 

inibido por bloqueadores de canais de cálcio (pxx.,, nifedipina).

O acoplamento excitação-con tração no músculo liso intestinal é similar ao 

discutido acima para o músculo liso vascular e as modificações importantes 

induzidas por drogas serão discutidas a pôsteriori, se necessário.



2. objetivos

leste estudo tem como objetivo geral traçar um perfil íarmacológico do 

tcrpincn-4-ol (TERP) no sistema cardiovascular, musculatura lisa intestinal c 

uteriiia, alem do músculo esquelético.

(,'aractcrizar os efeitos hipotensores do TERP e comparar este efeito em 

ratos normotensos e ratos geneticamente hipertensos,., utilizando-se modelos 

experimentais in vivo e in vitren

Estudar seus efeitos in viiro na força de contração do coração isolado de 

coelho e sapo e na frequência das contrações espontâneas do átrio isolado.

Estudar, in vitren a reatividade vascular a este composto, utilizando-se de 

anéis de aorta pré-contraidos e o leito vascular mesentérico de ratos normotensos e 

hipertensos per fundido á pressão constante.

Estudar e caracterizar farmacologicamente os efeitos do 'TERP 

musculatura lisa intestinal utilizando modelo in vilro , de duodeno de coelho.

na

Estudar seus efeitos em contrações induzidas na musculatura uterina 

ratas e no músculo esquelético de sapos in vítro.

40



3 l.J l.J

Os ratos (Rattux norvegicus} da cepa WistarU<yoto normotensos e

espontaneamente hipertensos (SI IR) e Uooded, assim corno, os canwndongos 

Wus muscu/us) e cobaios (Cavía porcdhix) utilizados neste trabalho foram 

obtidos no Biotério da Unidade de Pesquisas Clínicas da Universidade federai do 

Ceará (U'FC), onde são mantidos com ração padrão e água ad libitum.. Por outro 

lado., os coelhos (CbycR)lagus ciiniculiLs) albinos da raça Califórnia, foram obtidos 

da cuniealtura do setor de zootecnia da faculdade de Agronomia dessa 

Universidade. Os sapos (By/b pamcne^iis) foram mantidos no Biotério do 

Departamento de Fisiologia e farmacologia da UFC, após aquisição com um 

negociante local.

3.2 soluções NirrRrnvAS

As soluções eletrolíticas utilizadas tinham composição tal, que permitiam o 

estudo de tecidos e órgãos isolados, posUmorlem,, livres de controles cxrnusecos. 

de forma a rnantê-los funcionais e estáveis por períodos de até mais de 24 horas 

(HODOGLUGÍL et aL, .1997),

O meio utilizado nos experimentos de coração de coelho isolado, átrio de 

cobaio e anéis de aorta torácica de coelho foi modificado de KrebsAIenseleig cuja 

composição ern rnM é a que segue: NaCl 114,5; K.CI 5(0; CaCB 2,8, MgSO4 0,7. 

NaHCCb 25,0 e glicose 7,2. A solução de Krcbs41cnsele.it despolarizante 

ÇfUóOmM) foi obtida pela substituição do cloreto dc sódio pelo cloreto de potássio 

em bases equ imolares.



,A solução padrão utilizada .nos experimentos de duodeno de coelho e leito 

vascular mesentérico foi a solução de Tyrode, cuja composição em (rnM) é a 

seguinte: NaCI 137,0; KCl 3,0; CaCh U; NaHPCUU; MgCb 0,7; NallCO-; 12,0 

e glicose 5,5. A solução despolariz.aute zero cálcio foi preparada sem adição do 

cloreto de cálcio á solução nutridora. .A solução zero cálcio, foi obtida apôs a 

adição do quelante iuespecifico, ácido etiie.nodia.mmotetraacético (E.DTA; 

0, ImMj., a uma solução que não havia sido acrescentada de cloreto de cálcio, A 

s o I u ç ão des po.l ar iz.au te ( K' 60 c 90 m M) norm oc á I c i c a fo i o b t i d a p e I a s u bs ti tu i ção 

isotônica do cloreto de sódio por cloreto de potássio.

Os úteros de ratas foram mo1ilados em soIução de Jalon (mM): NaC 1 154,,7;

KCl 5/1; MgCb 1.0: CaCI2 0,5; NaHCO-( 6,0 e glicose 2.8.

A solução de Ringer utilizada nos experimentos com coração isolado e reto 

abdominal dc sapo tem a seguinte composição cm mM: NaCI 111,3; KCl 4,0; 

CaCO .2,0; NaHCO^ 4,3 e glicose 11,1.

Todas as soluções tiveram pll ajustado para 7,4 e foram oxigenadas com 

carbogênio (95%(”);? e 5%COQ ou simplesmente por borbu 11.lamento de ar, por 

meio de uma bomba de aquário, em seu interior, Todos os saís utilizados neste 

trabalho são de padrão analítico obtidos das empresas Reagen e Grupo Química 

(Rio de Janeiro., RJ, Brasil) e estocados em temperatura ambiente.
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3.3 DROGAS

As drogas utilizadas (aceúlcoHna (Ach). carbacol (Cch), atropina (AT‘R), 

isoproterenol (ISO), noradrenalína (MOR), femlefrina (Feu), féntolamina (FEN), 

propranoíol (PR.O), hexamelômo (HEX), nifedipina , azul de metileno (AVI), 1 

NG-tirgini.nametiléster (LALAME), indometacina (INÍ.)) :1 ocitocina (OCI) foram 

obtidas da Sigma Company (St. Louis, Missourt. USA) ou Merck (New Jersey,

MY, USA"), diluídas, com exceção da nifedipina e indometacina, em solução 

fisiológica (NaCI (\9%)., estocadas em refrigerador a uma temperatura de -20uC e 

somente descongeladas para execução dos experimentos. A niíédipina foi diluída

em etanol e mantida protegida da luz, enquanto que a indomeiaciria íbi diluída em 

bicarbonato 5%, O terpinen-4-ol (KM-----154,2.5; d:;:4.),933; r:::96% V/V) utilizado

diluído em Tween 80 (3% em salina") para obter soluções estoque de 50mg/m.l, as

quaís fora diluídas para uso apenas imediatamente antes da realização dos

experimentos.

3.4 DETERMINAÇÃO DA DOSE LETAL MÉDIA (DL50)

A determinação da dose letal média foi realizada utilizando-se o método dos 

probitos (MIELER. E TAINTER, 1944). O TER.P foi administrado petas vias 

intraperitoneal e oral, através de cambas de gavagern, nas doses de 10., 50, 100, 

,2 (.)0, 5 00 e 1000 mg/K g, (m • .10/gru po), Os an i ma i s foram observados por l hora 

para verificação de efeitos gerais e após 24 horas o número de mortos foram 

registrados. As mortes foram expressas como porcentagem do número total de 

animais tratados e a DL^ determinada por interpelação linear semilogarítmica.
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15 PRESSÃO ARTERIAL MiÈDIA

Ratos Wistar de ambos os sexos, com peso entre 200 e 250g:, anestesiados 

com pentobarbital sódico (50mg/Kg; I.P) tiveram a artéria carótida e veia jugular 

canuladas com tubos de po.lietile.no para .registro direto da pressão arterial e 

injeção de substancias, respectivamente. O registro da pressào intracarotidana foi 

realizado por intermédio de um tran.sdui.or de pressão Gould Slatham P23 (Gould 

Co. I.nc., Oxnard, CA, USA). A frequência cardíaca foi registrada 

co n co mi um te mente através de um cardiotacômetro (Marco Biosystem. Houstom 

T.X, USA), sensível ao pulso arterial. Todas as medidas foram coiitinuamerite 

registradas em um poli grafo de quatro canais (Marco Biosystems) por meio de urna 

pena inscritora à tinta.

.As s ubstância u ti.1 izadas nos experimentos foram inj etadas 1 en lamente pd a 

veia jugular na forma de bolus de volume constante (OUinl) com intervalo 

mínimo entre as injeções de 15 minutos. As variações na frequência cardíaca 

(bpm) e pressão arterial média (ARAM) expressa em mm.Hg e calculada segundo a 

fórmula : RAM- PD T RS-PD/3 foram utilizadas para expressão dos dados.

Após um período controle inicia! de 20 minutos com registro contínuo da 

pressão o te.rpí.nei'b4"01 foi. administrado nas doses de 1, 10, 1.00 e 1 OOOpg/Kg em 

animais espontaneamente hipertensos (SHR) e nas doses de 1, 10 e I00mg/Kg em 

animais rio rrn o tensos.

em animaispO efeito do terpi.neii-4-o! nas doses de 1 c lümg/Kg 

riormotensos foram investigadas antes e após o pré-tratamenlo dos animais com 

atropina (hng/Kg; IV) e hexametônio (30mg/K.g:, IV).



3.6 CORAÇÃO ISOLADO DE COELHO E SAPO

Coelhos da raça Califórnia de ambos os sexos, coro peso entre L,5-2,0 Kg 

foram anestesiados com uretana (l.,2g/Kg; IP) e pentobarbital sódico (50mg/Kg; 

Í'M), fixados, em decúbito dorsal, em pranchas de cortiça e ventilados 

arti.fi ciai mente através de uma cânula endotraqueal. Após exlernostornia e 

cuidadosa dissecção dos vasos da base, o coração foi excisado, canulado através 

da artéria aorta e per fundido imediatamente com solução nulridora de Krebs- 

í [ensele.it (pí-í 7,4) acrada com carbogênio e mantida a 37° C. A atividade 

mecânica cardíaca foi registrada por intermédio de um transdutor (míógrafò) de 

torça de registro poligrà.fico, Após um período de equilíbrio, o "ff.RP (I, 10, 50, 

100 e 200pg/ml) diluído em Krebs-Henseleit foi adicionado ao perfusato por 

injeção em bo/us de lOrnl. Em outro grupo experimental a resposta ao 

isoproterenol (I OOpg/ml) foi estudada na ausência e presença do r'l‘ERP (100 e 

200pg/mí). Outro conjunto de experimentos consistia na injeção de concentrações 

crescentes de cálcio a i (.)’:'M) na vigência da resposta do TERP (200p.g/mf). 

Os dados foram expressos como variação na força de contração (g de tensão) após 

exposição às substâncias ou soluções,

O coração de sapo (BkJò paracfiemis')., após isolado, íôi perfundido cm 

sistema aberto com solução de Ringer (pH 7,4) e a atividade mecânica espontânea 

registrada cm quimógrafo através de um alavanca de inscrição tangencial, de 

acordo com a metodologia descrita por BÜLBRfNG (1930). Durante o período 

controle, o fluxo do Ringer foi ajustado para 7-9ml/mín e a pressão de per fusão foi 

controlada de modo a não se permitir oscilações maiores que 10% na mesma. As 

substâncias foram injetadas na forma de bôlus de 5ml diluídas em Ringer. A 

variação percentual entre a amplitude imediatamente anterior à adição das 

substâncias e o pico da amplitude após a adição das substâncias foi utilizado como 

forma de expressão dos dados,



O tecido foi obtido de cobaios albinos de ambos os sexos, com peso entre 

300 e 400g. Após o sacrifício dos mesrnos, por deslocamento cervical, os átrios 

foram excisados, montados vertí calmente cm banhos com capacidade de 5ml e 

super fundi dos corn K. rebs-I4.cn se le.it (píl 7.4) mantido a 37ÜC e acrado com 

carbogênio. As peças foram conectadas, sob tensão inicial de 2g, a um transdutor 

de força ("Marco Biosystcms) de registro isomênico em pol.ígrafo. As peças foram 

mantidas em equilíbrio por uma hora, corn lavagens a cada .15 minutos, antes da 

execução dos experimentos. O efeito do TERP adicionado de forma cumulativa 

(VAM ROSSU.M c VAM DE RS, 1963) na atividade mecânica espontânea do átrio 

foi expresso como variações na frequência de contrações por minuto.

A reatividade vascular ao TERP foi avaliada iniciai mente em segmentos de 

aorta tóracica nos quais o endotélio foi preservado. A integridade funcional do 

endotólio foi testada por adição de urna dose única de acetilcolina (A.chrt(T5M) 

aplicada no platô da resposta contrátil tônica da fenilefrina (Ipg/nd) 

(FUR.CI4GO4..f e ZAWADSKf 1980).

Coelhos da raça Califórnia, de ambos os sexos, com peso entre 1,5 e 2,0 

Kg., foram sacrificados por deslocamento cervical e secção dos vasos cerviçais. 

Após abertura do tórax a aorta foi removida e cuidadosamente limpa de seu tecido 

conectivo cm placa de Petri contendo solução nutritiva de Krebs-Henseleii. Em 

seguida, anéis de ± 5 mm foram n auferidos para cubas de 5 ml contendo solução 

rmtridora de K.rebs-1 lensdcit (pfl 7,4), mantida a 37°C c acrada constantemente



no máximo 24 horas. ()s aiiéis mori^tad°S’ 'oríun conectados a um transdutor de 

força e suspensos sob tensão inici^ de ~®' ( urvas c°ncentração-eleito para o 

terpinen-4-ol foram constniid.ls Platô do comPonente tônico da resposta 

contrátil à fenilefrina (lug/ml) e solução de Krebs-Henseleit contendo alta 

concentração de potássio (60mM) El” °Utr° Conjunto de exPerime,ltos curvas 

dose-resposta ao TERP fOram co0^truídaS em PreParaÇões pre-contraídas com 

fenilefrina (Ipg/ml) na ausência e j7fef,enÇd de indometacina (lOpM) , L-NAME 

(lmM), azul de metileno (50gM) e 4^°^° de bário todos adicionados ao

banho pelo menos quinze minutos 03 COnstruçâo da segunda curva. Outro

protocolo utilizado consistia na obt^9”0 CUrV3S dose-resPosta à noradrenalina 

na ausência e presença de (|oses cres^enteS <ÍC '0()' 200 e 400pg/ml).

xfÉRKO
3.9 LEITO VASCLLAR mESF^

Ratos Wistar-Kyoto, normo^^ ° esPontaneanien,e hipertensos (SI IR), 

foram sacrificados por deslocameP^ CCrV,CaI e secção dos vasos cervicais. A 

seguir a cavidade abdomina| foi exp1’" & V’sceras hitestinais deslocadas, para o 

lado direito do animal, enquanto a ^ena mesentérica foi localizada e canulada, 

com tubo de polietileno (pF;40) na blfijrcaVão com a aorta abdominal. O leito 

vascular mesentérico foi iso|ad0, aP°S a ligação de um ramo fmal nas 

proximidades da porção c0]ônica fl1*1 C Separaçao do mesm0 da P:ircdc intestinal, 

após dissecação cuidadosa, o leito e"t3°’ imcdialamente, perfundido a pressão 

constante, em sistema abert0 CÜH’ S°'UÇão de T?rode <PH 7>4)> aerada Por 

borbulhamente continuo eni seu ii/^ ° niantida a 37° C. Após um período de 

equilíbrio de uma hora COm medid^ H”*0 (ml/min) a '"tervalos regulares, foi 

estabelecido o fluxo nonpa| (cont/’ 03 Preparaçao e considerado como 100%. 

A seguir o leito foi perfundido S°1UÇã° vasoconstritora (Fenilefrina

Ipg/ml ou solução despo|arizanleli,60niM) C apÓS Um periodo de 10 minulos 0
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'0.

n o v o fl u.x o fo i d e te rm í n ado por tom ad as d e pe.l o m e n os sei s rn e d i d as con s e c u t. i v as 

com variação mínírna de 5%. A seguir o TERP ou seu respectivo veículo 

(TWE.EN80 3%) fò.i adicionado em concentrações crescentes na solução 

vasoconstritora. Em outro grupo experimental esta curva foi repetida na ausência c 

presença de L-NAME (ím.M) em leitos pré-contraí d os com K'1" 60mM, Os dados 

foram expressos como porcentagem do fluxo controle.

Coelhos cia raça Califórnia, de arribos os sexos., com peso entre 1,5-"2,0 Kg, 

foram sacrificados por deslocamento cervical e sangria por secçíSo dos vasos 

cervícaf Segmentos de duodcno (3-dem) forma montados em carnâras para 

músculo liso de registro isotômco em solução de Tyrode, mantida a 37OC e 

constantemente aerada, Os tecidos forma mantidos sob tensão de Ig e o registro 

dos experimentos obtidos por intermédio de uma alavanca de inscrição frontal em 

papel esfúmaçado de quimógrafa O eleito do TERP na atividade mecânica 

espontânea do duodcno foi estudada através da construção de curvas 

co:ncent:raçãO’-efeito por adição da substância em doses cumulativas no tônus 

basal da preparação, A resposta ao TERP foi, também, estudada na ausência e 

prese.nça de b 1 oqueadores adrenérgi cos (p r op rano'.l oI -1 p M e/ou fen to 1 amina 

1O.ug/ml).. de u.rn bloqueador colinérgico mcotínico ganglionar (hexametômo 

ImM) e de um bloqueador inespecifico das enzimas oxido nitrico s.inlases (L- 

NA.M.E ImM), Estes bloqucadores foram adicionados ao banho pelo menos 

quinze minutos ant.es da construção da segunda curva dose-resposta ao TERP,

A interferência do TERP nos componentes fâsico e tônico da resposta 

conttátd induzida por K'1' óOmM foi estudada pela adição do TERP, 5 minutos, 

antes da indução das contrações fásicas ou cumulatívamentee no platô do 



componente tônico desta contração. Os dados nestes casos foram expressos corno 

porcentagem da amplitude máxima do componente da contração estudado

Estudamos, também, o efeito do TERP no componente da contração 

induzida por carbacol que independe do cálcio extracelular. A resposta contrátil, 

promovida pela adição de carbacol ! (’)’4M) ao banho, resistente ã retirada do

cálcio da solução nutri dora e adição concomitante de E.DTA (O/lmM) foram 

estudadas na ausência c presença do TERP (30pg/ml),

Em adição, estudamos o efeito do 'TERP (30pg/rnl) no componente da 

contração induzida pelo carbacol (.fO'L,M) que não foi bloqueado pela nifedipina 

(0,1 mM). .Esta concentração de nifedipina foi suficiente para bloquear a contratura 

potássica (5()m,M).

O efeito do TERP (30 e 1 OOpg/m.l) na curva concentração-eféito do Ca"\ 

em tecidos mantidos em solução dcspolarizantc (K!óOmM) e na qual não foi 

adicionado cloreto de cálcio durante o preparo, foi estudado. O TERP foi 

adicionado 5 minutos antes da construção da segunda curva dosc-resposta ao Ca7'’ 

(]0’“ a IO"2M).

3.11 ÚTERO M', RATA

Ratas Wistar nulíparas, corn peso médio entre 20(P25()g, , foram 

estrogenizadas no dia anterior aos experimentos (dietiletllbestrol; Img/Kg; IP) e a 

resposta uterina à ocitocina (, 1 ()’4 UI) foi estudada na ausência e presença do 

TERP (25, 50 e 100 pg/rnl), As peças foram montadas segundo a metodologia de 

HOLTON (1948). A amplitude máxima destas contrações, cm milímetros (mm), 

foram utilizadas para expressão dos dados,
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3,12 RETO ABDOMINAL DE SAPO

O músculo reto abdominal de sapo (Bti/ò panicnemis\ sacrificados por 

destruição do sistema nervoso central,, foi montado verticalmente em câmaras 

musculares com capacidade de 15 ml, mantidos em solução de Riuger a 

temperatura ambiente e aerados corii.inuame.me (JALONi, 1947), As alterações de 

tensão registrada em sistema quirnográfico por intermédio de alavancas ísolônícas 

de inscrição frontal, O efeito do TF.RP (10, 30, 100, 300 e lOOOpg/ml) nas 

contrações induzidas por acetilcolina foi estudado, O pique da contração fásica 

imcdialamcnie anterior à adição do TFRP era utilizado como referência (100%) 

para comparação com a contração produzida na presença do mesmo.

3,13 ANÁLISE ESTASTLSTICA

Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média, de pelo menos seis 

experimentos. Foram considerados diferentes os resultados que apresentaram a 

probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% (p<0:(05), As médias 

foram comparadas utilizando-se o teste t de Student para dados pareados e não- 

pareados. Os cálculos foram realizados utilizando-se o programa de computador 

SIGMA STAT. As concentrações responsáveis pela produção de 50% do efeito 

in ibitório máx.i mo (C150) foram cal c u 1 adas por interpo 1 ação Iogantimi ca.
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4, Ü EFEITO DO TERP NA PRESSÃO ARTERÍAL

NORMOTENSOS E ESPOWANEAMENTE HIPERTENSOS (SÍ.IR)

DE RATOS

A injeção ventilar do TERP na forma de bo/us em ratos anestesiados 

provocou uma hipotensão dose-dcpcndeme de curta duração (<l minuto) e 

acompanhada de bradicardia. Quando o TERP foi utilizado nas doses de 1 pg/Kg , 

lOpg/Kg e 1 OOpg/Kg, a .PAM variou de valores controle de 173 ± 12,5; 170,4 ± 

8,7 e 170,3 •:>•• 10,2 mmllg para 105,6 ± l E7; 72,5 ± .10 e 59.5 ± 9,1 mmElg (m::6; 

p<0,(')5), respectivamente (fig. 3a). Por outro lado, quando utilizado na dose de 

Img/Kg, nestes animais, induziu um choque que via de regra levava os animais a 

óbito. A frequência cardíaca destes animais variou de valores controles de 32.5,8 ± 

18,6; 303,9 ± 16,4 e 214,6 ± .12,9 para 290,3 ± 17,2; 211,6 ± 14,7 (n-6; p<0,05) e 

177,5 ± 18,4 (fig, 3a);( nas doses acima relacionadas. Os valores controle .referem- 

se aos valores da frequência cardíaca i nuxliaia.me.nl. e antes da injeção do 

composto. Um experimento representativo deste efeito é mostrado na figura 3b.

Em animais nonnotensos o TERP só provocou efeitos significativos 

(p<0t05) a partir da dose de Irng/Kg. A variação percentual da PAM após injeção 

de "TERP (I c lOmg/Kg) foi de 34,2 ± 5,2 c 59,1 ± 6,6, quando comparado com 

valores da PAM imedialamcnte anteriores à injeção do TERP. Os eleitos das 

doses de l e lOmg/Kg foram estudados na ausência e presença de atropina 

(.lmg/Kg') e hexametônio (30rng/I<g) e verificou-se que o pré-tratamento com esta 

substâncias não afetou significa ti va mente o efeito hipotensor (Hg, 4 a e b ; 5 a e b 

e Tabela 4"),



(a) .Efeito elo TERP (l., 10 e lOOpg/Kg) na pressão arterial média (PAM) de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR). Os dados são representados como media ± 

erro padrão da média (rr6). O painel (b) mostra um traçado registrado em 

polígrafb de um experimento representativo do efeito do TERP na PA.M e 

frequência cardíaca (FC) de animais SHR. 'hp<(),05„ teste i de Sfudent pareado. 

bpm-d)at.i.mentos por minuto; V-veicuk). As setas indicam o local do registro que 

marca o ponto de aplicação do TERP e as dose do mesmo em pg/Kg,
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EÍG,4 Efeito do hexinmetônh) na resposha Siapotensoni do TERP
O painel (a) mostra um traçado registrado em polígrafo representativo do 

efeito do hexarnctônio (HEX; 30mg/.Kg) na resposta hipotcnsora do TERP 
(Img/Kg) em animais normotensos. As setas indicam o momento da injeção das 
substâncias e as respectivas concentrações. Em (b) é mostrado o efeito do 
hexarnctônio (30mg/Kg) no efeito hipolcnsor do TERP (1 e !(,) mg/Kg) em 
an.í.mais normotensos. Os dados são mostrados corno média ± erro padrão (imô). O 
hexametônio não afetou s ign í fica11vamente (p>0,05) 
induzida pelo TERP.

a resposta hipotensora



5



[■'T

O painel (a) mostra um traçado de poligraíb representando o efeito do 
atropina (ATR; lrng/Kg') na resposta hipotensom do TERP (li) mg/Kg), A 
acetílcolina (Ach; 5pg/Kg) foi utilizada como controle positivo do bloqueio 
atropinico. As setas indicam o momento da .injeção das substâncias e as doses 
.respectivas. Em (b) é mostrado o efeito da atropina (.1 mg/Kg) na hípoiensíío 
induzida pela injeção de TERP I e 10 mg/K.g em ratos nor.motensos.Os dados são 
expressos como média ± erro padrao A atropina nau afetou
sigmTicativamcrite (p>0J’)5) a hipotensao induzida pelo TERP.

s

erro J
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Twbdía 4, Efeito do ‘TERP ma

Ky o to o o r ms o t e m sos

Dose ou v(iíu«nc n A PAM (wmílg)

Veiculo (salina tween 3%) 0,2 rol 13 > 7.5 ± 0.7

TERP 1 rng/Kg 7 -37,3 ± 6.4

TERP 10 mg/Kg 7 -62.3 ± 8,2

acetilcolinn 5 ug/Kg '7 ■35,6 ± 4,7

acütilcolina atropina 5pg/Kg e Img/Kg 7 -6.4 ±3,7*

TER.P r atropina 1 ing/Kg e 1 rng/kg 7 -32,5 ±4.,5

TERP r atropma lOmg/Kg e lmg/Kg 7 -57,5 ..!• 3,2

'TERP Img/Kg 6 -41,3 ±2,4

TERP 1 Orng/Kg 6 -73.2 ±5J

Hexametônio SOrng/Kg 6 -38,2 ± 6.8

TERP -r hcxamçtônio Jrng/Kg e 30tng/Kg 6 -37,3 ± 4.2

I' E R.P ■ r he x a m e t ô rí i o 1 Omg/Kg e ■10mg/Kg 6 -67,4 ±3,6

*p<()v()5.-, teste t de St.ude.nt pareado.

4.2 CORAÇÃO SSO.LADO DE COELHO E SAPO E Á'1 RíO DE COtôA.SO

Para estudar os efeitos do TERP na força de contração cardíaca, in viiro.. 

foram utilizadas preparações de coração isolado perfundido em sistema aberto. 

Quando injetado, diluído em lOml de solução de Krebsddeusele.it. no sistema de 

pedíisào nas doses de 50,100 c 200 p^/rnf o TERP induziu uma diminuição da 

atividade mecânica espontânea do coração. A Ibrça de contração cardíaca variou 

de valores controle de 4,209 ± 0,54; 3,67 ± 0,6 e 5,854 •..!: 0,7 gramas de tensão
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para 1,958 ± 0,2; 1/166 ± 0,06 e 0,084 ± 0,01 (n^6; p<(),()5), respectivamente. O 

efeito depressor da .maior concentração utilizada de TERP (2()0pg/m.l) foi 

■revertido pela adição de CaCfi (10"4 to í ()“' M) (fíg, 6n e b) na soluç-ào de perfusão 

mas mio pela adição de isoprenalina (iOpg/ml) (fig, 7a e b),

Quando se estudou o efeito do óleo em coração de sapo (Bu/ò paracnemís) 

verificou-se que o mesmo tinha as mesmas propriedades, no entanto, as doses 

necessárias para redução da força de contração eram cerca de 10 vezes maiores 

nos tecidos obtidos destes animais. Nas doses de 0,3, le 3 rng/rnt o TERP reduziu 

a força de contração cardíaca em. 9,6 ± 1,2; 62,, 1 ± 8,1 e 100% quando comparado 

com a força de contração í medi atamente anterior à injeção de TERP no sistema. A 

Cl5o calculada para este c íeito foi de 759,3 ± 23,5pg/ml (fig. 6c').

Para estudarmos o efeito do TERP na frequência de contração cardíaca, 

utilizamos o átrio isolado de cobaio como modelo experimental, A frequência de 

contração espontânea do átrio isolado de cobaio assim como a amplitude das 

mesmas foram diminuídas de forma dose-dependente. Nas doses de 10, 40, 60, 

80, 200 pg/ml, o TERP provocou uma diminuição na frequência, que variou de 

um controle de 198,8 ± 14,2 contrações por minuto para 175,5 ±1.2,2; 140,3 ± 

13,0 ; 85,5 ± 18,3 ; 8 ± 1,6 c 0 (n-6; p<0,()5), respectívarnente. A Cl50 para este 

efeito foi de 53,2 ± 7,7 pg/ml. Todos estes efeitos foram prontamente revertidos 

após a remoção do TERP do banho. Estes dados são .representados na figura 8a e 

b.
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Fig, ík Efeito do TERP o força de contração do coraçíío isolado de codho e 

sapo (Bufa paraaierms).

O painel (a) mostra o efeito do TERP (50, 100 e 200 pg/ml.) sobre a torça., 

expressa em gramas de tensão,, de contração do coração isolado de coelho. Os 

dados são expressos como média ± erro padrão da média (n;-'5). ^p<0,05 (teste t 

de Smdcat pareado), comparado com a força de contração imediatamente anterior 

à injeção do TERP no sistema de perfosào. A concentração de UaCE utilizada 

para reversão do efeito foi de ll)”2M, Um registro de poligraíb de um experimento 

representativo do efeito do TERP no coração de coelho é mostrado em (b). As 

setas indicam o momento da adição e a concentração de TERP injetada no sistema 

de perfosào. Os círculos cheios mostram o momento da adição e a concentração de 

CaCl? injetada no sistema no sentido de .reverter o efeito da última dose de TERP. 

Calíbração vert.ical™5gramas e calíbração horizontal-^minutos. Em (c) é mostrado 

um traçado quimográüco representativo do efeito do TERP no coração de sapo 

(Bufa paracnemis). As setas mostram o momento da adição c a concentração. 

Calíbração vertical1- 2 centímetros e calíbração horizontal 1 minuto.
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FIG.7 Efeito do TERP na atividade inotrópica positiva do isoproterenol em 

coração isolado de coelho

O painel (a) mostra o efeito do TERP na atividade inotrópica positiva do 
isoproterenol (ISO; 1 Opg/ml) em coração isolado de coelho perfundido em sistema 
aberto. Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média; n=4. 
*p<0,05, teste t de Student para dados pareados. O painel (b) é um traçado 
registrado em polígrafo reoresentativo deste efeito. As setas indicam o momento 
de adição e a concentração das substâncias. As drogas foram injetadas em bôlus 
de 10 ml diluídas em Krebs-Henseleit.
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Fig.8 Efeito do TERP na frequência de contração espontânea do átrio 

isolado de cobaio.

O painel (a) mostra o efeito do TERP na frequência das contrações 

espontâneas do átrio de cobaio. Os dados estão expressos como média ± erro 

padrão da média (n=6). Em (b) é mostrado um traçado registrado em polí grafo 

representando o efeito do TERP no átrio isolado de cobaio. As setas marcam o 

momento da adição do óleo e a concentração no banho. A preparação ficava 

exposta a cada concentração por um período mínimo de 3 minutos, ao final dos 

quais era realizado o registro pelo período de 1 minuto. Em alguns casos a 

concentração vigente está indicada, mas não o ponto de adição. Após 

aproximadamente 15 minutos de lavagem (L) a frequência das contrações retomou 

aos valores do controle inicial. Calibração horizontal^ 3 segundos e calibração 

vertí cal= 1 grama.
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4.3 EFEITO DO TERP EM ANÉIS DE AORTA DE COELHO

Para verificar a reatividade vascular ao TERP estudou-se seus efeitos no 

tônus de anéis de aorta, pré-contraídos, e no fluxo do leito vascular mesentérico, 

perfundido à pressão hidrostática constante. O TERP induziu um relaxamento 

dose-dependente quando aplicado, nas concentrações de 1 a 600 pg/ml, na fase 

tônica da resposta contrátil induzida por fenilefrina (lpg/ml). A CI50 para este 

efeito foi de 87,43±11,3 pg/ml, obtendo-se uma resposta inibitória máxima de 

80,l±5,9% da contração induzida pela fenilefrina (fig. 9a). A resposta relaxante 

do TERP não foi alterada quando 0 mesmo foi aplicado no platô da contração 

evocada por uma solução despolarizante (K+60mM). A amplitude máxima deste 

efeito atingiu 88,5 ± 3,4 % da contração induzida por K+60mM e obteve-se uma 

CI50 de 74,1 ± 8,7p.g/ml (fig. 10b e c). Vale salientar que, a resposta máxima não 

foi signifícativamente (p>0,05) afetada pelo pré-tratamento dos tecidos com L- 

NAME (lmM -concentração que praticamente aboliu resposta a acetilcolina), 

indometacina (lOpM), azul de metileno (50pM) ou cloreto de bário (10‘4M) (fig. 

9b, c,d e 11 a e b). Por outro lado, as respostas relaxantes obtidas nas menores 

concentrações (l-100pg/ml) foram completamente bloqueadas por L-NAME 

/lmM) (fig. 9b). As curvas dose resposta à noradrenalina foram bloqueadas pelo 

TERP (100, 200 e 400 pg/ml) em 10,9 ± 0,4%, 23,3 ± 1,0% e 97,5 ± 3,4% sem no 

entanto haver desvio das curvas no eixo das concentrações (fig. 10 a e d).

4.4 EFEITO DO TERP NO LEITO VASCULAR MESENTÉRICO DE RATOS

O fluxo (ml/min) do leito vascular mesentérico perfundido à pressão 

constante por uma solução despolarizante (K+60mM) foi aumentada pelo TERP de 

forma dose-dependente, obtendo-se uma CI5o(gg/mi) de 57,1 ±7 e 71,15±6,4 e uma
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Fig.9 Relaxamento induzido pelo TERP em anéis de aorta de coelho pré- 

contraídos com fenilefrina e efeito do pré-tratamento dos anéis com L- 

NAME e indometacina sobre esta resposta relaxante.

O relaxamento induzido pelo TERP em anéis de aorta pré-contraído por 

fenilefrina é mostrado no painel (a). O veículo foi adicionado ao banho 

isovolumetricamente. Em (b) é mostrado o bloqueio do relaxamento induzido 

pelas menores concentrações (<100pg/ml) de TERP pelo pré-tratamento dos 

tecidos com L-NAME (lmM). Estas concentração de L-NAME bloqueou quase 

completamente o relaxamento arterial induzido por acetilcolina (Ach- 10'6 a 10' 

4M) , como é mostrado em (c). O pré-tratamento dos tecidos com indometacina 

(INDO - lOpM) não afetou significativamente (p>0,05) o relaxamento induzido 

pelo TERP, como mostrado no painel (d). Todos os dados são apresentados como 

média ± erro padrão (n=6). *p<  0,05, teste t de Student.
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Fig.10 Efeito do TERP na curva dose-resposta da noradrenalina em anéis de 

aorta de coelho e na fase tônica da contração induzida por K+60mM.

Efeito do TERP (100 e 200pg/ml) na curva dose-resposta à noradrenalina (NOR) 

em anéis de aorta de coelho (a), mostrando um antagonismo não-competititivo. 

*p<0,05, teste t de Student, comparado com a curva controle realizada na presença 

do veículo. Em (b) é mostrado o efeito relaxante do TERP quando adicionado no 

platô da contração tônica induzida por solução despolarizante (KóOmM) 

normocálcica. Um traçado original registrado em polígrafo e representativo do 

experimento anterioré mostrado em (c). Calibração vertí caU 5 gramas e calibração 

horizontal^ 10 minutos. Um traçado registrado em polígrafo representando o 

efeito do TERP na curva concentração-resposta da noradrenalina (NOR) é 

mostrado no painel (d). As setas mostram o momento da adição e a concentração 

da NOR utilizada. O TERP foi adicionado 15 minutos antes da construção da 2a 

Curva e mantido no banho durante à construção da mesma, como mostrado pela 

linha horizontal acima do traçado.
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Fig 11. Efeito do cloreto de bário e azul de metileno sobre a resposta relaxante do 

TERP em anéis de aorta e efeito do TERP na curva dose-resposta à 

noradrenalina.

Traçados registrados em polígrafo representativos do efeito do pré-tratamento dos anéis 

de aorta com cloreto de bário (10'4 M), utilizado aqui como um bloqueador inespecifico 

de canais de potássio (a) e com azul de metileno, um bloqueador inespecifico da 

enzima guanilil ciclase solúvel (b) na resposta relaxante às maiores concentrações de 

TERP (>100pg/ml) (resposta relaxante que não foram bloqueadas pelo pré-tratamento 

dos anéis com L-NAME). No painel (c) é mostrado um traçado registrado em polígrafo 

representativo do efeito do TERP (400pg/ml) na curva dose-resposta à noradrenalina 

(NOR). As setas indicam o momento da adição e a concentração de noradrenalina 

utilizada. O TERP foi adicionado 15 minutos antes da realização da 2a curva e mantido 

durante a construção da mesma, como indicado pela linha horizontal acima do traçado. 

Ver também a fig.lOa e d.
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resposta máxima, representada como porcentagem do fluxo controle, de 

119,218,8 e 161,8±19,6 em ratos normotensos e SHR, respectivamente 

(fig. 12a). O mesmo padrão de resposta foi observado quando o 

TERP foi adicionado à solução de Tyrode contendo fenilefrina (lOpg/ml), 

obtendo-se uma resposta máxima de 128,7±2,3% e uma Ciso de 95,5 ± 

13,6 (fig.l2b).

4.5 DUODENO DE COELHO

4.5.1 EFEITO DO TERP NO TÔNUS BASAL

O TERP utilizado nas concentrações de 1 a 400pg/ml promoveu um 

relaxamento e diminuição da atividade mecânica espontânea duodenal de 

forma dose-dependente. A resposta relaxante máxima foi de 126,7 ± 5,2 

% da contração induzida por potássio 60mM e a CI50 para este efeito foi 

de 36,3 ± 8,2pg/ml . Um experimento representativo deste efeito é 

mostrado na figura 13 a e c. Este efeito foi revertido após a remoção do 

óleo e lavagens sucessivas da preparação, quando havia recuperação do 

tônus prévio e da atividade mecânica espontânea .

4.5.2 EFEITO DO TERP NOS COMPONENTES FÁSICO E

TÔNICO DA CONTRATURA POTÁSSICA

O TERP (1, 10, 30 e lOOpg/ml) quando adicionado no banho por 

um período de 15 minutos anterior à indução de uma contração fásica por 

uma solução despolarizante (K+60mM) normocálcica, provocou um 

bloqueio dose-dependente da ordem de 1,1 ± 0,06%; 23,3 ± 1,5% ; 64,2 ±
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2,7% ; 95,6 ± 0,3 %, respectivamente, quando comparado com a resposta 

contrátil anterior. A CI50 calculada para este efeito foi de 20,5 ± 5,7 p,g/ml.

Em outro protocolo, 0 TERP foi adicionado em concentrações 

crescentes no platô da contração tônica induzida por KCl (60 e 90 mM). O 

TERP reverteu esta contração, relaxando 0 tecido despolarizado com 

resposta máxima de 171,6 ± 12,6% e 175,85 ± 9,7% da contração 

induzida pelo potássio 60mM. A CI50 para este efeito foi de 46,6 ± 6,9 e 

38 ± 4,3 pg/ml, respectivamente (fig.13 b, d e e).

4.5.3 EFEITO DO HEXAMETÔNIO, L-NAME E 

BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS NO RELAXAMENTO 

INDUZIDO PELO TERP

O relaxamento induzido pelo TERP quando adicionado no tônus 

basal do duodeno foi avaliado na ausência e presença de bloqueadores 

farmacológicos. O pré-tratamento dos tecidos com L-NAME (ImM), 

bloqueador inespecifico das isoformas de NO sintase; hexametônio 

(ImM), bloqueador nicotínico ganglionar ou com bloqueadores 

adrenérgicos propranolol (10pM) e/ou fentolamina (lOpg/ml) não 

afetaram a magnitude da resposta. O relaxamento promovido pelo TERP 

na presença destas drogas correspondeu a 146 ± 12,6; 131,3 ± 4,34; 79,5 

± 4,8; 88,5 ± 5,4; 71,3 ± 6,9 % do controle, respectivamente. Uma 

observação importante é que os bloqueadores adrenérgicos utilizados, a 

saber, propranolol, fentolamina e a combinação destes, produziram por si 

próprios um relaxamento que correspondeu a 39,4 ± 5,8; 28 ± 3,5; 46,8 ± 

4,7 % do controle. Estes valores de relaxamento foram subtraídos no 

computo da resposta máxima do TERP na presença dos mesmos, daí a 

aparente diminuição da resposta máxima que se observa nos gráficos. Os
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Fig 12. Efeito do TERP no fluxo do leito vascular mesentérico 

obtidos de ratos normotensos e SHR e perfundidos à pressão 

hidrostática constante por soluções vasoconstritoras

O efeito do TERP no fluxo do leito vascular mesentérico perfundido à 

pressão hidrostática constante por uma solução despolarizante (K+60mM) 

normocálcica é mostrado em (a). Este efeito foi comparado em tecidos 

obtidos de ratos normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR). O 

veículo foi adicionado ao perfusato isovolumetricamente em experimentos 

isolados. *p<0,05,  teste t de Student para dados não pareados, quando 

comparamos a resposta do TERP em normotensos com a resposta em 

ratos SF1R. Em (b) é mostrado o efeito do TERP no fluxo do leito vascular 

mesentérico perfundido por uma solução de Tyrode contendo 3x10’6 M de 

fenilefrina. O veículo foi adicionado isovolumetricamente ao perfusato em 

experimentos isolados. *p<0,05,  teste de Student para dados não pareados, 

quando comparamos tecidos tratados com TERP com tecidos tratados com 

veículos.
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Fig 13. Efeito do TERP no tônus basal do duodeno de coelho e nas 

fases tônica e fásica da contração induzida por K+60mM.

Traçado registrado em quimógrafo representando o efeito do TERP no 

tônus basal do duodeno de coelho (a) e no componente tônico da 

contração induzida por uma solução despolarizante (K+ 60mM) 

normocálcica (b). As setas indicam o momento da adição e a concentração 

de TERP em pg/ml. O efeito do TERP no tônus basal do duodeno é 

mostrado no painel (c). Em (d) é mostrado o efeito do TERP no 

componente fásico da contratura potássica (K+ 60mM). O painel (e) 

mostra o efeito do TERP quando adicionado no componente tônico da 

contração potássica (K+60 e 90mM). Os dados são expressos como média 

± erro padrão da média (n=6). * p>0,05, teste t de Student para dados 

pareados, comparados com contração controle na ausência do TERP.
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bloqueadores foram adicionados quinze minutos antes da construção da 

segunda curva dose-resposta ao TERP. Estes protocolos estão mostrados 

nas fig. 14 a, b, c e d.

4.5.4 EFEITO DO TERP NAS CONTRAÇÕES INDUZIDAS 

PELA ADIÇÀO DE CACL2 EM DUODENO DESPOLARIZADO 

(K+60MM)

O TERP (30 e lOOpg/ml) antagonizou de forma dose dependente 

estas contrações com diminuição da resposta máxima na ordem de 38,4 ± 

2,24 e 76,8 ± 5,3 % da curva controle, respectivamente. Além disso, 

ocorreu um deslocamento das curvas no sentido das maiores 

concentrações. Este efeito não foi revertido pelo aumento das 

concentrações de cálcio no meio até ÍO^M. Estes dados são mostrado na 

figura 15c e d.

4.5.5 EFEITO DO TERP NAS CONTRAÇÕES INDUZIDAS POR 

CARBACOL (10"*M)  EM SOLUÇÃO “CA2+-FREE”- O,1MM EDTA

A amplitude da contração induzida por carbacol em um meio 

extracelular no qual não foi adicionado Ca2+ e na presença de um quelante 

de cálcio inespecífico (EDTA-0,lmM) foram comparadas na ausência e 

presença do TERP. A contração induzida por carbacol que depende dos 

estoques intracelulares de cálcio foi completamente bloqueada pela adição 

de TERP (30 pg/ml) (n=4). Um experimento representativo deste efeito é 

mostrado na figura 15a.
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4.5.6 EFEITO DO TERP NA CONTRAÇÕES PRODUZIDAS 

POR CARBACOL NA PRESENÇA DE NIFEDIPINA

0 componente da contração induzida por carbacol (10'4M) que não 

é bloqueado por nifedipina (0,1 mM) e que, portanto, independe do 

influxo de cálcio por canais voltagem dependente do tipo L (diidropiridina 

sensíveis) foi completamente bloqueado pelo TERP (30pg/ml). A 

concentração de nifedipina utilizada, foi suficiente para bloquear a 

contração induzida por uma solução despolarizante normocálcica 

(K+60mM), contração esta dependente principalmente do influxo de cálcio 

via canais voltagem dependentes. Após a remoção do óleo e lavagens 

sucessivas houve a recuperação da preparação. Um experimento 

representativo é mostrado na figura 15b.

4.6 EFEITO DO TERP NAS CONTRAÇÕES INDUZIDAS POR 

OCITOCÍNA EM ÚTERO DE RATA

As contrações induzidas por ocitocína, em útero de ratas nuliparas 

estrogenizadas na véspera da realização do experimento, foram diminuídas 

na ordem de 46,2 ± 8,5; 70,5 ± 8,8 e 98,5 ± 1,2% , n=6; p<0,05, quando 

comparadas com contrações controle induzidas por ocitocína (10'4UI) na 

ausência do TERP. A CI50 calculada para este efeito foi de 28,2 ± 3,4 

pg/ml. As concentrações de TERP relacionadas a estes efeitos foram de 

10, 30 e lOOpg/ml, respectivamente. Este efeito é mostrado na figura 16 

a.
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Fig. 14. Efeito de bloqueadores adrenérgicos, I~N\ME e 

hexametônio (HEX) sobre a ação do TERP em duodeno de coelho.

Os painéis (a) e (b) mostram o efeito de bloqueadores adrenérgicos e L- 

NAME (ImM) no relaxamento provocado pelo TERP em duodeno de 

coelho, respectivamente. Fen=fentolamina (lOpg/ml) e PRO=propranolol 

(lOpM).Os bloqueadores produziram um relaxamento quando adicionados 

no tônus basal do duodeno de coelho, a magnitude destes efeitos foi da 

ordem de 28±3.5% (FEN); 39,4±5,8% (PRO) e 46,8±4,7 (FEN-PRO). 

Estes valores foram subtraídos nas curvas apresentadas neste gráfico. Os 

dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (n=6). 

Devido ao aumento do tônus que se seguiu à aplicação dos bloqueadores 

acima relacionados, há uma aparente potencialização do efeito relaxante. 

No entanto, ao contrário da amplitude, a resposta máxima relaxante não 

foi significativamente alterada (p>0,05). Os dados são expressos como 

média ± erro padrão (n=6). O painel (c) mostra o efeito do hexametônio 

(ImM) no relaxamento induzido pelo TERP em duodeno de coelho. Um 

traçado quimográfico representativo deste efeito é mostrado em d. No 

painel e é mostrado um traçado registrado em quimógrafo representativo 

do efeito da fentolamina (lOpg/ml) no relaxamento induzido pelo TERP 

no duodeno de coelho. As setas indicam o momento de adição e a 

concentração da substância. Calibração vertical= 2 centímetros e 

calibração horizontal^ 5 minutos.
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Fig. 15 Efeito do TERP na contração induzida pelo carbacol resistente 

a um meio zero cálcio-0,lmM EDTA ou que não foi bloqueada pela 

nifedipina e nas contrações induzidas por Ca2+ em tecidos 

despolarizados

Traçados de registro quimográfico representativos do efeito do TERP 

(30pg/ml) no componente da contração induzida por carbacol (CCh-10' 

4M) que ainda persistiram em um meio zero cálcio (0,1 mM EDTA) (a) 

ou que não foram bloqueadas por nifedipina (NIF) (b). A concentração de 

nifedipina (0,1 mM) utilizada aqui foi suficiente para bloquear a contração 

induzida por uma solução despolarizante (K' 60mM) normocálcica. O 

painel (c) mostra o efeito do TERP (30 elOOpg/ml) nas curvas dose- 

resposta ao Ca2+ em duodeno despolarizado. Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão (n=5). * p<0,05, comparado com a curva 

controle realizada na ausência do TERP. (d) Experimentos representativos 

registrados em quimógrafo de curvas concentração-resposta ao Ca“ , em 

tecidos despolarizados, realizadas na ausência e presença TERP 

(30|ig/ml). Os quadrados cheios mostram o momento da adição e a 

concentração final de CaCl2 no banho.
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4.7 EFEITO DO TERP NA CONTRAÇÃO INDUZIDA POR 

ACETILCOLINA NO RETO ABDOMINAL DE SAPO

Para verificar o efeito do TERP na contração do músculo 

esquelético utilizamos o reto abdominal de Bufo paracnernis como modelo 

experimental. O TERP nas concentrações de 10, 30, 100, 300 e 1000 

pg/ml diminuiu as amplitudes das contrações induzidas por acetilcolina 

(Ach; 5x10’6M) em 10,1 + 1,2; 18,2 ± 2,5; 53,4 + 4,1 ; 91,7 ± 5,8 e 98,96 

± 5,4 % quando comparadas com contrações controles realizadas na 

ausência do TERP. A CI50 calculada para este efeito foi de 88,7 ± 7,4 

pg/ml. Após remoção do óleo e lavagens sucessivas da preparação a 

resposta à acetilcolina voltou a valores normais, em menos de 15 minutos. 

Este efeito está representado na figura 16b.

4.8 DOSE LETAL MÉDIA

A DL5o calculada, quando 0 TERP foi administrado pela via 

intraperitoneal foi de 251,2 ± 17,8 mg/Kg. As únicas alterações 

observadas no período de uma hora após a administração do composto foi 

uma depressão acentuada da atividade motora dos animais. Este efeito 

aconteceu apenas com doses acima de 1 OOmg/Kg. Por outro lado, quando 

administrado pela via oral a DL5o calculada foi de 789,5 ± 23,8 mg/Kg. 

Todas as mortes aconteceram nos primeiros 30 minutos após a 

administração da substância, demonstrando 0 caráter agudo do processo. 

Após a morte, os animais foram abertos e os órgãos separados para 

inspeção visual. Observamos que a substância acumulava-se 

principalmente nos pulmões e que o coração continha coágulos nos átrios 

e ventriculos, 0 que é sugestivo de parada cardíaca no ante-mortem.
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FIG.16 Efeito do TERP nas contrações induzidas por ocitocína em 

útero de rata e por acetilcolina em músculo reto abdominal de sapo

O efeito do TERP (10, 30 e lOOpg/inl) nas contrações provocadas 

por ocitocína (OCI; 10’4UI) em úteros de ratas nulíparas estrogenizadas no 

dia anterior ao experimento são mostradas no painel (a). Em (b) é 

mostrado o efeito do TERP na resposta contrátil induzida pela acetilcolina 

(Ach; 5xlO_:>M). Os dados são expressos como média ± erro padrão da 

média (n=6). *p<0,05,  teste t de Student para dados pareados, comparados 

com a contração induzida na ausência do TERP.
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4. DISCUSSÃO

O terpinen-4-ol (TERP), além de compor o óleo essencial de muitas 

plantas utilizadas na medicina popular (na forma de chá, infusatos, em 

banhos aromáticos, etc.), é, também, constituinte de inalantes e 

expectorantes comercializados pela indústria farmacêutica como produtos 

não éticos. No entanto, são escassos na literatura científica, artigos de 

investigação a respeito de suas propriedades farmacológicas, terapêuticas 

ou toxicológicas.

Os principais efeitos farmacológicos do TERP observados em 

experimentos in vivo foram uma hipotensão dose-dependente 

acompanhada de bradicardia, com um curso temporal curto (<1 minuto). 

A curta duração do efeito, muito provavelmente, é devida à injeção em 

bolus da substância e à rapidez de distribuição deste composto, devido sua 

alta lipossolubilidade, como também foi demonstrado para outras 

substâncias, como o anetol. Esta substância é rapidamente removida da 

circulação por redistribuição para os pulmões, cérebro e tecido adiposo, 

além de ser rapidamente metabolizados pelo fígado (T1SSERAND & 

BALACS, 1995; COELHO-DE-SOUZA, 1997)

O efeito na pressão arterial média (PAM) foi estudado em ratos 

Wistar-Kyoto normotensos e hipertensos (SHR) e demonstrou-se que o 

TERP apresentava um efeito hipotensor cerca de 100 vezes mais potente 

em animais hipertensos. Esta grande diferença de potência, mais do que 

um efeito devido à maior pressão basal dos animais SHR, pode se dever a 

um efeito específico desta substância em algum processo que está alterado 

nestes animais (ISH1I et al., 1980). Esta conclusão é reforçada pelo fato 

desta substância relaxar leitos vasculares perfundidos à pressão 
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hidrostática constante de maneira mais potente em tecidos obtidos de 

animais SHR.

O aumento na resistência periférica de ratos espontaneamente 

hipertensos tem sido atribuído a vários latores, incluindo um aumento na 

atividade nervosa simpática, alterações estruturais nos vasos sanguíneos, e 

um aumento na reatividade do músculo liso vascular (SHIBATA, 1973; 

BATTACHARYA et al., 1977; BOI IR e WEBB, 1984; FIELD e 

SOLT1S, 1985; M1YAZAKI e TODA, 1986; PHELAN e SIMPSON, 

1986; TOSTES et al., 1997). Apesar de muitos investigadores 

concordarem que há um aumento na reatividade vascular em animais 

SHR, ainda precisa ser esclarecido se esta alteração é a causa primária do 

aumento da resistência periférica ou é o resultado de mudanças 

secundárias na estrutura do vaso. Vários trabalhos sugerem que o aumento 

da responsividade do músculo liso vascular dos animais SHR à 

noradrenalina é devido a um aumento da permeabilidade da membrana 

celular ao cálcio (MULVANY e NYBORG, 1980; AOKI et al., 1981; 

MULVANY et al., 1981), a uma diminuição da capacidade de estocagem 

intracelular e extrusão de cálcio ou mudanças na densidade e função de 

canais de cálcio na membrana (CATTANEO et al., 1986; BRUNER e 

WEBB, 1990; AS ANO et al., 1995). De forma geral as concentrações de 

cálcio intracelulares e os fluxos transmembrana estão alterados, para mais, 

nos animais SHR e um efeito mais potente do TERP no leito vascular 

destes animais pode significar um ‘'antagonismo” ao cálcio, no sentido de 

diminuir a disponibilidade de cálcio para o aparelho contrátil, diminuindo 

o influxo ou a liberação de sítios intracelulares, ou ainda de interferir com 

passos outros na via de sinalização do cálcio (p.ex., interação com 

calmodulina) ou altemativamente diminuindo a sensibilidade das proteínas 

contráteis ao cálcio.
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O efeito observado na pressão arterial média de ratos hipertensos 

não foi significativamente (p> 0,05) por atropina (lmg/Kg) ou 

hexametônio (30mg/Kg) e portanto, não parece originar-se de um reflexo 

autonômico. Isto, contudo não elimina a possibilidade de que esta 

substância tenha um efeito sobre o sistema nervoso autônomo, ou em 

outro nível de controle da pressão arterial no sistema nervoso central.

Por outro lado, o TERP reduziu a força de contração do coração de 

coelho de maneira dose-dependente e este efeito foi revertido pela adição 

cumulativa de cloreto de cálcio (ÍCE*  a 10’2M) à solução perfusora, mas 

não por isoproterenol (100pg- aplicado em bolus diluído em lOml de 

Krebs).

O isoproterenol aumenta a força de contração cardíaca por aumentar 

o influxo de cálcio, através de canais lentos voltagem-dependentes. Este 

aumento é devido à fosforilação do canal pela quinase dependente de 

AMPc, que é o efetor da proteína G acoplada ao receptor p-adrenérgico 

(TSIEN, 1972; SPERELAKIS e WAHLER, 1988; MARTINEZ et al, 

1997). A não reversão do efeito inotrópico negativo do TERP pelo 

isoproterenol pode ser devido à utilização de uma única dose desta 

substância e a quantidade de cálcio mobilizada ter sido insuficiente para 

fazer frente ao efeito depressor do TERP. Por outro lado, aumentando-se 

a concentração de cálcio até 10‘2M o efeito depressor da substância foi 

revertido.

Ademais, este efeito inotrópico negativo observado in vitro pode 

estar relacionado com qualquer passo do acoplamemeto excitação- 

contração cardíaco, desde a geração dos potenciais de ação e propagação 

nos marcapasso sinusal , atrioventricular e no sistema His-Purkinje, até a 

contração das células do músculo cardíaco. Nenhum estudo foi efetuado 

para testar estas hipóteses. No entanto, este efeito pode se dever a um 
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“antagonismo” ao cálcio (KOHLHARDT et al., 1972; GODFRAIND, 

1992), uma vez que foi necessário um aumento da ordem de 4 magnitudes 

no cálcio extracelular para reverter este efeito. Estes efeitos foram 

prontamente reversíveis após a retirada da substância do sistema de 

perfusão ou banho, demonstrado que o TERP não provoca a depressão 

cardíaca por um efeito lesivo sobre as células.

Uma possibilidade que pode ser aventada é o bloqueio da entrada de 

cálcio ou interferência com o processo de liberação de cálcio induzida por 

cálcio. O influxo de cálcio, através de canais lentos voltagem-dependentes, 

pode ser inibida por compostos orgânicos como verapamil, nifedipina, 

diltiazem e bepridil (KOHLHARDT et al., 1972; SHIGENOBU et al., 

1974; VOGEL et al., 1979). Apesar de seu efeito comum em deprimir o 

influxo de cálcio através de canais lentos, estas drogas tem estruturas 

químicas muito diferentes (HILLE, 1992). Para ser um membro da classe 

de compostos dos “antagonistas” do cálcio, uma droga deve agir 

diretamente no canal. Alguns “antagonistas” do cálcio podem exercer, em 

adição, uma ação secundária intracelularmente, tal como deprimir a 

captação ou liberação do RS. Além do mais, substâncias que possam 

facilmente permear a célula podem afetai' o funcionamento do canal a 

partir do lado interno da membrana (HESCHELER et al., 1982).

O coração de anfíbio {Bufo paracnemis) mostrou-se mais 

resistente ao efeito inotrópico negativo que o coração de coelho. A CI50 do 

efeito do inotrópico negativo do TERP no coração de coelho, apesar de 

não poder ter sido calculada, fica em tomo de 50pg/ml, enquanto que a 

CI50 calculada para 0 efeito do TERP no corção de sapo foi de 759,3 ± 

pg/ml. Uma forma de aumentar a concentração de Ca“ sarcoplasmático é 

através da abertura de um canal no sarcolema durante o potencial de ação, 

permitindo assim 0 influxo de íons cálcio a favor do seu gradiente 
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eletroquímico. Este é o principal mecanismo de ativação da contração no 

coração de anfíbios (WEIDMANN, 1959; NIEDERGERKE,1963; 

KA VALER, 1974). Devido à pobreza de retículo sarcoplasmático do 

músculo cardíaco de anfíbios, a principal fonte de cálcio para o processo 

contrátil, ao contrário do coração de coelho, advém do meio extracelular e 

portanto, o TERP pode estar afetando um processo outro do acoplamento 

excitação-contração que não a entrada de cálcio, uma vez que se afetasse 

este processo o padrão de resposta, em relação aos corações de coelho e 

sapo, deveria ser o oposto ao apresentado.

Ademais, o TERP apresentou um efeito vasorelaxante dose- 

dependente demonstrado não só pela diminuição da tensão (tônus 

vascular) de anéis de aorta pré-contraídas com fenilefrina ou por solução 

despolarizante (K+60mM), como pelo aumento do fluxo do leito vascular 

mesentérico perfundido a pressão constante. Este atividade está 

provavelmente associada ao efeito hipotensor in vivo desta substância.

A vasodilatação induzida pelas menores concentrações 

(<100p.g/ml) de TERP, utilizadas nos anéis de aorta de coelho, foram 

bloqueadas por L-NAME e este efeito está relacionado, portanto, a 

liberação de óxido nitrico pelo endotélio, processo comum a outras 

substâncias como acetilcolina, bradicinina e ADP (FURCHGOTT e 

ZAWADSKI, 1980; PALMER et al., 1988). A resposta relaxante máxima 

induzida pelo TERP não foi signifícativamente afetada pelo pré- 

tratamento dos anéis de aorta com L-NAME (ImM), azul de metileno 

(50pM), indometacina (lOpM) ou cloreto de bário (10’4M) e portanto, a 

resposta das maiores concentrações de TERP não está associada ao 

aumento da síntese de óxido nitrico, prostaglandinas, fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio ou da ativação de canais de 

potássio, processos importantes que levam ao relaxamento induzido por 
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outras substâncias (FURCHGOTT et al., 1980; PALMER et al., 1987; 

VANE et al., 1990; VANHOUTTE e MOMBOULI, 1997). Além do 

mais, o TERP diminuiu apenas a resposta máxima a noradrenalina nas 

concentrações de 100 e 200pg/ml e inibiu quase que completamente a 

contração induzida por concentrações crescentes de noradrenalina, na 

concentração de 400pg/ml, indicando um bloqueio não-competitivo, 

descartando, assim, um possível bloqueio noradrenérgico dessa 

substância. Ademais, tendo em vista que a CI50 do efeito relaxante do 

TERP no platô da contração tônica induzida por fenilefrina (87,4± 

ll,3pg/ml) não foi significativamente (p<0,05) diferente do relaxamento 

de anéis pre-contraídos por K+ 60mM, podemos concluir que nesta duas 

situações o TERP esteja atuando de uma forma semelhante. Além do 

mais, como soluções contendo altas concentrações de potássio bloqueiam 

os potenciais de ação neuronais e tomam improvável que a ativação de 

canais de potássio cause uma alteração no potencial transmembrana, que 

justifique os relaxamentos observados (HODGK1N e HUXLEY, 1952; 

GRAFE, 1980; COELHO-DE-SOUZA et al., 1997), os efeitos do TERP 

não se devem a um efeito depressor neuronal ou de ativação de canais de 

potássio. O efeito, relaxante observado para as maiores doses 

(> lOOpg/ml) é, portanto, de natureza miogênica.

O efeito vasodilatador foi observado, também, em leitos vasculares 

mesentéricos perfundidos à pressão constante. No entanto, 0 efeito 

vasodilatador foi medido aqui, indiretamente, pelo aumento do fluxo de 

leitos vasculares perfundidos com soluções vasocontritoras (K+ 60mM ou 

fenilefrina lOpg/ml). Quando comparamos 0 efeito do TERP no aumento 

do fluxo de leitos vasculares, obtidos de ratos normotensos e hipertensos, 
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e pré-contraídos com K+ 60mM, verificamos que este efeito era mais 

potente nestes últimos.

Por outro lado, o TERP provocou um relaxamento dose-dependente 

e aboliu os movimentos espontâneos do duodeno de coelho isolado. O 

relaxamento induzido por este composto no tônus basal do duodeno de 

coelho não foi bloqueado pelo pré-tratamento dos tecidos com 

hexametônio (lmM). Uma vez que esta concentração de hexametônio 

bloqueia efetivamente a transmissão inter-neuronal no sistema nervoso 

autonômico, incluindo os plexos mioentéricos, bloqueando o receptor 

colinérgico nicotínico ganglionar (KOSTERLITZ E LEES, 1964; GOYAL 

e HIRANO, 1996; LEPARD, et al., 1997), a atividade miorrelaxante 

induzida pelo TERP provavelmente não é causado por um efeito neuronal 

primário. Por outro lado, este dado sugere que este efeito é de natureza 

miogênica. Esta hipótese é reforçada pelo relaxamento induzido pelo 

TERP de preparações pré-contraídas com 60mM K+. Tais concentrações 

de pótassio deslocam o potencial transmembrana para = -20mV. Na 

vigência deste Em os canais rápidos de sódio são inativados e 

consequentemente o potencial de ação dos neurônios entéricos (GRAFE, 

1980), portanto, os efeitos dependentes da transmissão neuronal são 

bloqueados. Além do mais a IC5o do relaxamento obtido em condições 

normais (36,3 ± 8,2pg/ml) não foi significativamente diferente da CI50 

obtida quando o TERP foi aplicado no componente tônico da contração 

induzida por soluções normocálcicas despolarizantes contendo 60 ou 90 

mM de potássio (46,6 ± 6,9 e 38 ± 4,3pg/ml, respectivamente). Portanto, 

uma vez que nestas condições (contração tônica induzida por soluções 

despolarizantes) nenhum efluxo de potássio pode ser obtido que justifique 

tal relaxamento (HODGK1N e HUXLEY, 1952; COELHO-DE-SOUZA, 

94



1997) a atividade relaxante do TERP provavelmente também não se deve 

à abertura de canais de potássio na membrana.

Por outro lado, a atividade relaxante, como mencionado acima, não 

foi bloqueado pelo pré-tratamento dos tecidos com L-NAME (ImM), um 

composto que bloqueia as isoformas induzível e constitutiva da enzima 

óxido nitrico sintase (NOs). Tem-se demonstrado que o óxido nitrico é um 

importante neurotransmissor inibitório não-adrenérgico, não-colinérgico, 

que modula a motilidade gastrointestinal ílsiologicamente e em certos 

estados físiopatológicos, e que também está envolvida na ação laxante 

(devido ao relaxamento do músculo liso gastrointestinal) de vários 

compostos (CALIGNANO, 1992; IZZO et al., 1993; GAG1NELLA et al., 

1994). Na verdade, o pré-tratamento dos tecidos com L-NAME aumentou 

a amplitude da resposta ao TERP, devido ao aumento no tônus que se 

seguiu a este procedimento. Similarmente, o pré-tratamento dos tecidos 

com hexametônio (ImM), induziu um aumento na amplitude da resposta 

relaxante do TERP.

Apesar de ter sido usado em concentrações que foram capazes de 

bloquear agonistas específicos e terem induzido por si mesmo um 

relaxamento que em alguns casos foi de quase 40% da resposta máxima 

do TERP, os bloqueadores adrenérgicos usados (fentolamina- 1 pg/ml e/ou 

propranolol lOpM) não afetaram significativamente o relaxamento 

induzido pelo TERP, portanto, uma atividade adrenérgica deste composto 

pode ser descartada.

As contrações fásicas induzidas por uma solução despolarizante 

(K+60mM) foram bloqueadas pelo TERP de maneira concentração- 

dependente. Este componente da contração potássica foi demonstrado ser 

dependente, principalmente, influxo de cálcio através de canais voltagem 

dependentes (BOLTON, 1979). No entanto, como o TERP era 
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administrado 5 minutos antes da indução da contração potássica, e induzia 

um grande relaxamento, que ao tempo da indução da contratura potássica, 

já estava estabelecida, isto é, já havia atingido seu platô. Portanto, uma 

alteração na fisiologia da célula muscular já havia ocorrido e o bloqueio da 

contração pode, então, se dever não ao bloqueio da entrada de cálcio, mas 

ao fato da célula já se encontrar relaxada.

O composto antagonizou de forma similar as contrações induzidas 

pela adição de concentrações crescentes de CaCE em tecidos 

despolarizados por uma solução contendo 60mM K+ e na qual não foi 

adicionada cloreto de cálcio. A adição de cálcio ao meio produz então um 

aumento de tensão devido ao influxo de cálcio através dos canais 

dependentes de voltagem (BOLTON, 1979). Este último efeito não foi 

revertido aumentando-se a concentração de cálcio no meio. Portanto, esta 

substância provavelmente afeta ou transporte de cálcio, ou uma etapa 

posterior relacionada (SANDERS, 1989). Altemativamente, uma vez que 

as contrações induzidas por Ca não foi revertida pelo aumento da sua 

concentração no meio, a substância pode estar diminuindo a sensibilidade 

do aparelho contrátil ao cálcio. (COELHO-DE-SOUZA et al., 1997).

O componente da contração induzida por carbacol (10'4 M) que foi 

resistente a nifedipina, utilizada em uma concentração (0,lmM) capaz de 

bloquear a contração induzida por uma solução despolarizante(K+50mM) 

normocálcica ou que ainda persiste num meio onde não foi adicionado 

CaCl2 e na presença de um quelante de cálcio inespecífico (EDTA- 

0,lmM) foi completamente bloqueado pelo TERP (30pg/ml). Este 

componente da contração induzida por carbacol é resistente ao tratamento 

com bloqueadores de canais de cálcio e persiste em na solução zero cálcio, 

devido tanto a utilizar canais operados por receptor como mobilizar cálcio 
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dos estoques intracelulares via um mecanismo mediado por inositol 

trifosíato (IP3) (BOLTON, 1979; BERR1DGE, 1983).

Portanto, estes dados discutidos até agora suportam a conclusão de 

que esta substância pode tanto interferir com a mobilização de Ca2+, como 

afetar sua interação com outras proteínas regulatórias, como a calmodulina 

ou quinases e fosfatases associadas ou ainda em outros passos da 

sinalização intracelular do cálcio como segundo mensageiro. 

Altemativamente, pode diminuir a sensibilidade das proteínas contráteis 

ao cálcio como foi demonstrado ser importante para a ação de outras 

substâncias (ITOH, 1994; REMBOLD, 1996).

Por outro lado, a inibição das contrações induzidas por acetilcolina 

no músculo reto abdominal de sapo, podem indicar uma ação intracelular 

desta substância. Uma vez que os canais de cálcio da membrana do 

músculo esquelético funcionam, na maioria das vezes, apenas como um 

sensor, para a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático (WALSH et 

al., 1986). No entanto, um efeito inibitório na despolarização induzida 

por acetilcolina não pode ser descartado.

De forma geral, em conclusão, a combinação de efeito cronotrópico 

e inotrópico negativo apresentados in vitro devem ser componentes 

importantes do efeito hipotensor apresentado pelo TERP in vivo e estes 

dados assemelham-se com os dados obtidos utilizando-se o extrato aquoso 

e o extrato hidrooalcoólico das folhas de Alpinici speciosa (MENDONÇA, 

1989; VANDERLINDE, 1990). Apesar de não termos estudado os outros 

componentes do óleo e nem suas interações é provável que esta substância 

seja responsável, pelo menos parcialmente, pelos efeitos desta planta, 

principalmente na musculatura lisa intestinal e no músculo cardíaco. No 

entanto 0 efeito hipotensor observado z/7 vivo pelos autores citados acima 

apresentava um curso temporal bem mais longo, chegando a durar mais de 

97



unia hora, e o TERP portanto, não pode ser implicado como principal 

responsável por este efeito. Alguns flavanóides, recentementes isolados, 

como a alpinetina e epicatequina demonstraram possuir propriedades 

antihipertensivas (COSTA e MORAIS, 1996) e portanto, podem estar 

implicadas no efeito observado utilizando-se extratos brutos, assim como 

o podem também outras substâncias ainda não identificadas, assim como 

uma interação entre elas é provável.. No entanto, devido ao alto 

rendimento do óleo (0,3%; OLIVEIRA, 1994) a alta potência da 

substância, principalmente em animais hipertensos, é possível que esta 

substância tenha um papel importante nos efeitos da planta em indivíduos 

hipertensos.

Neste trabalho, enfim, demonstramos que o TERP possue uma 

grande potência hipotensiva e vasodilatadora em animais espontaneamente 

hipertensos (SHR), com propriedades inotrópicas e cronotrópicas 

negativas , vasorelaxadoras e relaxante e espasmolítica inespecífica em 

musculatura lisa intestinal, que é mediada parcialmente por um efeito 

intracelular deste óleo.
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5. CONCLUSÕES

O terpinen-4-ol (TERP) tem um efeito hipotensor, que é cerca de 

100 vezes mais potente em animais SHR. Este efeito não parece depender 

de um reflexo autonômico e é decorrente principalmente do efeito 

inotrópico e cronotrópico negativos desta substância e de sua propriedade 

vasodilatadora.

A propriedade vasodilatadora do TERP possue dois componentes, 

um dependente da liberação de óxido nitrico pelo endotélio e outro de 

natureza miogênica.

Por outro lado, apesar deste não ser um estudo comparativo das 

substâncias presentes no óleo essencial bruto de Alpinia speciosa K 

Schumann, podemos inferir, em função da potência relativa desta 

substância e do alto rendimento percentual do óleo (0,3%; OLIVEIRA, 

1994), que este composto é um componente importante, principalmente 

para os efeitos hipotensores desta planta. No entanto, serão necessários 

estudos em animais com hipertensão induzida por tratamentos 

farmacológicos e cirúrgicos, além de animais geneticamente hipertensos, 

com a administração crônica desta substância, para estudarmos sua 

utilidade como antihipertensivo.

O composto possui ainda uma atividade relaxante e espasmolítica 

da musculatura lisa intestinal de natureza inespecífíca e mediada 

parcialmente por um efeito intracelular deste óleo.
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