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Resumo 



 
 

 

A espécie Lippia microphylla Cham. foi descrita na Guiana e no Brasil, é popularmente conhecida 
como “alecrim-do-mato”, “alecrim-de-tabuleiro” e “alecrim-pimenta”, utilizada pela população como 
antisséptico ou no tratamento de doenças respiratórias, como resfriados, gripes, bronquite, tosse 
e asma. O óleo essencial dessa espécie (LM-OE) possui como compostos majoritário os 
monoterpenos isômeros de posição timol e carvacrol, que já foram descritas diversas atividades 
farmacológicas para esses compostos. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito 
vasodilatador do LM-OE e seus componentes majoritários em artéria pulmonar (AP) de rato. Todos 
os protocolos experimentais foram aprovados pelo CEUA/UFPB (certidão: 0501/13). Foi 
observado que o LM-OE, timol e carvacrol relaxaram a artéria pulmonar do rato quando contraída 
com fenilefrina (FEN) tanto na ausência (CE50 = 21,83 ± 1,9 µg/mL, CE50 = 23,02 ± 3,8 µg/mL, 
CE50 = 15,8 ± 1,0 µg/mL, respectivamente) como na presença (CE50 = 29,1 ± 5 µg/mL, CE50 = 6,6 
± 0,9 µg/mL, CE50 = 20,4 ± 4,2 µg/mL) do endotélio funcional, porém, o timol na presença do 
endotélio foi mais potente em relaxar a AP, por isso decidiu-se investigar o mecanismo de ação 
desse composto nessa condição. A ativação dos receptores muscarínicos endoteliais é uma das 
principais vias de relaxamento do músculo liso, uma vez que a mesma irá induzir a ativação da 
sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS) e produção de óxido nítrico (NO). Para tanto, utilizou-se 
a atropina, um antagonista desses receptores. Os resultados evidenciaram que a potência 
relaxante foi reduzida em aproximadamente 4 vezes na presença do antagonista (CE50 = 27,1 ± 
3,7 µg/mL). Em seguida foi avaliado se o timol estaria modulando positivamente a eNOS para 
exercer seu efeito vasorrelaxante, para isso foi utilizado o L-NAME um inibidor seletivo dessa 
enzima. Observou-se que na presença desse bloqueador a potência relaxante do timol foi reduzida 
em aproximadamente 2 vezes (CE50 = 14,7 ± 1,2 µg/mL). Visto isso, foi investigado a participação 
de outro importante fator relaxante derivado do endotélio, as prostaglandinas, no efeito relaxante 
do timol, para tanto foi utilizada a indometacina que é um bloqueador da ciclo-oxigenase (COX), 
enzima responsável pela produção de PGI2. Foi evidenciado que a potência relaxante do timol foi 
reduzida em cerca de 4 vezes (CE50 = 27,7 ± 2,6 µg/mL). Como a indometacina foi mais eficaz em 
inibir o efeito vasorrelaxante do timol quando comparado com o L-NAME, decidimos seguir 
investigando a via das prostaciclinas (PGI2). O receptor de PGI2 no músculo liso de AP encontra-
se acoplado a GS que por sua vez irá ativar a ciclase de adenilil (AC), diante disso utilizou-se o 
IPA, bloqueador da AC. Foi observado que na presença do bloqueador a potência relaxante do 
timol foi cerca de 3 vezes menor (CE50 = 18,0 ± 1,0 µg/mL). Seguindo a via, o próximo passo era 
investigar se o timol estaria modulando positivamente a PKA para exercer seu efeito 
vasorrelaxante, para isso foi utilizado o H-89, um inibidor dessa proteína. Nos resultados 
observou-se que timol foi cerca de 2 vezes menor na presença de H-89 (CE50 = 13,7 ± 1,3 µg/mL). 
Como o mecanismo de contração do músculo liso envolve a participação dos íons K+ e Ca2+, foi 
avaliado se o timol estaria atuando nos canais desses íons para exercer seu efeito relaxante. Para 
isso eram induzidas contrações com 30 mM ou 80 mM de KCl, onde não foram observadas 
diferenças estatísticas entre as duas condições (CE50 = 18,6 ± 3,4 e 15,1 ± 2,2 µg/mL, 
respectivamente). Indicando que o composto estaria atuando em um passo comum à via, canais 
de Ca2+ sensíveis a voltagem (CaV). Para confirmar essa hipótese foram feitas curvas 
concentrações-resposta cumulativas ao CaCl2 em meio despolarizante nominalmente sem Ca2+ 
na ausência e na presença do timol, o qual antagonizou essas contrações, além de relaxar o órgão 
pré-contraído com        S-(-)-Bay K 8644 (CE50 = 10,6 ± 2 µg/mL). Além disso, a potência relaxante 
do timol não foi alterada (10,1 ± 2,1 µg/mL) na presença de Y-27632, um inibidor da Rho cinase 
(ROCK). Em conclusão, o timol atua modulando positivamente os receptores muscarínicos 
endoteliais, a eNOS e a via PGI2-AC-PKA, além de inibir os CaV1 para exercer seu efeito relaxante 
em artéria pulmonar de rato.   
Palavras-chave: Lippia microphylla, timol, artéria pulmonar, endotélio, vasodilatador, cálcio 
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Abstract 



 
 

The species Lippia microphylla Cham. has been described in Guyana and in Brazil, popularly 
known as “alecrim-do-mato”, “alecrim-de-tabuleiro” and “alecrim-pimenta”, used by the population 
as an antiseptic or in the treatment of respiratory diseases such as colds, flu, bronchitis, cough and 
asthma. The essential oil of this species (LM-OE) has as major compounds the monoterpenes 
isomers of position thymol and carvacrol, where several pharmacological activities have already 
been described for these compounds. Therefore, the objective of this study was to evaluate the 
vasodilatory effect of LM-OE and its major components in the pulmonary artery (AP) of the rat. All 
experimental protocols were approved by CEUA / UFPB (certificate: 0501/13). It was observed that 
LM-OE, thymol and carvacrol relaxed the pulmonary artery of the rat when contracted with FEN in 
the absence (EC50 = 21,83 ± 1,9 μg/mL, EC50 = 23,02 ± 3,8 μg/mL, EC50 = 15,8 ± 1,0 μg/mL, 
respectively) as in the presence (EC50 = 29,1 ± 5 μg/mL, EC50 = 6,6 ± 0,9 μg/mL, EC50 = 20,4 ± 4,2 
µg/mL) of the functional endothelium; Presence of the endothelium was more potent in relaxing the 
PA, so we decided to investigate the mechanism of action of this compound in this condition. 
Activation of endothelial muscarinic receptors is one of the main smooth muscle relaxation 
pathways, since this activation will induce eNOS activation and nitric oxide (NO) production. For 
this, atropine, an antagonist of these receptors, was used. The results showed that the relaxing 
potency was reduced by approximately 4 times in the presence of the blocker (EC50 = 27,1 ± 3,7 
μg/mL). We then evaluated whether the thymol was positively modulating eNOS to exert its 
vasorelaxant effect, for which the L-NAME was used as a selective inhibitor of this enzyme. It was 
observed that in the presence of this blocker the thymol relaxing potency was reduced by 
approximately 2-fold (EC50 = 14,7 ± 1,2 μg/mL). Considering this, we investigated the participation 
of another important endothelial-derived relaxing factor, prostacyclins (PGI2), in the thymol relaxing 
effect, for that it was used Indomethacin, which is a COX blocker, is the enzyme responsible for 
the production of PGI2. It was evidenced that the thymol relaxing potency was reduced by about 4 
times (EC 50 = 27.7 ± 2.6 μg / mL). As indomethacin was more effective in inhibiting the 
vasorelexing effect of thymol when compared to L-NAME, we decided to further investigate the 
PGI2 pathway. The PGI2 receptor in AP smooth muscle is coupled to GS which in turn will activate 
the adenylyl (AC) cyclase, on which we use the IPA, AC blocker. It was possible to observe that in 
the presence of the blocker the thymol relaxing potency was about 3 times lower (EC50 = 18,0 ± 
1,0 μg/mL). Following the pathway, the next step was to investigate whether thymol would be 
positively modulating PKA to exert its vasorelaxant effect, for which H-89, an inhibitor of this protein, 
was used. In the results we can observe that thymol was about 2-fold lower in the presence of H-
89 (EC50 = 13,7 ± 1,3 μg/mL). As the mechanism of smooth muscle contraction involves the 
participation of the K+ and Ca2+ ions, we were able to evaluate if the thymol is acting in the channels 
of these ions to exert their relaxing effect. For this, contractions were induced with 30 mM or 80 
mM KCl, where no statistical differences were observed between the two conditions (EC50 = 18,6 
± 3,4 e 15,1 ± 2,2 μg/mL, respectively). Indicating that the compound would be acting in a common 
post to the pathway, voltage-activated Ca2+ channels (CaV). To confirm this hypothesis, cumulative 
concentration-response curves were made to CaCl2 in nominally non-Ca2+ depolarizing medium in 
the absence and presence of thymol, which antagonized these contractions, in addition to relaxing 
the pre-contracted organ with S-(-)- Bay K 8644 (EC50 = 10,6 ± 2 μg/mL). In addition, the thymol 
relaxing potency was not altered (10,1 ± 2,1 μg / mL) in the presence of Y-27632, a Rho kinase 
inhibitor (ROCK). In conclusion, thymol acts by modulating positively the endothelial muscarinic 
receptors, eNOS and the PGI2-AC-PKA pathway, in addition to inhibiting CaV1 to exert their 
relaxing effect on the pulmonary artery of the rat. 
Key-words: Lippia microphylla, thymol, pulmonary artery, endothelium, vasodilator, calcium 
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INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais têm servido como fonte e inspiração para uma grande fração 

da atual farmacopeia (KINGSTON, 2011), fornecendo um vasto arsenal terapêutico 

contra inúmeras enfermidades, desde as mais simples até as mais complexas, 

compreendendo assim uma fonte de inestimável valor às necessidades medicinais da 

humanidade. 

 As plantas medicinais têm sido uma fonte inesgotável para a obtenção de 

moléculas com potencial terapêutico, mas a utilização destas pela indústria 

farmacêutica é relativamente recente. Até meados do século XX, as plantas 

medicinais e seus derivados constituíam a base da terapêutica medicamentosa, 

quando a síntese química, que teve início no final do século XIX, iniciou uma fase de 

desenvolvimento vertiginoso. Esse processo de descoberta de novos compostos tem 

estado em permanente evolução, devido ao aperfeiçoamento das técnicas que 

permitem o isolamento e a determinação estrutural dos compostos químicos 

(CALIXTO, 2000; COSTA; TEIXEIRA, 2009). 

O Brasil possui uma grande diversidade genética de espécies de plantas, mas 

somente 10% têm sido avaliadas com respeito às suas características biológicas e 

apenas 5% com objetivos fitoquímicos (LUNA, 2005), sendo assim um vasto celeiro 

de moléculas a serem descobertas, vislumbrando sua utilização como fonte de 

recursos terapêuticos (FOGLIO et al., 2006). 

Dentre os produtos oriundos de plantas, os óleos essenciais merecem 

destaque devido a suas inúmeras atividades farmacológicas, despertando o interesse 

da indústria farmacêutica para a pesquisa de novas fontes de fármacos. O Brasil tem 

lugar de destaque na produção de óleo essencial, ao lado da Índia, China e Indonésia, 

que são considerados os 4 grandes produtores mundiais (BIZZO et al., 2009) e parece 

ser evidente o potencial que os óleos essenciais vêm adquirindo no desenvolvimento 

de produtos farmacêuticos. Além das várias atividades biológicas descritas 

(HENRIQUE et al., 2009). 

O Nordeste Brasileiro apresenta uma rica biodiversidade com flora 

diversificada, possuindo várias plantas que são utilizadas pela população no 

tratamento de doenças, entre elas a espécie Lippia microphylla Cham. (Verbenaceae), 
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a qual é encontrada na Guiana e no Brasil (PASCUAL et al., 2001), sendo 

popularmente conhecida como “alecrim-do-mato”, “alecrim-de-tabuleiro” e 

“alecrim-pimenta”, é utilizada pela população na forma de decocto ou maceração em 

álcool como um antisséptico ou no tratamento de doenças respiratórias, como 

resfriados, gripes, bronquite, tosse e asma (AGRA et al., 2008). Dentre as diversas 

atividades já descritas, o óleo essencial dessa planta (LM-OE) apresentou atividade 

relaxante em diferentes tipos de músculo liso, como íleo de cobaia (OLIVEIRA, 2013), 

útero de rata (SILVA, 2015) e em artérias aorta e mesentérica de rato (ARAÚJO, 

2011). 

O músculo liso é amplamente distribuído por todo o corpo, incluindo os vasos 

sanguíneos, vias respiratórias, trato gastrintestinal, urinário e reprodutivo, 

apresentando uma variedade de funções essenciais à vida. As células do músculo liso 

dos vasos sanguíneos exibem considerável plasticidade no seu fenótipo. O tônus do 

músculo liso vascular é regulado por um mecanismo molecular, resultando no 

equilíbrio entre as vias de sinalização vasoconstritoras e vasodilatadoras existente, 

sendo, portanto, essencial para o estabelecimento de novas estratégias de prevenção 

e tratamento de doenças vasculares (MORGADO et al., 2011; BROZOVICH et al., 

2016). 

Tendo-se em vista que o aumento do tônus vascular pode ter repercussões 

graves no organismo, buscam-se novas drogas potentes, eficazes e seguras que, 

atuando no músculo liso vascular, sirvam como terapia ou ferramenta farmacológica 

para o entendimento do processo fisiopatológico das doenças cardiovasculares. 

Dentre essas doenças destaca-se a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), uma 

doença crônica e progressiva caracterizada por elevação da pressão arterial pulmonar 

e resistência vascular pulmonar, o que, em última análise, resulta em insuficiência 

ventricular direita e morte. Substâncias que venham a ocasionar o relaxamento da 

artéria pulmonar são potenciais candidatas a serem utilizadas no combate aos 

sintomas da HAP. Com base nessas premissas, decidiu-se investigar o efeito 

relaxante do LM-OE, timol e carvacrol em artéria pulmonar de ratos e investigar o 

mecanismo de ação do composto mais potente em relaxar essas artérias.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Produtos naturais 

 

 A utilização de plantas com fins terapêuticos, para tratamento, cura e 

prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da 

humanidade. Sabe-se do uso empírico de drogas de origem vegetal, animal e mineral 

para o tratamento de doenças desde as civilizações antigas (MARQUES et al., 2009).  

Ao longo do processo evolutivo, o homem foi aprendendo a selecionar plantas 

para a sua alimentação e para o alívio de seus males e doenças. O resultado desse 

processo é que muitos povos passaram a dominar o conhecimento do uso de plantas 

e ervas medicinais (FERREIRA; PINTO, 2010). 

Durante um longo período têm sido registrados diversos procedimentos clínicos 

tradicionais utilizando plantas medicinais. Apesar da grande evolução da medicina 

tradicional a partir da segunda metade do século XX, existem obstáculos ainda não 

superados na sua utilização pelas populações carentes, que vão desde o acesso aos 

centros de atendimento hospitalares à obtenção de exames e medicamentos. Além 

disso, a fácil obtenção de produtos naturais e a grande tradição do uso de plantas 

medicinais, contribuem para sua utilização pelas populações dos países em 

desenvolvimento (JUNIOR; PINTO; MARCIEL, 2005; MARQUES et al., 2009).   

 A obtenção de efeitos benéficos com o uso de drogas de origem natural 

contribuiu para que a medicina popular e tradicional introduzisse fármacos à 

terapêutica moderna. O arsenal terapêutico atualmente disponível inclui 

medicamentos resultantes da purificação de extratos de origem vegetal e animal e do 

isolamento de seus princípios ativos (MARQUES et al., 2009).  

O uso de medicamentos fabricados em laboratórios é muito recente em relação 

a utilização de plantas para o tratamento e cura de doenças, e sua comprovação por 

testes clínicos é ainda mais recente. Os extratos vegetais e de fungos, por exemplo, 

são constituídos por misturas multicomponentes de substâncias, parcialmente ativas 

e inativas, que, muitas das vezes, atuam em alvos farmacológicos diferentes 

(FERREIRA; PINTO, 2010). 

As plantas têm que competir por espaço e se defender do ataque de herbívoros 

e patógenos em geral, por isso passaram por diversos processos evolutivos para 
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garantir sua sobrevivência. Durante milhões de anos, as plantas foram desenvolvendo 

suas próprias defesas químicas. Esta é uma das razões pelas quais a constituição 

química das plantas é tão complexa, e porque muitas plantas biossintetizam 

substâncias para atuar em alvos específicos moleculares de seus predadores. 

Metabólitos secundários de plantas e micro-organismos são produzidos para modular 

seus próprios metabolismos e, consequentemente, também podem alcançar alvos 

terapêuticos de doenças humanas (FERREIRA; PINTO, 2010; OLIVEIRA, PUPO; 

VIEIRA, 2013).  

A falta de informação do público sobre os fitoterápicos tem levado a sociedade 

a ter uma percepção de que todo produto natural é seguro e desprovido de efeitos 

colaterais, o que não é totalmente verdade. Existem plantas que são venenos por 

conterem toxinas poderosas que podem levar à morte. Algumas plantas medicinais 

são, inclusive, incompatíveis com o uso de certos medicamentos.  Em alguns casos, 

os efeitos dos produtos naturais são apenas placebo e, em outros, causam danos 

irreversíveis à saúde (COSTA et al., 2010; FERREIRA; PINTO, 2010). 

 No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou 

nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por 

usuários ou comerciantes. Comparada com a dos medicamentos usados nos 

tratamentos convencionais, a toxicidade de plantas medicinais e fitoterápicos pode 

parecer trivial, porém, a toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de 

saúde pública. Os efeitos adversos dos fitomedicamentos, possíveis adulterações e 

toxidade, bem como a ação sinérgica (interação com outras drogas) ocorrem 

comumente (JUNIOR; PINTO; MARCIEL, 2005; FILHO, 2010). 

O estudo de compostos bioativos originados de plantas e vegetais é sem dúvida 

uma das abordagens mais ricas dentre as disponíveis para a busca de novos 

candidatos a fármacos. Além dos produtos naturais que são empregados como 

medicamentos, também há outros produtos naturais que nos fornecem informações 

estruturais úteis na busca de novos compostos bioativos que possam vir a alcançar 

os requisitos necessários relacionados a atividade, seletividade, toxicidade, tempo de 

meia vida, entre outros, para o desenvolvimento de um novo fármaco (NASCIMENTO 

- JÚNIOR; 2015). 

A importância da Química de Produtos Naturais (QPN) na descoberta de novos 

fármacos é incontestável, estima-se que 40% dos novos fármacos aprovados nos 
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últimos vinte anos sejam provenientes ou inspirados através de modificações 

moleculares de produtos naturais. A QPN de vegetais – fitoquímica, como é concebida 

atualmente, se dedica principalmente à caracterização estrutural, avaliação de 

propriedades e investigações biossintéticas de substâncias naturais produzidas pelo 

metabolismo secundário de organismos vivos (FILHO; 2010; RODRIGUES 2010). 

Neste aspecto a QPN desempenha um papel de grande importância. Porém, 

esta subárea da química requer uma aproximação de outras áreas do conhecimento 

devido ao seu caráter interdisciplinar. Entre as áreas de destaque nesta 

interdisciplinaridade está a Biologia, Imunologia, Farmacologia, Bioquímica, Biologia 

Molecular entre outras. No Brasil, a QPN sempre foi uma das áreas que lideraram o 

desenvolvimento da Química. Todavia, esta área enfrenta atualmente diversos 

desafios a nível global e econômico. A biodiversidade está diminuindo com a redução 

das florestas e dos recifes de coral, em razão do aumento populacional, da poluição 

atmosférica e da expansão do agronegócio. Como consequência, muitos protótipos 

naturais para o desenvolvimento de novos fármacos estão sendo perdidos 

(FERREIRA; PINTO, 2010; OLIVEIRA, PUPO; VIEIRA, 2013). 

 O Ministério da Saúde ao recomendar e indicar 66 plantas medicinais 

aprovadas pela ANVISA, cujo uso está consagrado na cultura da medicina popular 

brasileira, teve uma atitude correta e coerente. A etapa seguinte é fiscalizar a 

comercialização destes fitoterápicos para preservar a saúde do consumidor 

(FERREIRA; PINTO, 2010).  

 

2.2  Família Verbenaceae, gênero Lippia e espécie Lippia microphylla Cham. 

 

A família Verbenaceae inclui cerca de 35 gêneros e 1000 espécies, que se 

distribuem principalmente nos países tropicais, existindo também espécies 

extratropicais (JUDD et al., 2008; SOUZA; LORENZI, 2008; CANTELI; 2012). No 

Brasil ocorrem dezessete gêneros nativos: Aloysia, Baillonia, Bouchea, Casselia, 

Cithrexylum, Duranta, Glandularia, Lantana, Lippia, Monochilus, Petrea, Phyla, Priva, 

Stachytarpheta, Tamonea, Verbena, Verbenoxylum; e um cultivado: Congea, sendo 

ao todo cerca de 250 espécies (SOUZA; LORENZI, 2008). 

Essa família é composta por ervas, arbustos, lianas e árvores muitas vezes 

aromáticas. Podem conter ou não espinhos; possuem pêlos simples, geralmente 
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unicelulares e as vezes calcificados ou silicidificados; glândulas oleíferas. Seus caules 

são geralmente quadrados. Suas folhas podem ser distribuídas opostamente, ou 

helicoidalmente, sendo simples ou lobadas; inteiras ou serradas; com nervura 

peniforme. Inflorescência racemosa. Flores bissexuais e pentâmeras, vistosas sendo 

normalmente polinizadas por coleta de néctar através de abelhas, vespas e moscas. 

Fruto drupa ou esquizocarpo (JOLY, 1991; JUDD et al., 2008; SOUZA; LORENZI, 

2008; CANTELI; 2012). 

Atividades biológicas de interesse têm sido relatadas na literatura 

etnofarmacológica para óleos voláteis de Verbenaceae. Além dos indicativos 

etnofarmacológicos, pesquisas recentes confirmam experimentalmente várias 

atividades biológicas de metabólitos secundários dessa família (PASCUAL et al., 

2001; MONTANARI; 2010). 

De todos os gêneros de Verbenaceae, Lippia é certamente o mais estudado 

quimicamente e farmacologicamente, devido a sua importância econômica decorrente 

das diferentes aplicações dos óleos essenciais, sendo muitas espécies consideradas 

medicinais (SALIMENA; 2000; MONTANARI; 2010). Esse gênero possui 

aproximadamente 200 espécies encontradas na forma de ervas, arbustos e pequenas 

árvores. As várias espécies desse gênero encontram-se distribuídas em países das 

Américas Central e do Sul e em territórios da África tropical (SANDERS; 2001; AGRA 

et al., 2007; GOMIDE, 2012).  

O Brasil é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo e uma das 

principais zonas de crescimento e diversificação de plantas do gênero Lippia, 

contendo aproximadamente 75% de suas espécies (SALIMENA-PIRES, 1991; 

VICCINI et al., 2004; GOMIDE, 2012). Popularmente, o uso mais comum de Lippia é 

para o tratamento de desordens respiratórias, porém já foram relatados diversos 

outros usos populares do gênero, dentre eles relaxante em diferentes músculos lisos 

(SALIMENA; 2000; PASCUAL et al., 2001). 

O gênero se destaca por sua riqueza química e farmacológica, dessa forma, a 

maioria dos estudos envolvendo Lippia possuem esse foco, destacando-se aqueles 

relacionados aos seus óleos essenciais. Inúmeras espécies de Lippia já tiveram a 

constituição do seu óleo essencial investigada, onde, em geral, geraniol, carvona, 

carvacrol e timol são os constituintes majoritários (ESCOBAR et al., 2010; JANNUZZI 

et al., 2011; HATANO et al., 2012; CAMPOS, 2014).  



31 

Sampaio, R. S.  Fundamentação teórica 
 

 
 

Diversas ações são conhecidas para espécies do gênero, tais como: atividade 

antimicrobiana (OWOLABI et al., 2009; SHIKANGA et al., 2010); atividade 

antiinflamatória e antifúngica (FUNARI et al., 2012); atividades anti-helmíntica 

(VASCONCELOS, 2006), efeitos antisséptico e cicatrizante (COSTA et al.,1998), 

atividade antimalárica (VALENTIN et al., 1995), propriedades antioxidantes (AVILA-

SOSA et al., 2010; QUIROGA et al., 2013), larvicida (GOMES et al., 2012), atividade 

antinociceptiva (MARÇAL et al., 2006) bem como ação contra protozoários 

(ESCOBAR et al., 2010). 

Várias espécies do gênero Lippia fazem parte de uma lista de plantas 

medicinais e aromáticas que encontram-se ameaçadas de extinção, o que não 

somente as coloca como prioritárias para conservação como também reforça a 

necessidade de estudos mais detalhados de seu potencial medicinal (VIEIRA, 1999; 

GOMIDE, 2012). 

Dentre as espécies pertencentes ao gênero Lippia encontra-se Lippia 

microphylla Cham. (Figura 1), a qual é encontrada apenas na Guiana e no Brasil 

(PASCUAL et al., 2001), sendo popularmente conhecida como “alecrim-do-mato”, 

“alecrim-de-tabuleiro” e “alecrim-pimenta”, é utilizada pela população na forma de 

decocto ou maceração em álcool como um antisséptico ou no tratamento de doenças 

respiratórias, como resfriados, gripes, bronquite, tosse e asma (AGRA et al., 2008; 

PASCUAL et al., 2001).  

Dados da literatura mostram diversas atividades farmacológicas para esta 

espécie, dentre elas, podemos destacar: atividade antioxidante para o extrato 

metanólico das partes aéreas e do caule (DAVID et al., 2007), atividade relaxante em 

aorta e traqueia de rato e potencial atividade gastroprotetora para o extrato etanólico 

das partes aéreas (ANTUNES et al., 2011; JACINTO et al., 2011), o óleo essencial 

apresentou atividade antibacteriana frente a Staphylococus aureus (RODRIGUES et 

al., 2011), atividade antitumoral (XAVIER, 2011) e efeito espasmolítico em artérias 

mesentérica e aorta de rato (ARAÚJO, 2011), traqueia (OLIVEIRA et al., 2012) e íleo 

de cobaia (OLIVEIRA, 2013) e útero de rata (SILVA, 2013). 
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Figura 1. Lippia microphylla Cham. (Verbenaceae) 

 

Fonte: Josean Fechine Tavares, 2007 

 

2.3 Óleos essenciais 

 

 Dentre os produtos naturais empregados em abordagens terapêuticas, os óleos 

essenciais (OE), utilizados frequentemente na aromaterapia, são descritos como 

produtos com grande potencial terapêutico e farmacológico (EDRIS, 2007). As plantas 

aromáticas, bem como os respectivos óleos essenciais, são utilizadas desde o início 

da história da humanidade para saborizar comidas e bebidas; empiricamente usadas 

para disfarçar odores desagradáveis; atrair outros indivíduos e controlar problemas 

sanitários, contribuindo também para a comunicação entre os indivíduos e 

influenciando o bem-estar dos seres humanos e animais, demonstrando assim uma 

antiga tradição sociocultural e socioeconômica da utilização desses produtos (FRANZ, 

2010; MACHADO; JUNIOR, 2011). As bases da indústria de OE foram concebidas e 

desenvolvidas no Oriente, especialmente no Egito, Pérsia, Índia e no Ocidente 

alcançou seu desenvolvimento pleno (MONTANARI, 2010) 

Os óleos essenciais pertencem ao metabolismo secundário das plantas e 

constituem um dos mais importantes grupos de matéria prima para a indústria 

alimentícia, farmacêutica, perfumaria e afins. São misturas complexas de substâncias 
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voláteis e lipofílicas, com baixo peso molecular, geralmente odoríferas e líquidas, 

constituídas, em sua maioria, por moléculas de natureza terpênica (MORAIS, 2009; 

SOARES; DIAS, 2013) e de outras propriedades químicas (GOMES et al., 2011). 

Consequentemente, podem ser obtidos diferentes constituintes químicos de óleos 

essenciais extraídos de diferentes Lippia spp. 

As propriedades farmacológicas atribuídas aos OE são diversas e algumas são 

preconizadas por apresentarem vantagens importantes, quando comparadas a outros 

medicamentos, como por exemplo, a sua volatilidade, que os torna ideal para uso em 

nebulizações, banhos de imersão ou simplesmente em inalações. A volatilidade e o 

baixo peso molecular de seus componentes, possibilitam que eles sejam rapidamente 

eliminados do organismo através das vias metabólicas. (BANDONI; CZEPAK, 2008; 

MACHADO; JUNIOR, 2011), porém sua frequência posológica seria maior. Com o 

descobrimento e a elucidação das centenas de componentes dos óleos essenciais 

nas últimas décadas, pode se entender a complexidade e a enorme diversidade que 

existe neste grupo de produtos naturais, o qual consiste normalmente de mono (C₁₀) 

e sesquiterpenos (C₁₅), fenilpropenos e outros componentes voláteis (FRANZ, 2010; 

MACHADO; JUNIOR, 2011). 

Muitos óleos possuem um ou dois compostos majoritários que lhes conferem 

seus sabores e odores característicos, porém podem estar presentes muitos outros 

componentes minoritários (MONTANARI, 2010). É possível ressaltar que as 

substâncias majoritárias encontradas nos óleos essenciais nem sempre são os 

componentes responsáveis pelas propriedades que estes demonstram, assim, o efeito 

pode ser atribuído a um constituinte em menor proporção ou de um sinergismo entre 

os compostos existentes naquele óleo (BANDONI; CZEPAK, 2008; MACHADO; 

JUNIOR, 2011).  

Outro aspecto importante, quanto ao uso dos óleos essenciais, refere-se a 

forma de obtenção. Estes podem ser extraídos através de inúmeras técnicas e suas 

propriedades dependem do tipo de extração. Os métodos mais utilizados são: 

extração por arraste a vapor, hidro destilação, prensagem a frio, extração por 

solventes orgânicos, extração por alta pressão e extração por CO2 supercrítico (OKOH 

et al., 2010). 

Muitos óleos voláteis possuem uma grande variedade de atividades 

farmacológicas e esses efeitos são provavelmente devido à diversidade estrutural dos 
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constituintes presentes nos óleos essenciais de plantas medicinais aromáticas 

(SOUZA et al., 2006; SOUZA et al., 2010).  Inúmeras atividades biológicas destes 

óleos voláteis, como atividade vasorrelaxante em aorta e mesentérica de ratos 

(ARAÚJO, 2011) e atividade antiinflamatória tópica em camundongos (VERAS et al., 

2013), são atribuídas aos monoterpenos, que são os principais componentes químicos 

dos óleos essenciais (AMARAL et al., 2007; SANTOS; FREITAS, 2013). 

Os óleos essenciais e seus constituintes têm sido amplamente utilizados nos 

mais diversos ramos, diversos fatores como estrutura, grupo funcional e composição 

do óleo essencial determinam sua atividade biológica e suas propriedades físico-

químicas, determinando assim, sua aplicação comercial (MONTANARI, 2010). 

Estudos relataram que óleos essenciais que possuem elevado teor de compostos 

fenólicos apresentam maiores atividades farmacológicas, como antiinflamatória, 

ansiolítica, anticonvulsivante, antibacteriana, entre outras (DORMAN; DEANS, 2000). 

Da espécie Lippia microphylla Cham foi extraído o óleo essencial (LM-OE) e de 

acordo com a revisão realizada por Pascualet et al., (2001), os principais componentes 

do óleo essencial de Lippia microphylla são os monoterpenos 1,8-cineol, α-terpineol, 

terpinen-4-ol, metiltimol, sabineno, γ-terpineno, carvacrol e timol; e os sesquiterpenos 

β-cariofileno e α-humuleno, sendo os majoritários o timol e o carvacrol, apresentando 

uma abundância de cerca de 46% para o timol e 32% para o carvacrol, tomados em 

conjunto somam quase 80% do total do LM-OE, sendo estes dois componentes 

monoterpenos fenólicos e isômeros de posição (Figura 2). 

 

Figura 2. Estrutura dos monoterpenos timol (a) e carvacrol (b).  

Fonte: adaptado de PEIXOTO-NEVES et al., 2010 

(a) (b) 
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O timol e o carvacrol fazem parte do grupo mais numeroso de metabólitos 

secundários conhecidos como terpenos, possuindo mais de quarenta mil moléculas 

diferentes. A rota bioquímica desses compostos dão lugar tanto a metabólitos 

primários como secundários de grande importância para o crescimento e 

sobrevivência da planta. São insolúveis em água e derivam da união de unidades de 

isopreno (5 átomos de C). Desta forma, os terpenos se classificam pelo número de 

unidades de isopreno que contêm, os monoterpenos possuem 10 átomos de carbono 

(10 C) (duas unidades de isopreno), os sesquiterpenos possuem 15 C (três unidades 

de isopreno), os diterpenos possuem 20 C (quatro unidades de isopreno), os 

triterpenos possuem 30 C, os tetraterpenos 40 C e politerpenos quando possuem mais 

de oito unidades de isopreno (ACAMOVIC; BROOKER, 2005; GARCÍA; CARRIL, 

2009).  

Os monoterpenos são os principais componentes das resinas (cola ou goma 

das árvores), e dos óleos essenciais. Essas substâncias são produzidas pelas folhas 

de árvores e possuem propriedades de grande interesse farmacológico, dentre elas 

antimicóticas, anti-tumorais, antioxidantes, antihelmínticas, antibióticas e anti-

inflamatórias (SANTOS et al., 2011; COÊLHO et al., 2013). 

Além das atividades descritas acima, os monoterpenos também produzem 

efeitos significativos no sistema cardiovascular, promovendo, entre outras ações, 

vasorrelaxamento em artérias aorta e mesentérica de ratos, diminuição da frequência 

cardíaca e hipotensão (AYDIN et al., 2007; MAGALHÃES et al., 2008; BASTOS et al., 

2009; PEIXOTO-NEVES et al., 2010). Deste modo, os monoterpenos podem ser úteis 

como agentes para a prevenção e/ou tratamento de doenças cardiovasculares 

(SANTOS et al., 2011).   

Dentre os monoterpenos com efeitos no sistema cardiovascular, podemos 

destacar o citronelol com efeito vasorrelaxante em artéria mesentérica de ratos 

(BASTOS et al., 2009); o eucaliptol que apresenta efeito inotrópico negativo em 

músculo papilar do ventrículo esquerdo de rato (SOARES et al., 2005); o 1,8-cineol 

que induz vasorrelaxamento em aorta isolada de ratos (LAHLOU et al., 2002; PINTO 

et al., 2009); o limoneno reduz e previne as lesões cardiovasculares causadas por 

hipertensão pulmonar em ratos (TOUVAY et al., 1995); rotundifolona tem efeito 

vasorrelaxante em aorta isolada de ratos (GUEDES et al., 2004); o terpineol induz o 
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relaxamento em mesentéricas isoladas de ratos (RIBEIRO et al., 2010), entre várias 

outras atividades observadas em diversos outros monoterpenos. 

Várias atividades biológicas já foram descritas para o timol merecendo 

destaque a atividade vasorrelaxante em artérias aorta e mesentérica de ratos por 

bloqueio do influxo de cálcio através da membrana (PEIXOTO-NEVES et. al., 2010; 

ARAÚJO, 2011), e para o carvacrol como atividade vasorrelaxante em aorta torácica 

de rato (PEIXOTO-NEVES et. al., 2010), efeito vasorrelaxante em artérias cerebral de 

ratos (EARLEY et al., 2010), espasmolítica em íleo de cobaia (OLIVEIRA, 2013) e 

tocolítico em útero de rata (SILVA, 2013) para ambos os compostos. 

 

2.4 Controle da reatividade do músculo liso vascular  

 

O músculo liso é amplamente distribuído por todo o corpo, incluindo os vasos 

sanguíneos, vias respiratórias, trato gastrintestinal, urinário e reprodutivo, 

apresentando uma variedade de funções essenciais à vida, tais como controle da 

respiração, do peristaltismo gastrintestinal, da pressão arterial dentre outros. 

Anormalidades no processo de contratilidade do músculo liso acarretam em várias 

desordens e doenças como cólicas uterinas, disfunção erétil, dispepsia, asma e 

hipertensão (KIM et. al., 2008). Dessa forma, o modelo experimental de músculo liso 

tem uma grande importância na busca por moléculas de interesse terapêutico, que 

venham a restabelecer as funções fisiológicas deste músculo e, consequentemente, 

o bem-estar do indivíduo. 

Muitas estratégias terapêuticas potenciais são projetadas para ativar ou inibir 

vias de sinalização específicas na célula do músculo liso vascular. É evidente que 

múltiplas vias de sinalização vascular coexistem como compartimentos de sinalização 

espacialmente separados em células de músculo liso vascular diferenciado e 

coordenadas por uma diversidade de proteínas, no entanto, estas vias são 

frequentemente sobrepostas. A natureza específica dessas vias nos tecidos, mesmo 

entre diferentes vasos ou tamanhos de vasos, levou a muita controvérsia sobre a 

importância relativa de uma via versus outra. No entanto, em última análise, a 

possibilidade de múltiplas vias que poderiam ser ativadas ou inibidas em vários 

estados patológicos ou como compensação funcional ao stress fisiológico, dá ao 
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sistema uma considerável plasticidade funcional (PFITZER, 2001; POBURKO et al., 

2004; BROZOVICH et al., 2016).  

É bem estabelecido que o tônus vascular pode ser aumentado amplificando a 

ativação da miosina ou, de uma maneira análoga à do músculo estriado, pela remoção 

da inibição de actina. Recentemente, vários estudos relataram mecanismos mais 

controversos pelos quais agonistas ou forças biomecânicas podem regular tanto a 

contratilidade vascular como das vias aéreas através da remodelação de anexos 

citoesqueléticos (WALSH; COLE, 2013; ZHANG et al., 2015; BROZOVICH et al., 

2016). 

Uma série de sinais extracelulares, incluindo sinais neurais, humorais, ionicos 

e mecânicos induzem contração ou relaxamento do músculo liso vascular (MLV). O 

equilíbrio entre os sinais de contração e relaxamento determina o tônus intrínseco do 

MLV, que por sua vez regula a dinâmica dos vasos sanguíneos (WOODRUM; 

BROPHY, 2001; MORGADO et al., 2012). 

Sob condições fisiológicas, os aumentos de [Ca2+]c que conduzem à contração 

do músculo liso, são causados por dois mecanismos, tanto pela despolarização da 

membrana (isto é, pelo acoplamento eletromecânico, conseguido, por exemplo, por 

diminuição do gradiente eletroquímico de correntes de potássio para fora, ou ativação 

de canais dependentes de voltagem na membrana plasmática) quanto através da 

ligação de agonistas contráteis a receptores de superfície celular específicos (isto é, 

acoplamento farmacomecânico) (SOMLYO; SOMLYO, 1998). No entanto, é 

importante notar que alterações no potencial de membrana podem ocorrer 

secundários no acoplamento farmacomecânico. Estes dois mecanismos parecem 

ocorrer simultaneamente numa dada célula do MLV, e a excitação causada por um 

único agente pode ser o resultado de qualquer acoplamento eletromecânico ou 

farmacomecânico sozinho, ou uma combinação dos dois mecanismos (ORALLO, 

1996; MORGADO et al., 2012). 

Um dos mecanismos mais importantes do acoplamento farmacomecânico 

(Figura 3) envolve a ativação da via da fosfolipase C β1 (PLC-β1) como resultado da 

interação entre um agonista vasoconstritor (por exemplo, fenilefrina, angiotensina II, 

serotonina e endotelina) e um receptor de membrana acoplado à uma proteína G 

(GPCR) heterotrimérica (Gq/11). A PLC-β1 hidrolisa o 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol 
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(PIP2) produzindo dois segundos mensageiros, 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3) e 

1,2-diacilglicerol (DAG) (MARIN et al., 1999). 

 O IP3 se difunde da membrana celular para o citosol, enquanto o DAG 

permanece na membrana celular, sendo o ativador fisiológico da PKC (proteína cinase 

dependente de cálcio). No citosol, o IP3 estimula os receptores de IP3 (IP3R), que são 

canais de Ca2+ do retículo sarcoplasmático para liberar Ca2+, esse por sua vez, ativa 

proteínas contráteis e inicia a contração. Por outro lado, o DAG, juntamente com Ca2+, 

ativa a PKC, que atua sobre várias proteínas citoplasmáticas e de membrana, 

modulando assim um certo número de processos celulares, tais como a regulação do 

transporte transmembranar de Ca2+ através dos CaV (ORALLO, 1996; HIRANO et al., 

2003; MORGADO et al., 2012).  

Alguns agonistas podem ativar canais de Ca2+ da membrana plasmática sem 

despolarização prévia da membrana, embora a resposta contrátil dos receptores aos 

agonistas esteja normalmente associada à despolarização da membrana e a um 

aumento da condutância da membrana (AKATA, 2007). 

O mecanismo fármaco-mecânico da contração inclui, além do aumento de IP3 

e ativação dos IP3R permitindo a liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares,  e 

também a liberação do Ca2+ induzida por Ca2+ através de receptores de rianodina 

(RyR) presentes na membrana do retículo sarcoplasmático (RS), os quais são 

ativados pelo Ca2+ previamente liberado via IP3R, além de também levar ao influxo de 

Ca2+ através da abertura dos CaV por um mecanismo que não envolve mudança no 

potencial de membrana, mas sim via ativação deste canal pela PKC (BRAINARD; 

KOROVKINA; ENGLAND, 2007). 

A rápida e transiente elevação da [Ca2+]c é responsável pela ocupação 

sequencial dos quatro sítios de ligação para o Ca2+ presentes na calmodulina (CaM). 

O complexo 4Ca2+-CaM ativa e expõe o domínio enzimático da cinase da cadeia leve 

da miosina (MLCK), que fosforila um resíduo específico de aminoácido (serina 19) 

presente na porção regulatória da cadeia leve da miosina de 20 kDa (MLC20) (PELAIA 

et al., 2008). Uma vez fosforilada pela MLCK, a MLC20 fica apta a interagir com a 

actina, iniciando-se o ciclo das pontes cruzadas, ou seja, o movimento da cabeça da 

miosina sobre os filamentos da actina, que resulta no fenômeno biológico da 

contração muscular lisa. 
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Além disso, o endotélio regula o tônus vascular via liberação de fatores 

derivados do endotélio e desempenha um papel fundamental na regulação basal e 

dinâmica da circulação. Sabe-se que as células endoteliais e do MLV se comunicam 

através de junções gap, que podem espalhar alguns sinais entre essas células e 

causar reversão ou condução da dilatação. As junções gap mioendoteliais permitem 

a transferência de carga e moléculas pequenas, tais como IP3 e Ca2+ (DORA, 2010; 

WIT; GRIFFITH, 2010; MORGADO et al., 2012). 

O mecanismo principal de manutenção da contração é através da abertura dos 

canais de cálcio da membrana plasmática, porém o músculo liso dispõe de um outro 

sistema de manutenção da contração mesmo em baixas [Ca2+]. No músculo liso, 

incluindo o vascular, esse comportamento funcional implica no aumento de 

sensibilidade ao Ca2+ uma vez que não depende de níveis elevados da [Ca2+]c mas 

sim da fosforilação da MLCP e ativação da MLCK por outros mecanismos que não o 

complexo 4Ca2+-CaM (SOMLYO; SOMLYO, 1994). Esse evento é descrito como via 

de sensibilização ao Ca2+  e se dá a partir da pequena proteína G, RhoA e o seu alvo 

Rho cinase (ROCK) que desempenham um papel importante na regulação da 

atividade de vários alvos celulares envolvidos no mecanismo da contração 

(CHITALEY et al., 2001; WRIGHT et al., 2013). 

Os avanços na biologia molecular têm elucidado o vasto envolvimento de vias 

de sinalização intracelular mediado por pequenas proteínas G, tais como as famílias 

Rho, Ras, Rab, Sarl/Arf e Ran (SHIMOKAWA; TAKESHITA, 2005). RhoA é um dos 

membros mais conhecidos da família de proteínas Rho, pois regulam uma ampla 

variedade de funções celulares fundamentais, tais como contração, motilidade, 

proliferação e apoptose. A RhoA atua em ciclos moleculares entre um estado inativo, 

ligada a GDP e complexada no citosol com o inibidor de dissociação do GDP (GDI), e 

uma conformação ativa, ligada a GTP (ETIENNE-MANNEVILLE; HALL, 2002; 

LOIRAND; GUÉRIN; PACAUD, 2006).  
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Figura 3. Mecanismo fármaco-mecânico da contração muscular lisa pela ativação do sistema 

efetor Gq/11- PLC-β1 

 
(1) O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; (2) As 
proteínas Gq/11 troca GDP por GTP na sua subunidade α (não mostrado na figura), tornando-
se ativa; (3) A subunidade αq/11-GTP ativa a enzima PLCβ1; (4) A PLCβ1 cliva o lipídio de 
membrana PIP2 em IP3 e DAG; (5) O IP3 migra pelo citoplasma e ativa o IP3R presente na 
membrana do RS, liberando o Ca2+ dos estoques; (6) O Ca2+ liberado ativa o RyR, fazendo 
com que mais Ca2+ seja liberado para o citoplasma; (7) O Ca2+ que foi liberado, juntamente 
com o DAG ativam a PKC; (8) A PKC ativada fosforila os CaV1 promovendo o influxo de Ca2+ 
através dos mesmos; (9) O aumento da [Ca2+]c aumenta a afinidade pela CaM formando o 
complexo 4Ca2+ - CaM e ativando a MLCK; (10) A MLCK ativada fosforila a MLC e esta se 
torna ativa e interage com os filamentos de actina, desencadeando a contração do músculo 
liso. As definições das abreviaturas estão presentes na lista de abreviaturas e no texto. 
 
Fonte: Correia, 2013. 
 

 

  

A interação entre o agonista com seu respectivo GPCR (G12 e G13) ativa o fator 

de troca de nucleotídio de guanina (GEF), que promove a substituição do GDP pelo 

GTP na RhoA e dissociação do GDI, ocorrendo a formação do complexo RhoA-GTP 

que pode, assim, atingir a face interna da membrana plasmática, onde interage e ativa 

alvos downstream (efetores), incluindo a ROCK, para induzir respostas celulares. A 
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ROCK é o primeiro e o melhor caracterizado efetor da RhoA (SYLVESTER, 2004; 

LOIRAND; GUÉRIN; PACAUD, 2006).  

  A ROCK é uma cinase de serina/treonina com uma massa molecular de ≈160 

kDa. Desde a sua descoberta, a ROCK tem sido amplamente estudada, onde muitos 

dos estudos se concentram em funções da ROCK no sistema cardiovascular 

(LOIRAND; GUÉRIN; PACAUD, 2006; SHI; WEI, 2013). A via de sinalização mediada 

por ROCK foi identificada pela primeira vez em células de músculo liso, e ligada a 

doenças cardiovasculares em que foi encontrada contração anormal de músculo liso 

em leito vascular (KUREISHI et al., 1997; SHI; WEI, 2013). 

A ligação da RhoA-GTP a ROCK produz uma mudança conformacional no 

domínio cinase, ativando-o e causando uma autofosforilação (SOMLYO; SOMLYO, 

2003). A ROCK por sua vez, irá induzir sensibilidade aumentada ao Ca2+ do aparato 

contrátil  que permite que o músculo permaneça contraído, mesmo quando os níveis 

intracelulares de Ca2+ são apenas ligeiramente aumentados acima das concentrações 

iniciais (SOMLYO; SOMLYO, 1994).  

Isso ocorrerá através da fosforilação, pela ROCK, da subunidade ligada a 

miosina (MYPT-1), com aproximadamente 130 kDa, da fosfatase da cadeia leve da 

miosina (MLCP), resultando na inibição dessa enzima. A fosforilação de MYPT-1 inibe 

a MLCP, evitando a desfosforilação de MLC20 e, consequentemente, aumenta a 

sensibilidade do aparato contrátil ao Ca2+. Diminuições e aumentos na atividade de 

MLCP são capazes de evocar a contração e relaxamento vascular 

independentemente de quaisquer alterações na [Ca2+]i (WOODSOME et al., 2001; 

CONNOLLY; AARONSON, 2011). Inibidores farmacológicos da ROCK, como fasudil 

e Y-27632, bloqueiam a sua atividade por competir com o sítio de ligação do ATP na 

enzima (CHITALEY et al., 2001).  

A MLCP é uma enzima heterotrimérica com uma subunidade catalítica 

denominada subunidade catalítica da fosfatase do tipo 1 de 38 kDa (PP1C), uma 

subunidade regulatória de ligação à de miosina de 110-130 kDa (MYPT-1) e uma 

subunidade de 20-21 kDa de função desconhecida (SOMLYO; SOMLYO, 2003).  

Além da fosforilação de MYPT-1, a MLCP irá sofrer uma fosforilação no seu 

resíduo PP1c por uma segunda proteína inibidora de MLCP, denominada CPI-17, 

isolada pela primeira vez a partir do músculo liso da aorta do porco (ETO et al., 1995). 

Apesar da CPI-17 possuir uma atividade intrínseca, a sua fosforilação no resíduo 
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Thr-38 por PKC, converte essa proteína em um potente inibidor da atividade catalítica 

de MLCP (ETO et al., 1997; WOODSOME et al., 2001). A via de sinalização PKC/CPI-

17, ativada pelo DAG, representa outro passo relevante no mecanismo de 

sensibilização ao Ca2+. 

No músculo liso, a fosforilação de CPI-17 em resposta à estimulação a um 

agonista ocorre, principalmente, através da ativação de PKC (KITAZAWA et al., 2000). 

Após a fosforilação de CPI-17 pela PKC ocorrerá uma mudança conformacional em 

CPI-17 que permite sua associação com a subunidade PP1c da MLCP. Essa 

subunidade da fosfatase liga-se especificamente ao resíduo Thr-38 fosforilado da 

CPI-17, com a formação de um complexo inativo entre PP1c e CPI-17 fosforilada, 

contribuindo, dessa forma, para a manutenção da contração (WRIGHT et al., 2013) 

(Figura 4).  

O fluxo dos íons K+ através de canais localizados na membrana regulam o 

influxo de Ca2+ através dos CaV (THORNELOE; NELSON, 2005). Os canais de 

potássio desempenham um papel chave na regulação do potencial de membrana e 

na excitabilidade celular, sendo a contração no músculo liso dependente do balanço 

entre o aumento e a diminuição da condutância ao íon K+, onde o primeiro evento leva 

a uma hiperpolarização da membrana da célula com consequente fechamento dos 

CaV, enquanto que o segundo causa uma despolarização celular levando a abertura 

dos CaV e dessa forma controlam a oferta de íons Ca2+ para o aparato contrátil do 

músculo liso (KNOT et al., 1996). 

As células do músculo liso vascular (CMLV), assim como todas as outras 

células musculares, dependem do influxo de Ca2+ para iniciar a contração. Contudo, 

a concentração de Ca2+ intracelular em CMLV não apenas determina o estado 

contrátil, mas também afeta a atividade de vários fatores de transcrição dependentes 

de Ca2+, e assim determina o fenótipo CMLV (BROZOVICH et al., 2016).  

Estudos indicaram que, apesar das semelhanças nas propriedades básicas da 

liberação e aumento basal de Ca2+ em células do músculo liso da artéria pulmonar 

(CMLAPs) e células de músculo liso vascular sistêmico, as funções fisiológicas são 

notavelmente diferentes, uma vez que a circulação pulmonar é frequentemente 

regulada de forma diferente da circulação sistêmica, onde a primeira é um sistema de 

alto fluxo e baixa pressão necessários para a ejeção do sangue, pobre em oxigênio, 
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do coração para os pulmões ocorrendo o processo de hematose (REMILLARD et al., 

2002; GREYSON, 2010). 

 

Figura 4 -  Mecanismo de sensibilização ao Ca2+ desencadeado pela via G12/13-RhoA-ROCK. 

 
(1) O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática, que pode estar 
acoplado às proteínas G12/13 (1a) ou Gi/o (1b); (2) as subunidades α das proteínas G trocam 
GDP por GTP na sua subunidade (processo não mostrado na figura), tornando-se ativas (2a 
e 2b); (3) a subunidade α12/13-GTP (3a) ou via ativação de GPCR acoplado a Gi/o (3b), a 
RhoGEF é ativada; (4). A RhoA se dissocia da GDI e troca o GDP pelo GTP, sendo 
translocada à membrana plasmática; (5) a RhoA ativa sua cinase associada, a RhoK; (6) A 
RhoK fosforila a MLCP na subunidade MYPT1, tornando-a inativa; ou (7) fosforila diretamente 
a cadeia leve da miosina; (8) a RhoA-GTP ativa diretamente a PLD que (9) cliva a PC a PA, 
que é então (10) convertido a DAG para, juntamente com o DAG proveniente da via da PLCβ1, 
(11) ativar a PKC que, por sua vez, (12) fosforila e ativa a CPI-17, que (13) interage com a 
subunidade PP1c da MLCP, inativando-a, contribuindo, então, para a manutenção do estado 
fosforilado da rMLC e das pontes cruzadas de actina e miosina.  
 
Fonte: Vasconcelos, 2017, adaptado de Correia, 2013. 

 

 

 

 

 

 



44 

Sampaio, R. S.  Fundamentação teórica 
 

 
 

Estudos mostraram que o aumento espontâneo de Ca2+ nas CMLAPs de ratos 

originam-se exclusivamente dos RyR no RS. Nesse mesmo estudo os autores 

observaram que a ocorrência de liberação de Ca2+ não foi afetada significativamente 

pelo nifedipino, sugerindo que a liberação e aumento espontâneo de Ca2+ nas 

CMLAPs em repouso não são desencadeados por uma corrente nos canais de Ca2+ 

do tipo-L, mas são iniciadas pela atividade de estocagem espontânea de RyR 

(REMILLARD et al., 2002). 

Os canais de Ca2+ sensíveis a voltagem (VOCCs) são organizados em seis 

subtipos por suas características funcionais e ainda divididos em grupos com base em 

sua sensibilidade à despolarização da membrana (WAN et al., 2013). Esses canais 

são divididos em: 1) CaV1, codificando como canais de tipo L de alta voltagem; 2) 

CaV2, codificando como canais de tipo P / Q, tipo N, e tipo R ou "média voltagem"; e 

3) CaV3, codificando como canais do tipo T de baixa voltagem (RODMAN et al., 2005). 

Os canais do tipo L, T e P / Q foram identificados em células de músculo liso vascular 

(RODMAN et al., 2005; HANSEN et al., 2011), contudo, a expressão dos canais do 

tipo P e Q não foi investigada na vasculatura pulmonar (WAN et al., 2013). 

Os VOCCs do tipo-L são ativados em potenciais mais despolarizados exibindo 

uma inativação mais lenta e tempos de desativação mais rápidos comparados com os 

do tipo-T. Os antagonistas do VOCCs do tipo-L, como nifedipino ou verapamil, podem 

prevenir a vasoconstrição pulmonar induzida por hipóxia, inibem a proliferação de 

CMLAPs e diminuem a hipertensão pulmonar (DAVIDSON et al., 1989; FIKE; 

KAPLOWITZ, 1999; BONNE et al., 2001; HIRENALLUR et al., 2008; WAN et al., 

2013). 

O Ca2+ libertado a partir dos estoques periféricos estimula canais sensíveis ao 

Ca2+, tais como os canais de Cl- ativados por Ca2+ (CCAC) e canais de K+ sensíveis a 

Ca2+ (BKCa) na membrana plasmática (JANSSEN, 1997; WRIGHT et al., 2013). 

Sabe-se que, a ativação de BKCa leva ao efluxo de K+, induzindo uma hiperpolarização 

da membrana celular, promovendo assim o relaxamento (SHEPHERD et al., 2007; 

WRIGHT et al., 2013). Nas CMLAPs, a ativação de PKA mostrou-se fosforilar os BKCa, 

aumentando sua probabilidade de estado aberto e, portanto, efluxo de K+ e 

hiperpolarização (KUME et al., 1994; WANG; KOTLIKOFF, 1996)  

Entre os mecanismos que desempenham papéis fundamentais na regulação 

do tônus vascular, um aumento do nível citosólico de cAMP ou cGMP em células do 
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músculo liso vascular (MLV) é uma das principais vias de sinalização que medeiam a 

vasodilatação em condições fisiológicas (WIT; GRIFFITH, 2010; MORGADO et al., 

2012). O relaxamento no músculo liso ocorre como resultado da remoção do estímulo 

contrátil ou pela ação direta de uma substância que estimula a inibição do mecanismo 

contrátil. Independente, o processo requer uma diminuição da [Ca2+]c e o aumento da 

atividade da fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP) (SOMLYO; SOMLYO, 2003).

 Os mecanismos de relaxamento envolvidos no acoplamento fármaco-mecânico 

incluem: (1) aumento na atividade da Ca2+-ATPase tanto do retículo sarcoplasmático 

(SERCA) como da membrana plasmática (PMCA) através da proteína cinase G (PKG) 

ou proteína cinase A (PKA), levando a um aumento do sequestro e da saída de Ca2+, 

respectivamente, diminuindo assim a [Ca2+]c; (2) diminuição da formação do IP3, 

levando a uma diminuição da liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares; (3) 

redução da [Ca2+]c pela proteína cinase A (PKA) por diminuir o influxo de Ca2+ 

indiretamente por hiperpolarização ou por ação direta nos CaV1, e, finalmente, (4) 

diminuição da [Ca2+]c por estimulação do trocador Na+/Ca2+ (NXC) (WEBB, 2003) 

(Figura 5). 

Tanto em músculo liso da artéria pulmonar como em músculo liso vascular, 

Ca2+ citosólico é sequestrado pela SERCA no RS, e também em mitocôndrias por 

uniportes de Ca2+ localizados na membrana mitocondrial, embora este último têm uma 

baixa afinidade para Ca2+ (WRIGHT et al., 2013). A PMCA tem uma alta afinidade pelo 

Ca2+ que é reforçada pela ligação calmodulina, contudo, apenas transporta um Ca2+ 

por hidrólise de ATP e é, por conseguinte, lento e mais eficaz quando a concentração 

de Ca2+ intracelular é relativamente baixo. O NCX é um transportador eletrogênico 

que utiliza o gradiente eletroquímico do Na+ através da membrana, para excluir um 

Ca2+ para três íons Na+. Como a operação do NCX depende do gradiente de Na+, 

quando a concentração citosólica de Na+ é elevado, ele também pode operar em modo 

inverso, onde transporta íons Ca2+ para a célula e exclui Na+. Estas propriedades 

cinéticas associadas a uma distribuição uniforme através da membrana plasmática, 

determinam o papel destes transportadores para o controle do Ca2+ citosólico 

(CARAFOLI et al.,1996; FLOYD; WRAY, 2007; WRIGHT et al., 2013). 
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Figura 5 - Mecanismo do relaxamento no músculo liso vascular induzido pelas vias efetoras 

do cAMP e cGMP.  

 
 
(1) O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; (2) a proteína 
Gs troca GDP por GTP na sua subunidade α (processo não mostrado na figura), tornando-se 
ativa; (3) a subunidade Gαs-GTP ativa a AC; (4) a AC converte o ATP em cAMP; (5) o NO 
gerado tanto dos nervos como das células epiteliais estimula a atividade da sGC; (6) a sGC 
converte o GTP em cGMP; (7) os nucleotídios cíclicos, cAMP e cGMP, ativam suas 
respectivas proteínas cinases, PKA e PKG. Ambas as proteínas cinases fosforilam vários 
substratos: (8) ativam os canais de K+; (9) inibem os CaV; (10) aumentam a atividade da 
SERCA e da PMCA; (11) ativam o NCX; (12) A PKG inibe os IP3R. Todos esses mecanismos 
diminuem a [Ca2+]C; (13) inibem a MLCK, reduzindo sua afinidade pelo complexo 4Ca2+-CaM. 
Todos esses mecanismos impedem a fosforilação da MLC e, consequentemente, a interação 
dos filamentos de miosina com os de actina, promovendo o relaxamento do músculo liso. As 
definições das abreviaturas estão presentes na lista de abreviaturas e no texto. 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017, adaptado de Correia, 2013. 
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Os nucleotídeos cíclicos (cAMP e cGMP) são os segundos mensageiros mais 

importantes ligados à vasodilatação, a elevação dos seus níveis intracelulares 

representa uma estratégia indispensável para induzir uma variedade de efeitos 

farmacológicos benéficos sobre várias condições patológicas cardiovasculares. Os 

níveis intracelulares destes dois segundos mensageiros são o resultado do equilíbrio 

entre a taxa de sua síntese e a taxa de sua degradação, esse segundo é feito por 

fosfodiesterases (PDEs) que são enzimas que atuam hidrolisando e inativando o 

cAMP e o cGMP em 5′ AMP e 5′ GMP, respectivamente (MORGADO et al., 2012; 

MAURICE et al., 2014). 

O AMP cíclico é sintetizado a partir do ATP intracelular pela ciclase de adenilil, 

que são normalmente ativadas por uma primeira mensagem extracelular 

(neurotransmissor, hormônio, fármaco) que se liga a um GPCR (HANOUNE; DEFER, 

2001; MORGADO et al., 2012). O GMP cíclico pode ser sintetizado em células do 

músculo liso vascular por dois tipos principais de ciclase de guanilil, diferindo na sua 

localização celular e na sua ativação por compostos específicos: (1) a ciclase de 

guanilil particulada (pGC), presente na membrana plasmática, que é ativada por 

peptídeos natriuréticos, tais como peptídeo natriurético atrial (ANP), do cérebro (BNP) 

e peptídeo natriurético do tipo C (CNP) (POTTER et al., 2006) e (2)   a ciclase  de 

guanilil solúvel (sGC) que pode ser ativada pelo óxido nítrico (NO), produzido pelas 

células endoteliais, e pelos doadores de NO (CARY et al., 2006; MORGADO et al., 

2012).  

O endotélio intacto pode liberar local e de forma controlada, compostos que 

induzem vasodilatação, como os fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio 

(EDHF), óxido nítrico (NO), prostaciclina (PGI2) e prostaglandina E2 (PGE2), bem 

como compostos que induzem vasoconstrição, como a endotelina-1 (ET1), 

prostaglandina H2 (PGH2), tromboxano A2 (TXA2) e ânions superóxido (O-
2). Em 

condições fisiológicas, é observado o equilíbrio desses fatores, porém, ocorre uma 

predominância dos fatores relaxantes. Em contrapartida, em condições patológicas, 

como na hipertensão arterial pulmonar, o equilíbrio entre esses fatores é alterado, 

havendo uma atenuação dos efeitos vasodilatadores e predomínio dos 

vasoconstritores (BATLOUNI, 2001). 

Dentre diversas funções exercidas pelo endotélio, ele está estrategicamente 

situado na parede vascular para: (1) atuar como sensor de alterações hemodinâmicas, 
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(2) transmitir sinais que recebe de células e da matriz extracelular, (3) produzir 

mediadores que interferem com crescimento, atividade, migração e morte de células; 

(4) manter as alterações adaptativas de forma que elas se adequem às exigências 

circulatórias (CARVALHO et al., 2001). 

 

2.5 Artéria Pulmonar e Circulação Pulmonar: Princípios Básicos 

 

Por mais de mil anos, a visão do mundo sobre circulação pulmonar seguiu os 

ensinamentos de Galeno, que acreditava que o sangue era produzido no fígado, e 

então entregue pelo ventrículo direito (VD) aos tecidos e órgãos onde era consumido. 

Embora possa parecer evidente que isso é impossível, Galeno viu o movimento do 

sangue como baixo volume e baixo fluxo (SCHULTZ, 2002). 

Apesar de não ser o primeiro a descrever a circulação pulmonar, William 

Harvey é considerado o pai da fisiologia moderna porque foi o primeiro a realizar, no 

final do século XVI, medições e cálculos detalhados (SCHULTZ, 2002) que lhe 

permitiram deduzir a existência de recirculação do sangue e demonstrou o fluxo 

sanguíneo pulmonar experimentalmente (COMTOR, 1982; GREYSON, 2010). 

A circulação pulmonar, como um sistema separado de alto fluxo e de baixa 

pressão (Figura 6), é o resultado final de um processo evolutivo visando a otimização 

da troca gasosa de aves e mamíferos endotérmicos. Esta evolução foi acompanhada 

por uma progressiva descarga e remodelamento do ventrículo direito como um 

gerador de fluxo (NAEIJE, 2013; WEST, 2013). 

A principal função do ventrículo direito e da circulação pulmonar é a troca de 

gases, ou seja, otimizar a exposição do sangue ao ar alveolar (TAWHAI; CLARK; 

BURROWES, 2011). Uma vez que a troca gasosa ocorre nas membranas finas 

alveolares e altamente permeáveis, a pressão pulmonar deve ser mantida baixa para 

evitar o edema pulmonar, pois o ventrículo direito e os pulmões correspondem ao 

ventrículo esquerdo e a circulação sistêmica, e todo o débito cardíaco deve passar 

através dos pulmões (GREYSON, 2010). 
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Figura 6 – Esquema ilustrando a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. 

 

 
 
Fonte: http://saladeobservacao.blogspot.com.br/2012/02/como-funciona-nosso-corpo-
circulacao.html 
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Esse sistema de baixa pressão e alto volume no ventrículo direito são 

exigências completamente distintas das que a circulação sistêmica implica para o 

ventrículo esquerdo. Além disso, o ventrículo direito e a circulação pulmonar devem 

equilibrar as mudanças dinâmicas no volume sanguíneo e do fluxo resultante da 

respiração, alterações posicionais e alterações no débito cardíaco ventricular 

esquerdo. As adaptações necessárias para atender a essas demandas conflitantes 

têm como consequência uma capacidade de compensação reduzida frente a um 

aumento da pós-carga ou pressão (SCHULTZ; WILLIAM, 2002; NAEIJE, 2005; 

GREYSON, 2010). 

A artéria pulmonar (Figura 6) é caracterizada por ser um vaso delgado e elástico 

que se ramifica para suprir as várias artérias pulmonares lobares, arteríolas 

pulmonares e capilares alveolares. Essa artéria é responsável por transportar o 

sangue pobre em oxigênio do coração para os pulmões, onde será oxigenado e então 

distribuído para o resto do corpo. O sangue sai dos capilares alveolares através de 

vênulas pulmonares e retorna ao coração, para o átrio esquerdo, através de um 

sistema de vênulas e ramos pulmonares semelhantes em estrutura ao ramo arterial 

pulmonar (SINGHAL et al., 1973; GREYSON, 2010). 

A vasculatura pulmonar em um pulmão humano típico inclui na ordem de 

centenas de milhares de vasos arteriais e venosos. A troca gasosa ocorre através das 

paredes finas dos capilares alveolares, dos quais existem bilhões (HUANG et al.,1996; 

TAWHAI; CLARK; BURROWES, 2011). 

A regulação da circulação pulmonar está sob o controle de um mecanismo de 

detecção de oxigênio, ainda não totalmente compreendido, que pode depender de 

canais de potássio sensíveis a voltagem ou ao cálcio, espécies reativas de oxigênio 

ou outros mecanismos (SOMME et al., 2008), bem como do óxido nítrico, 

prostaglandinas, endotelina e catecolaminas (MORRELL et al., 2009; GREYSON, 

2010). 

Nas artérias pulmonares são encontrados diferentes tipos de receptores 

importantes para a regulação do tônus vascular pulmonar, entre eles destacam-se 

dois receptores distintos para a família de peptídeos de endotelina (ET-1, ET-2 e 

ET-3), o receptor de endotelina A (ETA) e o receptor de endotelina B (ETB), sendo 

ambos receptores do tipo GPCRs, acoplados a proteína Gq/11 (RUBIN, 2012). A 

estimulação dos receptores ETB endoteliais levam a liberação de fatores 
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vasodilatadores como NO e prostaciclinas (HIRATA et al., 1993; DUPUIS, HOEPER, 

2008). 

Estudos bioquímicos revelaram a presença das isoformas 1, 3, 4 e 5 da enzima 

fosfodiesterase (PDE) em artérias pulmonares humanas (RABE et al., 1994).  

Embora a circulação pulmonar de muitas espécies seja inervada com nervos 

colinérgicos, esses não parecem ser importantes na manutenção do baixo tônus 

vascular pulmonar. Em humanos, ACh induz uma clara resposta vasodilatadora 

dependente de endotélio, tanto em condições de repouso quanto durante a 

vasoconstrição pulmonar induzida por hipóxia aguda. Existem cinco subtipos de 

receptores muscarínicos e os que medeiam os relaxamentos nas artérias pulmonares 

são classificados como receptores M3 (BARNES; LIU, 1995; WOLFGANG, 2011). 

Diferente da inervação parassimpática, os nervos simpáticos desempenham 

um papel importante na manutenção do tônus vascular pulmonar basal. Tanto o 

aumento da resistência vascular pulmonar como a diminuição da complacência 

vascular pulmonar que ocorrem durante a estimulação da inervação simpático são 

mediados por α-adrenoceptores. Estudos mostraram que os receptores 

α1-adrenoceptores estão localizados tanto na artéria como na veia pulmonar, mas os 

receptores α2-adrenoceptores só podem ser encontrados na veia pulmonar 

(BARNES; LIU, 1995; WOLFGANG, 2011). 

Como dito anteriormente, a circulação pulmonar normal é um sistema de baixa 

pressão e resistência, capaz de acomodar todo o débito cardíaco por estar 

completamente dilatada. Essa particularidade fisiológica observada no leito vascular 

pulmonar é consistente com a observação de que quase nenhuma alteração é 

observada nas pressões pulmonares em condições de alto fluxo sanguíneo pulmonar. 

Além disso, não ocorrem alterações significativas da pressão arterial pulmonar, 

mesmo após a administração de drogas vasodilatadoras em doses suficientes para 

causar significativa redução das pressões sistêmicas (BARNES; LIU, 1995; DIAS-

JUNIOR et al., 2008). 

Infelizmente, um grande número de processos patológicos podem ter como 

consequência aumentos agudos ou crônicos na pós-carga. A medida que aumenta o 

excesso de pós-carga, pode aparecer insuficiência cardíaca direita podendo ocorrer 

instabilidade hemodinâmica repentina e morte. Foram identificadas várias vias 
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bioquímicas que podem participar da adaptação apropriada ou inadequada de 

sobrecarga e pressão (HUANG et al., 1996; GREYSON, 2010). 

Dentre as doenças que acometem o ventrículo direito e as artérias pulmonares 

destaca-se a hipertensão arterial pulmonar (HAP), uma doença crônica e progressiva 

caracterizada por elevação da pressão arterial pulmonar e resistência vascular 

pulmonar, o que, em última análise, resulta em insuficiência ventricular direita e morte 

(MUBARAK, 2010). A HAP é uma doença progressiva de várias origens que está 

associada a um mau prognóstico e resulta em disfunção cardíaca direita, estima-se 

que esta doença afeta até 100 milhões de pessoas em todo o mundo (SCHERMULY 

et al., 2011). 

A HAP é caracterizada por vasoconstrição pulmonar excessiva e processos de 

remodelamento vascular anormais que geralmente afetam todas as camadas dos 

vasos resultando em perda severa da área da seção transversal e, portanto, aumento 

da pós-carga ventricular direita. Alterações mais íntimas incluem lesão endotelial, 

proliferação de células endoteliais, invasão da íntima por células fibroblasticas e, as 

vezes, obstrução do lúmen vascular por lesões plexiformes únicas (RABINOVITCH, 

2007; SCHERMULY et al., 2011).  

O tratamento da HAP inclui modificações de estilo de vida e tratamentos 

convencionais medicamentosos. Atualmente, são utilizados para o tratamento dessa 

doença, nos casos iniciais, os bloqueadores de canais Ca2+, como o nifedipino e 

diltiazem, porém esses medicamentos não são os mais indicados nos casos mais 

avançados da doença devido a sua reduzida eficácia, ou em pacientes que não 

respondem a esse tratamento (SITBON et al., 2005). 

Como tratamentos mais eficazes são utilizados os análogos da prostaciclina, 

como o iloproste e epoprostenol, os antagonistas dos receptores de endotelina, como 

a bosentana, e os inibidores de PDE-5, como a sildenafila. Estudos mostraram que os 

inibidores da ROCK são alternativas promissoras para o tratamento da HAP 

(MCLAUGHLIN; MCGOON, 2006). 

Diante disso, substâncias que induzam o relaxamento das artérias pulmonares 

diminuindo a pós-carga do ventrículo direito são potenciais candidatas a se tornarem 

alternativas para o tratamento da HAP.
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Contribuir para o estudo farmacológico da família Verbenaceae, em particular 

da espécie Lippia microphylla Cham., com a finalidade de colaborar na descoberta de 

drogas com potencial terapêutico na hipertensão pulmonar ou que possam ser 

utilizadas como ferramentas farmacológicas para o entendimento dos mecanismos de 

contração – relaxamento da artéria pulmonar de rato. 

3.2 Específicos 

 
 Determinar e comparar os parâmetros de eficácia e potência relativas do efeito 

relaxante do LM-OE, timol e carvacrol em artéria pulmonar de ratos, na 

ausência e na presença de endotélio funcional; 

 Avaliar a participação dos fatores relaxantes derivados do endotélio, óxido 

nítrico (NO) e prostaciclinas no efeito relaxante do timol; 

 Investigar a participação dos receptores muscarínicos endoteliais no efeito 

relaxante promovido timol; 

 Analisar se o efeito relaxante do timol envolve a ativação da via de sinalização 

AC-cAMP-PKA; 

 Determinar se o efeito relaxante do timol é mediado pelo bloqueio do influxo de 

Ca2+ pelos Cav; 

 Avaliar se o timol estaria inibindo a via da Rho cinase para exercer seu efeito 

vasodilatador.
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Produtos-teste 

 

A espécie Lippia microphylla Cham. foi coletada, em junho de 2010, no município 

de Serra Branca, estado da Paraíba, sendo o material botânico identificado pela Profa. 

Dra. Maria de Fátima Agra, do setor de Botânica do Programa de Pós-graduação em 

Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (PPgPNSB), do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Uma exsicata da planta está 

depositada no Herbário Prof. Lauro Pires Xavier (JPB) da UFPB sob código de 

identificação AGRA 6118. 

O óleo essencial obtido das folhas de Lippia microphylla Cham. (LM-OE) foi 

caracterizado pelos Profs. Drs. José Guilherme Soares Maia e Eloisa Helena de 

Aguiar Andrade, da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal do 

Pará (UFPA) e cedido pelo Prof. Dr. Josean Fechine Tavares, do setor de Fitoquímica 

do PPgPNSB. O timol e o carvacrol foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil), com 

pureza igual ou superior a 99,5%. 

 

4.1.2 Animais 

 

Utilizou-se ratos da espécie Rattus norvegicus, pesando entre 270-310 g, 

provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Instituto de Pesquisa em Fármacos 

e Medicamentos (IPeFarM)/UFPB. Os procedimentos experimentais eram realizados 

seguindo os princípios de cuidados com animais previamente aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Centro de Biotecnologia (CEUA/Cbiotec), 

sob certidão nº 0501/13. 

Os animais eram mantidos sob controle alimentar com uma dieta balanceada à 

base de ração (Presence®) com livre acesso à água e em ambiente com ventilação e 

temperatura (21 ± 1 °C) reguladas e constantes. 

Todos os experimentos eram realizados no Laboratório de Farmacologia 

Funcional Prof. George Thomas do PPgPNSB/CCS/UFPB no período entre 8 e 20 h. 
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4.1.3 Drogas e reagentes  

 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), a glicose (C6H12O6), o cloreto de 

sódio (NaCl) e o sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O) foram obtidos 

da Vetec (Brasil). O fosfato de potássio monobásico anidro (KH2PO4) foi obtido da 

Nuclear (Brasil). O bicarbonato de sódio (NaHCO3) e o cloreto de potássio (KCl) foram 

obtidos da Fmaia (Brasil). Estas substâncias, exceto a glicose, o NaCl e o NaHCO3, 

eram dissolvidas e diluídas em água destilada para obtenção de cada solução estoque 

que era mantida sob refrigeração. 

O cloridrato de acetilcolina (ACh) foi obtido da Merck (Brasil). A fenilefrina (FEN) 

foi obtida da Pfizer (EUA). A FEN e a ACh eram dissolvidas e diluídas em água 

destilada para obtenção de cada solução estoque (10-1 M). 

O óleo de castor (Cremophor®), Nω-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME), 2’,3'-

O-isopropilideno adenosina (IPA), S-(-)-Bay K8644, Y-27632, atropina e indometacina 

foram obtidos da Sigma-Aldrich (Brasil). O N- [2 - ((p-Bromocinamil) amino) etil] -5-

isoquinolinossulfonamida (H-89) foi obtido da Cayman Chemical Company (EUA). 

Estas substâncias eram mantidas em um “freezer” à temperatura de -20 °C, 

dissolvidas e diluídas em água destilada, exceto o IPA, o Y-27632 e o H-89 que eram 

dissolvidos em etanol absoluto. 

A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi obtida da White Martins 

(Brasil). 

 

4.1.4 Preparo da solução-estoque do LM-OE 

 

O LM-OE era solubilizado em Cremophor® (3% v/v) e diluído em água destilada 

para obtenção da solução de partida (10 mg/mL). Esta solução era preparada 

diariamente antes de cada experimento, uma vez que os óleos essenciais se 

caracterizam pela presença de compostos voláteis (BAKKALI et al., 2008). A 

concentração final de Cremophor® nas cubas nunca excedeu 0,01% (v/v). 

No momento da realização dos experimentos, essa solução era diluída em 

água destilada de acordo com a exigência do protocolo. As concentrações do LM-OE 

eram utilizadas em múltiplos de 3 (SILVA, 2015). O mesmo era feito com o timol e 
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carvacrol. As concentrações utilizadas para as três substâncias eram de 0,01 a 

729 µg/mL, podendo variar de acordo com cada experimento. 

 

4.1.5. Solução nutritiva 

 

A solução nutritiva de Krebs-Henseleit utilizada era gaseificada com carbogênio 

(95% O2 e 5% CO2) e o pH era ajustado para 7,4 com solução de HCl ou NaOH 1 N 

(Tabela 1). 

A solução despolarizante nominalmente sem Ca2+, era utilizada no protocolo de 

CaCl2 (Tabela 2). 

Tabela 1 – Krebs-Henseleit por Pauvert et al., 2003. 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 119,0 
KCl 4,6 

MgSO4 1,2 
KHPO4 1,2 
CaCl2 1,5 

Glicose 11,4 
NaHCO3 20,0 

 

 

Tabela 2 – Solução despolarizante nominalmente sem Ca2+ por Karasu-Minareci 

et al., 2012. 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 43,6 
KCl 80 

MgSO4 1,2 
KHPO4 1,2 
Glicose 11,4 
NaHCO3 20,0 
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4.1.6 Equipamentos 

 

Para o registro das contrações isométricas, os órgãos eram suspensos em cubas 

de banho para órgãos isolados de 6 mL (Figura 7 A), modelo BOI-04 AVS (São Carlos, 

SP, Brasil), o qual contém uma bomba termostática (Figura 7 C) modelo BT-60 AVS 

(São Carlos, SP, Brasil) que mantinha a temperatura das cubas em 37° C, e 

conectados a transdutores de força isométricos (Figura 7 B) modelo TIM-05 AVS (São 

Carlos, SP, Brasil), acoplados a um amplificador (Figura 7 D) modelo AECAD04F. O 

amplificador era conectado a um sistema de aquisição digital (Figura 7 E) com o 

software AQCAD versão 2.1.6 para aquisição dos dados e, para análise dos registros, 

foi utilizado o software ANCAD.  

O pH era aferido por um pHmetro digital  PG2000 GEHAKA, São Paulo, SP, 

Brasil). As substâncias eram pesadas em balança analítica modelo MARTE AY220 

(São Paulo, SP, Brasil). Os animais eram pesados em balança semianalítica GEHAKA 

(São Paulo, SP, Brasil). 
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Figura 7 – Foto do sistema de banho para órgãos isolados composto por cubas de vidro (A), 

transdutores isométricos (B) e bomba termostática (C), amplificador (D), microcomputador (E). 

 

Fonte: Monteiro, 2013.  

 

 

Fonte: Martins, 2016. 
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4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparação dos anéis de artéria pulmonar de rato 

 

Os ratos eram eutanasiados por decapitação em guilhotina. Em seguida, o 

coração e os pulmões eram retirados da cavidade torácica, as artérias pulmonares 

eram isoladas e livres de tecido conjuntivo e adiposo e os segmentos eram suspensos 

individualmente em cubas de banho para órgão isolado por hastes de aço inoxidável, 

conectadas a transdutores de força isométricos, mantidas sob tensão de repouso de 

1 g, contendo solução de Krebs Henseleit a 37 ºC. As preparações eram mantidas em 

repouso por um período de 60 minutos para estabilização, com renovação da solução 

nutritiva a cada 15 minutos para prevenir a interferência de metabólitos (ALTURA, 

1970). Após o período de estabilização, era induzida uma contração com FEN 

3 x 10-6 M (concentração que induz a resposta contrátil submáxima do órgão) 

(PAUVERT et al., 2003) e durante o componente tônico da contração, de amplitude 

iguais ou superiores a 0,5 g, era adicionado 10-6 M de acetilcolina para verificar a 

integridade do endotélio (FURCHGOTT; ZAWDZKI, 1980). O endotélio vascular era 

considerado íntegro quando o órgão apresentava relaxamento igual ou superior a 

60%. Em relaxamento igual ou inferior a 10%, os segmentos eram considerados sem 

endotélio funcional (ALENCAR et al, 2013). 

 

 

4.2.2 Triagem farmacológica 

 

4.2.2.1 Efeito do LM-OE, do carvacrol e do timol sobre a artéria pulmonar isolada 

de rato pré-contraída com FEN 

 

Após a verificação do endotélio, lavagem e retorno à tensão basal do órgão, 

era induzida uma nova contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente 

tônico desta contração, os produtos testes eram adicionados de maneira cumulativa 

à cuba, em preparações diferentes. O relaxamento foi expresso como a percentagem 

reversa da contração induzida por FEN. Os valores de CE50 (concentração de um 

composto que produz 50% do seu efeito máximo) foram obtidos por regressão 
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não-linear a partir das curvas concentrações-resposta obtidas para o LM-OE, timol e 

carvacrol nos segmentos dos órgãos na ausência ou presença de endotélio. 

 

4.2.3 Caracterização do mecanismo de ação do timol em artéria pulmonar de 

rato 

 

4.2.3.1 Participação dos receptores muscarínicos endoteliais no efeito relaxante 

do timol em artéria pulmonar de rato 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com endotélio funcional eram 

pré-incubados com 1 nM de atropina, um bloqueador não específico dos receptores 

muscarínicos, por 30 minutos (CHOY et al., 2002). Em seguida, era induzida uma 

contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico dessa contração o 

timol adicionado à cuba em concentrações cumulativas. A potência relaxante do timol 

foi comparada na ausência e na presença da atropina. 

 

4.2.3.2 Participação do óxido nítrico (NO) no efeito relaxante do timol em artéria 

pulmonar de rato 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com endotélio funcional eram 

pré-incubados com 10-4 M de L-NAME, um inibidor competitivo da sintase do óxido 

nítrico (NOS), por 30 minutos (REES et al., 1990). Em seguida, era induzida uma 

contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico dessa contração o 

timol era adicionado à cuba em concentrações cumulativas. As potências relaxantes 

do timol foram comparadas na ausência e na presença do L-NAME. 

 

4.2.3.3 Participação das prostaciclinas endoteliais no relaxamento promovido 

pelo timol em artéria pulmonar de rato 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com endotélio funcional eram 
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pré-incubados com 10-5 M de indometacina, um inibidor da COX, por 30 minutos 

(SUBRAMANI et al., 2010). Em seguida, era induzida uma contração com 3 x 10-6 M 

de FEN e, sobre o componente tônico dessa contração o timol era adicionado à cuba 

em concentrações cumulativas. A potência relaxante do timol foi comparada na 

ausência e na presença da indometacina. 

Em seguida, em diferentes experimentos, os anéis de artéria pulmonar com 

endotélio funcional eram pré-incubados uma combinação com 10-4 M de L-NAME e 

10-5 M de indometacina por 30 minutos (SUBRAMANI et al., 2010). Em seguida, era 

induzida uma contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico dessa 

contração o timol era adicionado à cuba em concentrações cumulativas. Dessa forma 

foi avaliado uma possível potencialização no bloqueio induzido por esses inibidores 

quando comparados em preparações separadas ou uma combinação dos dois. 

 

4.2.3.4 Efeito do inibidor e do ativador da ciclase de adenilil no relaxamento 

promovido pelo timol em artéria pulmonar de rato 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com endotélio funcional eram 

pré-incubados com 10-5 M de IPA, um inibidor da ciclase de adenilil (RODRÍGUEZ-

RAMOS; GONZÁLEZ-ANDRADE; NAVARRETE, 2011), por 30 minutos. Em seguida, 

era induzida uma contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico 

dessa contração o timol era adicionado à cuba em concentrações cumulativas. A 

potência relaxante do timol foi comparada na ausência e na presença do inibidor. 

Em seguida, após o período de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com 

endotélio funcional eram pré-incubados com 5,6 x 10-14 M de forscolina, um ativador 

da ciclase de adenilil, por 30 minutos. Em seguida, era induzida uma contração com 

3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico dessa contração o timol era 

adicionado à cuba em concentrações cumulativas. A potência relaxante do timol foi 

comparada na ausência e na presença do ativador.  
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4.2.3.5 Efeito do inibidor da PKA no relaxamento promovido pelo timol em artéria 

pulmonar de rato 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com endotélio funcional eram 

pré-incubados com 5 x 10-7 M de H-89, um inibidor da proteína cinase dependente de 

cAMP (PKA) (ZHANG et al., 2010), por 30 minutos. Em seguida, era induzida uma 

contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico dessa contração o 

timol era adicionado à cuba em concentrações cumulativas. A potência relaxante do 

timol foi comparada na ausência e na presença do inibidor. 

 

4.2.3.6 Efeito relaxante do timol sobre a artéria pulmonar pré-contraída com 30 

ou 80 mM de KCl 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente e, após o período 

de estabilização, era induzida uma contração com 30 ou 80 mM de KCl em diferentes 

preparações (GURNEY, 1994). Durante a fase tônica sustentada dessa contração, o 

timol era adicionado à cuba em concentrações cumulativas e em diferentes 

preparações. O relaxamento foi expresso como a percentagem reversa da contração 

inicial induzida por KCl, e os valores de efeito máximo (Emax) do timol foram obtidos 

para contrações induzidas por 30 e 80 mM de KCl. Os valores de CE50 foram 

calculados como descrito anteriormente. 

 

4.2.3.7 Efeito do timol frente às contrações induzidas por CaCl2 em meio 

despolarizante nominalmente sem Ca2+  

 

 A artéria pulmonar era montada como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização de uma hora a solução de Krebs Henseleit era substituída pela 

solução despolarizante (KCl 80 mM) nominalmente sem Ca2+, por um período de 45 

minutos (KARASU-MINARECI et al., 2012). Eram induzidas duas curvas semelhantes 

concentrações-resposta cumulativa ao CaCl2, em seguida o timol (3, 9, 27 ou 

81 µg/mL) era incubado na ausência de CaCl2 por 30 minutos e após esse período 

uma terceira curva cumulativa ao CaCl2 era obtida na presença de timol. 
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4.2.3.8 Efeito relaxante do timol em artéria pulmonar de rato sobre as contrações 

induzidas por S-(-)-Bay K8644 

 

 O órgão era montado com descrito anteriormente, e após estabilização, a 

artéria pulmonar era parcialmente despolarizada pela adição de 10 mM de KCl por 10 

minutos e em sua presença era induzida uma contração com 3x10-7 M de S-(-)-Bay 

K8644, um agonista seletivo dos Cav do tipo L ou Cav1 (JEFFERY; WANSTALL, 2001). 

Após a estabilização dessa contração, o timol era adicionado de maneira cumulativa 

à cuba. Os valores de CE50 foram obtidos por regressão não-linear a partir da curva 

concentração-resposta obtidas para o timol. 

 

4.2.3.9 Efeito do inibidor da Rho cinase no relaxamento promovido pelo timol em 

artéria pulmonar de rato 

 

O órgão era isolado e montado como descrito anteriormente. Após o período 

de estabilização, os anéis de artéria pulmonar com endotélio funcional eram 

pré-incubados com 10-6 M de Y-27632, um inibidor da proteína Rho cinase (GAO et 

al., 2007; DHAESE; LEFEBVRE, 2009), por 30 minutos. Em seguida, era induzida 

uma contração com 3 x 10-6 M de FEN e, sobre o componente tônico dessa contração 

o timol era adicionado à cuba em concentrações cumulativas. A potência relaxante do 

timol foi comparada na ausência e na presença do inibidor. 

 

4.3 Análise estatística 

  

Todos os resultados foram expressos como a média e o erro padrão da média 

(e.p.m.), e analisados estatisticamente empregando-se o teste t não pareado ou 

análise de variância (ANOVA) one-way seguido do pós-teste de Tukey. A hipótese 

nula foi rejeitada quando o valor de p < 0,05. Os valores de CE50 foram calculados por 

regressão não-linear para todos os experimentos realizados, como parâmetro de 

potência (NEUBIG et al., 2003). Foram utilizados os valores do efeito máximo (Emax) 

como parâmetro de eficácia. A análise dos dados foi realizada utilizando o programa 

GraphPad Prism® versão 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, USA). 
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RESULTADOS 

 

5.1 Triagem farmacológica 

 

5.1.1 Efeito do LM-OE, carvacrol e timol sobre a contração tônica induzida por 

FEN em artéria pulmonar de rato 

 

O LM-OE relaxou completamente, de maneira equipotente, os anéis de artéria 

pulmonar na presença (Emax = 92,8 ± 4,6%, CE50 = 29,1 ± 5 µg/mL, R2 = 0,98 ± 0,006 

n = 5) e na ausência (Emax = 97,8 ± 0,9%, CE50 = 21,83 ± 1,9 µg/mL, R2 = 0,98 ± 0,01 

n = 5) de endotélio (Figura 8 A e B, Gráfico 1) com tempo de relaxamento de 

aproximadamente 50 minutos. De maneira semelhante, o carvacrol promoveu o 

relaxamento dos anéis de artéria pulmonar de maneira equipotente tanto na presença 

(Emax = 100%, CE50 = 20,4 ± 4,2 µg/mL, R2 = 0,98 ± 0.01, n = 5) como na ausência 

(Emax = 97,3 ± 2,0%, CE50 = 15,8 ± 1,0 µg/mL, R2 = 0,99 ± 0,002, n = 5) de endotélio 

(Figura 9 A e B, Gráfico 2), com tempo de relaxamento de aproximadamente 45 

minutos. O timol relaxou os anéis de artéria pulmonar, porém com maior potência na 

presença (Emax = 99,6 ± 0,4%, CE50 = 6,6 ± 0,9 µg/mL, R2 = 0,95 ± 0,01 n = 5) que na 

ausência (Emax = 100%, CE50 = 23,02 ± 3,8 µg/mL, R2 = 0,98 ± 0,01 n = 5) de endotélio 

(Figura 10 A e B, Gráfico 3) com tempo de relaxamento de aproximadamente 55 

minutos.  

Na tabela 3 é possível observar as CE50 dos três produtos-teste na presença e 

ausência do endotélio funcional. O efeito dos compostos foi reversível, sendo os 

tempos de reversão para os três produtos testados de aproximadamente uma hora. 
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Figura 8 - Registros representativos do efeito relaxante do LM-OE em anéis de artéria 
pulmonar de rato pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na presença (A) e na ausência (B) de 
endotélio funcional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do LM-OE (A e B).  
 
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 1 - Efeito relaxante do LM-OE em anéis de artéria pulmonar de rato pré-contraídos 
com FEN 3 x 10-6 M na presença (▲) e na ausência () de endotélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 

Fonte: Sampaio, 2017. 
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Figura 9 - Registros representativos do efeito relaxante do carvacrol em anéis de artéria 
pulmonar de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença (A) e na ausência (B) de 
endotélio funcional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do carvacrol (A e B).  
 
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 2 - Efeito relaxante do carvacrol em anéis de artéria pulmonar de rato pré-contraídos 
com FEN 3 x 10-6 M na presença (■) e na ausência (□) de endotélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Figura 10 - Registros representativos do efeito relaxante do timol em anéis de artéria 

pulmonar isolada de rato pré-contraídos com 3 x 10-6 M de FEN na presença (A) e na ausência 

(B) de endotélio funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol (A e B).  
  
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 3 – Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na presença (●) e na ausência (○) de endotélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 

 

 
Tabela 3 – Valores de CE50 dos produtos-teste em artéria pulmonar de rato pré contraída com 

FEN, na presença e na ausência de endotélio. 

 

 

Produto-teste 

 

CE50 (µg/mL) 

E+ E- 

LM-OE 29,1 ± 5,6 21,83 ± 1,9 

Carvacrol  

Timol 

20,4 ± 4,2 

6,6 ± 0,9*# 

15,8 ± 1,0 

23,02 ± 3,8 

 

ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey. *p < 0,05 (timol (E+) vs. LM-OE (E+) + 
LM-OE (E-) + carvacrol (E+) + carvacrol (E-)); #p < 0,05 (timol (E+) vs. Timol (E-)), (n = 5). 
E+ = artéria com endotélio funcional, E- = artéria sem endotélio funcional. 

 

Fonte: Sampaio, 2017. 
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5.2 Caracterização do mecanismo de ação do timol em artéria pulmonar isolada 

de rato 

 

5.2.1 Participação dos receptores muscarínicos endoteliais no efeito relaxante 

do timol em artéria pulmonar de rato 

 

A curva de relaxamento do timol foi desviada para a direita na presença de 1 

nM de atropina (p < 0,05), com potência relaxante reduzida em cerca de 4 vezes na 

presença desse inibidor, como pode-se observar através do valor da sua CE50, que 

passou de 6,6 ± 0,9 µg/mL (n = 5), na ausência, para 27,1 ± 3,7 µg/mL (R2 = 0,99 ± 

0,002, n = 5) na presença da atropina (Figura 11, Gráfico 4). O Emax do timol foi 

atingido com 243 µg/mL tanto na ausência como presença de atropina. 

 

 

 
Figura 11 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar 
isolada de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença de 1 nM de atropina.  
 

 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
 
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 4 – Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na ausência (■) e na presença (□) de 1 nM de atropina. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

Fonte: Sampaio, 2017. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

Sampaio, R. S.  Resultados 
 

 
 

5.2.2 Participação do óxido nítrico (NO) no efeito relaxante do timol em artéria 

pulmonar de rato 

 

 A curva de relaxamento do timol foi desviada para a direita na presença de 

10-4 M de L-NAME (p < 0,05), com potência relaxante reduzida em cerca de 2 vezes 

na presença desse inibidor, como observa-se através do valor da sua CE50, que 

passou de 6,6 ± 0,9 µg/mL (n = 5), na ausência, para 14,7 ± 1,2 µg/mL (R2 = 0,99 ± 

0,002, n = 5) na presença do L-NAME (Figura 12, Gráfico 5). O Emax do timol foi 

atingido com 243 µg/mL na ausência de L-NAME, enquanto na presença do inibidor 

foi atingido na concentração de 81 µg/mL. 

 

 

 
 
 
Figura 12 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar 
isolada de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença de 10-4 M de L-NAME. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 5 – Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na ausência (●) e na presença (  ) de 10-4 M de L-NAME. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

Fonte: Sampaio, 2017. 
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5.2.3 Participação das prostaciclinas endoteliais no relaxamento promovido 

pelo timol em artéria pulmonar de rato 

 

A curva de relaxamento do timol foi desviada para a direita na presença de 

10-5 M de indometacina (p < 0,05), com potência relaxante reduzida em cerca de 4 

vezes na presença desse inibidor, como observa-se através, como pode-se observar 

através do valor da sua CE50, que passou de 6,6 ± 0,9 µg/mL (n = 5), na ausência, 

para 27,7 ± 2,6 µg/mL (R2 = 0,99 ± 0,001, n = 5) na presença da indometacina (Figura 

13, Gráfico 6 A). O Emax do timol foi atingido com 243 µg/mL na ausência e na presença 

de indometacina.  

No gráfico 6 B é possível observar que a curva de relaxamento do timol (0,01 – 

81 µg/mL) foi desviada para a direita na presença da combinação de 10-4 M de 

L-NAME e 10-5 M de indometacina (p < 0,05), com potência relaxante reduzida em 

cerca de 4 vezes na presença dos inibidores (CE50 = 29,6 ± 1,2 µg/mL, R2 = 0,99 ± 

0,003), havendo uma diferença estatística significante da combinação quando 

comparada apenas com o L-NAME sozinho, mas não houve diferença quando 

comparado com a indometacina sozinha. 

  Na tabela 4 é possível observar os valores das CE50 do timol na presença de 

L-NAME, atropina e indometacina, com suas respectivas comparações estatísticas.  

 
Figura 13 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar 
isolada de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença de 10-5 M de indometacina. 
 
 
 

 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 6 – (A) Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato pré-
contraídos com FEN 3 x 10-6 M na ausência (●) e na presença (○) de 10-5 M de indometacina. 
(B) Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato pré-contraídos com 
FEN 3 x 10-6 M na ausência (●) e na presença (○) da combinação de 10-4 M de L-NAME e 
10-5 M de indometacina 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 

Data 1

-2 -1 0 1 2 3

0

25

50

75

100

Controle

Indo

log [timol] µg/mL



80 

Sampaio, R. S.  Resultados 
 

 
 
Tabela 4 – Valores de CE50 do timol em artéria pulmonar de rato pré contraída com FEN, na 
presença (E+) do endotélio funcional e na presença de inibidores. 

 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey. *p < 0,05 (Timol vs.Timo / Atropina + Timol 
/ L-NAME + Timol / Indometacina + Timol / L-NAME + Indometacina); #p < 0,05 (Timol / L-
NAME vs. Timol / Atropina + Timol / Indometacina + Timol / L-NAME / Indometacina), (n = 5). 
 

Fonte: Sampaio, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produto-teste + inibidores CE50 

Timol  6,6 ± 0,9 µg/mL 

Timo / Atropina 25,2 ± 2,5 µg/mL*# 

Timol / L-NAME 14,7 ± 1,2 µg/mL* 

Timol / Indometacina 27,7 ± 2,6 µg/mL*# 

Timol / L-NAME + Indometacina 29,6 ± 1,2 µg/mL*# 
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5.2.4 Efeito do inibidor e do ativador da ciclase de adenilil no relaxamento 

promovido pelo timol em artéria pulmonar de rato 

 

A curva de relaxamento do timol foi desviada para a direita na presença de 

10-5 M de IPA (p < 0,05), onde a potência relaxante do timol foi cerca de 3 vezes menor 

na presença do inibidor, como pode-se observar através do valor da sua CE50, que 

passou de 6,6 ± 0,9 µg/mL (n = 5), na ausência, para 18,0 ± 1,0 µg/mL (R2 = 0,98 ± 

0,01, n = 5) na presença do inibidor (Figura 14, Gráfico 7 A). Além disso, a eficácia do 

timol também foi reduzida de 99,98 ± 0,02% para 85.66 ± 5.2% na presença do IPA, 

o Emax do timol foi atingido com 243 µg/mL na ausência e na presença do inibidor. 

Não houve diferença da potência relaxante na curva de relaxamento do timol 

na presença de 5,6 x 10-14 M de forscolina, como é possível observar através do valor 

de CE50 que foi 8,4 ± 0,6 (R2 = 0,97 ±0,006, n = 5), porém houve redução do efeito 

máximo, que foi de 99,8 ± 0,2% na ausência para 87,04 ± 2,1% na presença do 

ativador (Gráfico 7 B), que foi atingido com 243 µg/mL. 

 

 
Figura 14 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar 
isolada de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença de 10-5 M de IPA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 7 – Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na ausência (●) e na presença (○) de IPA (A) ou de 
forscolina (B). 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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5.2.5 Efeito do inibidor da PKA no relaxamento promovido pelo timol em artéria 
pulmonar de rato 
 

A curva de relaxamento do timol foi atenuada na presença de 5 x 10-7 M de 

H-89 (p < 0,05), onde a potência relaxante do timol foi cerca de 2 vezes menor na 

presença de H-89, como pode-se observar através do valor da sua CE50, que passou 

de 6,6 ± 0,9 µg/mL (n = 5), na ausência, para 13,7 ± 1,3 µg/mL (R2 = 0,98 ± 0,003, 

n = 5) na presença do inibidor (Figura 15, Gráfico 8). O Emax do timol foi atingido com 

243 µg/mL na ausência e 81 µg/mL na presença de H-89. A tabela 5 mostra a 

comparação estatística entre as CE50 do timol na presença de indometacina, IPA e 

H-89. 

 

 
 
Figura 15 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar 
isolada de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença de 5 x 10-7 M de H-89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
 
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 8 – Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na ausência (●) e na presença (○) de 5 x 10-7 M de H-89. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 
 
 
Tabela 5 – Valores de CE50 do timol em artéria pulmonar de rato pré contraída com FEN, na 
presença de indometacina, IPA e H-89. 

 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey. *p < 0,05 (timol vs. timol /Indometacina + 

Timol / IPA + Timo / H-89) #p < 0,05 (timol / Indometacina vs. Timol / IPA + Timo / H-89), 

(n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 

Produto-teste + inibidores CE50 

Timol 

Timol / Indometacina 

6,6 ± 0,9 µg/mL 

27.7 ± 2.6 µg/mL* 

Timol / IPA 18 ± 1 µg/mL*# 

Timol / H-89 13.7 ± 1.3 µg/mL*# 
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5.2.6 Efeito relaxante do timol sobre as contrações tônicas induzidas por 30 ou 

80 mM de KCl em artéria pulmonar 

 

O timol relaxou de maneira equipotente, os anéis de artéria pulmonar isolada 

de rato pré-contraídos com KCl 30 (CE50 = 18,6 ± 3,4 µg/mL, R2 = 0,99 ± 0,002, n = 5) 

ou 80 mM de KCl (CE50 = 15,1 ± 2,2 µg/mL, R2 = 0,99 ± 0,001, n = 5; Figura 16 A e B; 

Gráfico 9). Quando o órgão era pré-contraído com 30 mM de KCl o Emax foi de 100%, 

enquanto que quando a contração era induzida por 80 mM o efeito máximo foi de 

95,96 ± 4,0%. Com base nos valores de CE50, observa-se que as potências relaxantes 

do timol não diferiram estatisticamente entre si quando o órgão era pré-contraído com 

concentrações moderadas (30 mM) ou elevadas (80 mM) de KCl. 

 

 

Figura 16 - Registros representativos do efeito relaxante do timol em anéis de artéria 
pulmonar isolada de rato pré-contraídos com KCl 30 (A) e 80 mM (B). 
 

 

 

 
 
As setas para baixo sob a reta representam a adição cumulativa do timol (A e B).  
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 9 – Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com KCl 30 (▼) e 80 mM (). 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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5.2.7 Efeito do timol frente às contrações induzidas por CaCl2 em meio 

despolarizante nominalmente sem Ca2+  

 

 O timol (3 - 81 µg/mL) inibiu de maneira significante (p < 0,05) e dependente de 

concentração as contrações induzidas por CaCl2 em meio despolarizante (KCl 80 mM) 

nominalmente sem Ca2+. As curvas cumulativas ao CaCl2 foram desviadas para a 

direita de maneira não paralela e com redução do Emax de 100% (controle) para 99,1 

± 4,8; 75 ± 2,7; 33,4 ± 4,7 e 0%, respectivamente (n = 5). Os valores de CE50 do CaCl2 

passaram de 8,1 ± 0,2 x 10-4 M no controle, para 1,6 ± 0,3 x 10-3; 3,7 ± 0,5 x 10-3 e 

1,4 ± 0,3 x 10-2 M, respectivamente (Figura 17 A, B, C e D, Gráfico 10). 
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Figura 17 - Registros representativos das curvas concentrações-resposta cumulativas ao 
CaCl2 na presença do timol nas concentrações de 3 (A), 9 (B) 27 (C) e 81 µg/mL (D) em anéis 
de artéria pulmonar isolada de rato. 
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As setas para baixo sob a reta representam a adição cumulativa do CaCl2 (A, B, C e D).  
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 10 - Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CaCl2 em meio despolarizante 
nominalmente sem Ca2+ na ausência (●) e na presença de timol nas concentrações de 3 (○), 
9 (■), 27 (□) e 81 µg/mL (▲), em artéria pulmonar de rato. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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5.2.8 Efeito relaxante do timol em artéria pulmonar de rato sobre as contrações 

induzidas por S-(-)-Bay K8644 

 

 A adição cumulativa do timol (0,01-243 µg/mL) durante o componente tônico da 

contração induzida por 3 x 10-7 M de S-(-)-Bay K8644, um agonista dos canais de 

cálcio do tipo di-hidropiridina, resultou em relaxamento, atingindo um Emax = 98,78 ± 

1,2% na concentração de 243 µg/mL. Este relaxamento foi significante (p < 0,05) e 

dependente de concentração (CE50 = 10,6 ± 2 µg/mL, R2 = 0,94 ± 0,01, Figura 18, 

Gráfico 11, n = 5). 

  

Figura 18 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria 
pulmonar isolada de rato pré-contraída com 3 x 10-7 M de S-(-)-Bay K8644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 11 - Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com 3 x 10-6 M de FEN (●) ou 3x10-7 M de S-(-)-Bay K8644 (○). 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 

Fonte: Sampaio, 2017. 
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5.2.9 Efeito do inibidor da Rho cinase no relaxamento promovido pelo timol em 

artéria pulmonar de rato 

 

A curva de relaxamento do timol na presença de 10-6 M de Y-27632 (p < 0,05) 

foi sobreposta a curva sem o bloqueador, como pode-se observar através do valor da 

sua CE50, que foi de 6,6 ± 0,9 µg/mL (n = 5), na ausência, e 10,1 ± 2,1 µg/mL (R2 = 

0,98 ± 0,01, n = 5) na presença do inibidor (Figura 19, Gráfico 12). O Emax do timol foi 

atingido com 243 µg/mL na ausência e na presença de Y-27632.  

 

 
Figura 19 - Registro representativo do efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar 
isolada de rato pré-contraída com FEN 3 x 10-6 M na presença 10-6 M de Y-27632 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As setas para baixo sob a barra representam a adição cumulativa do timol.  
 
 
 
Fonte: Sampaio, 2017. 
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Gráfico 12 - Efeito relaxante do timol em anéis de artéria pulmonar isolada de rato 
pré-contraídos com FEN 3 x 10-6 M na ausência (●) e na presença (○) de 10-6 M de Y-27632. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

 

Fonte: Sampaio, 2017. 
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DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho, inicialmente, foi feita uma triagem farmacológica utilizando o 

óleo essencial de Lippia microphylla Cham. bem como seus dois compostos 

majoritários, timol e carvacrol, para análise do seu efeito vasorrelaxante, sendo 

demonstrado, pela primeira vez, o efeito destes compostos em artéria pulmonar de 

rato. Dentre esses, o que apresentou melhor atividade, em termos de potência, foi o 

timol na presença do endotélio funcional, sendo selecionado para caracterização do 

mecanismo de ação, observando-se a modulação positiva dos receptores 

muscarínicos endoteliais e das prostaciclinas , possível ativação da AC, ativando a 

PKA, além disso foi observado o possível bloqueio do influxo de Ca2+,  todos esses 

mecanismos induziram o relaxamento da artéria pulmonar. 

O músculo liso reveste os órgãos ocos e é amplamente distribuído por todo o 

corpo, incluindo as vias respiratórias, trato gastrintestinal, urinário e reprodutivo e os 

vasos sanguíneos, apresentando uma variedade de funções essenciais à vida, tais 

como respiração, peristaltismo gastrintestinal, ereção peniana, controle da pressão 

arterial, dentre outros. Anormalidades no processo de contratilidade ou relaxamento 

do músculo liso acarretam várias desordens e doenças como hipertensão, cólicas 

uterinas, disfunção erétil, dispepsia e asma (KIM et al., 2008). Dessa forma, o modelo 

experimental de músculo liso tem uma grande importância na busca por moléculas de 

interesse terapêutico, que venham a restabelecer as funções fisiológicas deste 

músculo e, consequentemente, o bem-estar do indivíduo  

É importante atentar para o fato de que a grande maioria dos trabalhos 

relatando os efeitos cardiovasculares dos monoterpenos são em vasos que fazem 

parte da circulação sistêmica, porém, como ressaltado anteriormente, existem 

diferenças importantes entre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, onde a 

segunda funciona como um sistema separado de alto fluxo e de baixa pressão, na 

qual a principal função é a troca gasosa que ocorre nas membranas finas alveolares 

e altamente permeáveis, por isso a pressão pulmonar deve ser mantida baixa para 

evitar o edema pulmonar (SCHULTZ; WILLIAM, 2002; NAEIJE, 2005; GREYSON, 

2010). Devido a essas diferenças, dá-se a importância de estudar substâncias que 



96 

Sampaio, R. S.  Discussão 
 

 
 

possam atuar sobre esse tipo de circulação, podendo contribuir para o tratamento de 

doenças como a hipertensão arterial pulmonar. 

Devido à importância do músculo liso para o funcionamento do corpo e 

sabendo-se do grande potencial existente nos produtos naturais, existem vários 

trabalhos investigando a ação desses produtos nos diferentes tipos de músculos lisos 

com o objetivo de descobrir novas moléculas que possam ser utilizadas para o 

tratamento de diversas doenças, ou como ferramentas farmacológicas.  

Na literatura existem vários trabalhos científicos analisando as atividades 

farmacológicas e biológicas do LM-OE, timol e carvacrol, destacando-se o efeito 

relaxante do LM-OE e timol em artérias mesentérica e aorta de rato (ARAÚJO, 2011), 

atividade vasorrelaxante do carvacrol e timol em aorta torácica de rato (PEIXOTO-

NEVES et. al., 2010), e atividade espasmolítica em íleo de cobaia (OLIVEIRA, 2013) 

e útero de rata (SILVA, 2013; SILVA, 2015) para os três compostos.   

Estudos realizados com o timol para avaliação do seu efeito vasorrelaxante em 

artérias mesentéricas e aorta de ratos (PEIXOTO-NEVES et. al., 2010; ARAÚJO, 

2011) demonstraram que o composto relaxa de maneira equipotente as contrações 

induzidas por FEN, na presença e na ausência do endotélio funcional, o que levou os 

autores a sugerir que o relaxamento induzido pelo timol em artérias mesentérica e 

aorta de ratos parece não envolver a liberação de fatores relaxantes derivados do 

endotélio (FRDE).  

Porém, foi possível observar nesse estudo que o timol foi mais potente em 

relaxar a artéria pulmonar de rato na presença do endotélio funcional (Gráfico 3), 

sugerindo uma possível participação desses FRDE no efeito relaxante do timol em 

artéria pulmonar. O endotélio vascular é uma camada monocelular que reveste a 

superfície luminal de todos os vasos sanguíneos, ele desempenha um importante 

efeito regulador do tônus vascular, funcionando como sensor das alterações 

hemodinâmicas e sinais humorais ou estímulos químicos da corrente sanguínea e 

transmitindo-os às células musculares lisas vasculares (DZAU, 1989; BATLOUNI, 

2001). Dessa forma, com estes resultados podemos observar que timol possui 

diferentes mecanismos de ação nos diferentes tipos de leitos vasculares. 

Visto que o timol foi mais potente em relaxar as artérias pulmonares quando 

comparados ao LM-OE e ao carvacrol, e que o composto poderia estar modulando 
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fatores endoteliais para exercer seu efeito vasorrelaxante em artéria pulmonar de 

ratos, fomos investigar quais mecanismos poderiam estar envolvidos nesse efeito.  

O fluxo sanguíneo na circulação pulmonar, assim como em todo resto do corpo, 

está sob o controle do sistema nervoso autônomo (sistema simpático e 

parassimpático). O sistema nervoso simpático atua principalmente mediando a 

vasoconstrição através da ativação de α-adrenoceptores pela noradrenalina, 

enquanto que a acetilcolina liberada pelos nervos parassimpáticos contribui para a 

resposta relaxante na circulação pulmonar (CHOY et al., 2002; WOLFGANG, 2011).  

É bem conhecido que a resposta de relaxamento induzida pela acetilcolina nos 

vasos sanguíneos é mediada através da ativação dos receptores muscarínicos 

endoteliais, como evidenciado pelo antagonismo competitivo observado quando 

diferentes antagonistas muscarínicos são usados (NOREL et al., 1996; CHOY et al., 

2002).  

São conhecidos cinco subtipos de receptores muscarínicos (M1 - M5), 

identificados através de técnicas de clonagem molecular (CAULFIELD; BIRDSALL, 

1998). Verificou-se que na maioria das preparações vasculares, incluindo artérias 

pulmonares isoladas de rato e coelho, o relaxamento dependente de endotélio é 

mediado pelo receptor muscarínicos M3 (ALTIERE et al., 1994; EGLEN et al., 1996).  

Sabe-se que os receptores muscarínicos M3 endoteliais é um receptor do tipo 

GPCR e estão acoplados a proteína Gq/11, quando ativado esse receptor irá ativar a 

via da PLCβ1, induzindo o aumento de IP3 e de Ca2+ intracelular, o Ca2+ por sua vez 

se ligará à calmodulina e esse complexo irá ativar a sintase do óxido nítrico endotelial 

(eNOS) que irá converter a L-arginina em L-citrulina e NO, que irá promover os efeitos 

relaxantes no músculo liso vascular (WYLIE et al., 1999). 

Diante disso, sabendo que a ativação dos receptores muscarínicos endoteliais 

é uma das principais formas de produção e liberação de NO nos vasos sanguíneos e 

que o timol parece envolver componentes endoteliais para exercer seu efeito 

vasorrelaxante em artéria pulmonar de ratos, fomos investigar a participação desses 

receptores no efeito do composto em estudo. 

Neste trabalho, a atropina (um antagonista não seletivo dos receptores 

muscarínicos) desviou para a direita a curva concentração-resposta do timol, com 

atenuação da potência relaxante desse composto em cerca de quatro vezes (Gráfico 

4). Esses resultados sugerem que a via muscarínica parece estar envolvido no 
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relaxamento induzido pelo timol na artéria pulmonar de rato pré-contraída com 

fenilefrina. 

Observou-se que parte dos efeitos cardiovasculares do citral em ratos 

normotensos se deve pela ativação de receptores muscarínicos cardíacos 

(MOREIRA, 2013), e foi demonstrado também que o citronelol apresentou efeito 

hipotensor em ratos pela modulação positiva desses receptores (BASTOS et al., 

2009). Dessa forma, o efeito modulador dos receptores muscarínicos foi visto também 

em outros monoterpenos. 

Os receptores muscarínicos responsáveis pelo relaxamento dos vasos ficam 

no endotélio que, como dito anteriormente, caracteriza-se por ser uma camada única 

de células que reveste a superfície luminal de todos os vasos sanguíneos (TRIGGLE 

et al., 2012). Constitui uma interface ativa, estrategicamente situada entre a circulação 

e o restante da parede vascular (BATLOUNI, 2001). 

O endotélio intacto controla a permeabilidade vascular, regulando o tráfego de 

moléculas pequenas e grandes e mesmo de células, além disso, é um local ativo de 

síntese, podendo ser considerado um verdadeiro sistema autócrino, parácrino e 

endócrino do organismo humano, que responde a vários estímulos, produzindo e 

secretando um grande número de compostos metabolicamente ativos como NO, PGI2 

e outros metabólitos da COX, além de modular ou inibir os efeitos de substâncias 

circulantes (VANE et al., 1990; BATLOUNI, 2001). 

A identificação química do fator relaxante derivado do endotélio, o óxido nítrico 

(NO), possibilitou um melhor entendimento de importantes processos fisiológicos, 

especialmente do aparelho cardiovascular, tais como a regulação do tônus vascular e 

da função plaquetária (DIAS-JUNIOR et al., 2008).  

A síntese do NO envolve duas etapas, e é realizado por uma família de enzimas 

denominadas sintase do NO (NOS). Todas as isoformas de NOS podem ser inibidas 

farmacologicamente por análogos da L-arginina, como a NG-monometil-L-arginina (L-

NMMA), N-imino-etil-Lornitina (L-NIO), NG-amino-L-arginina (L-NAA), NG-nitro- L-

arginina (L-NA) e o metil éster correspondente, o NG-nitro-L-arginina-metil-éster (L-

NAME). Estes análogos competem com a L-arginina e agem como inibidores 

estereoespecíficos da NOS (REES et al., 1990; MONCADA et al., 1991; DUSSE et al., 

2003).  
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Sabe-se que a NOS constitutiva do endotélio (eNOS) é responsável pela 

geração de níveis baixos e intermitentes de NO, suficientes para manter o tônus 

vascular basal. A eNOS é ativada por diversos agonistas, entre eles serotonina, 

histamina, bradicinina e substância P, os quais, via IP3, causam liberação de Ca2+ 

intracelular, que se une à calmodulina, ativando-a (BATLOUNI, 2001). 

Detalhes sobre os mecanismos envolvidos na regulação fisiológica do tônus 

vascular pulmonar ainda não foram totalmente elucidados. Porém, quando o NO foi 

descoberto como vasodilatador endógeno, acreditou-se na ideia de que esta molécula 

pudesse contribuir para a manutenção do baixo tônus vascular pulmonar. Entretanto, 

estudos concluíram que em condições normais, a produção de NO na circulação 

pulmonar parece não contribuir muito para a manutenção das baixas pressões 

observadas neste leito vascular, contudo, em condições fisiopatológicas, 

especialmente quando há hipertensão arterial pulmonar, ocorre uma diminuição na 

biodisponibilidade de NO, levando a uma vasoconstrição sustentada dos vasos dessa 

circulação, em particular da artéria pulmonar (DIAS-JUNIOR et al., 2008). 

Diante disso, seguindo a via downstream da estimulação muscarínica para 

produção de fatores endoteliais que poderiam estar atuando no mecanismo de ação 

do timol, fomos investigar se o mesmo estaria modulando a NOS e, 

consequentemente, a via do NO, para exercer seu efeito relaxante em artéria 

pulmonar de rato. Para isso foi utilizado o L-NAME, inibidor da enzima NOS, e em 

seguida feita uma curva cumulativa do composto em estudo na presença deste 

inibidor. De acordo com os resultados foi possível observar que a inibição da produção 

de NO endotelial induzida pela adição de L-NAME, desviou para a direita a curva 

concentração-resposta do timol, onde a potência relaxante do composto foi cerca de 

duas vezes menor na presença do inibidor (Gráfico 5), sugerindo que o efeito relaxante 

desse composto em artéria pulmonar de rato pode envolver a modulação positiva da 

via do NO. 

Foram descritos diversos terpenos que possuem atividades em diferentes leitos 

vasculares por estarem modulando positivamente a via do NO, entre eles o α-terpineol 

em artéria mesentérica superior de rato (RIBEIRO, 2012), o citral em anéis de artéria 

mesentérica em ratos (MOREIRA,2013), e o metileugenol e o α-terpineol em aorta de 

ratos (MAGALHÃES et al., 2008). 
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Além do NO, os prostanoides (em particular, prostaciclina e tromboxano A2) e 

o fator hiperpolarizante derivado do endotélio também são sugeridos como 

importantes no controle do tônus vascular pulmonar (CHOY et al., 2002). 

Os prostanoides (PGs, PGI2, TXA2) pertencem à superfamília dos 

eicosanoides, sendo estes derivados do ácido araquidônico (AA), que é um ácido 

graxo poliinsaturado contendo 20 carbonos (ácido 5, 8, 11,14-eicosatetraenóico), que 

é obtido da dieta ou pela conversão do ácido graxo essencial, ácido linoleico. 

Normalmente ele é esterificado na membrana fosfolipídica, e pela ação da fosfolipase 

A2 é liberado (CHLOPICKI; GRYGLEWSKI, 2004; GRYGLEWSKI, 2008; MORRISON 

et al., 2012).  

A prostaciclina, ou PGI2, um membro da família dos prostanoides endógenos, 

é produzida a partir do ácido araquidônico em um processo com diferentes etapas 

envolvendo as enzimas ciclo-oxigenase (COX) e sintase de prostaciclina. Na 

circulação pulmonar, a prostaciclina é liberada pelas células endoteliais da artéria 

pulmonar sendo um potente vasodilatador endógeno e inibidor da agregação 

plaquetária. Estudos demonstraram que PGI2 e PGE2 são os principais produtos da 

COX em células do músculo liso de artérias pulmonares humanas (BATLOUNI, 2001; 

BRADBURY et al., 2002; WU; SO; RUAN, 2003; HAROUN et al., 2004; RUAN et al., 

2010).  

As funções biológicas da PGI2 na circulação pulmonar são mediadas por um 

receptor específico da superfície celular. Encontrado em diversas localizações do 

corpo, incluindo o músculo liso da artéria pulmonar, o receptor de PGI2 (IP) pertence 

à classe dos GPCRs.   Em estudos com o objetivo de entender melhor a participação 

desses receptores na fisiologia, principalmente a cardiovascular, as relações 

estruturais e funcionais do receptor IP foram bem caracterizadas, sendo identificados 

os principais resíduos envolvidos na mediação da ligação e da sinalização da PGI2 

(RUAN et al, 2003; ZHANG; WU; RUAN, 2006; NI et al, 2008).  

A estimulação dos receptores IP, acoplados a Gs, nas células musculares lisas 

provoca ativação da ciclase de adenilil (AC), induzindo aumento do monofosfato 

cíclico de adenosina (cAMP) e estimulação da proteína cinase dependente do cAMP 

(PKA) na musculatura lisa vascular. A PKA exerce efeito similar à PKG, causando a 

saída de Ca2+ do citosol e inibindo a maquinaria contrátil. Estudos demonstraram que 

além de regular o tônus do músculo liso da artéria pulmonar, a PGI2 também inibe a 
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proliferação celular desse músculo, esse efeito se dar, em parte, através do acúmulo 

de cAMP e da ativação da PKA (WHARTON et al., 2000; BATLOUNI, 2001; CLAPP et 

al., 2002; HAROUN et al., 2004; RUAN et al., 2010).  

Sabendo que a PGI2 é um dos mais importantes FRDE e da sua importância 

para a manutenção do tônus vascular normal na artéria pulmonar, decidimos avaliar 

a participação desse importante agente relaxante endógeno no efeito do timol nessa 

artéria. Para isso utilizamos a indometacina que é um inibidor da enzima COX, sendo 

essa enzima, como dito anteriormente, a responsável pela conversão do AA em 

PGG2/PGH2 que são precursores de todos os prostanoides, incluindo a PGI2 e a PGE2.  

De acordo com os resultados foi possível observar que a inibição da síntese do 

precursor da PGI2 endotelial induzida pela adição de indometacina, também desviou 

para a direita a curva concentração-resposta do timol, onde a potência relaxante do 

composto foi cerca de 4 vezes menor na presença do inibidor (Gráfico 6 A), sugerindo 

que o efeito relaxante desse composto em artéria pulmonar de rato envolve a 

modulação positiva desse prostanoide. 

Foi visto que outros monoterpenos também estariam modulando positivamente 

a via dos prostanoides para exercer seus efeitos no sistema cardiovascular, como o 

citral que induziu hipotensão em ratos normotensos, em parte, pela liberação de PGI2 

endotelial (MOREIRA, 2013). 

O NO e a PGI2 são os principais FRDE. A PGI2 não é apenas um vasodilatador 

potente, mas também um agente antiagregante plaquetário (BARNES; LIU, 1995), e 

é bem aceito que o NO é o vasodilatador pulmonar primário que é produzido e liberado 

pelo endotélio (CROSSWHITE; SUN, 2010). Visto a importância desses dois fatores 

para o relaxamento e a regulação do tônus vascular pulmonar, fomos avaliar se o 

bloqueio simultâneo dessas duas vias iria potencializar a redução do efeito relaxante 

do timol. 

De acordo com os resultados obtidos podemos observar que na presença da 

combinação dos bloqueadores (Indometacina + L-NAME) a potência relaxante do 

timol foi diminuída cerca de quatro vezes, com CE50 semelhante à quando o 

bloqueador atropina foi pré-incubado (Gráfico 6 B). Essa combinação potencializou o 

efeito inibitório quando comparado ao L-NAME sozinho, que reduziu a potência 

relaxante do timol cerca de duas vezes, porém não teve diferença significativa quando 

comparado à adição apenas da indometacina. Diante desse resultado, podemos 
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sugerir que o timol envolve principalmente a via dos prostanoides relaxantes para 

exercer seu efeito em artéria pulmonar de rato. 

 Como dito anteriormente, a prostaciclina liberada pelo endotélio vai ativar seus 

receptores IP na célula muscular lisa, que estará acoplado a proteína Gs, onde a 

ativação dessa proteína, por sua vez, irá ativar a ciclase de adenilil (AC) aumentando 

os níveis citosólicos de cAMP, através da conversão do ATP, que tem sido 

amplamente implicado no controle do tônus vascular pulmonar. A ativação de PKA 

pelo cAMP diminui o influxo global de Ca2+ resultando na inibição da contração. 

Portanto, a AC desempenha um papel central na regulação do tônus vascular após 

ativação do GPCR na superfície celular (HALL,2000; SOBOLEWSKI et al., 2004). 

 A principal atividade da AC é, portanto, regular os níveis de cAMP 

intracelulares. Possuindo pelo menos 10 isoformas, a regulação diferencial e a distinta 

distribuição tecidual das diferentes isoformas de ciclase de adenilil permitem que estas 

enzimas se integrem e interpretem os sinais celulares frequentemente opostos, 

tornando-as enzimas chave de suas vias de sinalização (DEFER; BEST-BELPOMME; 

HANOUNE, 2000; PIERRE et al., 2004; SOBOLEWSKI et al., 2004). 

A família de AC compreende nove isoenzimas ligadas à membrana (ACs 1-9) 

e uma solúvel (sAC), cada uma com expressões distintas e perfis reguladores. Em 

comum com a maioria dos outros tipos de células, as células do músculo liso vascular 

expressam múltiplas isoenzimas de AC, com maior evidência para AC do tipo 3, 5 e 6 

(MATSUMOTO et al., 2004; WILLOUGHBY; COOPER, 2007; NELSON et al., 2011). 

Estudos indicaram que a AC do tipo 6 é a principal isoenzima endógena de AC 

envolvida na sinalização de cAMP/PKA mediada por receptores β-adrenérgicos. Foi 

demonstrado também que as isoformas de ACs expressas no músculo liso da artéria 

pulmonar de humanos, sob condições de repouso, são as isoformas 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 

9 (HAROUN et al., 2004; NELSON et al., 2011).  

    Uma vez que foi demonstrado que o timol estaria modulando positivamente a 

PGI2 para exercer seu efeito vasorrelaxante em artéria pulmonar de rato, e sabendo 

que após a ativação dos receptores IP (acoplados a Gs) o próximo passo da via seria 

a ativação da AC, além da sua importância na manutenção do tônus vascular 

pulmonar, fomos avaliar se essa enzima estaria envolvida no efeito vasorrelaxante de 

timol.  
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Para tanto, foi utilizado o análogo da adenosina 2’,3'-O-isopropilideno 

adenosina (IPA), um potente inibidor não seletivo da AC em mamíferos. Estudos 

realizados em mamíferos verificaram que os análogos de adenosina com 

modificações na porção de purina são geralmente menos eficazes do que a 

adenosina. Porém, os análogos de adenosina modificados com ribose são mais 

eficazes e isso é particularmente o caso do IPA. Foi demonstrado que o inibidor 

ocupava o sítio de ligação do ATP na enzima (SOEDE  et al., 1996; IBRAHIMI et al., 

1999; DORMANN et al., 2001; ALVAREZ-CURTO; WEENING; SCHAAP, 2007).  

Nos experimentos executados foi possível observar que o inibidor deslocou a 

curva concentração-resposta do timol para a direita, com a redução da potência 

relaxante do composto em aproximadamente três vezes (Gráfico 7 A), além disso 

houve diminuição da eficácia do timol na presença do bloqueador.  Corroborando, 

dessa forma, com os resultados anteriores, sugerindo que o efeito relaxante desse 

composto em artéria pulmonar de rato, provavelmente, envolve a modulação positiva 

da via PGI2 – IP – AC. 

Todas as isoformas da AC podem ser ativadas pela forscolina, um ativador 

direto (MANOLOPOULOS; SAMET; LELKES, 1995), que é um diterpeno do tipo 

lábdano, isolado de Coleus forskohlii (Laminaceae) (HANKS; HUNTER, 1995). Para 

confirmar a participação dessa enzima no efeito relaxante do timol foi utilizada a 

forscolina e em seguida foi induzida uma contração e feita a curva de relaxamento 

para o timol. Com os resultados foi observado que não houve alteração na potência 

relaxante do composto na presença do ativador, com alteração na eficácia relaxante 

(Gráfico 7 B), isso pode ser explicado porque a forscolina e o timol poderiam estar se 

ligando no mesmo sítio de ativação na AC. Confirmando a participação dessa via no 

efeito relaxante do produto-teste.  

 Após a ativação da AC, essa enzima irá realizar a conversão do ATP em cAMP, 

esse, por sua vez, é um segundo mensageiro que produz as mais diversas respostas 

biológicas, onde a ativação da PKA é um dos seus mais importantes alvos 

(BILLINGTON; HALL, 2012).  

A proteína cinase ativada por cAMP (PKA) é um sensor altamente conservado 

do estado de energia celular que fosforila os resíduos de serina e treonina em resposta 

ao cAMP, os genes que codificam as três subunidades da cinase são encontrados 

essencialmente em todos os genomas eucarióticos. Como o estado de energia da 
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célula é um fator crucial em todos os aspectos da função celular, é comum que a PKA 

tenha muitos alvos downstream cuja fosforilação medeia mudanças fundamentais no 

metabolismo celular, no crescimento celular, na regulação da contratilidade em 

músculo liso e em diversas outras funções. Sabe-se que a PKA pode ser útil para o 

tratamento de diversos distúrbios, por isso a indústria farmacêutica tem se dedicado 

ao desenvolvimento de novos ativadores para essa proteína (HARDIE, 2011; 

EFENDIEV; DESSAUER, 2011; HARDIE; ROSS; HAWLEY, 2012). 

A PKA parece existir em todos os eucariotos como complexos heterotriméricos 

compostos por uma subunidade catalítica α e subunidades reguladoras β e Ƴ. Em 

mamíferos, todas as três subunidades têm múltiplas isoformas (α1, α2, β1, β2, Ƴ1, Ƴ2 e 

Ƴ3) codificadas por genes distintos, e todas as doze possíveis combinações 

heterotriméricas são capazes de se formar quando essas são expressas em células 

(HARDIE; ROSS; HAWLEY, 2012). Essa proteína está envolvida em diversas funções 

celulares, dentre elas foi demonstrado que a PKA, inibe o crescimento celular 

antagonizando de maneira eficiente as vias de sinalização miogênicas em células de 

músculo liso (COOK; MCCORMICK, 1993; TANTINI et al., 2005).  

Estudos também apresentaram evidências de que a inibição de PKG e PKA e 

a ativação de PKC aumentam as correntes de canais operados por estoques (SOC) 

em músculo liso de artéria pulmonar de rato, contribuindo para a regulação da 

contração muscular lisa na resistência vascular (CHEN et al., 2011). 

Diante da importância da PKA para a manutenção do tônus no músculo liso 

vascular, uma vez que ela fosforila diversos alvos celulares culminando na diminuição 

na concentração citosólica de Ca2+ com consequente relaxamento desse músculo, e 

que essa cinase é o próximo alvo downstream da via PGI2 – IP – AC, nos 

questionamos se o timol estaria modulando essa cinase em artéria pulmonar de rato 

para desenvolver seu efeito vasorrelaxante. Para isso foi utilizado o H-89 (N- [2 - ((p-

Bromocinamil) amino) etil] -5-isoquinolinossulfonamida), um inibidor potente e seletivo 

da PKA, que exerce seus efeitos a partir da ligação específica ao sítio de ligação do 

ATP na subunidade catalítica da PKA, sendo essa ligação reversível (HELMESTE; 

TANG, 1994; LOCHNER; MOOLMAN 2006). 

De acordo com os resultados obtidos podemos observar que na presença do 

inibidor de PKA a curva concentração-resposta do timol foi atenuada, com a redução 

da potência relaxante do composto em aproximadamente 2 vezes, mas sem alteração 
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da eficácia (Gráfico 8). Esse resultado corrobora com os resultados anteriores, 

confirmando, dessa forma, a modulação positiva da via IP – AC – PKA no efeito 

relaxante do timol em artéria pulmonar de rato. 

Sabendo que a contratilidade do músculo liso depende de alterações reguladas 

da concentração de Ca2+ intracelular, e que alterações da condutância dos íons 

potássio pela membrana influenciam a entrada de Ca2+ na célula, fomos avaliar se o 

efeito vasorrelaxante do timol em artéria pulmonar de rato estaria regulando canais de 

K+ ou Ca2+. 

A homeostase dos íons intracelulares, o volume celular e a excitabilidade da 

membrana são mecanismos importantes regulados pela permeabilidade da 

membrana aos cátions e ânions. Este fluxo de íons transmembranares é o fator 

predominante no controle dos mecanismos de acoplamento excitação-contração nas 

células do músculo liso da artéria pulmonar (CMLAP). Os processos de acoplamento 

eletromecânicos e farmacomecânicos são os dois principais mecanismos de 

excitação-contração. Destes, é a excitabilidade elétrica que desempenha um papel 

importante no acoplamento da excitação-contração na vasculatura pulmonar, 

predominantemente controlada pelo fluxo de íons transmembranares nas CMLAP 

(CASTEELS et al., 1977; FIRTH et al., 2011). 

Como mencionado acima, o acoplamento excitação-contração requer uma 

alteração no potencial de membrana para alterar o tônus vascular. Os canais iônicos 

são poros encontrados na membrana, e são seletivamente permeáveis a cátions (Na+, 

Ca2+, K+) ou ânions (Cl-). Os íons estão distribuídos em ambos os lados da membrana 

celular e seu movimento transmembranar é baseado em seu gradiente eletroquímico 

(FIRTH et al., 2011). 

Nas células humanas, o Na+ (~ 140 mM) e Ca2+ (~ 2 mM) são os cátions 

dominantes no fluido extracelular (concentrações semelhantes às encontradas no 

plasma sanguíneo), enquanto que K+ (~ 140 mM) é o cátion dominante no citoplasma 

da célula (TORO et al., 1986; FIRTH et al., 2011). 

A contração pelo acoplamento eletromecânico ocorre através de mudanças no 

potencial da superfície da membrana e seus efeitos na concentração citoplasmática 

de Ca2+. O potencial de repouso da membrana no músculo liso é, como em outras 

células, negativo em relação ao espaço extracelular. Potenciais mais positivos 

(despolarização) podem abrir canais de Ca2+ dependentes de voltagem (CaV), 
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causando influxo de Ca2+ e aumento da concentração citoplasmática desse íon, 

desencadeando a contração. Por outro lado, mudanças para potenciais de membrana 

mais negativos (hiperpolarização), como abertura dos canais de K+, podem causar 

relaxamento através da inibição de potenciais de ação e fechamento do canais de 

Ca2+ sensíveis a voltagem (SOMLYO;SOMLYO, 1994). 

Uma vez que a abertura dos canais de Ca2+ requer a despolarização da 

membrana, então agentes que produzem hiperpolarização farão com que os canais 

de Ca2+ fechem, o que por sua vez irá reduzir o influxo de Ca2+ e promover o 

relaxamento muscular. A hiperpolarização da membrana celular do músculo liso pode 

ser produzida por agentes que abrem canais de K+, aumentando assim o efluxo desse 

íon da célula (GURNEY, 1994). 

A ativação dos canais de K+ diretamente nas células do músculo liso vascular 

é uma via de sinalização celular que pode ser ativada para induzir o relaxamento 

independente do endotélio vascular. 

Uma propriedade característica dos fármacos que abrem canais de K+ para 

produzir hiperpolarização é que eles inibem de maneira eficaz a contração do músculo 

liso vascular provocada por um aumento moderado na concentração extracelular de 

K+ (até <40 mM), porém são ineficazes quando a concentração de K+ é elevada para 

níveis mais altos. Isso ocorre porque em altas concentrações de K+, o potencial de 

membrana da célula do músculo liso está próximo ao potencial de equilíbrio de K+, 

reduzindo o efluxo desse íon e, portanto, a hiperpolarização é impedida. Esta 

propriedade é importante pois distingue os ativadores de canais de K+ dos 

antagonistas dos canais de Ca2+, que mostram o comportamento oposto (GURNEY, 

1994). 

Compreendendo a importância desses íons para o controle do tônus vascular 

pulmonar, fomos avaliar se o efeito relaxante do timol em artéria pulmonar de rato 

estaria ativando canais de K+ ou bloqueando canais de Ca2+.  

Para isso o órgão foi contraído com 30 mM ou 80 mM de KCl, onde na primeira 

condição irá ocorrer o bloqueio parcial do efluxo de íons K+ e, desta forma, aumento 

dos relaxamentos mediados por ativação dos canais de K+ (CLARK; FUCHS, 1997), 

já na segunda condição irá ocorrer uma contração induzida por alta concentração de 

K+, onde sabe-se que, nas células de músculo liso, essa contração é mediada por 

uma despolarização de membrana e um aumento do influxo de Ca2+ através dos CaV, 
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portanto substâncias que promovam o relaxamento nessa condição são potenciais 

antagonistas desses canais (SOMLYO;SOMLYO, 1994; GURNEY, 1994). 

Observou-se, nesse experimento, que não houve diferença estatística 

significante no Emax nem na CE50 na curva concentração-resposta do timol quando a 

artéria pulmonar era contraída com 30 mM ou 80 mM de KCl (Gráfico 9), indicando 

dessa forma, que o timol não estaria ativando canais de K+ para exercer seu efeito 

relaxante, pois se modulasse positivamente esse canal, o timol seria mais potente em 

relaxar a artéria contraída com 30 mM de K+ (GURNEY, 1994). Sabendo que nas duas 

situações o KCl irá induzir a contração através de uma despolarização na membrana 

e aumento do influxo de Ca2+ devido a abertura dos CaV, fomos avaliar se o efeito 

relaxante induzido pelo timol estaria relacionado a inibição no influxo desse íon pelos 

Cav. 

Para testar essa hipótese foram realizadas curvas cumulativas concentrações-

resposta ao CaCl2 em meio despolarizante nominalmente sem cálcio na ausência e 

na presença de diferentes concentrações do timol. Este protocolo fundamenta-se no 

fato de que a contração induzida por CaCl2 irá ocorrer, quase que exclusivamente, 

pelo influxo de Ca2+ proveniente do meio extracelular, uma vez que a despolarização 

promovida pela alta concentração de K+ extracelular induz abertura dos CaV 

(REMBOLD, 1996; RATZ; BERG, 2006). 

Nesse experimento foi observado que a curva controle do CaCl2 foi deslocada 

para a direita de maneira não paralela (Gráfico 10), havendo redução da potência 

contrátil e do Emax. Dessa forma, esses resultados confirmam a hipótese sugerida 

anteriormente de que o timol também esteja exercendo seu efeito vasodilatador em 

artéria pulmonar de rato por bloquear o influxo de cálcio através dos CaV. 

Diante dessa evidência, nos questionamos qual seria o tipo de canal CaV que 

o timol estaria atuando para exercer seu efeito vasorrelaxante. 

Os CaV, inicialmente, têm sido classificados como sendo do tipo L, N, P/Q, R e 

T dependendo de algumas propriedades eletrofisiológicas e farmacológicas 

(CATTERALL, 2005). 

A entrada de cálcio no músculo liso é controlada através do potencial de 

membrana, uma vez que isto determina a abertura de canais CaV. Os canais de Ca2+ 

do tipo L (ou CaV1, ativados por alta tensão) são sensíveis à di-hidropiridina, sendo o 

principal, e frequentemente único, tipo de canal CaV expresso em muitos músculos 
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lisos (FLOYD; WRAY, 2007). Os do tipo N (CaV2.2), os do tipo P/Q (CaV2.1) e o do 

tipo R (CaV2.3) são sensíveis a di-hidropiridina e ativados por alta voltagem; e os 

canais do tipo T (CaV3) que são canais ativados por baixa voltagem e são expressos 

em alguns tipos de músculos lisos como útero, uretra e tecido vascular (ERTEL et al., 

2000; ALEXANDER et al., 2007; FLOYD; WRAY, 2007).  

Em CMLAP, os CaV do tipo L e T são as principais vias para o influxo de Ca2+ 

envolvido no acoplamento excitação-contração e proliferação celular. Estudos 

mostraram que antagonistas dos CaV do tipo L, como o nifedipino ou verapamil, podem 

prevenir a vasoconstrição pulmonar e inibir a proliferação de CMLAP, atenuando a 

hipertensão pulmonar, sugerindo que o influxo de Ca2+ através desses canais é uma 

das importantes vias de regulação da concentração de Ca2+ citosólico em artérias 

pulmonares (DAVIDSON et al., 1989; BONNET et al., 2001; WAN et al., 2013). 

No músculo liso em geral, os CaV1 (tipo L) são os melhores caracterizados e 

são os principais responsáveis pelo influxo de Ca2+, onde o sítio de ligação para seus 

bloqueadores está na subunidade α1, embora nele existam quatro outras subunidades 

complexas (2 α, 1 β e 1 Ƴ) (KUIYAMA; KITAMURA; NABATA, 1995; KNOT et al., 

1996).  

Já foram feitos diversos estudos que mostram a ação inibitória de 

monoterpenos nesse tipo de canal iônico, entre eles Aydin e colaboradores (2007) 

mostraram que o carvacrol, um monoterpeno constituinte de muitos óleos essenciais 

incluindo o LM-OE, apresenta ação hipotensora e vasorrelaxante possivelmente 

devido ao bloqueio de canais de cálcio do tipo L vasculares. Além disso, Lahlou e 

colaboradores (2002) e Guedes e colaboradores (2004) demonstraram que a 

rotundifolona, um monoterpeno isolado a partir de óleo essencial de Mentha x villosa, 

apresentou ação hipotensora pela diminuição da resistência vascular periférica 

causada por vasodilatação. Este efeito foi causado pela inibição de CaV. Também foi 

demonstrado que o citronelol reduz a pressão arterial por um efeito direto no músculo 

liso vascular, que envolveria a inibição dos CaV do tipo L, levando a vasodilatação 

(BASTOS et al., 2009). 

Foi observado, nesse experimento, que o timol relaxou de maneira significante 

e dependente de concentração o órgão quando era contraído com S-(-)- Bay K 8644 

(Gráfico 11), sugerindo que de fato o composto em estudo bloqueia os canais de Ca2+ 
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para exercer seu efeito vasorrelaxante em artéria pulmonar de rato, e que o subtipo 

de canal envolvido é o CaV1. 

Esses resultados corroboram com estudos anteriores que demonstraram que o 

timol estaria induzindo a vasodilatação em artérias mesentérica e aorta de ratos por 

bloquear os CaV do tipo 1, com consequente inibição do influxo de Ca2+ (PEIXOTO-

NEVES et. al., 2010; ARAÚJO, 2011). 

Foi observado que não houve diferença estatística significante dos valores de 

CE50 do timol quando a artéria era contraída com 80 mM de KCl ou com o Bay-k 8644, 

e que não houve diferença estatística significante no efeito do timol quando a artéria 

era contraída com fenilefrina ou o Bay-k 8644. O que esses três agentes contráteis 

apresentam em comum para induzir contração na artéria pulmonar é a abertura dos 

CaV da membrana plasmática permitindo o influxo de Ca2+, o aumento desse íon vai 

induzir a contração pela maneira clássica, descrita anteriormente nesse trabalho, e 

também vai levar a ativação da principal via de sensibilização ao Ca2+ que é mediada 

pela pequena proteína G monomérica RhoA e seu alvo Rho cinase (ROKC) (RATZ et 

al., 2005). 

Essa via constitui o principal componente do aumento sustentado da tensão 

induzida por vasoconstritores, contribuindo para a regulação da pressão arterial 

(UEHATA et al., 1997; SAUZEAU et al., 2003). Estudos recentes mostraram que a 

inibição da Rho cinase praticamente normaliza a elevada pressão e resistência da 

artéria pulmonar (AP) em ratos com hipóxia crônica (NAGAOKA et al., 2004). 

Diversos estudos demonstraram que a RhoA desempenha um papel importante 

na regulação de processos em células vasculares como a organização do 

citoesqueleto de actina, contração, expressão gênica e diferenciação (SOMLYO; 

SOMLYO, 2000; MACK et al., 2001). 

O alvo mais importante da ROCK, em termos de contração do músculo liso 

vascular, é a fosforilação da subunidade de ligação à miosina da fosfatase da cadeia 

leve da miosina (MLCP), MYPT-1. A fosforilação de MYPT-1 inibe a MLCP, que 

previne a desfosforilação da cadeia leve da miosina (MLC) e, consequentemente, 

aumenta a sensibilidade do aparelho contrátil ao Ca2+ (CONNOLLY; AARONSON, 

2011).  

A sinalização ROCK altera a expressão de vários genes conhecidos como 

importantes na regulação do tônus e da estrutura vascular pulmonar, incluindo a 



110 

Sampaio, R. S.  Discussão 
 

 
 

sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS). Nas células endoteliais, a ativação da 

ROCK diminui a eNOS reduzindo a estabilidade do mRNA para a síntese eNOS 

(FAGAN et al., 2004). 

 Evidências sugerem que a RhoA/ROCK é um alvo importante para o 

desenvolvimento de terapêuticas para tratamento da hipertensão arterial pulmonar, 

uma vez que muitos estudos têm mostrado que a via de sinalização da ROCK está 

envolvida na vasoconstrição sustentada, remodelamento vascular e inflamação que 

ocorre nesta doença (BARMAN et al., 2009). 

Sabendo que essa é a mais importante via de sensibilização ao Ca2+, mantendo 

a contração do músculo liso mesmo em baixas concentrações desse íon, nos 

questionamos se o timol poderia estar inibindo essa via de sinalização para exercer 

seu efeito vasodilatador em artéria pulmonar de rato. 

Para isso foi utilizado o Y-27632, um inibidor da ROCK que tem como alvo o 

domínio cinase dependente de ATP dessa proteína (SHI; WEI, 2013), e feita uma 

curva cumulativa concentrações-reposta do timol. Nesse experimento foi possível 

observar que na presença do bloqueador não houve alteração da potência relaxante 

do timol (Gráfico 12), sugerindo, assim, que esse composto não envolveria o bloqueio 

dessa via de sinalização para exercer seu efeito relaxante no referido órgão, porém 

são necessários experimentos mais específicos e a nível celular para que essa nossa 

hipótese seja confirmada. 

Nossos resultados são semelhantes aos descritos para o efeito relaxante de 

NaHS no músculo liso gástrico de camundongos, que foi investigada a participação 

da via RhoA/ROCK nesse efeito pela da inibição da mesma por Y-27632. Porém, 

nessa condição, o efeito relaxante do NaHS foi mantido, sendo essa possibilidade 

excluída pelos autores (DHAESE; LEFEBVRE, 2009). 

Dessa forma, o conjunto de resultados obtidos direciona o mecanismo 

vasorrelaxante do timol em artéria pulmonar de rato para a ativação da via PGI2-AC-

PKA, bem como inibição do influxo de Ca2+ através do bloqueio de CaV1 (Figura 20). 
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Figura 20 - Proposta de mecanismo de ação vasorrelaxante do timol em artéria pulmonar de 
ratos. 

 
 
 
Fonte: Sampaio; Vasconcelos, 2017. 
 
O mecanismo vasorrelaxante do timol em artéria pulmonar de rato promove a ativação da via 
PGI2-AC-PKA, com moderada modulação positiva da via do NO, bem como inibição do influxo 
de Ca2+ através do bloqueio de CaV1.

Timol 
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7 Conclusões 
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CONCLUSÕES 

 

 Na avaliação da atividade espasmolítica do óleo essencial de Lippia microphylla 

Cham (Verbenaceae) e de seus constituintes majoritários, timol e carvacrol, em artéria 

pulmonar de rato, pode-se concluir: 

 

 O LM-OE e seus compostos majoritários, timol e carvacrol, isolados 

apresentam atividade vasodilatadora em artéria pulmonar de rato; 

 O efeito vasodilatador do timol parece envolver a ativação da via muscarínica 

no endotélio vascular; 

 O timol parece estar modulando a eNOS com liberação de NO e relaxamento 

das células do músculo liso da artéria pulmonar; 

 O timol modula positivamente a via PGI2-AC com possível aumento de cAMP 

citosólico e ativação de PKA; 

 O timol inibe os canais de cálcio dependentes de voltagem, particularmente os 

do tipo CaV1; 
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Anexo 1 – Certidão de aprovação do projeto na Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA/UFPB). 
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Anexo 2 – Cromatograma do óleo essencial das folhas de Lippia microphylla Cham. 
(Verbenaceae). 
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Anexo 3 – Tabela dos constituintes químicos presentes no óleo essencial de Lippia 
microphylla Cham. (Verbenaceae). 
 

 
Fonte: XAVIER, 2015. 


