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RESUMO 
 

Uma vez que o flavonoide 7-metoxiflavona (7-MF), um dos componentes majoritários 
isolados de Zornia brasiliensis Vogel, apresentou efeito tocolítico in vitro em ratas, 

resolveu-se caracterizar esse mecanismo de ação. O útero de rata era montado em cubas 
de banhos para órgão isolado onde as contrações isotônicas e isométricas eram 
monitoradas (n = 5). Observou-se que a 7-MF relaxou o útero de rata pré-contraído tanto por 
ocitocina (OCI) (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M) como por KCl (CE50 = 2,2 ± 0,2 x 10-5 M) sendo 
cerca de 2 vezes mais potente frente a este último agente contrátil, sugerindo a participação 
dos canais de cálcio dependentes de voltagem (CaV) no efeito tocolítico da 7-MF. Para 
confirmar essa hipótese, foram realizadas curvas cumulativas ao CaCl2 na ausência e na 
presença da 7-MF e observou-se um deslocamento da curva controle para direita com 
redução do seu efeito máximo apenas na concentração de 3 x 10-5 M (30%), indicando que 
provavelmente o bloqueio do influxo de Ca2+ através dos CaV não seja o principal mecanismo 
tocolítico do flavonoide. Resolveu-se avaliar uma possível participação dos canais de 
potássio no efeito tocolítico da 7-MF, utilizando o cloreto de césio, um bloqueador não 
seletivo de canais de K+, e na sua presença a curva controle de relaxamento da 7-MF não 
foi alterada (CE50 = 3,3 ± 0,6 x 10-5 M), descartando uma modulação positiva dos canais de 
K+ no efeito tocolítico da 7-MF. Uma vez que as prostaglandinas estão envolvidas em 
processos fisiopatológicos uterinos e sendo os inibidores de ciclo-oxigenases (COXs) uma 
das principais classes utilizadas para o tratamento da dismenorreia, resolveu-se avaliar o 
possível envolvimento da via da COX no mecanismo de ação tocolítica da 7-MF e observou-
se que na presença da indometacina, um inibidor não seletivo das COXs, a curva controle 
não foi deslocada (CE50 = 4,8 ± 0,6 x 10-5 M), indicando que a inibição destas enzimas não 
está envolvida na ação tocolítica da 7-MF. Outra via de relaxamento do músculo liso é a dos 
receptores adrenérgicos-β. Para avaliar uma possível ativação destes receptores na ação da 
7-MF, utilizou-se o (S)-(-)-propranolol, um antagonista dos receptores adrenérgicos-β, e 
observou-se que não houve alteração da potência relaxante na presença do bloqueador 
(CE50 = 2,2 ± 0,5 x 10-5 M), indicando que a 7-MF não age por modulação positiva desses 
receptores para induzir o efeito tocolítico. Como uma das principais vias de relaxamento do 
músculo liso é a via do óxido nítrico (NO), avaliou-se a participação dessa via no efeito 
tocolítico da 7-MF e observou-se que na presença de L-NAME, um inibidor não seletivo de 
sintase do NO (NOS), não houve alteração da potência relaxante (CE50 = 4,4 ± 1,2 x 10-5 M), 
descartando também essa via no efeito tocolítico da 7-MF. Um passo downstream em 
comum das vias Gs e do NO é a ação da enzima fosfodiesterase (PDE). Na presença da 
aminofilina, um bloqueador não seletivo de PDE, observou-se que não houve alteração da 
potência relaxante da 7-MF (CE50 = 2,8 ± 0,5 x 10-5 M), indicando que provavelmente não é 
por ativação desta que o flavonoide exerce seu efeito tocolítico. A inibição de vias contráteis 
também pode ocasionar relaxamento muscular liso, desta forma avaliou-se a participação da 
via RhoA/Rho cinase (ROCK) no efeito tocolítico da 7-MF. Na presença de Y-27632, um 
bloqueador não seletivo de ROCK, a curva controle foi deslocada para a esquerda, com 
aumento da potência relaxante em torno de 22 vezes (CE50 = 1,6 ± 0,7 x 10-6 M), sugerindo 
que a 7-MF modula negativamente a via ROCK para exercer seu efeito tocolítico. Ainda no 
mecanismo contrátil, dá-se um destaque para a calmodulina, um dos principais mediadores 
para a sinalização do Ca2+. Para avaliar a sua participação no efeito tocolítico da 7-MF, 
utilizou-se o calmidazolium, um bloqueador da calmodulina, e observou-se uma 
potencialização do efeito relaxante da 7-MF (CE50 = 6,5 ± 1,6 x 10-7 M), em torno de 54 
vezes, confirmando a modulação negativa da calmodulina no seu efeito tocolítico. Dessa 
forma, o mecanismo de ação tocolítica proposto para a 7-MF em ratas é a inibição da via 
ROCK e da calmodulina. 
 
Palavras-chave: 7-metoxiflavona, tocolítico, útero de rata, RhoA/Rho cinase, calmodulina. 
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ABSTRACT 

Since the 7-methoxyflavone flavonoid (7-MF), one of the major components isolated from 

Zornia brasiliensis Vogel, showed in vitro tocolytic effect in rats, it was decided to 

characterize this mechanism. The rat uterus was placed in baths for isolated organ where 

isotonic and isometric contractions were monitored (n = 5). It was observed that 7-MF 

relaxed the pre-contracted rat uterus by both oxytocin (OCI) (EC50 = 3.5 ± 0.3 x 10-5 M) and 

KCl (EC50 = 2.2 ± 0.2 x 10-5 M) being about 2 times more potent compared to this contractile 

agent, suggesting a participation of voltage-dependent calcium channels (CaV) in tocolytic 

effect of 7-MF. To confirm this hypothesis, cumulative curves to CaCl2 were performed in the 

absence and presence of 7-MF and a shift of the control curve to the right was observed, 

with a reduction of maximum effect only at the concentration of 3 x 10-5 M (30%), indicating 

that probably blocking Ca2+ influx through CaV is not the main tocolytic mechanism of 

flavonoid. It was decided to evaluate a possible participation of the potassium channels in 

tocolytic effect of 7-MF using cesium chloride, a non-selective K+ channel blocker, and in this 

presence control curve of 7-MF relaxation was not deviated (EC50 = 3.3 ± 0.6 × 10-5 M ), 

discarding positive modulation of the K+ channels in tocolytic effect of 7-MF. Once 

prostaglandins are involved in physiopathological uterine processes and the inhibitors of 

cyclooxygenase (COXs) are one of the main classes used for the treatment of dysmenorrhea 

so, it was decided to evaluate the possible involvement of the COXs pathway in the tocolytic 

mechanism of 7-MF and it was observed that in the presence of indomethacin, a non-

selective COXs inhibitor, the control curve was not displaced (EC50 = 4.8 ± 0.6 x 10-5 M), 

indicating that the inhibition of these enzymes are not involved in the tocolytic effect of 7-MF. 

Another pathway of smooth muscle relaxation is adrenergic-β receptors. In order to evaluate 

a possible activation of these in the action of 7-MF, used (S)-(-)-propranolol, a adrenergic-β 

receptor antagonist, was used and it was observed that there was no change in the relaxing 

potency in the presence of the blocker (EC50 = 2.2 ± 0.5 x 10-5 M), indicating that 7-MF does 

not act by positive modulation of these receptors to induce the tocolytic effect. As a major 

route of relaxation of the smooth muscle is the nitric oxide (NO) pathway, it was decided to 

evaluate the participation of this pathway in the tocolytic effect of 7-MF and it was observed 

that in the presence of L-NAME, a non-selective inhibitor of NO synthase (NOS), there was 

no change in the relaxing potency (EC50 = 4.4 ± 1.2 x 10-5 M), also discarding this pathway in 

tocolytic effect of 7-MF. A common downstream step of the Gs and NO pathways is the 

enzyme phosphodiesterase (PDE). In the presence of aminophylline, a non-selective PDE, it 

was observed that there was no change in the relaxing potency of 7-MF (EC50 = 2.8 ± 0.5 x 

10-5 M) indicating that it is probably not by its activation that the flavonoid exerts its tocolytic 

effect. Inhibition of contractile pathways can also lead to smooth muscle relaxation, thus the 

RhoA/Rho kinase pathway (ROCK) participation in the tocolytic effect of 7-MF was 

evaluated. In the presence of Y-27632, a non-selective ROCK blocker, the curve was shifted 

to the left, with an increase in the relaxation potency around 22 times (EC50 = 1.6 ± 0.7 x 10-6 

M) suggesting that 7-MF negatively modulates the RhoA/ROCK pathway to exert its tocolytic 

effect. Still in the contractile mechanism, calmodulin is one of the main mediators for Ca2+ 

signaling. In order to evaluate its participation in the tocolytic effect of 7-MF used 

calmidazolium, a calmodulin blocker, and was observed a potentiation of the relaxing effect 

of 7-MF (EC50 = 6.5 ± 1.6 x 10-7 M), around 54 times, confirming negative modulation of 

calmodulina in tocolytic effect. Thus, the mechanism of tocolytic action proposed for 7-MF in 

rats is the inhibition of the ROCK pathway and calmodulin. 

Keywords: 7-methoxyflavone, tocolytic, rat uterus, RhoA/Rho kinase, calmodulin.  

7-metoxiflavona shows tocolytic effect by negative modulation the Rho kinase 
pathway and calmodulin on rats  

BRASILEIRO, L. A. S. 
Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

Dissertação de mestrado/CCS/UFPB (2018) 
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verdadeira que merece ser amada e 

procurada como grande tesouro.” 
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                                          murino de Harvey 

Rho  proteína G monomérica 

RND1  proteína G monomérica Rnd1 

ROCK  proteína cinase associada à Rho 

RS  retículo sarcoplasmático 

RyR  receptor de rianodina 

SERCA  Cálcio ATPase do retículo endo-sarcoplasmático 

sGC  ciclase de guanilil solúvel 

STPM  síndrome de tensão pré-menstrual 

SUR  receptor de sulfonilureia  

TDPM  transtorno disfórico pré-menstrual 

TEA+  íon tetraetilamônio 

TPP                                  Trabalho de parto prematuro 

Vm  potencial de membrana 

ZB-EtOHPA  extrato etanólico bruto obtido das partes                           

aéreas de Zornia brasiliensis Vogel 

ZIPK                                Proteína Cinase de interação Zíper 

 

OBS: as abreviaturas e os símbolos utilizados neste trabalho e que não constam 

nesta relação, encontram-se descritas no texto ou são convenções adotadas 

universalmente. 
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Por milênios, as plantas medicinais têm sido utilizadas como uma fonte 

valiosa de agentes com finalidade terapêutica. Atualmente, ainda muitos dos 

medicamentos utilizados são naturais ou derivados de produtos naturais 

(KINGHORN et al., 2011; NEWMAN; CRAGG, 2012; BERLINCK et al., 2017). 

Os interesses pelos produtos naturais de origem vegetal têm aumentado, 

principalmente pela presença de seus constituintes ativos, com estrutura 

diversificada, uma vez que estes podem servir de base para o desenvolvimento de 

modelos sintéticos desafiadores, despertando o interesse da indústria farmacêutica 

e de atividades econômicas relacionadas (KHAN, 2018). Neste contexto, o Brasil é o 

detentor de uma das maiores riquezas naturais do planeta e apresenta grande 

potencial para descoberta de biomoléculas ativas, mesmo que ainda seja pouco 

explorado (BOLZANI, 2016). 

Os produtos naturais vegetais já foram relatados apresentando as mais 

diversas atividades, porém destaca-se as atividades sobre a musculatura lisa 

uterina, como a atividade uterotônica de Abrus precatorius (NWODO; BOTTING, 

1983) e Dichrostachys cinerea (SAMSENY et al., 2015) e a atividade tocolítica de 

Cajanus cajan (OLATUNJI-BELLO; OBIJEIH; MOJIMINIYI, 2000) e de Pentaclethra 

macrophylla (OKUNROBO; NWAGWUOGBE; BAFOR, 2012). 

Substâncias com propriedades tocolíticas são promissoras para o tratamento 

de diversas desregulações que podem acometer a população feminina como a 

dismenorreia, também agir para prevenção do aborto e de parto prematuro, entre 

outras. Porém, ainda não existe um agente tocolítico ideal, que seria aquele com alta 

especificidade para a musculatura lisa uterina e apresentando mínimos efeitos 

colaterais, tanto para a mãe, como para a criança, em caso de gestação (GRUBER; 

O’BRIEN, 2011; DIAS et al., 2018). 

Neste contexto surgem os flavonoides como uma possível fonte para a busca 

de novos agentes com atividade tocolítica. Trata-se da maior classe de compostos 

fenólicos encontrados em vegetais como metabólitos secundários, abrangendo mais 

de 10.000 estruturas (AGATI et al., 2012). Alguns já foram relatados na literatura 

apresentado atividade tocolítica, como genisteína, campferol e quercetina 

(REVUELTA; HIDALGO; CANTABRANA, 1999), diplotropina (LIMA, 2008), 

isoliquiritigenina (SHI et al., 2012) e 3,6-dimetil éter galetina (CARREIRO et al., 

2017).  
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Diante destas premissas e sabendo que o extrato etanólico bruto obtido das 

partes aéreas de Zornia brasiliensis Vogel (ZB-EtOHPA) já apresentou atividade 

espasmolítica em vários músculos lisos, incluindo o efeito tocolítico em rata, tanto 

frente às contrações fásicas (OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA, 2016), como sobre 

o componente tônico (FERREIRA, 2018), aliado ao fato de os flavonoides serem os 

principais marcadores químicos desta espécie, e tendo sido relatado que 

5,7-dimetoxiflavona (5,7-DMF) e 7-metoxiflavona (7-MF) isolados desta espécie, 

antagonizaram as contrações fásicas induzidas por carbacol (CCh) e por ocitocina 

(FERREIRA, 2018), resolveu-se avaliar o possível mecanismo de ação tocolítica em 

rata da 7-MF. 
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2.1 Produtos Naturais 

 

 Os produtos naturais podem ser definidos de maneira ampla como um 

conjunto de moléculas derivadas do ambiente e que não estão envolvidas no 

metabolismo primário (PYE et al., 2017). Trata-se de compostos orgânicos de baixo 

peso molecular com estrutura química diversa que, em geral, apresentam atividades 

biológicas diversas e são fontes abundantes na descoberta e desenvolvimento de 

novas moléculas (KATZ; BALTZ; RICHARD, 2016).  

 Há relatos da utilização de plantas medicinais, produtos animais e minerais 

por civilizações muito antigas como a mesopotâmia, antigo Egito, Grécia antiga, bem 

como a utilização de remédios à base de plantas também na idade média na Europa 

(ATANASOV et al., 2015).  

 Dá-se um destaque especial aos produtos naturais de origem vegetal, uma 

vez que incluem um grande número de espécies e consequente produção de uma 

vasta quantidade de compostos bioativos com estruturas químicas diversas, aliado 

ao fato de terem sido utilizados há milênios como agentes terapêuticos, inicialmente 

apenas de maneira empírica, sem base dos mecanismos de ação ou das atividades 

biológicas dos constituintes (VERPOORTE, 1998; VERPOORTE, 2000; 

FABRICANT; FARNSWORTH, 2001; CRAGG; NEWMAN, 2013; ATANASOV et al., 

2015). 

Após a descoberta da morfina a partir do ópio, houve uma intensificação pela 

busca de moléculas advindas destes produtos naturais vegetais (DIAS; URBAN; 

ROESSNER, 2012) e com o passar dos anos outras moléculas de suma importância 

foram isoladas e purificadas, como a cafeína, a codeína, a atropina, a morfina, o 

ipratrópio, a escopolamina, entre outras (HOSZTAFI, 1997; CORSON; CREWS, 

2007). Atualmente, os estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos ainda são os 

principais norteadores para a escolha das plantas de interesse (TAN et al., 2015; 

AZAM et al., 2016). 

 Historicamente reconhecidos como fontes inestimáveis de inspiração para a 

química, biologia e medicina (RODRIGUES et al., 2016; PATRIDGE et al., 2016), 

pode-se citar entre as inúmeras vantagens que os produtos naturais podem 

apresentar a diversidade de estruturas químicas, o fato de terem sido selecionados 

pela natureza para interações sob estresses bióticos e abióticos e serem 
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evolutivamente otimizados como compostos bioativos incluindo as propriedades 

para ligação de proteínas (HARVEY; EDRADA-EBEL; QUINN, 2015; SCHULZ; 

HOTLING, 2015; FLÓREZ et al., 2015; TRAXLER; KOLTER, 2015).  

 A exploração desses produtos facilitou o uso de medicamentos que os 

utilizem como base e atualmente estima-se que entre 50 e 70% de todos os 

medicamentos utilizados na clínica, advém ou são inspirados em produtos naturais. 

Também se têm relatos que dos 112 primeiros medicamentos aprovados pela Food 

and Drug Administration (FDA) entre 1999 e 2013, 31 deles, o equivalente a 28%, 

foram desenvolvidos baseado em moléculas naturais (DING et al., 2016). 

 No Brasil esta utilização deveria ser ainda mais forte, uma vez que se trata de 

um dos países com a maior diversidade do mundo, sendo descritas mais de 40 mil 

espécies vegetais em mais de nove ecossistemas diferentes. Entretanto, apesar da 

tradição de uso e aceitação de plantas medicinais pela população brasileira, o 

número de medicamentos à base de plantas licenciados no país ainda é pequeno, 

quando comparado com outras nações, fazendo-se necessários mais estudos com 

essa finalidade (CARVALHO et al., 2014). 

 

2.2 Família Leguminosae 

 

A família Leguminosae encontra-se na ordem Fabales e está dividida em três 

subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae (FERREIRA; 

TROVÃO; MELO, 2015). Esta família passou a ser chamada posteriormente de 

Fabaceae, entretanto, de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura para 

Algas, Fungos e Plantas (International Code of Nomenclature for algae, fungi and 

plants, ICNafp), atualmente esses dois nomes são igualmente válidos – 

Leguminosae e Fabaceae. Este código autoriza o uso de dois nomes para uma 

mesma família quando o antigo nome já possui uso prolongado de publicações, e 

dentro desta exceção, estão oito famílias, das quais uma delas é a Leguminosae 

(IAPT, 2017).  

Abrangendo uma grande quantidade de espécies, consequentemente, esta 

família é composta por variadas formas vegetais, desde grandes árvores de florestas 

tropicais, arbustos, subarbustos, ervas anuais ou perenes e trepadeiras, que vivem 

em diferentes altitudes e latitudes. Possuem folhas dispostas de forma alterna, 

compostas, pari ou imparipinadas, com estípulas ou estipelas que as vezes podem 
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ser transformadas em espinhos (VIRTUOSO et al., 2005). E com representantes dos 

mais diversos tipos de hábito: árvores conhecidas como o “pau-brasil” (Caesalpinia 

echinata Lam.) e o “jacarandá-da-Bahia” (Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.), 

arbustos como “topete-de-cardeal” (Calliandra tweediei Benth), lianas como a 

“estojo-de-luneta” (Dioclea violacea Mart. ex Benth) e até plantas aquáticas como a 

“malícia-d’agua” (Neptunia pubescens Benth) (SILVEIRA; MIOTTO, 2013). 

Esta família tem importância econômica devido a sua utilização diversificada, 

sendo especialmente utilizada na alimentação humana, visto que vários legumes 

estão incluídos nela, motivo pelo qual recebe o nome de Leguminosae. Pode-se citar 

como exemplos o “feijão” (Phaseolus vulgaris L.), “ervilha” (Pisum sativun L.), 

“lentilha” (Lens culinaris Medik), “fava” (Vicia faba L.), “grão de bico” (Cicer arietinum 

L.), “soja” (Glycine max L.) e “amendoim” (Arachis hypogaea L.), que são fontes ricas 

em proteínas, bem como, em conteúdo mineral (DOYLE; LUCKOW; 2003; 

WOJCIECHOWSKI, 2003; RIBEIRO; QUEIROZ; MORIM, 2016). 

Também são bastante utilizadas na indústria como “goma-arábica” 

(Astragalus gummifer) e “anil” (Indigofera hirsuta L. e Indigofera anil L.). Bem como, 

são utilizadas as madeiras de suas espécies, por exemplo, de “caviúna” (Dalbergia 

brasilienses Vog. e Dalbergia nigra All.), “cabriúva” ou “bálsamo” (Myroxylon 

balsamun L.), “jacarandá” (Machaerium ocutifolium Vog. e Machaerium scleroxylon 

Tul.), “araribá” (Centrolobium robustum Mart., Centrolobium microchaete Mart. e 

Centrolobium tomentosum Guill.), “sucupira” (Bowdichia nítida Spruce., Bowdichia 

virgilioides H. B. K. e Bowdichia martiusii Benth), “angelim” (Andira bahiensis N.) e 

“cumarú” (Dipteryx odorata Aubl.). E até mesmo plantas forrageiras como o “trevo-

branco” (Melilotus alba) e “alfafa” (Medicago sativa L.) (JOLY, 2002; SILVA; SOUZA; 

CARREIRA, 2004). 

Frequentemente, é relatada na família Leguminosae a presença de 

metabólitos secundários que contém nitrogênio em sua estrutura, como as aminas, 

aminoácidos não proteicos, compostos cianogênicos, peptídicos, além de compostos 

fenólicos como flavonoides, catequinas, taninos, lignanas, entre outros (WINK, 

2013), tendo os estudos mais voltados para os flavonoides devido a sua diversidade 

nesta família (PIZZOLATTI et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2009). 

Apresentando distribuição cosmopolita (Figura 1), espécies desta família 

podem ser encontradas nas regiões temperadas, frias e especialmente nas regiões 

tropicais e subtropicais (VIRTUOSO et al., 2005; LPWG, 2017). 
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A família das leguminosas possui ocorrência no Brasil em torno de 222 

gêneros e 2.807 espécies, dentre estes, 168 gêneros e 1.083 espécies estão 

distribuídas na região Nordeste. Já foram registrados 127 gêneros e 593 espécies 

na região da Caatinga, sendo 149 endêmicas (LIMA; MELO 2015). Encontram-se 

documentadas 71 espécies de 34 gêneros na microrregião do Cariri Paraibano, 

dentre estes, destacam-se em abundância a subfamília Papilionoideae, sendo 

encontrado de modo mais variado taxonomicamente o gênero Senna Mill. 

(Caesalpinioideae), com cinco espécies, seguido de Zornia J. F. Gmel. 

(Papilionoideae), com quatro espécies (BARBOSA et al., 2007; FERREIRA; 

TROVÃO; MELO, 2015). 

 

 

Figura 1 − Distribuição geográfica mundial da família Leguminosae. 

 

Fonte: tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=42000184&tab. Acesso em 02 de janeiro de 

2018. 

 

2.3 Gênero Zornia  

 

Pertencente à família Leguminosae, subfamília Papilionoideae, o gênero 

Zornia tem como sua principal característica as inflorescências espiciformes, 

encontradas em suas flores dispostas com bractéolas peltadas, aos pares, 

protegendo cada flor e por possuírem estípulas semelhantes às bractéolas (PEREZ, 

2009).  
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Este gênero possui cerca de 80 espécies no mundo, sendo 41 na América, 16 

na África, 13 na Oceania e 7 na Ásia. No entanto, o principal centro de diversidade 

deste gênero é o Brasil (Figura 2), com 36 espécies, onde 15 são endêmicas, 

distribuídas em várias regiões do país, tais como Nordeste (21 spp.), Sudeste (20 

spp.) e Sul (14 spp.), sendo Bahia e Minas Gerais os estados de maior concentração 

de espécies (20 spp.). Entretanto, o estado da Bahia é o único que apresenta toda a 

diversidade do gênero (PEREZ, 2009).  

 

Figura 2 − Distribuição geográfica mundial do gênero Zornia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://tropicos.org/Name/40028793?tab=maps. Acesso em 02 de janeiro de 2018. 

 

Estudos etnofarmacológicos mostraram que Zornia diphylla Pers. é utilizada 

popularmente para o tratamento da disenteria, doenças venéreas e indução do sono 

em crianças (KHARE, 2008). Já Z. virgata é utilizada como contraceptiva 

(ELISABETSKY; POSEY, 1989). 

Alguns estudos já demonstraram atividades farmacológicas para espécies do 

gênero Zornia, tais como: atividade antibacteriana para as espécies Z. elegans (L) 

Perls (CHIAPPETA; MELLO, 1984), Z. tenuifolia Moric. (NASCIMENTO; MELO; 

CHIAPPETA, 1985), Z. reticulata Pers (MEDEIROS et al., 2012) e Z. milneana 

Mohlenbr (OBI et al., 2007). Também foram observadas atividades antibacteriana, 

antifúngica e anti-inflamatória do óleo essencial de Z. diphylla Pers. (ARUNKUMAR; 

NAIR; SUBRAMONIAM, 2012) e atividade larvicida contra os mosquitos vetores da 

http://tropicos.org/Name/40028793?tab=maps
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malária e arbovírus do extrato aquoso das folhas de Z. diphylla Pers. 

(GOVINDARAJAN et al., 2016). 

 Algumas espécies de Zornia também exibiram atividade sobre a musculatura 

lisa como Z. venous Mohlenbr (ROJAS et al., 1995) e Z. diphylla Pers. (ROJAS et al., 

1999) que apresentaram atividade espasmolítica em íleo de rato e Z. brasiliensis 

Vogel que apresentou atividade espasmolítica em traqueia e íleo de cobaia, corpo 

cavernoso, aorta de rato e efeito tocolítico em útero de ratas (OLIVEIRA et al., 2014, 

2016; FERREIRA, 2018). 

 

2.4 Zornia brasiliensis Vogel 

 

Conhecida popularmente como “urinária”, “urinana” ou “carrapicho”, trata-se 

de uma espécie herbácea (Figura 3), que cresce de maneira espontânea e está 

distribuída em quase todas as regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 

Sudeste), em especial na região Nordeste. Geralmente está associada a regiões de 

floresta Amazônica, caatinga e Mata Atlântica (BFG, 2015), também podendo ser 

encontrada em outros países da América do Sul como a Venezuela 

(MOHLENBROCK, 1961; ALBUQUERQUE et al., 2007; PEREZ, 2009; PEREZ et al., 

2011; PEREZ, 2016; MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2017).  

 

Figura 3 – Foto da espécie Zornia brasiliensis Vogel (Leguminosae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://rubens-plantasdobrasil.blogspot.com.br/search/label/Zornia. Acesso em 02 de 
janeiro de 2018. 
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Esta espécie é utilizada na medicina popular como diurética, para o 

tratamento de doenças venéreas e para desordens gastrintestinais, geralmente 

sendo utilizado o decocto da planta inteira, até os sintomas desaparecerem (DINIZ 

et al., 2002; AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007; ALBUQUERQUE et al., 

2007; AGRA et al., 2008).  

Algumas atividades biológicas já foram relatadas para esta espécie, como 

atividade moluscicida contra a espécie Biomphalaria glabrata (DAVID et al., 2007), 

tripanossomicida (AMBROZIN et al., 2008), atividade antitumoral (COSTA et al., 

2015), quimioprotetora (TA; WALLE, 2007), fotoprotetora (GOMES, 2016) e 

atividade antioxidante e tóxica frente à Artemia salina (ROUQUAYROL et al., 1980; 

DAVID et al., 2007). O extrato hidroalcoólico obtido das partes aéreas apresentou 

baixa toxicidade por via oral em modelo murino (BATISTA, 2013), já o extrato 

etanólico apresentou atividade antidiarreica em camundongos (OLIVEIRA, 2016) e 

atividade espasmolítica em diversos músculos lisos, entre eles, traqueia e íleo 

isolados de cobaia, corpo cavernoso e aorta isolados de rato e útero isolado de rata 

(OLIVEIRA et al., 2014, 2016; FERREIRA, 2018).  

Em estudos fitoquímicos realizados com Zornia brasilliensis já foram isolados 

diversos compostos, entre eles chalconas (2’,4’-dihidroxichalcona e zorniozideo), 

pterocarpanos (3-hidroxi-9-metoxipterocarpano e medicarpina), uma saponina 

(soyasaponina),  um álcool cíclico (D-pinitol), terpenos (diidromelilotosideo e 

roseosideo), ácidos fenólicos (ácido (Z)-O-cumárico glicosilado e ácido (E)-O-

cumárico glicosilado) e flavonoides (isoorientina-3-O-metiléter, isovitexina, ononina, 

5-hidroxi-7-metoxiflavona, 7,4-dimetoxi-isoflavona, 5,7-dimetoxiflavona e 

7-metoxiflavona) (SILVA et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2015; NASCIMENTO et 

al., 2016; NASCIMENTO et al., 2018).  

 

2.5 Flavonoides 

 

 Nas últimas décadas houve um aumento do interesse pelos estudos com os 

flavonoides. Inicialmente, alimentados pela reconhecida importância de consumir 

frutas e legumes para alcançar melhor saúde, os pesquisadores se interessaram em 

saber como esses compostos sintetizados por plantas poderiam alterar a biologia 

animal e se eles podiam realmente fazer o corpo humano funcionar melhor (PEREZ-

VIZCAINO; FRAGA, 2018). 
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 Os flavonoides são produtos naturais resultado do metabolismo secundário 

de plantas e fungos, sendo considerada a maior classe, com mais de 10 mil 

estruturas conhecidas (AGATI et al., 2012). Nas plantas apresentam funções 

diversas, dentre elas, dar coloração as flores para atração de insetos polinizadores, 

podem estar envolvidas na filtração dos raios ultravioleta e na fixação de nitrogênio 

em vegetais maiores, como também podem agir como mensageiros químicos, 

reguladores fisiológicos e inibidores do ciclo celular (KABERA et al., 2014).  

 Estes podem ser encontrados em diversos alimentos como vinho, algumas 

frutas, incluindo as cítricas e legumes, o cacau, o chocolate, entre outros (PEREZ-

VIZCAINO; FRAGA, 2018). Já foi relatado que dietas ricas em flavonoides estão 

associadas a diminuição de doenças cardiovasculares, uma vez que esses 

alimentos podem ajudar a prevenir doenças como aterosclerose, a reduzir os níveis 

de colesterol total no sangue e também produzir efeito antioxidante, diminuindo 

assim os riscos de doença coronariana (XU; YUAN; CHANG, 2007).  

 Quimicamente, os flavonoides podem ser definidos como compostos de 15 

átomos de carbono (Figura 4), formados por dois anéis aromáticos (A e B) ligados 

entre si através de três carbonos, geralmente formando um heterociclo oxigenado 

(anel C), apresentando então, um anel benzopirano como núcleo estrutural básico 

(OTEIZA et al., 2017). 

 
 
Figura 4 – Estrutura básica de um flavonoide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anéis aromáticos (A e B), anel heterocíclico pirano (C). 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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 O anel C é característico de cada subfamília de flavonoide, podendo haver 

variação número de substituintes, na localização e no tipo destes. Desta forma, eles 

podem ser divididos em flavanas, flavonóis, flavanonas, flavanonois, flavanas, 

antocianidinas e isoflavonoides, a depender destas substituições (RAFFA et al., 

2017). 

 Dentre a grande família dos flavonoides, as flavonas (Figura 5) têm sido 

consideravelmente exploradas, uma vez que compreendem um dos maiores grupos. 

Elas são caracterizadas pela presença de uma ligação dupla entre C-2 e C-3 e a 

ligação do anel B a C através do carbono 2 (JIANG; DOSEFF; GROTEWOLD, 

2016). 
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Figura 5 – Estrutura básica de uma flavona.  

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 Todas as classes de flavonoides exibem uma grande variedade de 

atividades biológicas já relatadas, entre elas pode-se citar anti-inflamatória 

(GUARDIA et al., 2001; ZHANG; TSAO, 2016), antimicrobiana (ALCARAZ et al., 

2000; CUSHNIE; LAMB, 2005; CAMARGO et al., 2017), antioxidante (CHEN; TAIT; 

KITTS, 2017), antialérgica (HAVSTEEN, 1983; MLCEK et al., 2016), antitumoral 

(CABRERA et al., 2007; MASUELLI et al., 2017), citotóxica (MICELI et al., 2016), 

antidiabética (VINAYAGAM; XU, 2015) e espasmolítica em vários músculos lisos 

(YANG et al., 2014; BROWN et al., 2016; LIU et al., 2018; QIU et al., 2017; 

VASCONCELOS et al., 2015; CARREIRO et al., 2017; FERREIRA, 2018). 

Os flavonoides isolados de Z. brasiliensis apresentaram diversas atividades 

biológicas, como a isoorientina-3-O-metiléter e isovitexina que apresentaram 

atividade antioxidante (KUMAR et al., 2008), ononina que além de atividade 

antioxidante (YU et al., 2005), possui atividade anti-inflamatória (DONG et al., 2017), 

inibidora da enzima lactato desidrogenase (LI et al., 2017), antifibrótica (KAUR et al., 

2017), cicatrizadora de feridas (ÖZ et al., 2018) e vasorrelaxante (ZHANG et al., 

2018). A 5-hidroxi-7-metoxiflavona apresentou efeito anticâncer (BHARDWAJ et al., 

2016), antialérgico (TEWTRAKUL; SUBHADHIRASAKUL; KUMMEE, 2008) e anti-

inflamatório (CHO et al., 2004). A 5,7-dimetoxiflavona, por sua vez, apresentou 

atividade antitumoral (WEN; WALLE; WALLE, 2005; WEN; WALLE, 2005; TSUJI; 

WALLE, 2006; WEN; WALLE, 2007; LI; ZHANG; WANG, 2017; BAE et al., 2018), 

antiviral (SOOKKONGWAREE et al., 2006), anticolinesterásica (SAWASDEE et al., 

2009), melanogênica (KANG et al., 2011), antiobesidade por suprimir a adipogênese 
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(SONG et al., 2016), anti-inflamatória (SAE-WONG et al., 2011), antipirética 

(PANTHONG et al., 1989), antioxidante (KANG et al., 2011; KIM et al., 2012), anti-

osteoartrite (KOBAYASHI et al., 2018), antimutagênica (AZUMA et al., 2011), anti-

inflamatória (KIM et al, 2012), vasorrelaxante em aorta de rato (TEP‐AREENAN; 

SAWASDEE; RANDALL, 2010; FIGUEIREDO, 2018), espasmolítica em íleo e 

traqueia de cobaia (FIGUEIREDO, 2018) e tocolítica em ratas (FERREIRA, 2018). Já 

para a 7-metoxiflavona (7-MF), produto-teste deste estudo (Figura 6), foi relatado na 

literatura um efeito quimioprotetor (TA; WALLE, 2007), tripanossomicida 

(AMBROZIN et al., 2008), antinociceptivo em camundongos (SILVA et al., 2013) e 

tocolítica em ratas por inibir as contrações fásicas induzidas por ocitocina e por 

carbacol (FERREIRA, 2018). 

 
 
Figura 6 – Estrutura química da 7-metoxiflavona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2018.  

 

 

2.6 Contração e relaxamento do músculo liso uterino 

 

O útero é um órgão oco, piriforme, composto por várias camadas: o 

endométrio, que realiza o revestimento interno; o miométrio, uma espessa camada 

muscular média e uma camada serosa. Entre as diversas funções fisiológicas 

desempenhadas pelo útero, pode-se citar a importância nos processos de transporte 

do espermatozoide para a ovulação e também a implantação do embrião (AGUILAR; 

MITCHELL, 2010). 

O miométrio está disposto de maneira que as forças contráteis podem ser 

exercidas em qualquer direção, permitindo que este assuma praticamente qualquer 
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forma e consiga aumentar de tamanho para abrigar o feto de maneira adequada 

(GRUBER; O’BRIEN, 2011; SOUZA et al., 2017). 

As fibras musculares uterinas, semelhantemente a outros músculos lisos são 

compostas de células fusiformes, uninucleadas e este se apresentando 

centralmente. Geralmente, o diâmetro médio é de 2-10 μm e o comprimento de 

algumas centenas de μm. Estas células geralmente estão imersas em uma matriz 

extracelular composta principalmente por colágeno, com a finalidade de facilitar a 

transmissão das forças contráteis (ALBERTS et al., 1989). 

Podendo se organizar de duas maneiras, essas fibras uma vez estando 

orientadas no mesmo sentido do órgão, são denominadas de camada longitudinal, 

enquanto que se estiverem dispostas concentricamente ao eixo longitudinal, são 

denominadas de camada circular. A contração da camada longitudinal faz com que o 

órgão se dilate, enquanto a contração da camada circular faz com que este se 

alongue, alternando a contração e relaxamento destas camadas, o órgão exerce 

suas funções (CSAPO, 1962; GRUBER; O’BRIEN, 2011). 

A célula muscular lisa uterina apresenta um potencial de repouso entre -35 

e -80 mV (SANBORN, 2000), uma vez que ocorre a despolarização desta, ou seja, 

alteração do potencial de membrana, deixando-o menos negativo em relação ao 

exterior, tem-se um acoplamento eletromecânico de contração (REMBOLD, 1996; 

WRAY et al., 2015). Um exemplo pode ser o aumento da concentração extracelular 

de potássio, diminuindo o efluxo deste, gerando seu acúmulo no interior da célula e 

consequente despolarização (Figura 7). 

 Outra maneira de ocasionar a contração da musculatura lisa uterina é através 

do acoplamento farmacomecânico (Figura 8). Neste caso, o agonista se liga ao 

receptor acoplado à proteína G (GPCR) desencadeando uma via de sinalização que 

também culminará com o aumento da concentração citosólica de Ca2+ ([Ca2+]c). 

Algumas substâncias exercem seu mecanismo contrátil desta maneira, por exemplo, 

a ocitocina se ligando ao seu receptor OT, bem como as prostaglandinas E2 e F2α 

(PGF2α) se ligando aos seus receptores EP1 e FP, respectivamente (BERNAL, 2007; 

OTAIBI, 2014).  
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Figura 7 – Mecanismo de acoplamento eletromecânico da contração muscular lisa uterina 
pelo aumento da concentração extracelular de K+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Durante o repouso, o gradiente químico favorece o efluxo de íons K+ através de seus 
canais de vazamento, deixando a região perimembranar interna das células musculares 
lisas polarizadas negativamente; (2) um aumento na [K+]e diminui o efluxo desses íons, 
havendo acúmulo de cargas positivas na região perimembranar interna; a célula 
despolariza, ocasionando a ativação dos CaV que leva ao influxo de Ca2+ com consequente 
contração. 

Fonte: FERREIRA, 2018. 
 
 

 Uma vez o agonista tendo se ligado ao seu receptor, este sofre mudança 

conformacional ganhando afinidade pelas proteínas Gq ou G11, estas quando 

inativas são compostas por um heterotrímero (subunidades α, β e γ) ligado ao 

difosfato de guanosina (GDP). Ao serem ativadas, perdem a afinidade pelo GDP e 

ganham pelo GTP (trifosfato de guanosina), que devido ao impedimento estérico, 

gera a dissociação da subunidade α ligada ao GTP que ativa a fosfolipase Cβ1 

(PLCβ1). Esta irá clivar o fosfolipídio de membrana 4,5-bisfosfato de fosfatidil inositol 

(PIP2) em 1,4,5-trisfofato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 se liga ao seu 

receptor (IP3R) no retículo sarcoplasmático (RS), induzindo a liberação de Ca2+, que 

por sua vez, induz a liberação de mais íons Ca2+, através da sua ligação no receptor 

de rianodina (RyR) também presente no RS. Uma vez aumentado no citosol, o Ca2+ 

induz a translocação da proteína cinase C (PKC) para a membrana plasmática, onde 

(1) (2) 
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é ativada pelo DAG, podendo então realizar fosforilações nas proteínas-alvo 

específicas, a exemplo dos canais de cálcio dependentes de voltagem (Cav), 

ativando-os e promovendo o influxo de Ca2+, aumentando ainda mais a 

concentração deste íon no citosol (SANBORN; WANG; DODGE, 1998; BERRIDGE, 

2008; BERRIDGE, 2012). 

 O aumento da [Ca2+]c independente do mecanismo (eletro ou 

farmacomecânico) levará a ligação destes íons com a calmodulina (CaM) na 

proporção 4:1, ativando a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) que irá fosforilar 

o resíduo 19 da serina na cadeia leve da miosina, permitindo a ligação entre os 

filamentos de actina e mosina, ocasionando a contração (SHOJO; KANEKO, 2001) 

(Figura 8). 

As prostaglandinas, membros da família dos eicosanoides, também são de 

extrema importância na regulação da contratilidade uterina. Trata-se de mediadores 

lipídicos produzidos pelo útero, pela membrana fetal e pela placenta, com a 

capacidade de modular as contrações uterinas (MITCHELL et al., 1995). A ligação 

do derivado prostanoide no seu receptor específico pode desencadear no útero tanto 

respostas contráteis quanto relaxantes (BRODT-EPPLEY; MYATT, 1999).  

A síntese destes prostanoides pode se dar por aumento da [Ca2+]c que ativa a 

fosfolipase A2 (PLA2), e irá clivar fosfolipídios de membrana (fosfatidilcolina e 

fosfatidiletanolamina) liberando o ácido araquidônico (AA), um substrato para as 

enzimas ciclo-oxigenases (COXs), em especial a 1 e a 2, que irão convertê-lo em 

prostaglandina G2 (PGG2). Em seguida, esta é transformada em prostaglandina H2 

(PGH2), que sofre ação da sintase de prostaglandina E2 gerando a PGE2, bem como 

da sintase de prostaglandina F2α, formando a PGF2α, os principais eicosanoides 

contráteis da musculatura lisa uterina (Figura 9) (SMYTH; GROOSER; 

FITZGERALD, 2012; BERRIDGE, 2012).  

Por conseguinte, a PGE2 e a PGF2α irão se ligar aos seus receptores EP1 e 

FP, respectivamente, que por serem GPCRs e acoplarem as proteínas Gq e G11, 

desencadeiam a via PLCβ1-IP3-Ca2+, que culminará na contração muscular. Desta 

forma, substâncias que inibem a produção destes prostanoides, como os anti-

inflamatórios não esteroidais, são muito utilizados na terapêutica para o tratamento 

da dismenorreia, por exemplo (CARSTEN; MILLER, 1977; MOLNAR; 

HERTELENDY, 1990; BRODT-EPPLEY; MYATT, 1999; BERNAL, 2003). 
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Figura 8 – Mecanismo farmacomecânico da contração muscular lisa uterina pela ativação 

do sistema efetor Gq/11- PLCβ1. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; (2) As 

proteínas Gq/11 trocam 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 
fosfolipídio 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 CaV 
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, 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: FERREIRA, 2018. 
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Figura 9 – Síntese dos principais eicosanoides contráteis do útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Um estímulo ativa a PLA2; (2) PLA2 cliva fosfolipídios de membrana liberando o AA; (3) o 

AA é metabolizado pelas COXs-1/2 produzindo PGG2; (4) PGG2 é metabolizada pelas 

COXs-1/2 produzindo PGH2; (5) PGH2 é metabolizada pela sintase de PGE2 produzindo 

PGE2; (6) PGH2 é metabolizada pela sintase de PGF2α produzindo PGF2α. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Na musculatura lisa também ocorre um fenômeno conhecido como 

"sensibilização ao Ca2+", nestes casos, mesmo na ausência de altas concentrações 

deste íon, a contração se mantém. Situações como o aumento da concentração 

extracelular de potássio ([K+]e) ou a ligação de um agonista ao seu receptor 

acoplado as proteínas G12/13 poderá ocasiona-lá (SAKURADA et al., 2003). 

Esta via envolve diversas proteínas cinases, em especial a proteína RhoA e o 

seu sistema efetor. A RhoA faz parte da grande família das proteínas Rho que 

significa proteína homologa a RAS (RAS homology), apresentam mais de 10 

subtipos diferentes, sendo citadas de A-D (RhoA, RhoB, RhoC e RhoD), além de 

Rho GTPase 1–3 (RND1, RND2 e RDN3), proteína relacionada com RAS (RAC1 e 

RAC2), proteína de ligação ao GTP no ciclo de divisão celular 42 (CDC42), Rho F 

em filopodia (RIF) também conhecida como RhoF, além de Rho Q (RhoQ) também 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) (6) 
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conhecida como TC10 e fatores de ADP-ribosilação (ARF1 e ARF6). Estas proteínas 

estão envolvidas em funções diversas como transcrição gênica, polimerização da 

actina e dá-se um destaque especial para a contração da musculatura lisa (LARTEY; 

BERNAL, 2009). 

A RhoA é uma proteína G monomérica, também chamada de pequena 

proteína G. Na musculatura lisa, a ativação desta pode ocorrer através de proteínas 

G heterotriméricas, como G12/G13 (KOZASA et al., 1998; KLAGES et al., 1999). No 

estado inativo, a RhoA está ligada à proteína inibidora da dissociação do GDP (GDI). 

Ao ser ativada, pela subunidade α das proteínas G12/G13, esta proteína vai ativar o 

fator de troca de nucleotídio guanina (GEF), que irá trocar GDP por GTP, levando-a 

a ativar a sua respectiva proteína cinase, proteína cinase associada à Rho, ou Rho 

cinase (ROCK), que irá fosforilar a subunidade de ligação à miosina (MYPT1) da 

fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP), impedindo-a de expor seu sítio 

catalítico (PP1c), tornando-a inativa. Dessa forma, a cadeia leve regulatória da 

miosina (rMLC) não pode ser desfosforilada, mantendo a contração da musculatura 

lisa (FUKUMOTO et al., 1990; KITAZAWA; MAASUO; SOMLYO, 1991; 

BOURMEYSTER et al., 1992; HANCOCK; HALL, 1993; NODA et al., 1995; KIMURA 

et al., 1996). 

A atividade da MLCP também é modulada negativamente pela CPI-17, um 

peptídio que serve como substrato tanto para a ROCK como para a PKC (OZAKI et 

al., 2003; LARTEY et al., 2007). A RhoA-GTP também estimula a fosfolipase D 

(PLD), que cliva o fosfolipídio de membrana, a fosfatidilcolina (PC),  liberando o 

ácido fosfatídico (PA) que, através da ação da enzima fosfo-hidrolase, é 

desfosforilado a DAG, que como descrito anteriormente ativa a PKC (ETO et al., 

1995; BERRIDGE, 2009). Esta ativação pela via da PLCβ1 sinergiza com a via da 

PLD (Figura 10), de modo que a PKC ativada de maneira sustentada pode fosforilar 

a CPI-17, aumentando assim sua potência inibitória sobre a PP1c, inibindo a ação 

da MLCP e mantendo a contração (SOMLYO; SOMLYO, 2003). A ROCK também 

pode ativar uma proteína cinase independente de Ca2+, mais conhecida como 

proteína cinase de interação zíper (ZIPK). A ZIPK pode fosforilar diretamente a MLC, 

no entanto seu alvo principal é a MYPT1, a qual é fosforilada inibindo a ação da 

MLCP (MACDONALD et al., 2001; MURTHY, 2006). 
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Figura 10 – Mecanismo de manutenção da contração no músculo liso uterino pela ativação 

da via G12/13-ROCK. 

 

 
(1) O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; (2) As 

proteínas G12/13 trocam GDP por GTP nas suas subunidades α (não mostrado da figura), 
tornando-se ativas; (3) A subunidade α12/13-GTP ativa o RhoGEF; (4) O RhoGEF faz com 
que a RhoA troque GDP por GTP, sendo translocada para a membrana; (5) A RhoA-GTP 
ligado estimula a sua cinase ROCK; A ROCK possui vários alvos: (6) Inibe a MLCP; (7) 
Fosforila a MLC; (8) Ativa a ZIPK; (9) Ativa a CPI-17; (10) A ZIPK fosforila diretamente a 
MLC; (11) A ZIPK fosforila a MLCP, inibindo-a; (12) A RhoA-GTP ligado estimula a PLD; 
(13) A PLD cliva o lípídio de membrana PC em PA; (14) O PA é desfosforilado a DAG pela 
ação da enzima fosfo-hidrolase; (15) O DAG ativa a PKC, de maneira sustentada; (16) A 
PKC fosforila a CPI-17, ativando-a; (17) A CPI-17 inibe a ação da MLCP. Todos esses 
mecanismos favorecem o estado fosforilado a MLC e sua interação com os filamentos de 
actina, mantendo o músculo liso contraído. As definições das abreviaturas estão presentes 
na lista de abreviaturas e no texto.  
 
Fonte: Modificado de Ferreira (2018). 
 

O relaxamento muscular uterino também pode ocorrer via acoplamento 

farmacomecânico através, por exemplo, da ativação dos receptores adrenérgicos-β2, 

que estão acoplados à proteína Gs e quando a subunidade α está ligada ao GTP, 

ativa a ciclase de adenilil (AC) que irá hidrolisar e ciclizar o trifosfato de adenosina 

(ATP), transformando-o em monofosfato cíclico de adenosina (cAMP), que por sua 

vez irá ativar a proteína cinase dependente de cAMP (PKA). Entre os principais 

alvos desta proteína estão o trocador Na+/Ca2+, promovendo o efluxo Ca2+ e o influxo 
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de Na+, com cinética 1:3; ativação da Ca2+-ATPase da membrana plasmática 

(PMCA) e do retículo sarcoplasmático (SERCA), promovendo a extrusão de Ca2+ do 

meio intracelular e reestoque deste no retículo, respectivamente; ativação dos 

canais de K+, ocasionando hiperpolarização e bloqueio indireto de CaV, além de 

bloqueio indireto dos CaV. Cita-se também a inibição da MLCK, levando desta forma 

ao relaxamento muscular liso (MURTHY, 2006; TAYLOR et al., 2013) (Figura 11). 

Outra via que pode levar ao relaxamento do músculo liso uterino é a via do 

óxido nítrico (NO), que foi descrita originalmente em vasos sanguíneos (PALMER; 

FERRIGE; MONCADA, 1987). Sendo conhecido como um fator relaxante derivado 

do endotélio/epitélio, o NO também é produzido nos nervos. Este, é sintetizado pela 

sintase do NO (NOS), presente nas células do miométrio (BULBUL et al., 2007), que 

converte L-arginina, na presença de alguns co-fatores como tetrahidrobiopterina 

(BH4), fosfato de dinucleotídio de nicotinamida e adenina (NADPH), flavina adenina 

dinucleotídio (FAD), flavina mononucleotídeo (FMN) e grupo heme (MONCADA; 

PALMER; HIGGS, 1991; FARREL; BLAKE, 1996) em L-citrulina e NO, que por ser 

um gás lipossolúvel atravessa a membrana da célula e se liga ao seu receptor, 

ciclase de guanilil solúvel (sCG), que ao ser ativado vai clivar e ciclizar o GTP em 

monofosfato cíclico de guanosina (cGMP). Níveis aumentados de cGMP ativam a 

proteína cinase dependente de cGMP (PKG), estimulando-a a fosforilar os alvos 

semelhantes ao da PKA (Figura 11), anteriormente citados (TRAN; OHASHI; 

WATANABE, 2000; CHANG et al., 2010; JIN et al., 2011; KIM; LEE; RHYU, 2011). 

A enzima fosfodiesterase (PDE) é responsável por clivar os nucleotídios 

cíclicos (cAMP e cGMP), desta forma, substâncias que são inibidoras de PDE 

também são promissores relaxantes da musculatura lisa, uma vez que ocorrerá o 

aumento destes nucleotídios cíclicos e, consequente, ativação das suas respectivas 

proteínas cinases que exercerão seus efeitos anteriormente citados (Figura 11) 

(MIYAHARA et al., 1995). 

Existem onze isoformas de PDE em mamíferos, e estas foram classificadas 

em três grupos de acordo com a especificidade dos substratos. Por exemplo, as 

PDEs 4, 7 e 8 hidrolisam apenas cAMP; as 5, 6 e 9 hidrolisam apenas cGMP; e 1, 2, 

3, 10 e 11 apresentam especificidade dual, agindo tanto em cAMP quanto cGMP 

(LEROY et al., 1985; SETTER et al., 2005; CONTI; BEAVO, 2007). Em útero de rata 

já foi relatado a presença de PDE-5 (BUHIMSCHI et al., 2004). 
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Figura 11 – Mecanismo do relaxamento no músculo liso uterino 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. (14) Uma inibição das PDEs leva ao aumento do nucleotídeos 

cíclicos, também ocasionando relaxamento As definições das abreviaturas estão presentes 
na lista de abreviaturas e no texto. 
 

Fonte: Ferreira, 2018. 

 

2.7 Desordens que acometem a musculatura lisa uterina 

 

  A principal função uterina está relacionada com a geração de uma nova 

vida. Mensalmente, este órgão se prepara para uma futura gravidez, e em caso de 

ausência da concepção, ocorre a descamação da camada endometrial com eventual 

sangramento, denominado de menstruação. Porém, alterações da contratilidade 

(1) 

(2) 
(3) (4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) (11) 

(12) 
(13) 

(10) 

(14) 



47 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                              Fundamentação teórica 

muscular lisa uterina, em especial o excesso desta, podem ocasionar alguns 

quadros clínicos que necessitam de tratamento, como a dismenorreia, geralmente 

associada à síndrome de tensão pré-menstrual (STPM) e/ou o transtorno disfórico 

pré-menstrual (TDPM) (SMITH, 2018). 

 A dismenorreia, também conhecida como cólica menstrual, é caracterizada 

por dor na região inferior do abdômen (FRENCH, 2005; LENTZ et al., 2012), 

podendo ser classificada em primária, quando a mulher apresenta uma anatomia 

pélvica normal e as cólicas se restringem a aparecer próximo ao período menstrual 

(NGUYEN et al., 2015), ou secundária que está geralmente relacionada com a 

presença de condições pélvicas patológicas como endometriose, ovários 

policísticos, miomas uterinos ou pólipos (ANDERSCH; MILSOM, 1982; HARLOW, 

1996).  

 Acompanhado às cólicas uterinas, algumas mulheres apresentam um 

grupo de sintomas físicos e psicológicos como dores nas costas, dor de cabeça, 

fadiga, ganho de peso, náuseas e vômitos, onde nestes casos, denomina-se o 

quadro de STPM (HENDERSON, 2000; FRENCH, 2005). Já os sintomas 

psicológicos, comportamentais, somáticos cíclicos, previsíveis e que são agravados 

na fase lútea tardia do ciclo menstrual, melhorando após o início da menstruação, 

incluindo principalmente alterações de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade e 

raiva, são denominados, por sua vez, de TDPM, podendo então ser considerado um 

agravamento do STPM (RAPKIN; WINER, 2009; EPPERSON et al., 2012; 

YONKERS; SIMONI, 2018).  

 É citada na literatura, entre as principais causas para esses quadros, a 

variação hormonal feminina, a deficiência de vitaminas, o estresse, o tabagismo, 

determinados hábitos alimentares e ainda a falta de exercícios físicos (CERIN et al., 

1993; DAWOOD, 2006). 

 Arafa et al. (2018) relataram em um estudo com mais de 4 mil mulheres em 

idade fértil (12-25 anos), que 92% apresentaram quadros de dismenorreia, 86,3% de 

STPM e 81% manifestaram ambos os quadros. Além de atingir uma grande parcela 

da população feminina, os principais problemas acarretados por esses condições 

clínicas estão nas adversidades comportamentais, que acabam afetando as atitudes 

individuais de cada pessoa, bem como a sua relação interpessoal com a família e 

amigos, a interação social, a prática de exercício físico, o desempenho escolar, que 

neste caso inclui as ausências nas aulas, baixa concentração e não execução das 
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atividades que são enviadas para casa. Também são citados a diminuição da 

produtividade no trabalho e os altos gastos com medicamentos (CAKIR et al., 2007; 

BALLAGH; HEYL, 2008).  

 A desregulação da contratilidade uterina durante a gravidez ou durante o 

parto também podem ter implicações clínicas como o trabalho de parto prematuro, 

que é a maior causa de mortalidade materna e pré-natal no mundo ocidental, bem 

como um dos principais responsáveis por problemas de desenvolvimento infantil, 

principalmente devido à imaturidade dos órgãos, bem como as chances de 

distúrbios do neurodesenvolvimento, como paralisia cerebral, deficiência intelectual, 

deficiências auditivas e de visão. Cerca de 15 milhões de recém-nascidos 

prematuros nascem todos os anos e as maiores taxas ocorrem na África e na 

América do Norte (SLATTERY; MORRISON, 2002; BLENCOWE et al., 2012; 

MWANIKI et al., 2012). 

 O aborto também pode ser um dos problemas ocasionados por alterações 

na contratilidade uterina. Trata-se de um quadro ainda muito recorrente, considerado 

a falha reprodutiva mais comum, sendo relatados que cerca de 40 abortos a cada 

mil mulheres ocorrem todos os anos (SEDGH et al., 2016; FRAZIER et al., 2018).  

 

2.8 Tratamento das desordens que acometem a musculatura lisa uterina 

 

 A dismenorreia pode ser causada por fatores diversos, como 

anormalidades hormonais, deficiência de vitaminas, estresse, cigarro, falta de 

exercícios físicos, certos hábitos alimentares, entre outros (CERIN et al., 1993; 

DAWOOD, 2006). 

 Em alguns casos, o tratamento não farmacológico é o indicado incluindo 

mudanças de alimentação, prática de exercício físico, uma vez que este está 

associado com a diminuição da retenção de água e reações autonômicas que 

protegem contra desordens menstruais (JOHNSON; CARR-NANGLE; BERGERON, 

1995), também a não utilização do cigarro, uma vez que a nicotina já é relatada 

como vasoconstritora, podendo diminuir o fluxo sanguíneo endometrial (PARAZZINI 

et al., 1994; JOHNSON; CARR-NANGLE; BERGERON, 1995; DALEY, 2009), 

podendo-se citar também a acupuntura e a ingestão de vitamina E (RYAN, 2017). 

 Uma vez que uma das principais causas da dismenorreia é o aumento da 

concentração de prostaglandinas, em especial PGF2α, que induz a contração uterina 
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e isquemia, ocasionando dor (LUMSDEN; KELLY; BAIRD, 1983; 

DELIGEOROGLOU, 2000; WANG et al., 2004), uma das classes de medicamentos 

mais utilizados são os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ácido mefenâmico 

e ibuprofeno (RYAN, 2017). 

 A utilização de contraceptivos orais, em especial nos casos de 

dismenorreia secundária, é muito indicada, porém efeitos colaterais diversos são 

relatados, como retenção de água e náusea, diminuído então a adesão ao 

tratamento (HARADA et al., 2008 SUN et al., 2016;).  

 Em condições de STPM e TDTM também podem ser prescritos tratamento 

com psicotrópicos, como a classe dos inibidores da recaptação da serotonina, tais 

como paroxentina, sertralina, fluoxentina, etc (YONKERS et al., 2015).  

 O tratamento para o trabalho de parto prematuro (TPP) não farmacológico 

envolve a hidratação por via intravenosa (IV) de soro glicosado. Quanto ao 

tratamento farmacológico há mais de 50 anos são utilizadas drogas tocolíticas na 

tentativa de prevenir partos prematuros, entretanto apenas duas foram 

desenvolvidas com esta finalidade: o atosiban (antagonista do receptor de ocitocina) 

e a ritodrina (agonista beta-adrenérgico). Além disso, outros medicamentos que 

também são utilizados para inibir o TPP, como por exemplo, o sulfato de magnésio, 

os inibidores de prostaglandinas e os doadores de óxido nítrico carecem de 

comprovação quanto à sua eficácia ou são responsáveis por efeitos colaterais 

importantes tanto para mãe quanto para o feto (BITTAR, ZUGAIB, 2009; DIAS, 

2017). 

 Quanto à gestante com ameaça de abortamento algumas intervenções não 

farmacológicas, como repouso no leito e abstinência sexual são indicadas. Em nível 

farmacológico, alguns medicamentos como antiespasmódicos do tipo fenoterol e a 

isoxsuprina, agonistas adrenérgicos-β2, são eventualmente prescritos. Também a 

progesterona, tais como a progesterona natural, o acetato de medroxiprogesterona, 

o caproato de 17-alfa-hidroxi-progesterona e a didrogesterona são utilizadas para 

manter o útero relaxado e também aumentar a concentração plasmática do fator 

bloqueador dos linfócitos, que é imunomodulador, antiabortivo e melhorar a 

vascularização uterina (ALVES et al., 2010). 

 Sabendo então que a utilização de agentes tocolíticos podem ser úteis no 

tratamento dessas e outras condições clínicas, aliado ao fato de que diversos 

flavonoides já exibiram efeito sobre a musculatura lisa (YANG et al., 2014; BROWN 
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et al., 2016; LIU et al., 2018; QIU et al., 2017), em especial, a 7-MF, que apresentou 

efeito tocolítico in vitro (FERREIRA, 2018), resolveu-se avaliar seu possível 

mecanismo de ação tocolítica. 
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3.1 Gerais 

 

 Investigar o mecanismo de ação tocolítica in vitro de 7-metoxiflavona (7-MF), 

isolada do extrato etanólico bruto obtido das partes aéreas de Zornia brasiliensis 

(ZB-EtOHPA) em ratas. 

 

3.2 Específicos 

 

 Caracterizar o mecanismo de ação tocolítica da 7-MF avaliando, em nível 

funcional, a participação de: 

o Canais de Ca2+ dependentes de voltagem 

o Canais de K+ 

o Receptores adrenérgicos-β 

o Ciclo-oxigenases 

o Via do NO 

o Fosfodiesterases 

o RhoA/Rho cinase 

o Calmodulina 
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4.1 Material 

 

4.1.1 Material botânico  

 

As partes aéreas de Zornia brasiliensis foram coletadas no município de Serra 

Branca-PB em setembro de 2009. Esta espécie foi identificada pela Profa. Dra. 

Maria de Fátima Agra, do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Uma exsicata dessa espécie encontra-se depositada no Herbário 

Professor Lauro Pires Xavier, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, da UFPB 

sob o código AGRA-6833. 

 

4.1.2 Substância-teste  

 

Para a realização desta pesquisa era utilizado o flavonoide 7-metoxiflavona 

(7-MF), cedido gentilmente pela equipe dos Professores Dr. Marcelo Sobral da Silva 

e Dr. Josean Fechine Tavares da Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 

Bioativos (PgPNSB) do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). 

As partes aéreas de Zornia brasilienses foram secas em estufa com ar 

circulante à temperatura de 45 °C durante 72 horas. Após a secagem, o material foi 

pulverizado em moinho mecânico, obtendo-se o pó. Em seguida, o pó foi submetido 

a uma maceração exaustiva com etanol (EtOH) 95% por 72 horas, em macerador de 

aço inoxidável, sendo esse processo repetido por quatro vezes, obtendo-se a 

solução extrativa. A solução extrativa foi concentrada sob pressão reduzida, em 

evaporador rotativo a uma temperatura de 40 °C para eliminação do solvente, 

obtendo-se o extrato etanólico bruto (ZB-EtOHPA), retirou-se uma alíquota que foi 

submetida a uma cromatografia líquida à vácuo (CLV) com o solvente 

diclorometano. A fração resultante desse processo foi concentrada em 

rotaevaporador, obtendo-se 20,0 g da fase diclorometano que por processos 

fitoquímicos resultou no isolamento de 7-metoxiflavona (7-MF). 

 

 

 



55 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                                     Material e Métodos 

4.1.3 Animais  

 

Eram utilizadas ratas Wistar (Rattus norvegicus) virgens pesando 

195,2 ± 2,9 g, provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Instituto de 

Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM)/UFPB. 

 Antes dos experimentos os animais eram mantidos sob rigoroso controle 

alimentar com uma dieta balanceada a base de ração tipo pellets (Labina®) com livre 

acesso a água, com ventilação e temperatura (21  1 C) controladas e constantes, 

submetidos diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 horas, sendo o período claro 

das 06 às 18 horas. Os experimentos eram realizados no período entre 8 e 20 horas. 

Todos os procedimentos experimentais eram realizados seguindo os princípios de 

cuidados com animais, submetidos e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais – CEUA (certidão 103/2017) da UFPB (Anexo 1). 

 

4.1.4 Substâncias e reagentes 

 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O) e o cloreto de magnésio 

hexa-hidradado (MgCl2.6H2O) foram adquiridos da Vetec (Brasil). A glicose 

(C6H12O6), o hidróxido de sódio (NaOH) e o ácido clorídrico (HCl) absoluto foram 

obtidos da Nuclear (Brasil). O bicarbonato de sódio (NaHCO3), o cloreto de sódio 

(NaCl) e o cloreto de potássio (KCl) foram adquiridos da Fmaia (Brasil). Estas 

substâncias, exceto a glicose e o bicarbonato de sódio, eram dissolvidas e diluídas 

em água destilada para obtenção de cada solução-estoque e eram mantidas sob 

refrigeração.  

A ocitocina foi obtida da União Química (Brasil), o dietilestilbestrol, o óleo de 

castor (Cremophor), o cloreto de césio (CsCl), o cloridrato de Nω-nitro-L-arginina 

metil éster (L-NAME), indometacina, aminofilina e calmidazolium foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich (Brasil). O N-(4-piridil)-4-(1-aminoetill) ciclohexano carboxamida 

(Y-27632) e o (S)-(-)-propranolol foram adquiridos da Cayman Chemical Company 

(EUA). Estas substâncias, exceto o Cremophor®, foram mantidas em um “freezer” à 

temperatura de -20 °C. Todas eram solubilizadas e diluídas em água destilada, 

exceto o dietilestilbestrol e o (S)-(-)-propranolol que foram dissolvidos em álcool 

etílico absoluto. A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi adquirida da 

White Martins (Brasil). 
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4.1.5 Soluções nutritivas 

 

De acordo com os experimentos realizados eram utilizadas várias soluções 

nutritivas (ajustadas ao pH 7,4, com uma solução de HCl ou NaOH, 1 N), todas 

gaseificadas com carbogênio (95% de O2 e 5% de CO2) e mantidas a 32 °C, cujas 

composições estão descritas abaixo: 

Composição da solução de Locke Ringer (REVUELTA; CATABRANA; 

HIDALGO, 1997) (mM): NaCl (154,0), KCl (5,6), MgCl2 (2,1), CaCl2 (2,2), glicose 

(5,6), NaHCO3 (6,0). 

Composição da solução de Locke Ringer nominalmente sem Ca2+ 

(REVUELTA; CATABRANA; HIDALGO, 1997) (mM): NaCl (154,0), MgCl2 (2,1), 

glicose (5,6), NaHCO3 (6,0). 

 

4.1.6 Aparelhos 

 

Para o registro das contrações isotônicas, os órgãos eram suspensos em 

cubas de banho para órgãos isolados (5 mL) e conectados a uma alavanca isotônica 

de inscrição frontal acoplados a cilindros esfumaçados de um quimógrafo (DTF, 

Brasil) (Figura 12A). A temperatura das cubas (32 ºC) era controlada com bombas 

termostáticas (BANHO-MARIA AVS-BM, Brasil, ou POLYSTAT 12002, Cole-Palmer, 

EUA).  

Para registrar as contrações isométricas, os órgãos eram suspensos em 

cubas de banho para órgãos isolados (6 mL) modelo BOI-04 e conectados a 

transdutores de força isométricos modelo TIM 05 acoplados a um amplificador 

modelo AECAD04F. Este, por sua vez, estava conectado a um sistema de aquisição 

digital com o software AQCAD versão 2.1.6 para aquisição dos dados e ANCAD 

para análise (Figura 12B e C). O sistema contém uma bomba termostática modelo 

BT-60 que controla a temperatura das cubas. Estes foram adquiridos da AVS 

Projetos (São Paulo, SP, Brasil). 

Todas as substâncias eram pesadas em balança analítica modelo AG200 e 

os animais em balança semianalítica modelo BG4001, ambas da Gehaka (Brasil). 

Os valores de pH eram verificados através de um pHmetro digital PG 2000 

(GEHAKA, Brasil).  
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Figura 12 – Aparelhos utilizados nos experimentos in vitro. 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
A) Cilindro esfumaçado de um quimógrafo, B) sistema de banho para órgãos isolados 
composto por cubas de vidro, transdutores isométricos e bomba termostática, C) 
amplificador e sistema de aquisição digital. 
 

Fonte: Autor, 2018. 

 

D C 

A B 

C 



58 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                                     Material e Métodos 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Preparação da solução-mãe da 7-MF para os ensaios farmacológicos 

 

O flavonoide era solubilizado em Cremophor® e diluído em água destilada 

para obtenção da solução-estoque (10-2 M, 3% Cremophor® v/v) que era estocado a 

uma temperatura de 0 C. A concentração do flavonoide era utilizada em múltiplos 

de 3, sendo a concentração submáxima 10-4 M e a máxima 3 x 10-4 M. Uma vez que 

na concentração submáxima o efeito observado ultrapassou 50% e na concentração 

máxima ultrapassou 70%, se fez necessário a determinação de uma curva 

concentração-resposta completa testando concentrações menores para verificar o 

zero e concentrações maiores para obter o efeito máximo (Emax) do flavonoide. 

 

4.2.2 Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por KCl 

ou por ocitocina em útero isolado de rata 

 

 As ratas eram tratadas 24 horas antes com dietilestilbestrol (0,1 mg/kg) por 

via subcutânea para sincronização hormonal do estro. Decorrido este tempo, eram 

eutanasiadas por decapitação com o auxílio de uma guilhotina. A cavidade 

abdominal era aberta com um corte longitudinal, o útero retirado e limpo de todo o 

tecido conectivo e adiposo. Em seguida os dois cornos uterinos eram separados por 

meio de uma incisão, abertos longitudinalmente e suspensos verticalmente em 

cubas de banho para órgãos isolados, contendo solução nutritiva de Locke Ringer, 

aquecidas à 32 ºC e aeradas com carbogênio. Estes tecidos eram mantidos sob 

tensão de 1 g e permaneciam em repouso por 40 minutos, tempo necessário para 

perfeita estabilização da preparação. Durante este período a solução nutritiva era 

trocada a cada 10 minutos (Adaptado de REVUELTA; CANTABRANA; HIDALGO, 

1997). 

 Após o período de estabilização, uma contração submáxima, registrada 

através de transdutores isométricos acoplados a um sistema de aquisição digital, era 

obtida com 60 mM de KCl para verificação da funcionalidade do órgão. Durante a 

fase tônica sustentada de uma segunda contração induzida por 60 mM de KCl ou 

por 10-2 UI/mL de ocitocina, o flavonoide era adicionado de maneira cumulativa à 

cuba em preparações diferentes.  
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 O relaxamento produzido pelo flavonoide era expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por KCl ou por ocitocina. A potência e a eficácia 

relaxante da 7-MF foram calculadas e avaliadas comparando-se os valores da 

concentração do flavonoide que promovia 50% do seu efeito máximo (CE50) e do 

efeito máximo (Emax), respectivamente. 

 

4.2.3 Avaliação da participação dos canais de cálcio dependentes de voltagem 

no efeito tocolítico da 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.3.1 Efeito tocolítico da 7-MF frente às contrações induzidas por cloreto de 

cálcio em meio despolarizante (KCl 60 mM) nominalmente sem Ca2+ 

 

O órgão era montado como descrito no item anterior. Após o período de 

estabilização do órgão, a solução de Locke Ringer era substituída pela solução 

Locke Ringer nominalmente sem Ca2+ por um período de 30 minutos, em seguida 

era adicionado 60 mM de KCl causando uma despolarização de membrana. Após 10 

minutos, era induzida uma curva concentração-resposta cumulativa ao CaCl2. As 

contrações eram registradas através de uma alavanca isotônica de inscrição frontal 

em um cilindro esfumaçado de um quimógrafo. Após a obtenção da curva-controle, o 

flavonoide (em várias concentrações) era incubado e, na presença deste, era obtida 

uma segunda curva concentração-resposta cumulativa ao CaCl2 (REVUELTA; 

CANTABRANA; HIDALGO, 1997).  

Os resultados foram avaliados comparando-se a percentagem da resposta 

contrátil na presença do flavonoide com aquela obtida pela amplitude média da 

curva-controle na ausência do flavonoide. 

 

4.2.4 Avaliação do envolvimento dos canais de potássio no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.4.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de CsCl  

 

O órgão era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 
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funcionalidade deste. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma contração 

era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico dessa 

contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). Em 

experimento diferente, era adicionada à cuba 5 mM de CsCl, um bloqueador não 

seletivo dos canais de potássio (LATORRE et al., 1989) e após 20 min, na presença 

do bloqueador, era induzida uma contração com 10-2 UI/mL de ocitocina, e sob o 

componente tônico dessa contração era adicionado o flavonoide de forma 

cumulativa. 

O relaxamento produzido por 7-MF foi expresso como a percentagem reversa 

da contração inicial induzida pelo agonista. Os valores de CE50 e de Emax do 

flavonoide foram calculados a partir das curvas concentrações-resposta na ausência 

e na presença do bloqueador. 

 

4.2.5 Avaliação do envolvimento da via da ciclo-oxigenase no efeito tocolítico 

promovido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.5.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de indometacina 

 

O útero era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 

funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma 

contração era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico 

dessa contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). 

Em experimento diferente, era adicionado a cuba 10 μM de indometacina, um 

inibidor da ciclo-oxigenase e após 20 minutos era induzida uma contração com 

10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico era adicionado 7-MF de 

maneira cumulativa (SHI et al., 2012). 

O relaxamento produzido pelo flavonoide foi expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por ocitocina. Os valores de CE50 foram 

calculados a partir das curvas de relaxamento e a potência tocolítica do flavonoide 

foi comparada na ausência (controle) e na presença do inibidor. 
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4.2.6 Avaliação da participação da via adrenérgica no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.6.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de (S)-(-)-propranolol 

 

O útero era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 

funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma 

contração era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico 

dessa contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). 

Em experimento diferente, era adicionado a cuba 300 nM de (S)-(-)-propranolol, um 

antagonista dos receptores adrenérgicos-β e após 20 minutos, uma contração era 

induzida com 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico era adicionado  

7-MF de maneira cumulativa (SHI et al., 2012).  

O relaxamento produzido pelo flavonoide foi expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por ocitocina. Os valores de CE50 foram 

calculados a partir das curvas de relaxamento e a potência tocolítica do flavonoide 

foi comparada na ausência (controle) e na presença do antagonista. 

 

4.2.7 Avaliação do envolvimento da via do óxido nítrico no efeito tocolítico de  

7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.7.1 Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por 

ocitocina na ausência e na presença de L-NAME 

 

 O útero era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 

funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma 

contração era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico 

dessa contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). 

Em experimento diferente, era adicionado à cuba 10-4 M de L-NAME, inibidor não 

seletivo de sintase do óxido nítrico (NOS) (MUNGLUE et al., 2012) e após 20 

minutos era induzida uma contração com 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o 
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componente tônico dessa contração o flavonoide era adicionado de maneira 

cumulativa. 

O relaxamento produzido pelo flavonoide foi expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por ocitocina. Os valores de CE50 foram 

calculados a partir das curvas de relaxamento e a potência tocolítica do flavonoide 

foi comparada na ausência (controle) e na presença do inibidor. 

 

4.2.8 Avaliação da participação da fosfodiesterase no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.8.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de aminofilina 

O útero era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 

funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma 

contração era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico 

dessa contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). 

Em experimento diferente, era adicionado a cuba 10-4 M de aminofilina, um inibidor 

não seletivo de fosfodiesterase e após 20 minutos, uma contração era induzida com 

10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico era adicionado 7-MF de 

maneira cumulativa (URUNO et al., 1974).  

O relaxamento produzido pelo flavonoide foi expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por ocitocina. Os valores de CE50 foram 

calculados a partir das curvas de relaxamento e a potência tocolítica do flavonoide 

foi comparada na ausência (controle) e na presença do inibidor. 

 

4.2.9 Avaliação da participação da via da Rho cinase no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.9.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de Y-27632 

 

 O útero era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 



63 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                                     Material e Métodos 

funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma 

contração era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico 

dessa contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). 

Em experimento diferente, era adicionado a cuba 10-4 M de Y-27632, um inibidor da 

ROCK (TAHARA et al., 2002) e após 10 minutos, uma contração era induzida com 

10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico era adicionado 7-MF de 

maneira cumulativa.  

O relaxamento produzido pelo flavonoide foi expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por ocitocina. Os valores de CE50 foram 

calculados a partir das curvas de relaxamento e a potência tocolítica do flavonoide 

foi comparada na ausência (controle) e na presença do inibidor. 

 

4.2.10 Avaliação da participação da calmodulina no efeito tocolítico produzido 

por 7-MF em útero isolado de rata 

 

4.2.10.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de calmidazolium 

 

O útero era montado como descrito no item 4.2.2. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração com 60 mM de KCl para verificar a 

funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos, uma 

contração era induzida por 10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico 

dessa contração era adicionado o flavonoide de forma cumulativa (curva-controle). 

Em experimento diferente, era adicionado a cuba 10-4 M de calmidazolium, um 

inibidor da calmodulina, e após 20 minutos, uma contração era induzida com 

10-2 UI/mL de ocitocina e sobre o componente tônico era adicionado 7-MF de 

maneira cumulativa (FERNANDEZ; CANTABRANA; HIDALGO, 1992; JOVANOVIC; 

GRBOVIĆ; TULIĆ; 1994).  

O relaxamento produzido pelo flavonoide foi expresso como a percentagem 

reversa da contração inicial induzida por ocitocina. Os valores de CE50 foram 

calculados a partir das curvas de relaxamento e a potência tocolítica do flavonoide 

foi comparada na ausência (controle) e na presença do inibidor. 
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4.2.11 Análise estatística 

 

Todos os resultados obtidos foram expressos como média e erro padrão da 

média (e.p.m.) e analisados estatisticamente empregando-se o teste “t” (não 

pareado) ou análise de variância “one-way” (ANOVA) seguido do pós-teste de 

Tukey. A hipótese nula foi rejeitada quando p < 0,05. Os valores de CE50 foram 

calculados por regressão não linear para todos os experimentos realizados (NEUBIG 

et al., 2003). Todos os resultados foram analisados pelo programa GraphPad Prism® 

versão 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, E.U.A.). 
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5.1 Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por KCl ou 
por ocitocina em útero isolado de rata 

 

O flavonoide (10-7, 3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5, 10-4 M e 3 x 10-4 M, 

n = 5) relaxou de maneira dependente de concentração o útero de rata pré-contraído 

tanto com 60 mM de KCl (R2 = 0,9799 ± 0,0106), quanto com 10-2 UI/mL de ocitocina 

(R2 = 0,9584 ± 0,0116). Analisando os valores de CE50, pode-se observar que a 7-

MF foi mais potente quando as contrações eram induzidas por KCl 

(CE50 = 2,2 ± 0,2 x 10-5 M) do que por ocitocina (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M) (Figura 

13, Gráfico 1). 

Foi observado que o efeito máximo do flavonoide foi alcançado na 

concentração de 3 x 10-4 M quando a contração era induzida por KCl 

(Emax = 96,1 ± 2,8%) e de 10-4 M quando era induzida por ocitocina 

(Emax = 107,4 ± 1,8%), com o tempo médio de relaxamento de aproximadamente 210 

e 165 minutos, respectivamente.  

A responsividade do útero aos agentes contráteis, foi restaurada em 88,9 

± 6,3 e 95,7 ± 2,6%, respectivamente, após 120 minutos da retirada do flavonoide 

das cubas.  
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Figura 13 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF em útero isolado 
de rata pré-contraído com 60 mM de KCl (A) e com 10-2 UI/mL de ocitocina (B). 
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de 
10-7-3 x 10-4 M (A), 10-7-10-4 M (B), OCI = ocitocina. 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Gráfico 1 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por 60 mM de 

KCl (○) e 10-2 UI/mL de ocitocina (●) em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.2 Avaliação da participação dos canais de cálcio dependentes de voltagem 

no efeito tocolítico da 7-MF em útero isolado de rata 

 

5.2.1 Efeito tocolítico da 7-MF frente às contrações induzidas por cloreto de 

cálcio em meio despolarizante (KCl 60 mM) nominalmente sem Ca2+ 

 

A curva cumulativa controle ao CaCl2 na presença do flavonoide (10-5, 3 x 10-5 

e 10-4 M, n = 3) foi inibida apenas na concentração de 3 x 10-5 M, sendo desviada 

para direita de maneira paralela e com redução do Emax de 100% (controle) para 

Emax = 97,1 ± 1,5; 69,0 ± 0,8 e 89,2 ± 5,6%, respectivamente.  

Houve alteração da potência também apenas na concentração 3 x 10-5 M. Os 

valores de CE50 do CaCl2 passaram de 1,8 ± 0,2 x 10-3 M no controle para 

2,6 ± 0,9 x 10-3; 2,0 ± 0,5 x 10-2  e 7,7 ± 0,4 x 10-3 M, respectivamente (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Efeito inibitório da 7-MF frente às contrações cumulativas induzidas por CaCl2 

em meio despolarizante nominalmente sem Ca2+ na ausência (■) e na presença da 7-MF 

nas concentrações de 10-5 (), 3 x 10-5 (▲) e 10-4 (Δ) M, em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 3). 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.3 Avaliação do envolvimento dos canais de potássio no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

5.3.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de CsCl  

 

A curva controle do relaxamento (10-7–10-4 M, n = 5) da 7-MF 

(CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e Emax = 107,4 ± 1,8%) não foi desviada na presença de 

5 mM de CsCl, um bloqueador não seletivo dos canais de potássio 

(CE50 = 3,3 ± 0,6 x 10-5 M e Emax = 109,7 ± 1,5%, n = 5) (Figura 14 e Gráfico 3).  
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Figura 14 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 5 mM de CsCl em ratas. 
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de 
10-7-10-4 M, OCI = ocitocina. 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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Gráfico 3 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (▽) de CsCl em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.4 Avaliação do envolvimento da via da ciclo-oxigenase no efeito tocolítico 

promovido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

5.4.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de indometacina 

 

A 7-MF relaxou de maneira equipotente o útero pré-contraído com ocitocina 

tanto na ausência (10-7-10-4 M, n = 5) quanto na presença (10-8-3 x 10-4 M) de 10 μM 

de indometacina, um inibidor não seletivo das ciclo-oxigenases. Não houve diferença 

entre as potências (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e CE50 = 4,8 ± 0,6 x 10-5 M, 

respectivamente) e as eficácias (Emax = 107,4 ± 1,8% e Emax = 108,6 ± 3,1%, 

respectivamente) tocolíticas da 7-MF na ausência e na presença deste bloqueador 

(Figura 15 e Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                                                     Resultados 

Figura 15 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 10 μM de indometacina em ratas. 
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de 
10-7-10-4 M (A) e 10-8-3 x 10-4 M (B), OCI = ocitocina, Indo = indometacina. 
 
Fonte: Autor, 2018.  
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Gráfico 4 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (◊) de indometacina em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.5 Avaliação da participação da via adrenérgica no efeito tocolítico produzido 

por 7-MF em útero isolado de rata 

 

5.5.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de (S)-(-)-propranolol 

 

A 7-MF relaxou de maneira equipotente o útero pré-contraído com ocitocina 

tanto na ausência (10-7-10-4 M, n = 5) quanto na presença (10-8-3 x 10-4 M, n = 5) de 

de 300 nM de (S)-(-)-propranolol, um antagonista dos receptores adrenérgicos-β. 

Não houve diferença entre as potências (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e 

CE50 = 2,2 ± 0,5 x 10-5 M, respectivamente) e as eficácias (Emax = 107,4 ± 1,8% e 

Emax = 96,7 ± 7,7%, respectivamente) tocolíticas da 7-MF na ausência e na presença 

deste antagonista (Figura 16 e Gráfico 5).  
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Figura 16 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 300 nM (S)-(-)- propranolol em ratas. 
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de              
10-7-10-4 M (A) e 10-8-3 x 10-4 M (B), OCI = ocitocina, propran = (S)-(-)-propranolol. 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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Gráfico 5 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (○) de (S)-(-)-propranolol em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.6 Avaliação do envolvimento da via do óxido nítrico no efeito tocolítico da 

7-MF em útero isolado de rata 

 

5.6.1 Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por 

ocitocina na ausência e na presença de L-NAME 

 

A 7-MF relaxou de maneira equipotente o útero pré-contraído com ocitocina 

tanto na ausência (10-7-10-4 M, n = 5) quanto na presença (10-8-3 x 10-4 M, n = 5) de 

10-4 M de L-NAME, um inibidor não seletivo de NOS. Não houve diferença entre as 

potências (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e CE50 = 4,4 ± 1,2 x 10-5 M, respectivamente) e 

as eficácias (Emax = 107,4 ± 1,8% e Emax = 112,0 ± 2,2%, respectivamente) tocolíticas 

da 7-MF na ausência e na presença deste antagonista (Figura 17 e Gráfico 6).  
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Figura 17 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 10-4 M de L-NAME em ratas. 
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de              
10-7-10-4 M (A) e 10-8-3 x 10-4 M (B), OCI = ocitocina. 
 

15 min 

↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑

↑

↑

↑ ↑

1 g 

[7-MF] M 

OCI 

10-2 UI/mL 
 

OCI 
10-2 UI/mL 

 

10-4 M 

L-NAME 

[7-MF] M 

1 g 

15 min 



82 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                                                     Resultados 

Fonte: Autor, 2018. 
Gráfico 6 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (□) de L-NAME em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.7 Avaliação da participação da enzima fosfodiesterase no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

5.7.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de aminofilina 

 

A 7-MF relaxou de maneira equipotente o útero pré-contraído com ocitocina 

tanto na ausência (10-7-10-4 M, n = 5) quanto na presença (10-8-10-4 M, n = 5) de 

10-4 M de aminofilina, um inibidor não seletivo das enzimas fosfodiesterases. Não 

houve diferença entre as potências (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e CE50 = 2,8 ± 

0,5 x 10-5 M, respectivamente) e as eficácias (Emax = 107,4 ± 1,8% e 

Emax = 111,4 ± 4,2%, respectivamente) tocolíticas da 7-MF na ausência e na 

presença deste inibidor (Figura 18 e Gráfico 7).  
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Figura 18 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 10-4 M de aminofilina em ratas.  
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de              
10-7-10-4 M (A) e 10-8-10-4 M (B), OCI = ocitocina, Amino = aminofilina. 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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Gráfico 7 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (Δ) de aminofilina em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.8 Avaliação da participação da via da RhoA/Rho cinase no efeito tocolítico 

produzido por 7-MF em útero isolado de rata 

 

5.8.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de Y-27632 

 

A curva de relaxamento da 7-MF (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e 

Emax = 107,4 ± 1,8%, n = 5) foi deslocada para a esquerda na presença de 10-4 M de 

Y-27632, um inibidor de Rho cinase, com aumento da potência relaxante em cerca 

de 22 vezes (CE50 = 1,6 ± 0,7 x 10-6 M, n = 5), entretanto sem alteração da eficácia 

(Emax = 114,6 ± 2,8%) (Figura 19 e Gráfico 8). 
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Figura 19 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 10-4 M de Y-27632 em ratas.  
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de              
10-7-10-4 M (A) e 10-8-10-4 M (B), OCI = ocitocina. 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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Gráfico 8 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (▽) de Y-27632 em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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5.9 Avaliação da participação da calmodulina no efeito tocolítico produzido por 

7-MF em útero isolado de rata 

 

5.9.1 Efeito da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência e na presença de calmidazolium 

 

A curva de relaxamento da 7-MF (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M e 

Emax = 107,4 ± 1,8%) foi deslocada para a esquerda na presença de 10-4 M de 

calmidazolium, um inibidor de calmodulina (CE50 = 6,5 ± 1,6 x 10-7 M, n = 4), com 

aumento da potência relaxante em cerca de 54 vezes, entretanto sem alteração da 

eficácia (Emax = 115,4 ± 5,6%), atingindo seu Emax na concentração de 10-4 M (Figura 

20 e Gráfico 9). 
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Figura 20 – Registros originais representativos do efeito tocolítico da 7-MF sobre as 
contrações tônicas induzidas por 10-2 UI/mL de ocitocina na ausência (A) e na presença (B) 

de 10-4 M de calmidazolium em rata.  
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As setas para baixo representam a adição cumulativa da 7-MF nas concentrações de 
10-7-10-4 M (A) e 10-8-10-4 M (B), OCI = ocitocina, Calm = calmidazolium. 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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Gráfico 9 – Efeito tocolítico da 7-MF sobre as contrações tônicas induzidas por ocitocina na 

ausência (●) e na presença (◊) de calmidazolium em ratas. 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente 
(n = 4-5).  
 
Fonte: Autor, 2018. 
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 Neste trabalho, investigou-se o mecanismo de ação tocolítica in vitro da 

7-metoxiflavona isolada de Zornia brasiliensis em ratas e demonstrou-se que o 

flavonoide exerce seu efeito por inibir a via Rho cinase e a calmodulina. 
Já foi demonstrado que o extrato etanólico obtido das partes aéreas de Zornia 

brasiliensis (ZB-EtOHPA) apresentou atividade espasmolítica em vários músculos 

lisos, incluindo o efeito tocolítico em rata, tanto frente às contrações fásicas 

induzidas por CCh e por ocitocina (OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016), 

como sobre o componente tônico, modulando positivamente a via do óxido nítrico 

(NO/sGC/PKG) e os canais de K+ (KATP, BKCa, SKCa e KV), o que leva, 

consequentemente, ao bloqueio indireto do influxo de Ca2+ através dos CaV, 

ocasionando o relaxamento do músculo liso uterino (FERREIRA, 2018).  

Uma vez que os flavonoides são um dos principais constituintes químicos de 

Zornia brasiliensis (NASCIMENTO et al., 2018), em estudos anteriores também já foi 

investigado se flavonoides isolados desta espécie exerceriam efeito tocolítico em 

ratas e seriam os possíveis responsáveis pelo efeito apresentado por ZB-EtOHPA. 

Pode-se observar que tanto a 5,7-DMF como a 7-MF antagonizaram as contrações 

fásicas induzidas por CCh e por ocitocina (FERREIRA, 2018). Daí surgiu o interesse 

em iniciar o estudo do possível mecanismo de ação tocolítica com a 7-MF em ratas. 

O útero é um órgão bifásico, apresenta uma contração rápida e transiente, 

denominada de componente fásico e um componente tônico que mantém a 

contração sustentada por longo período de tempo (BOLTON, 1979). Sabe-se que os 

mecanismos que induzem uma contração fásica são diferentes em relação aos que 

mantém a contração tônica, uma vez que a fásica envolve majoritariamente o cálcio 

intracelular advindo do retículo sarcoplasmático, enquanto que a tônica necessita 

predominantemente do cálcio extracelular, que entra na célula através dos CaV (JIM 

et al., 1981; WRAY, 1993; ABDELLATIF, 1989; NOVAKOVIC et al., 2013). Desta 

forma, sabendo que a 7-MF já apresentou atividade espasmolítica frente às 

contrações fásicas, resolveu-se avaliar o efeito tocolítico in vitro deste flavonoide 

sobre o componente tônico, induzido tanto por um agente eletromecânico, o KCl, 

como por um agente de acoplamento misto (eletro e farmacomecânico), a ocitocina 

(ARROWSMITH; WRAY, 2014). 

A ocitocina é um hormônio neuropeptídico produzido pelo núcleo 

paraventricular do hipotálamo e liberado pela hipófise posterior (VALLERA et al., 

2017). Após ser liberado, este hormônio circula na corrente sanguínea na forma de 
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peptídio livre (CHARD, 1989), e apresenta uma potente atividade uterotônica, sendo 

muito utilizado para indução do parto, além de também estar diretamente envolvido 

com a lactação (OWEN; HAUTH, 1992; BEARD et al., 2018). A Organização Mundial 

de Saúde preconiza a ocitocina como o tratamento de primeira escolha na 

prevenção e tratamento de hemorragia pós-parto, considerada uma das maiores 

causas de morbidade materna (MAUGHAN; HEIM; GALAZKA, 2006). 

O modelo animal escolhido foi o útero de rata, uma vez que as ratas são 

consideradas excelentes para o estudo com sistema reprodutor feminino, por 

apresentarem ciclo estral muito curto, que é dividido em quatro fases: proestro, 

estro, diestro I e diestro II, facilitando a determinada investigação. Sabendo que a 

expressão de receptores ocitocinérgicos, em todos os tecidos uterinos, é modulada 

positivamente na presença de estrogênio (MAGGI et al., 1991) e também com a 

finalidade de induzir a mesma fase do ciclo em todas as ratas, administrou-se, 24 

horas antes da eutanásia, o dietilestilbestrol para a indução do estro (FREEMAN, 

1988; SPORNITZ; SOCIN; DRAVID, 1999; MARCONDES et al., 2001). 

Diante destas premissas, observou-se que o flavonoide relaxou de maneira 

dependente de concentração o útero pré-contraído tanto por KCl 

(CE50 = 2,2 ± 0,2 x 10-5 M), como por ocitocina (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M), sendo 

cerca de 2 vezes mais potente frente ao KCl (Gráfico 1), sugerindo a que o 

flavonoide poderia estar exercendo seu efeito tocolítico por bloqueio do influxo de 

Ca2+ através dos Cav. O fato da responsividade do útero ter sido restaurada em 88,9 

± 6,3 e 95,7 ± 2,6, demonstra que o flavonoide possui baixa toxidade para o órgão.  

Semelhantemente, Ferreira (2018) demostrou que o ZB-EtOHPA apresentou 

uma maior potência, cerca de 4 vezes, em relaxar o útero pré-contraído com KCl 

(CE50 = 22,0 ± 1,3 μg/mL) quando comparado á ocitocina (CE50 = 5,5 ± 1,3 μg/mL). 

Uma vez que estes resultados foram obtidos utilizando o extrato, a diferença na 

ordem de potência pode ter ocorrido devido aos outros constituintes deste 

fitocomplexo, que poderiam estar mascarando o efeito da 7-MF. 

Outros flavonoides também apresentaram efeito tocolítico em ratas, entre eles 

a genisteína, o campferol e a quercetina (REVUELTA; HIDALGO; CANTABRANA, 

1999). Além disso, a isoliquiritigenina (SHI et al., 2012) relaxou o órgão pré-

contraído tanto com KCl como com ocitocina, e o flavonoide 3,6-dimetil éter galetina 

relaxou o útero pré-contraído com CCh e ocitocina (CARREIRO et al., 2017). 
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Uma vez relatado na literatura que um dos principais mecanismos de 

contração ocasionado pelo KCl é através da ativação dos CaV (SEDA et al., 2007), 

levantou-se a hipótese que o flavonoide poderia estar exercendo seu efeito tocolítico 

por bloqueio do influxo de Ca2+ através destes canais.  

É sabido que os CaV são os principais responsáveis pelo influxo de Ca2+ no 

miométrio (ARROWSMITH; WRAY, 2014). Também já é descrito que o miométrio 

expressa CaV1 e CaV2 (LEE; AHN; LEE, 2009), entretanto, os CaV1 são os mais 

estudados e os que possuem função mais importante no influxo de Ca2+, 

favorecendo o processo de contração uterina (WRAY et al., 2015).  

Com isso, foram realizadas curvas cumulativas ao CaCl2 em meio 

despolarizante e nominalmente sem Ca2+, na ausência e na presença de diferentes 

concentrações da 7-MF (10-5, 3 x 10-5 e 10-4 M). Este protocolo experimental baseia-

se na propriedade de que alta concentração de K+ no meio extracelular ocasiona 

despolarização de membrana e consequente abertura dos Cav. Uma vez todo o Ca2+ 

tendo sido retirado do meio, a contração que será induzida será quase que 

exclusivamente pelo Ca2+ proveniente do meio extracelular via CaV (RATZ et al., 

2005). Diante dos resultados observou-se um desvio da curva controle do CaCl2 

(CE50 = 1,8 ± 0,2 x 10-3 M e Emax = 97,1 ± 1,5%), com redução da potência e de efeito 

máximo (CE50 = 2,0 ± 0,5 x 10-2 M e Emax = 69,0 ± 0,8%) apenas na presença da 

7-MF na concentração de 3 x 10-5 M (Gráfico 2), indicando que provavelmente o 

bloqueio do influxo de Ca2+ através dos CaV não seja o principal mecanismo 

relaxante da 7-MF. 

Diferentemente, o ZB-EtOHPA inibiu essas contrações com dependência de 

concentração, desviando a curva controle do CaCl2 para a direita de maneira não 

paralela, com redução do Emax e da potência espasmogênica (FERREIRA, 2018). 

Indicando, por conseguinte, que provavelmente não é a 7-MF a responsável por este 

efeito, ou que pode estar sendo mascarada pelos demais fitoconstituintes do extrato. 

Outros flavonoides por sua vez, já foram relatados apresentar seu efeito 

tocolítico por inibir o influxo de Ca2+ através dos CaV como a isoliquiritigenina (SHI et 

al., 2012) e 3,6-dimetil éter galetina (CARREIRO et al., 2017). 

Já é referido na literatura que substâncias ativadoras de canais de K+ relaxam 

a musculatura lisa, uma vez que ocasionam uma hiperpolarização da membrana 

pelo aumento do efluxo deste íon, e consequente bloqueio indireto dos CaV (QUAST; 

COOK, 1989; WESTON; EDWARDS, 1992), sendo também moduladores destes 
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(KNOT; BRAYDEN; NELSON, 1996). Vários tipos de canais de K+ estão descritos no 

miométrio, tais como canais de K+ retificadores internos (Kir6.x), canais de K+ 

ativados por estiramento, canais de K+ sensível ao ATP (KATP), canais de K+ 

sensíveis ao Ca2+ (KCa) e canais de K+ dependente de voltagem (Kv) (WRAY et al., 

2015). Diante disso, resolveu-se avaliar uma possível participação dos canais de K+ 

na ação tocolítica da 7-MF.  

À vista dos resultados obtidos, pode-se observar que na presença do CsCl, 

um bloqueador não seletivo dos canais de K+ (LATORRE et al., 1989), a curva 

controle de relaxamento da 7-MF (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M) não foi desviada 

(CE50 = 3,3 ± 0,6 x 10-5 M), sugerindo que, provavelmente, não é por modulação 

positiva dos canais de K+ que o flavonoide exerce seu efeito tocolítico em ratas 

(Gráfico 3). 

Diferentemente, 3,6-dimetil éter galetina apresentou seu efeito tocolítico por 

modular positivamente estes canais, em especial os KV e os KATP (CARREIRO et al., 

2017). 

As prostaglandinas estão envolvidas tanto em processos fisiológicos uterinos, 

sendo um dos principais reguladores parácrinos deste (HERTELENDY; ZAKAR, 

2004), como em desordens, sendo uma das principais a dismenorreia, caracterizada 

por dor pélvica (JU; JONES; MISHRA, 2014). Acredita-se que a principal causa da 

dor menstrual seja o aumento das prostaglandinas no endométrio. Estas são 

geradas a partir do AA pelas COXs, dando um destaque para a PGF2α que pode 

estimular contrações uterinas e causar isquemia, levando à dor menstrual (WHITE; 

BHANGOO; MILLER, 2005). A principal classe de medicamentos utilizada para o 

tratamento destas desordens são os AINEs que agem reduzindo as prostaglandinas 

por inibirem não seletivamente as COXs, ocasionando então o relaxamento 

muscular uterino e diminuição da dor menstrual (CHANTLER; MITCHELL; FULLER, 

2009; MARJORIBANKS et al., 2010). 

Para avaliar o possível envolvimento da via das COXs no mecanismo de ação 

tocolítica da 7-MF, utilizou-se o flavonoide na presença da indometacina, um inibidor 

não seletivo destas enzimas (SHI et al., 2012) e verificou-se que esta via não é 

modulada pelo flavonoide, uma vez que não houve alteração dos valores de CE50 na 

ausência (3,5 ± 0,3 x 10-5 M) e na presença (4,8 ± 0,6 x 10-5 M) do bloqueador 

(Gráfico 4).  
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De maneira divergente, o flavonoide isoliquiritigenina apresentou um efeito 

relaxante atenuado na presença de indometacina, indicando que seu efeito tocolítico 

pode ser por inibição da COX (SHI et al., 2012).Como citado anteriormente, o 

relaxamento muscular liso pode ocorrer por diferentes vias, e uma das principais é 

através da ativação dos receptores adrenérgicos-β, que no útero de ratas são 

expressos tanto no endométrio como no miométrio, de forma não homogênea 

(CHOW; MARSHAL, 1981; NIMMO et al., 1995). Também já foi relatado que os 

principais receptores adrenérgicos-β expressos no útero são o subtipo β2, com cerca 

de 80%, porém os subtipos β1 no epitélio endometrial e β3 no miométrio já foram 

relatados (BRAUER; BURNSTOCK, 1998; ROUGET et al., 2005; ARROWSMITH, 

KENDRICK; WRAY, 2010). 

A ativação dos receptores adrenérgicos-β ocasiona um relaxamento da 

musculatura lisa, uma vez que este receptor acopla a proteína Gs, ocasionando o 

aumento do cAMP que ativa a PKA, que fosforila diversos alvos ocasionando a 

diminuição da [Ca2+]c (DODGE; SANBORNE, 1998). 

Desta forma, com a finalidade de avaliar uma possível participação dos 

receptores adrenérgicos-β no mecanismo de ação tocolítica da 7-MF, utilizou-se 

esse flavonoide na presença de (S)-(-)-propranolol, um antagonista de receptores 

adrenérgicos-β, que apresenta uma maior seletividade pelo receptor β2 em 

comparação aos demais receptores adrenérgicos-β (BAKER, 2005) e verificou-se 

que estes receptores não são modulados pelo flavonoide, uma vez que não houve 

alteração dos valores de CE50 na ausência (3,5 ± 0,3 x 10-5 M) e na presença 

(2,2 ± 0,5 x 10-5 M) do bloqueador (Gráfico 5).  

Da mesma maneira, outros flavonoides como genisteína e o campferol 

também não tiveram seu efeito tocolítico alterado na presença do propranolol, 

diferentemente da quercetina (REVUELTA; HIDALGO; CANTABRANA, 1999) e da 

isoliquiritigenina (SHI et al., 2012), as quais tiveram a sua curva de relaxamento 

desviada para a direita na presença do bloqueador.  

Apesar da via do óxido nítrico ter sido descoberta em vasos sanguíneos e 

existirem diversos estudos sobre os seus efeitos neste músculo liso, por se tratar de 

uma molécula sinalizadora e um dos principais mediadores de relaxamento 

(ROMERO et al., 2006), também há relatos da expressão da sintase do NO no útero 

(YALLAMPALLI; GARFIELD; BYAM-SMITH, 1993), e neste órgão, esse gás 
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lipossolúvel parece ter papel importante na implantação do feto (BISWAS; KABIR; 

PAL, 1998; NOVARO et al., 1997). 

Para avaliar a participação da via do NO no efeito tocolítico da 7-MF, utilizou-

se como ferramenta farmacológica o L-NAME, um inibidor não seletivo da NOS 

(MUNGLUE et al., 2012). Esta enzima é a responsável pela produção do NO, 

utilizando como precursores a citrulina e a L-arginina (ROMERO et al., 2006). Sendo 

assim, uma vez inibida, se o efeito do flavonoide ocorresse por esta via, haveria 

atenuação do seu efeito relaxante, o que não foi observado, visto que não houve 

alteração dos valores de CE50 na ausência (3,5 ± 0,3 x 10-5 M) e na presença 

(4,4 ± 1,2 x 10-5 M) do inibidor (Gráfico 6), indicando que provavelmente, a via do NO 

também não está sendo modulada no efeito tocolítico da 7-MF. 

Diferentemente, a potência relaxante do ZB-EtOHPA foi reduzida na presença 

do L-NAME, sendo sugestivo que a NOS estaria sendo modulada positivamente 

para o extrato promover seu efeito tocolítico (FERREIRA, 2018). Deste modo, 

levando-nos a concluir que provavelmente, não é a atividade da 7-MF a responsável 

por este efeito do extrato. 

Diferentemente, para o flavonoide isoliquiritigenina já foi relatada a inibição da 

expressão de iNOS (KIM et al., 2008), bem como a atenuação do seu efeito 

relaxante apresentado na presença de L-NAME (SHI et al., 2012). 

Um alvo importante da via de relaxamento da musculatura lisa e um passo em 

comum, das principais vias que envolvem nucleotídios cíclicos (via da AC e via do 

NO), são as enzimas fosfodieterases (PDE), que são responsáveis pela hidrólise de 

cAMP e cGMP, resultando em seus produtos inativos 5´-AMP e 5´-GMP, que não 

ativam PKA e PKG, respectivamente, impedindo a via dowsntream (LUGNIER, 

2006). Substâncias capazes de aumentar o conteúdo intracelular de cAMP ou cGMP 

mostram um potencial efeito relaxante através da inibição de PDE em diferentes 

tecidos (BENDER; BEAVO, 2006). 

Diante desta premissa, levantou-se a hipótese que a 7-MF poderia estar 

inibindo as PDEs. Para confirmar, utilizou-se a aminofilina, um inibidor não seletivo 

de PDE (URUNO et al., 1974), porém esta hipótese foi descartada, uma vez que não 

houve alteração da potência da 7-MF na ausência (CE50 = 3,5 ± 0,3 x 10-5 M) e na 

presença (CE50 = 2,8 ± 0,5 x 10-5 M) do inibidor (Gráfico 7), indicando que 

provavelmente, não é por ativação das PDEs que o flavonoide exerce seu 

mecanismo tocolítico. 



99 
L.A.S. Brasileiro                                                                                                                                       Discussão 

Igualmente, outros flavonoides também não deslocaram a curva controle de 

relaxamento na presença da aminofilina, como 3,6-dimetil éter galetina (CARREIRO 

et al., 2017). Outros inibidores de PDEs também podem ser utilizados na 

investigação dessa atividade, como a papaverina. Na presença deste inibidor, a 

potência tocolítica dos flavonoides genisteína, campferol e quercetina não foi 

alterada (REVUELTA; HIDALGO; CANTABRANA, 1999).  

Outra forma de se induzir o relaxamento muscular liso além da ativação de 

vias relaxantes é a da inibição de vias contráteis. Neste contexto, a via RhoA/Rho 

cinase, também conhecida como via de sensibilização ao Ca2+ se torna de grande 

valia.  

Várias evidências demonstram que agonistas contráteis de músculo liso 

atuam sobre os GPCRs utilizando vias de sinalização duais, ou seja, mediadas por 

G12/13 e por Gq/11 para ativar a proteína Rho. A proteína Rho serve como um 

interruptor molecular que regula a sensibilidade ao Ca2+ de proteínas contráteis, 

regulando a inibição da fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP), estimulando 

assim a fosforilação de MLC em vários tipos de músculo liso (KIMURA et al., 1996; 

FENG et al.,1999; SOMLYO; SOMLYO, 2000). 

A principal forma de contração do útero é através da ativação do complexo 

Ca2+-CaM-MLCK, porém essa contração pode ser regulada pelo balanço entre 

fosforilação pela MLCK e desfosforilação através da MLCP (SOMLYO, 1999; 

LONGBOTTOM et al., 2000). Substâncias que ativam a via Ca2+-CaM-MLCK, como 

o KCl e a ocitocina, podem também ativar a via RhoA/Rho cinase (SWÄRD et al., 

2000).  

A regulação dual realizada pelo Ca2+ da fosforilação e desfosforilação de MLC 

provavelmente leva a um aumento efetivo no nível de MLC fosforilada e contração 

muscular. De fato, Mita et al. (2002) mostraram que os inibidores de ROCK, bem 

como um inibidor da MLCK, inibiram efetivamente a contração induzida por KCl. 

Baseado nisto, vários estudos demonstraram que aumentos relativamente pequenos 

na [Ca2+]c resultaram em grandes mudanças no nível de MLC fosforilada no músculo 

liso vascular e não vascular estimulado por KCl (MITA et al., 2002; SAKURADA et 

al., 2003). 

Com a finalidade de avaliar se o efeito tocolítico da 7-MF seria pela inibição 

da via Rho cinase (ROCK), utilizou-se o Y-27632, uma substância derivada da 

piridina, permeável à membrana e que age competindo com o ATP pelo sítio de 
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ligação na ROCK, tratando-se de um inibidor não seletivo, uma vez que apresenta a 

mesma afinidade pela ROCK 1 e 2 (UEHATA et al., 1997). 

O experimento realizado demonstrou que a curva de relaxamento da 7-MF na 

presença do Y-27632 foi desviada para a esquerda, com aumento da potência 

relaxante em torno de 22 vezes (CE50 =3,5 ± 0,3 x 10-5 M), quando comparada à 

curva controle (CE50 = 1,6 ± 0,7 x 10-6 M, Gráfico 8), sugerindo que o flavonoide 

modula negativamente a via RhoA/Rho cinase para exercer seu efeito tocolítico em 

ratas.  

Anteriormente era relatado que a via da ROCK estimulada pela contração 

induzida por ocitocina acontecia via mecanismo independente de Ca2+ (TAHARA et 

al., 2002). Entretanto, recentes estudos mostraram que a ativação de RhoA e ROCK 

apresentam regulação tanto independente de Ca2+, via G12/13, quanto dependente de 

Ca2+, via Gq/11-PLCβ1-IP3-Ca2+, sendo sugerido que esta ativação da RhoA/ROCK 

dependente de Ca2+ possui o envolvimento da calmodulina (SAKURADA et al., 

2003).  

Neste contexto, a CaM é uma proteína de destaque no processo contrátil, 

sendo um dos principais mediadores para a sinalização do Ca2+, uma vez que ocorre 

ligação com alta afinidade entre estes. A CaM exerce sua atividade agindo como 

receptor intracelular para este íon. A ligação do Ca2+ induz uma mudança 

conformacional na proteína, permitindo que ela se ligue e ative um conjunto 

diversificado de proteínas alvo (KLEE; COHEN, 1988; CRIVICI; IKURA, 1995). 

Alguns estudos sugerem que o acoplamento Ca2+-CaM ativa a proteína cinase II 

dependente de Ca2+-CaM (CaMKII) que por sua vez ativa a ROCK (SAKURADA et 

al., 2003). 

A CaMKII é uma serina-treonina cinase, onipresente. São relatadas 4 

isoformas: α, β, δ e γ, sendo as duas primeiras restritas ao tecido nervoso e as 

isoformas δ e γ distribuídas em todos os tecidos (GANGOPADHYAY et al., 2003). 

No estado inativo, esta cinase apresenta um domínio autoinibitório que bloqueia o 

seu sítio ativo. Uma vez ocorrendo a ligação do complexo Ca2+-CaM o domínio 

inibitório sofre mudança conformacional permitindo a ativação da cinase e 

consequentemente fosforilação dos seus alvos (MILLER; PATTON; KENNEDY, 

1988; HANSON; SCHULMAN, 1992).  

Diante do exposto, uma substância que modula negativamente a calmodulina, 

pode apresentar efeito tocolítico. Para avaliar a participação desta no efeito da 7-MF 
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em útero, utilizou-se como ferramenta farmacológica o calmidazolium, um inibidor da 

calmodulina (FERNANDEZ; CANTABRANA; HIDALGO, 1992; JOVANOVIC; 

GRBOVIĆ; TULIĆ; 1994). Diante dos resultados, observou-se uma potencialização 

do efeito relaxante da 7-MF, em torno de 54 vezes, como se pode observar pelos 

valores de CE50 na ausência (3,5 ± 0,3 x 10-5 M) e na presença (6,5 ± 1,6 x 10-7 M) 

do bloqueador (Gráfico 9). Dessa forma, sugere-se que o flavonoide, provavelmente, 

modula negativamente a calmodulina para exercer seu efeito tocolítico em rata. Uma 

vez que a potência relaxante da 7-MF se apresentou bem maior frente a este 

bloqueador, quando comparado ao Y-27632, sugere-se que o seu efeito parece ser, 

majoritariamente, pela ação na calmodulina, provavelmente modulando a via da 

ROCK de maneira indireta, apresentando assim, efeito majoritariamente intracelular. 

Outro flavonoide, a quercetina, também já foi relatado na literatura como um 

inibidor da calmodulina in vitro (NISHINO et al., 1984). 

Tendo em vista a importância da busca por novas alternativas terapêuticas 

para o tratamento das desordens que acometem a musculatura lisa uterina, destaca-

se a relevância deste trabalho, uma vez que foi descrito pela primeira vez o 

mecanismo de ação tocolítica in vitro, ao menos em parte, da 7-metoxiflavona, que 

atua modulando negativamente a via RhoA/ROCK e a calmodulina (Figura 21), 

tornando-se então, uma molécula promissora para tal utilização. 
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Figura 21 – Proposta de mecanismo de ação tocolítica da 7-MF em útero de rata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O mecanismo de ação tocolítica da 7-MF em rata promove a modulação negativa da via 
ROCK e da calmodulina. 
 
Fonte: Autor, 2018. 
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 Na caracterização do mecanismo de ação tocolítica in vitro da 7-MF em ratas, 

descartou-se a participação de/da: 

 

o Canais de Ca2+ dependentes de voltagem 

o Canais de K+ 

o Ciclo-oxigenase 

o Receptores adrenérgicos-β 

o Via do NO 

o Fosfodiesterase 

 

 Além disso, conclui-se que a ação tocolítiva da 7-MF envolve a modulação 

negativa da: 

o  via da Rho cinase 

o da calmodulina 
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Anexo 1 – Certidão de aprovação do projeto junto à Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA/UFPB). 

 

 

 


