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Resumo e Abstract 
 



 
Efeitos hipotensor e vasorrelaxante do óleo 

essencial de Lippia microphylla Cham. e de seu 
constituinte principal timol: envolvimento do 

bloqueio de canais para cálcio   

RESUMO 
 
O gênero Lippia (Verbenaceae) contém um grande número de espécies medicinais e 
economicamente importantes, que são frequentemente utilizadas na medicina popular para 
o tratamento de várias doenças, tais como: tosse, bronquite, disordens hepáticas e 
hipertensão. L. microphylla Cham. é uma espécie do gênero Lippia encontrada no Nordeste 
brasileiro e não há informações na literatura a respeito de suas ações cardiovasculares. 
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos cardiovasculares do óleo 
essencial de L. microphylla Cham (OELM) e seu constituinte principal, o timol. Em ratos 
normotensos não-anestesiados, OELM produziu hipotensão (DE50=5,5 (4,1-7,3) mg/Kg, n=5) 
e bradicardia (DE50=5,2 (4,3-6,2) mg/Kg, n=5). Experimentos de tensão isométrica revelaram 
que o OELM (1 – 300 µg/mL) promove relaxamento dependente de concentração em anéis 
mesentéricos, com endotélio funcional, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) (EC50=28,2 
(25,3-31,4) µg/mL, n=5), e este efeito não foi atenuado pela remoção do endotélio vascular. 
Em preparações pré-incubadas com KCl 20 mM, o relaxamento do OELM não foi alterada. 
Além disso, o OELM promoveu relaxamento em anéis mesentéricos pré-contraídos com KCl 
60 mM e inibiu a vasoconstrição indizuda pelo Ca2+ de maneira dependente de 
concentração. O OELM relaxou as contrações induzidas pelo ativador de canais para Ca2+ 
tipo-L, o S(-)-Bay K 8644, indicando que a vasodilatação induzida pelo OELM está 
relacionada com a inibição do influxo de Ca2+ via canais para Ca2+ tipo-L. Para confirmar 
esta hipótese, correntes macroscópicas de Ca2+ foram registradas em miócitos de artéria 
mesentérica recém dispersas. O OELM (1 – 100 µg/mL) inibiu significantemente as 
correntes de Ba2+ de maneira dependente de concentração (CE50=11,9 (9,4-15,0) µg/mL, 
n=4). Estes resultados surgerem que o OELM induz efeito relaxante em artéria mesentérica 
de rato devido à inibição do influxo de Ca2+ via canais para Ca2+ dependente de voltage tipo-
L. Interessantemente, o efeito relaxante induzido pelo timol (CE50=9,3 (8,3-10,4) µg/mL, n=5, 
p<0,01) foi mais potente do que o induzido pelo OELM (CE50=23,9 (22,0-26,0) µg/mL, n=5), 
indicando que os efeitos vasculares do OELM são provavelmente atribuídos ao seu principal 
constituinte, o timol. A partir dessas premissas, os efeitos cardiovasculares induzidos pelo 
timol foram investigados em ratos SHR e WKY. Em ratos SHR e WKY não-anestesiados, a 
administração intravenosa de timol (0,1; 0,3; 1; 3; 6; 12 e 15 mg/kg, i.v.) produziu hipotensão 
e bradicardia de maneira depedente de dose. Em experimentos de tensão isométrica, o 
perfil do efeito relaxante induzido pelo timol foi comparado entre artéria mesentérica e aorta 
isoladas de ratos SHR e WKY. Em preparações sem endotélio vascular, o timol (1 µM – 1 
mM) induziu relaxamento de maneira concentração dependente em artéria mesentérica 

isolada de SHR (pD2=4,40,04, n=5) e WKY (pD2=4,30,02, n=5) e aorta de SHR 

(pD2=4,40,04, n=5) e WKY (pD2=4,30,03, n=5) e este efeito não foi alterado em 
preparações com o endotélio. Além disso, o timol relaxou as contrações induzidas por KCl, 
U46619 e S(-)-Bay K 8644 em artéria mesentérica e aorta de ratos SHR e WKY. A adição do 
timol inibiu a vasoconstrição induzida por Ca2+ em anéis de artéria mesentérica e aorta de 
ratos SHR e WKY. O timol diminuiu as correntes de Ca2+ tipo-L de maneira concentração 

dependente em cardiomiócitos de SHR (pD2=3,40,06, n=4, p<0,05) e WKY (pD2=4,70,05, 
n=4). Além disso, o timol diminuiu a constante de tempo rápida e lenta para inativação das 
correntes de Ca2+. Em conclusão, estes resultados surgerem que os efeitos 
cardiovasculares induzidos pelo o OELM e timol são provavelmete devido a inibição do 
influxo de Ca2+ via canais para Ca2+ dependentes de voltage tipo-L. 

 
Palavras-chave: Lippia microphylla Cham. Timol. Óleo essencial. SHR. Ação 

vasorrelaxante. Bloqueador de canais para Ca2+.  



 
Hypotensive and vasorelaxant effects of the 

essential oil of Lippia microphylla Cham. and its 
main constituent thymol: involvement of 

calcium channel blockade  

 
ABSTRACT 
 
The genus Lippia (Verbenaceae) has yielded a great number of medicinal and economically 
important species that are frequently used in folk medicine for treatment of several diseases, 
such as: coughs, bronchitis, liver disorders and hypertension. L. microphylla Cham. is a plant 
of the genus Lippia found in the Northeast of Brazil, and there is no information in the 
literature concerning its cardiovascular effects. Therefore, this study aimed to evaluate the 
cardiovascular effects of the essential oil of L. microphylla Cham.  (EOLM) and of its main 
constituent, thymol. In normotensive non-anaesthetized rats, EOLM injections produced 
hypotension (ED50=5.5 (4.1-7.3) mg/Kg, n=5) and bradycardia (ED50=5.2 (4.3-6.2) mg/Kg, 
n=5). Isometric tension recordings revealed that EOLM (1–300 µg/mL) caused concentration-
dependent relaxation in isolated mesenteric rings, with functional endothelium, pre-
contracted with phenylephrine (10 μM) (EC50=28.2 (25.3-31.4) µg/mL, n=5) and this effect 
was not attenuated by removal of the vascular endothelia layer. In preparations without 
endothelium, pre-incubated with KCl 20 mM, the relaxantion was not changed. Furthermore, 
EOLM caused relaxation in mesenteric rings pre-contracted with KCl 60 mM and inhibited 
Ca2+ -induced vasoconstriction in a concentration-dependent manner. In addition, EOLM 
relaxed the contractions elicited by the L-type Ca2+ channel activator, S(-)-Bay K 8644, 
indicating that the vasodilatation is related to the inhibition of Ca2+ influx through L-type Ca2+ 
channels. To confirm this hypothesis, whole-cell L-type Ca2+ currents were recorded in 
freshly dispersed rat mesenteric artery myocytes. EOLM (1-100 µg/mL) significantly inhibited 
Ba2+ currents in a concentration-dependent manner (EC50=11.9 (9.4-15.0) µg/mL, 
n=4).These results suggest that OELM induce vasorelaxant effect in rat mesenteric artery 
due to the inhibition of the Ca2+ influx via voltage-dependent L-type Ca2+ channels. 
Interestingly, the relaxantion induced by thymol (EC50=9.3 (8.3-10.4) µg/mL, n=5, p<0.01) 
was more potent than that observed to EOLM (EC50=23.9 (22.0-26.0) µg/mL, n=5), indicating 
that the vascular actions of EOLM could be attributed to its main constituent, thymol. The 
cardiovascular responses evoked by thymol were investigated in SHR and WKY rats. In SHR 
and WKY non-anaesthetized rats, intravenous administration of thymol (0.1; 0.3; 1; 3; 6; 12 
and 15 mg/Kg, i.v.) produced hypotension and bradycardia in a dose-dependent manner. 
Isometric tension recordings, the pharmacological profile of arterial relaxant effects of thymol 
was compared in rings of mesenteric arteries and aorta from SHR and WKY. In preparations 
without endothelium, thymol (1 µM – 1 mM) produced relaxation in mesenteric arteries from 
SHR (pD2=4.40.04, n=5) and WKY (pD2=4.30.02, n=5) and aorta from SHR (pD2 = 

4.40.03, n=5) and WKY (pD2=4.30.03, n=5) and this effect was not altered in preparations 

with functional endothelium. Furthermore, thymol relaxed the vasoconstriction induced by 
high K+ solution, U46619 and S(-)-Bay K 8644 in mesenteric arteries and aorta from SHR 
and WKY. The addition of thymol also inhibited Ca2+ -induced vasoconstriction in a 
concentration-dependent manner in mesenteric and aorta segments from SHR and WKY. In 
electrophysiological recordings, L-type Ca2+ current (ICa,L) was decreased by thymol in a 
concentration-dependent manner in cardiomyocytes isolated from SHR (pD2=3.40.06, n=4, 

p<0.05) and WKY (pD2=4.70.05, n=4). In addition, thymol lowed-down both the fast and 

slow time constants for L-type Ca2+ current inactivation. In conclusion, these results suggest 
that the vascular effects induced by EOLM and thymol are probably due to the inhibition of 
the Ca2+ influx via voltage-dependent L-type Ca2+ channels. 

 
 
Key words: Lippia microphylla Cham. Thymol. Essential oil. SHR. Vasorelaxant action. 

Calcium channel blocker. 
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lento constante de tempo de dacaimento lento 

rápido constante de tempo de decaimento rápido 

[Ca2+]i concentração de cálcio intracelular 

[K+]e concentração de potássio extracelular 

ACh acetilcolina 

ANOVA análise de variância 

Cav canais para Ca2+ dependentes de voltagem 

CE50 concentração da substância que produz 50% do efeito máximo 

DC débito cardíaco 

DE50 dose da substância que produz 50% do efeito máximo 

e.p.m. erro padrão da média 

Emax efeito máximo   

FEN fenilefrina 

HAS hipertensão arterial sistêmica 

HVA “high-voltage-activated”  

IBa correntes de Ba2+ 

ICa,L corrente de Ca2+ tipo-L 

ICa,T corrente de Ca2+ tipo-T 

IK corrente de potássio 

LVA “low-voltage-activated” 

MYPT1 subunidade regulatória da proteína fostatase 1 

n tamanho da amostra 

OELM óleo essencial de Lippia microphylla Cham. 

PA pressão arterial 

PAD pressão arterial diastólica 

PAS pressão arterial sistólica 

pD2 logarítmo negativo da CE50 

PKC proteína cinase C 

RVPT resistência vasular periférica total 

RYR2 receptor de rianodina tipo-2 

SHR ratos espontaneamente hipertensos 

SOCs canal para Ca2+ operado por estoque 



 

TRP receptor potencial transiente 

TRPA1 receptor TRP proteínas transmembrana ancrina 1 

TRPV3 receptor TRP vanilóide 

vs versus 

WKY ratos Wistar Kyoto 

 

 

 

Observação: As abreviaturas e símbolos utilizados neste trabalho e que não 

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

adotadas internacionalmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema cardiovascular é composto, basicamente, pelo coração, vasos 

sanguíneos e sangue (PUSGLEY; TABRIZCHI, 2000). A principal função deste 

sistema é fornecer e manter suficiente o fluxo sanguíneo aos diversos tecidos do 

organismo, segundo suas necessidades metabólicas. O sangue serve de veículo 

para entrega e retirada de nutrientes e resíduos, favorecendo as funções celulares, 

como: regulação da temperatura corporal, manutenção do balanço de fluidos, 

fornecimento de O2, desenvolvimento, crescimento, absorção de nutrientes 

essenciais, remoção celular e de metabólitos e promover a manutenção da 

homeostase celular (BERNE et al., 2009; PUSGLEY; TABRIZCHI, 2000). 

A pressão arterial (PA) é determinada por fatores físicos, tais como: débito 

cardíaco (DC) e resistência vascular periférica total (RVPT). A interação destas 

variáveis é fornecida pela seguinte equação: PA = DC x RVPT. Estes elementos são 

regulados por meio da ação integrada de fatores neurais, endócrinos e parácrinos 

(COWLEY, 2006). 

O DC é definido como a quantidade de sangue bombeada pelo coração a 

cada minuto, sendo descrito como o produto do volume de ejeção sistólica (VES) 

pela frequência cardíaca (FC), expresso na equação DC = VES x FC. O DC é 

influenciado pela complexa relação entre o volume de fluido extracelular, volume 

sanguíneo, complacência arterial e venosa, contratilidade cardíaca e resistência ao 

fluxo sangíneo no sistema circulatório (COWLEY, 2006). 

A RVPT é determinada pela estrutura e função da vasculatura. O tônus 

vascular das pequenas artérias e arteríolas é o maior determinante da resistência ao 

fluxo sanguíneo na circulação (JACKSON, 2000) e, consequentemente, da pressão 

sanguínea sistêmica (CRIBBS, 2006). A regulação do tônus vascular é dependente 

de uma interação entre substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras gerados por 

estímulos variados, tais como: hormônios circulantes, neurotransmissores, fatores 

derivados do endotélio, sinais elétricos e/ou mecânicos, como a própria pressão 

sanguínea (JACKSON, 2000; CRIBBS, 2006). Todos estes sinais são integrados no 

miócito vascular para determinar a atividade contrátil do músculo, estabelecendo 

assim, o diâmetro e a resistência dos vasos sanguíneos (JACKSON, 2000).  
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Os canais iônicos exercem uma impotante função no acoplamento excitação-

contração do músculo liso e do músculo cardíaco, pois funcionam como 

moduladores do potencial de membrana plasmática e das concentrações de Ca2+ no 

meio intracelular (KEVIN; NELSON, 2005). 

O Ca2+ é um íon essencial no processo de sinalização celular em muitos 

sistemas biológicos. A concentração intracelular de Ca2+ ([Ca2+]i) normal é 

aproximadamente 100 nM, o que representa um gradiente 20000 vezes menor em 

relação a concentração encontrada no meio extracelular (2 mM). Este gradiente é 

possível porque a célula dispõe de mecanismos homeostáticos que controlam 

rigorosamente a [Ca2+]i, permitindo, desta forma, que sua mobilização para o interior 

da célula sinalize uma variedade de processos fisiológicos, além de prevenir o 

aumento sustentado da [Ca2+]i que resulta em morte celular (BENATAR, 1999). 

Os canais para Ca2+ dependentes de voltagem (Cav) são considerados a maior 

via de influxo de Ca2+ em uma variedade de tipos celulares, incluindo músculo liso e 

músculo cardíaco, controlando diversos processos como o acoplamento excitação-

contração e a transcrição gênica (BARLOW et al., 2006). Eles consistem em 

complexos hetero-oligoméricos, compostos por uma subunidade 1 central, 

associada a subunidades auxiliares (, 2 e em alguns tecidos ) (Figura 1) 

(LACINOVÁ, 2005). 

A subunidade 1 é uma grande proteína que forma o poro do canal, o sensor 

de voltagem, o aparato de “gatting”, além de conter sítios de regulação por segundos 

mensageiros e fármacos. A estrutura da subunidade 1 é composta por quatro 

domínios (I-IV) homólogos, contendo cada um seis segmentos em -hélice 

transmembranares (S1 a S6) (LACINOVÁ, 2005). O segmento S4 de cada domínio 

possui resíduos de lisina e arginina carregados positivamente, que coletivamente 

formam o sensor de voltagem do canal (LACINOVÁ, 2005). O sensor de voltagem 

move-se em resposta a alterações no potencial de membrana, modificando o estado 

do canal (BEZANILLA, 2008).  A região do poro é formada a partir das alças 

extracelulares dos seguimentos S4 e S5 de cada domínio e contém resíduos 

conservados de glutamato (Glu-Glu-Glu-Glu) que formam o filtro de seletividade 

iônica, que confere a alta seletividade do canal para o íon Ca2+ (LACINOVÁ, 2005).  
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Figura 1: Canais Cav. (A) Disposição topológica do canal Cav na membrana. (B) 
Organização estrutural dos canais Cav. Fonte: Modificada de  GRIGORIADIS et al., 2009. 

 

 

A diversidade eletrofisiológica e farmacológica dos Cav é primariamente 

originada da existência de múltiplas subunidades 1. Quando expressa um em 

sistema de expressão heteróloga, a subunidade 1 dos Cav sofre ativação e 

inativação dependente de voltagem e é sujeita a regulação por vários bloqueadores 

e ativadores. Entretanto, as características quantitativas da regulação induzida pela 

voltagem e fármacos da subunidade 1 expressa difere das descritas para os 

correspondentes canais em tecidos nativos, sugerindo que as subunidades 

auxiliares modulam as propriedades do canal (LACINOVÁ, 2005).   



ARAÚJO I. G. A.                                                                                         Introdução 

 

28 

A primeira classificação dos Cav foi baseada nos achados Carbone e Lux 

(1984) e Fedulova e colaboradores (1985), que identificaram dois componentes 

biofisicamente distintos nas correntes de Ca2+ em neurônios sensoriais de 

mamíferos. Estes componentes foram posteriormente descritos com a terminologia 

de canais para Ca2+ ativados por alta voltagem (HVA, “high-voltage-activated”) e 

canais para Ca2+ ativados por baixa voltagem (LVA, “low-voltage-activated”) 

(DOLPHIN, 2006).  

Os canais para Ca2+ HVA são ativados em potenciais de membrana acima de 

-20 mV e, devido a sua larga condutância unitária e cinética lenta de decaimento da 

corrente, estes canais foram também chamados de canais para Ca2+ tipo L (L de 

“large” e “long-lasting”). Esses canais são sensíveis a 1,4-diidropiridinas, uma ampla 

classe de fármacos que tanto são inibidores (nifedipino) com ativadores (Bay K 

8644) do canal. Em contraste, os canais para Ca2+ LVA são ativados a partir de 

potenciais de membrana ligeiramente acima do potencial de repouso e são 

caracterizados por sua rápida ativação, pequena condutância unitária, rápida 

cinética de decaimento e são também conhecidos como canais para Ca2+ tipo T (T 

de “tiny” e “transient”) (LACINOVÁ, 2005; DOLPHIN, 2006).   

Na década de 80, experimentos com células neuronais revelaram uma nova 

classe de canais para Ca2+ HVA, insensíveis a 1,4-diidropiridinas e com condutância 

unitária intermediaria entre os canais tipo L e T (NOWYCKY et al., 1985; FOX et al., 

1987 apud LACINOVÁ, 2005). Estes canais foram chamados de canais para Ca2+ 

tipo N (N de “non-L” e “neuronal”). Posteriormente, estes canais foram subdivididos 

de acordo com a sensibilidade a toxinas isoladas de caracóis e aranhas. Os canais 

sensíveis a -conotoxina GVIA permaneceram como a nomenclatura de canais para 

Ca2+ tipo-N, enquanto que os canais sensíveis a -agatoxina IVA foram chamados 

de tipo P/Q (P de “Purkinje cells”). Os canais para Ca2+ resistentes a essas toxinas 

foram chamados de tipo R (R de “resistant”) (LACINOVÁ, 2005; DOLPHIN, 2006). 

Outra classificação dos canais para Ca2+ foi desenvolvida a partir de 1980 e 

fundamentada na identificação dos genes que codificam a subunidade 1. Esta 

subunidade é responsável pelas propriedades eletrofisiológicas e farmacológicas do 

canal, as quais representam a base desta classificação. Os pesquisadores tentaram 

estabelecer uma relação entre as subunidades recentemente clonadas e os 

complexos canais identificados anteriormente pelos experimentos eletrofisiológicos 
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tradicionais nos tecidos nativos. Os canais foram nomeados de acordo com o 

esquema Cavx.y (ERTEL et al., 2000; LACINOVÁ, 2005), onde Cav é a abreviatura 

de canais para Ca2+ dependentes de voltagem, x é o número que designa a 

subfamília dos canais, ou seja Cav1 (tipo-L), Cav2 (tipo-N, -P/Q e -R), Cav3 (T-type) e 

y é o número que designa o membro individual da subfamília (ERTEL et al., 2000; 

LACINOVÁ, 2005) (Quadro 1). 

 

 

  Nomenclatura de 
acordo com1 

Nomenclatura de 
acordo com2,3 

Nomenclatura 
estrutural4 

   1S Cav1.1 

  Tipo L 1C Cav1.2 

   1D Cav1.3 

Canais HVA   1F Cav1.4 

  Tipo P/Q 1A Cav2.1 

 Neuronal Tipo N 1B Cav2.2 

  Tipo R 1E Cav2.3 

 

Canais LVA 

 

                    Tipo T 

1G Cav3.1 

1H Cav3.2 

1I Cav3.3 
1
TSIEN et al. (1988); 

2
SNUTCH et al. (1990), 

3
BIRNBAUMER et al. (1994), 

4
ERTEL et al. (2000). 

Quadro 1: Desenvolvimento histórico da classificação dos canais Cav. Fonte: Adaptado de 
LACINOVÁ, 2005  

 

 
O músculo cardíaco expressa dois tipos de canais Cav, os Cav1 (tipo-L) e os 

Cav3 (tipo-T), sendo que, as correntes dos canais para Ca2+ do tipo-L (ICa,L) são 

predominantes nos miócitos cardíacos, enquanto que as correntes dos canais para 

Ca2+ do tipo-T (ICa,T) não são detectáveis na maioria dos miócitos ventriculares, mas 

estão presentes nas células dos sistemas de condução e nas células atriais (BERS, 

2002). A ICa,T contribui para a corrente despolarizante durante a fase de 

despolarização diastólica lenta que suporta o marcapasso do nodo sinoatrial. A ICa,L 

contribui para a fase posterior da despolarização, diastólica quando o potencial de 

membrana atinge aproximadamente -30 mV, induzindo uma forte despolarização no 

nodo sinoatrial (LIPSCOMBE, 2002; BERS, 2001). Além do mais, existe uma forte 



ARAÚJO I. G. A.                                                                                         Introdução 

 

30 

correlação entre a ativação da ICa,L e a contração do coração. Os canais Cav1 (tipo-L) 

tanto contribui como via de entrada de Ca2+ no miócito, como promove a liberação 

de Ca2+ do retículo sarcoplasmático, por meio da interação com canais de liberação 

de Ca2+ como o receptor de rianodina tipo-2 (RyR2). Esse processo de amplificação, 

chamado de liberação de Ca2+ induzida por Ca2+, causa um rápido aumento da 

[Ca2+]i para um nível (de  100 nM para  1 µM) capaz de promover ligação do Ca2+ 

a troponina C e indução da contração (BERS, 2001; BODI et al., 2005). 

Nos miócitos vasculares, apesar de existirem dados na literatura reportando a 

presença dos canais Cav3 (tipo-T), são os canais Cav1 (tipo-L) que parecem ser 

dominantes na maioria dos leitos vasculares (JACKSON, 2000). Nelson e 

colaboradores (1990) relataram que a composição das subunidades formadoras dos 

canais Cav é um determinante do tônus vascular e dos níveis de pressão sanguínea. 

Além disso, estes canais inativam lentamente durante despolarizações sustentadas, 

de maneira que o influxo de Ca2+ através de uma fração de canais Cav é suficiente 

para mediar à contração induzida por pressão em pequenas artérias, contribuindo 

desta maneira para autorregulação dinâmica de vários leitos vasculares (NELSON et 

al., 1990; SONKUSARE et al.,2006). Desta forma, o sustentado influxo de Ca2+, por 

canais Cav, induz um nível tônico de vasoconstrição e, também, cria um modelo 

excitatório, que auxilia na ação de substâncias vasoativas endógenas para melhor 

modular o diâmetro arterial (SONKUSARE et al., 2006). 

Devido a estas importantes funções dos canais Cav no controle do tônus 

vascular, anormalidades nestes canais são consideradas como parte da extensiva 

adaptação biológica e morfológica que caracteriza a hipertensão. Inicialmente, 

durante aumentos agudos na pressão sanguínea, pequenas artérias e arteríolas 

mostram uma imediata despolarização dependente de estiramento e contração, 

comumente referida como resposta miogênica. Esta resposta depende da abertura 

dos canais Cav1 (tipo-L) nos miócitos vasculares para induzir contração (NELSON et 

al. 1990 apud SONKUSARE et al., 2006). A resposta miogênica, nas pequenas 

artérias e arteríolas, pode amplificar o aumento inicial na pressão sanguínea, devido 

ao maior aumento da RVPT, podendo levar a hipertensão (NELSON et al., 1990; 

SONKUSARE et al., 2006). 

Sob condições normais, a baixa probabilidade de abertura dos Cav em 

miócitos vasculares permite a regulação do influxo de Ca2+, do tônus vascular e da 

pressão arterial. No entanto, este processo pode sofrer alterações que levam a 
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patogênese da hipertensão, pelo aumento do influxo de Ca2+, que desencadeia o 

desenvolvimento de um tônus vascular anormal e elevação da resistência vascular 

periférica (SONKUSARE et al., 2006). 

Existem dois mecanismos que parecem estar envolvidos no elevado nível de 

influxo de Ca2+, pelos canais Cav1 (tipo-L), e indução da hipertensão. Primeiro, uma 

diminuição na condutância ao K+, levando a despolarização e abertura dos canais 

Cav1 (tipo-L) (STEKIEL et al., 1993). Segundo, um aumento do número de 

subunidades α1C, ou seja, de canais Cav1 (tipo-L) nos miócitos vasculares (PESIC et 

al., 2004). Além disso, Ohya e colaboradores (1993) relataram que em miócitos de 

artéria renal, mesentérica e cerebral de ratos espontaneamente hipertensos (SHR), 

apresentaram um aumento no número de canais Cav1 (tipo-L). Com isto, observa-se 

a importância dos canais Cav1 (tipo-L) no controle do tônus vascular e no 

denvolvimento na patogênese da hipertensão. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA. Associa-se, frequentemente, 

a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco 

de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais (VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, 2010). 

A HAS é seguramente um grande problema de saúde pública mundial, sendo 

universalmente aceita como um importante prognóstico para doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e mortalidade prematura (ELLIOTT, 2007). Em 

2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à elevação da PA 

(54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença isquêmica do coração), 

sendo a maioria em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e mais da 

metade em indivíduos entre 45 e 69 anos (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

2010) 

As alterações observadas na hipertensão arterial decorrem, em parte, do 

aumento na contractilidade da camada muscular lisa que forma a parede da artéria e 

algumas substâncias químicas do próprio organismo é que promovem a contração 

das artérias. Em situações de desequilíbrio destas substâncias, ou da alteração da 

camada muscular ocorre o aumento da pressão do sangue dentro dos vasos 

(KAPLAN, 2001). 
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Os níveis de pressão sanguínea estabelecidos como adequados encontram 

respaldo científico em grandes estudos epidemiológicos que correlacionam valores 

de PA aos riscos de morbidade e mortalidade cardiovascular (MACMAHON et al., 

1990). A publicação da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) forneceu a 

atual classificação da hipertensão arterial. Os valores de pressão sanguínea, em 

indivíduos adultos, foram classificados como ótimo, normal, limítrofe, hipertensão 

estágio 1, hipertensão estágio 2, hipertensão estágio 3 e hipertensão sistólica 

isolada (Quadro 2). 

 

 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130 -139 85 - 89 

Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 - 109 

Hipertensão estágio 3  180  110 

Hipertensão sistólica isolada  140 < 90 

Quadro 2: Classificação da pressão arterial para adultos. Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (2010) 

 

 

Etiologicamente, a HAS pode ser apresentada de duas formas, hipertensão 

primária ou essencial e hipertensão secundária ou adquirida. A hipertensão 

essencial, cuja prevalência é aproximadamente 95%, caracteriza-se por uma 

elevação da pressão sanguínea sem causa aparente, e estando associada a vários 

fatores de risco, como a predisposição genética, sedentarismo, obesidade, consumo 

elevado de álcool e sal (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). A 

hipertensão secundária apresenta causa identificável, passível ou não de correção e 

se expressa de várias formas tais como: hipertensão arterial renovascular, 

hipertensão arterial por excesso de mineralocorticoides (hiperaldosteronismo), por 

excesso de glicocorticoides (síndrome de Cushing) e por excesso de catecolaminas 

(feocromocitoma) (CARVALHO, 1996). 

Atualmente, existem várias linhagens de animais geneticamente hipertensos 

desenvolvidos com o objetivo de mimetizar a patogênese da hipertensão essencial 
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humana. A julgar pelo número de publicações, dentre os vários modelos de ratos 

geneticamente hipertensos, a linhagem de ratos espontaneamente hipertensos 

(spontaneously hypertensive rats - SHR), selecionada por Okamoto e Aoki (1963) é 

sem dúvida a espécie mais estudada. 

A linhagem isogênica de animais SHR foi desenvolvida no Japão, na década 

de 1960 por Okamoto e colaboradores, a partir dos ratos Wistar-Kyoto (Wistar-Kyoto 

rats - WKY), por cruzamento meticuloso entre os irmãos com pressão arterial 

elevada, resultando em 100% de progênie com hipertensão espontânea 

(OKAMOTO; AOKI, 1963). Desde então, vários especialistas relatam que a linhagem 

SHR é um excelente modelo para estudo de hipertensão essencial (TRIPPODO; 

FROHLICH, 1981; KUNDU; RAO, 2008). 

Como em seres humanos, a resposta hipertensiva da linhagem de ratos SHR 

inicia-se com o avanço da idade, e a causa do aumento da pressão sanguínea 

permanece desconhecido. O aumento da PA começa por volta de 5 - 6 semanas de 

idade e a PAS pode atingir valores entre 180 e 200 mmHg em animais adultos. 

Aproximadamente entre 40 - 50 semanas de idade os animais SHR apresentam 

doenças cardiovasculares características, como a hipertrofia do coração e vasos 

sanguíneos (CONRAD, 1995; KUNDU; RAO, 2008).  

A semelhança da hipertensão essencial humana a patogênese da 

hipertensão dos animais SHR também é multifatorial: alterações hemodinâmicas, 

neurohumorais e renais tem sido observadas (TRIPPODO; FROHLICH, 1981). 

Entretanto, como em humanos, o rim é o principal candidato como iniciador da 

hipertensão arterial de ratos SHR. Kawabe e colaboradores (1978) demonstraram 

que o transplante renal de um rato SHR a um rato normotenso WKY aumenta a PA 

do destinatário. Este efeito é observado mesmo que a remoção do rim ocorra em 

uma idade jovem antes do aparecimento da hipertensão arterial do SHR. Por outro 

lado, a transferência de um rim do rato WKY para o SHR normaliza a pressão 

arterial do receptor hipertenso, indicando o papel primordial do rim para o 

desenvolvimento de hipertensão em SHR (KAWABE et al., 1978; KUNDU; RAO, 

2008).  

No entanto, o aspecto mais interessante da hipertensão dos animais SHR, é o 

distúrbio do metabolismo do Ca2+. A hipocalcemia como resultado da redução do 

transporte ativo de Ca2+ pelo intestino e perda excessiva de Ca2+ através da urina  é 

um sinal presente (HSU et al., 1987; SHIBATA et al., 1990; KUNDU; RAO, 2008). 
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Além disso, foi relatada uma redução da síntese do metabólito ativo da vitamina D 

pelo rim em SHR.  A relação entre o metabolismo anormal do Ca2+ e o 

desenvolvimento da hipertensão dos animais SHR foi reforçada por estudos que 

demonstraram que a correção da hipocalcemia pela dieta rica em Ca2+ ou 

administração de vitamina D é acompanha por redução da PA. Adicionalmente, a 

dieta pobre em Ca2+ leva a um aumento na resposta hipertensiva (YOUNG et al., 

1986; SCHLEIFFER et al., 1984; KUNDU; RAO, 2008).  

A despeito do debate sobre a aplicabilidade do SHR a hipertensão humana, 

este modelo tem sido muito útil para o entendimento de aspectos fisiopatológicos de 

uma hipertensão genética, além de extensivamente empregado para avaliação dos 

efeitos anti-hipertensivos de muitos fármacos. 

A terapia medicamentosa para hipertensão dispõe de diversas classes 

farmacológicas, incluindo vários grupos de fármacos tais como: os inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (TOMHS, 1991; LUND-JOHANSES; OMVIK, 

1993; SCHIFFRIN et al., 1994), antagonistas dos receptores -adrenérgicos 

(AALKJAER et al., 1987; SCHIFFRIN et al., 1994; KUROEDOV et al., 2004), 

diuréticos (FREIS, 1983; AALKJAER et al., 1987; WELSH; FERRO et al., 2004), 

antagonistas dos receptores da angiotensina II (AZIZI, 2004), antagonistas dos 

receptores 1-adrenérgicos (BRUNNER et al., 1993; KARLBERG, 1993; INSEL, 

1996), os bloqueadores dos canais para Ca2+ (MROCZEK et al., 1991; TOMHS, 

1991) e inibidores direto de renina (WUERZNER; AZIZI, 2008). 

Apesar da diversidade terapêutica para o tratamento da hipertensão arterial, 

os percentuais de controle da pressão arterial são muito baixos. No Brasil, estudos 

apontam que apenas 20% a 40% dos hipertensos têm um controle efetivo da 

pressão arterial (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Então, se faz 

necessário a busca de novas alternativas medicamentosas para o tratamento desta 

enfermidade que apresenta uma incidência relativamente alta na população. Aliado 

a este fato, substâncias originadas de produtos naturais têm sido uma importante 

fonte de obtenção de novos fármacos. 

As plantas medicinais são utilizadas desde a antiguidade no tratamento de 

doenças humanas, principalmente como preparações caseiras, em todo mundo. 

Adicionalmente aos extratos, compostos isolados também são utilizados em 

preparações industriais. Além disso, a terapêutica moderna, composta por 

medicamentos com ações específicas sobre receptores, enzimas, canais iônicos, 
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não teria atingido o grau de desenvolvimento atual se não fosse o auxílio dos 

produtos naturais, notadamente aqueles derivados das plantas superiores (DI 

STASI, 1996).  

Muitas evidências apontam as plantas medicinais como a mais antiga e 

importante forma de medicação difundida no mundo (MCNEILL; JURGENS, 2006). 

Desta forma, as plantas, pelas suas propriedades terapêuticas ou tóxicas, 

adquiriram fundamental importância na medicina popular. A flora brasileira é 

riquíssima em exemplares que são utilizados pela população para fins medicinais. 

Toda planta que é administrada de alguma forma e, por qualquer via ao homem ou 

animal exercendo sobre eles uma ação farmacológica qualquer, é denominada de 

planta medicinal (CRAVO, 1999). Além do mais, as plantas medicinais sempre foram 

objeto de estudo na tentativa de descobrir novas fontes de obtenção de princípios 

ativos (KOEHN; CARTER, 2005; LI; VEDERAS, 2009; MOLINARI, 2009). 

Várias espécies vegetais já foram amplamente estudadas e muitas 

substâncias foram isoladas, identificadas e, posteriormente, utilizadas no tratamento 

de várias doenças. Aproximadamente 50% dos fármacos introduzidos no mercado 

os últimos 20 anos são derivados, direta ou indiretamente, de produtos naturais 

(VUORELA et al., 2004; KOELM; CARTER, 2005). Compostos analgésicos 

(morfina), antitussígenos (codeína), anti-hipertensivo (reserpina), cardiotônico 

(digoxina), antineoplásico (vinblastina), antimalárico (artemisina) são apenas alguns 

dos diversos compostos medicinais derivados de plantas (NESSLER, 1994).  

Baseado nestas considerações, a busca por novas substâncias químicas 

presentes em espécies vegetais, que possam ser utilizadas na terapêutica, são de 

extrema importância para preservação da vida.  

Dentre os vários contituintes das plantas, os óleos essenciais, essências 

vegetais ou óleos voláteis, são caracterizados como misturas de compostos 

orgânicos que apresentam como principais propriedades a volatilidade, aroma 

intenso, imiscibilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos (COSTA, 

1975). O termo óleo essencial é empregado para designar líquidos oleosos voláteis, 

dotados de aroma forte quase sempre agradável, extraídos de plantas por alguns 

processos específicos, sendo mais frequente a destilação por arraste em vapor 

d’água (CRAVEIRO et al., 1981). 

  Os óleos essenciais apresentam-se constituídos principalmente de 

monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanóides, ésteres e outras substâncias de 
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baixo peso molecular (CRAVEIRO; QUEIROZ, 1993). Os monoterpenos e 

sesquiterpenos dos óleos essenciais, que são formados por duas e três unidades 

isoprênicas respectivamente, são encontrados normalmente em sementes, frutos, 

cascas, folhas e flores de muitas espécies vegetais, e são considerados, em muitos 

casos, como responsáveis pelos odores de plantas aromáticas. Estas substâncias 

voláteis podem atuar como elementos atrativos de agentes polinizadores, como 

elementos tóxicos em algumas plantas ou ainda como substâncias que servem de 

defesa contra insetos, devido a repelência olfativa e toxicidade direta (CHÁVEZ, 

1991). 

As plantas aromáticas e seus óleos essenciais vêm sendo muito utilizadas na 

medicina popular, sob a forma de infusatos, como sedativos, estomáquicos, 

antiespasmódicos, antidiarréicos (FREISE, 1935; ITOKAWA et al., 1981; KIUCHI et 

al., 1992; BEZERRA, 1994; COELHO-DE-SOUSA et al., 1997 e 1998; MAGALHÃES 

et al., 1998), antiparasitários, antimicrobianos, analgésicos, diuréticos e hipotensores 

(LUZ et al., 1984; MENDONÇA et al.,1991), antimaláricos (KLAYMAN, 1985), anti-

hemorroidários (PRUDENT et al., 1993), antissifilíticos (MENDONÇA, 1989) e no 

tratamento da rinite alérgica (BEZERRA, 1994). 

Os óleos essenciais, certamente, constituem substâncias com atividades 

diversas, terapeuticamente e cientificamente comprovadas (SHUBINA et al., 1990), 

fato que tem gerado vários estudos relacionados com as propriedades 

farmacológicas destes compostos.  

Dentre as várias espécies vegetais encontradas no nordeste brasileiro, as 

espécies do gênero Lippia se destacam por apresentar um alto teror de óleos 

essesnciais e por sua ampla utilização na medicina popular e na indústria. O gênero 

Lippia inclui cerca de 200 espécies de ervas, arbustos e pequenas árvores 

pertencentes à família Verbenaceae. Estas espécies estão principalmente 

distribuídas em países da América do Sul, América Central e África tropical 

(PASCUAL et al., 2001).  

O amplo emprego popular de espécies do gênero Lippia ao redor do mundo 

concentra-se no tratamento de disfunções gastrointestinais ou respiratórias e 

hipertensão (PASCUAL et al., 2001; COSTA et al., 2005). Porém, os estudos 

biológicos reportados estão concentrados majoritariamente em avaliações das 

atividades antimicrobiana, antifúngica, repelente ou larvicida de seus óleos 

essenciais. Algumas espécies de Lippia têm apresentado atividade antimalárica, 
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antiviral, sedativa, hipotensora e antiinflamatória. Além de suas propriedades 

medicinais, as folhas da maioria das espécies são utilizadas como tempero para 

preparações de alimentos. Neste aspecto é interessante destacar a importância da 

espécie Lippia dulcis Trevir., cujo principal componente tóxico isolado é a (+)-

hernandulcina, uma molécula 1000 vezes mais doce do que a sacorose (PASCUAL 

et al., 2001). 

Entre as espécies nativas do nordeste brasileiro e de importância econômica, 

destaca-se a Lippia microphylla Cham. (Verbenaceae) (Figura 2), o objeto de estudo 

do nosso trabalho. Popularmente, a Lippia microphylla Cham. é conhecida como 

alecrim-do-tabuleiro e alecrim-pimenta, e usada na forma de decocto ou xarope das 

folhas como antisséptico das vias nasais e contra doenças respiratórias (PASCUAL 

et al., 2001; SANTOS et al., 2003; AGRA et al., 2007; AGRA et al., 2008). 

 

 

 

Figura 2: Lippia microphylla Cham. 

 

Foto: Tavares, 2007 
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A Lippia microphylla Cham. é um arbusto medicinal e aromático muito 

ramificado e quebradiço, que mede 2-3 m de altura. Suas folhas apresentam forte 

cheiro picante e as flores são pequenas e esbranquiçadas (MATOS, 2000, MATOS 

2002, LORENZI; MATOS, 2002, SANTOS et al., 2003, AGRA et al., 2007, AGRA et 

al., 2008). Segundo a revisão de Pascual et al. (2001), esta planta também pode ser 

chamada de Lippia microphylla Cham. & Schlecht, Lippia microphylla Mart. e 

Lantana microphylla Mart. 

Existem poucos estudos publicados sobre a composição química e os 

aspectos farmacológicos da Lippia microphylla Cham. Os estudos químicos reportam 

quase que exclusivamente a análise dos constituintes de seus óleos essenciais, 

sendo os componentes mais comumente encontrados: timol, carvacrol, -pineno, 

1,8-cineol, limoneno, canfor, mircenona, carvona, -cimeno, linalol, -cariofileno, -

terpineol (LEMOS et al., 1992; PASCUAL et al., 2001; COSTA et al., 2005). Com 

relação aos componentes fixos, Santos et al. (2003) relata a existência de 

naftoquinóides. Os estudos farmacológicos estão concentrados em avaliações da 

atividade antimicrobiana (LEMOS et al., 1992; PASCUAL et al., 2001). Deste modo, 

a literatura não aborda trabalhos direcionados para as atividades cardiovasculares 

da Lippia microphylla Cham. 

A grande ocorrência do gênero Lippia no Brasil, seu amplo emprego na 

medicina popular e tendo em vista que a literatura não contempla estudos 

farmacológicos sobre o sistema cardiovascular são fatos que motivaram a escolha 

do óleo essencial da espécie Lippia microphylla Cham. e seu principal constituinte 

como objeto desta pesquisa. A análise dos constituintes químicos do óleo essencial 

de Lippia microphylla Cham. (OELM) usado no desenvolvimento desta pesquisa 

revelou um constituinte majoritário, o timol, que corresponde a 90% do óleo 

essencial (para detalhes, ver tópico cf. 3.2). 

O timol é quimicamente denominado 5-metil-2-(1-metiletil)-fenol e possui 

fórmula molecular C10H14O e peso de 150,2 g/mol (Figura 3). Apresenta-se em forma 

de cristais grandes translúcidos incolores ou brancos. O timol possui característica 

pungente e odor aromático, semelhante ao tomilho, bem como, pouca solubilidade 

em água. Seu ponto de fusão é de 52 °C e seu ponto de ebulição é de 233 °C.  
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Figura 3: Estrutura química do timol (5-metil-2-(1-metiletil)-fenol) 

 

 

O timol é conhecido por sua atividade antimicrobiana de amplo espectro, a 

qual foi alvo de algumas investigações in vitro (DORMAN; DEANS, 2000; LAMBERT 

et al., 2001) e in vivo (ADAM et al., 1998; MANOHAR et al., 2001). Botelho e 

colaboradores (2007) relataram que o timol inibe efetivamente o crescimento de 

patógenos orais como Streptococcus mutans e Candida albicans, apresentando 

atividade antibacteriana e antifúngica e, desta forma, tornando-se útil para a 

manutenção da higiene oral pela redução do crescimento microbiano. Ainda em 

1996, Sivropoulou e colaboradores demonstraram que o óleo essencial derivado de 

plantas do gênero Origanum e seus principais constituintes, timol e carvacrol, possui 

atividade antimicrobiana contra bactérias Gram positivas e Gram negativas 

(Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Rhizobium 

leguminosarum e Bacillus subtílis). 

Além da propriedade biocida, o estudo da atividade antioxidante dos óleos 

essenciais e seus constituintes têm despertado a atenção da comunidade científica. 

Constituintes químicos com ativiade antioxidante presentes nas plantas, determinam 

seu considerável papel no tratamento de várias doenças degenerativas, como 

câncer e doença de Alzheimer (HU et al., 2002). Fenóis monoterpenoides, como 

timol, carvacrol e eugenol pertencem aos antioxidantes naturais mais ativos 

encontrados nos óleos essenciais (YANISHLIEVA, 1999; RUBERTO; BARATTA, 

2000, MONTEIRO  et al., 2007), isto porque acredita-se que estas substâncias 

funcionem em oposição aos efeitos das espécies reativas de oxigênio, que são 



ARAÚJO I. G. A.                                                                                         Introdução 

 

40 

geradas durante o metabolismo celular. Estes fitoquimicos, devido a seu anel 

fenólico e substituintes hidroxila, podem funcionar como antioxidantes efetivos 

devido a sua habilidade de conter elétrons livres. Sugere-se então que a dieta rica 

em tais antioxidantes fenólicos pode inibir reações oxidativas com moléculas 

biológicas, prevenindo o desenvolvimento de muitas doenças (VATTEM et al., 2005).  

Em 1967, Sakai e colaboradores reportaram que o timol afeta o acoplamento 

excitação-contração do músculo esquelético, liso e cardíaco, entretanto seu 

mecanismo de ação não foi descrito. 

Alguns estudos mostram que o timol induz a liberação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático no músculo esquelético (PALADE et al., 1987), liso (HISAYAMA; 

TAKAYANAGI, 1986), cardíaco (SZENTANDRÁSSY et al., 2004) e em neurônios 

(KOSTYUK et al., 1991). Em adição a isso, foi demonstrado que o timol inibe a Ca2+-

ATPase do retículo sarcoplasmático e induz a ativação do receptor de rianodina tipo-

1 (RyR1) (SÁRKÖZI et al., 2007). Por outro lado, estudos também surgerem que o 

timol é capaz de interagir com proteínas contráteis cardíacas (SZENTANDRÁSSY et 

al., 2004; TAMURA; IWAMOTO, 2004). 

Beer e colaboradores (2007) demonstraram que o timol, em concentrações 

menores que 1 µM, é um agonista de receptores 1, 2 e -adrenérgicos em músculo 

liso de estômago e veia porta de cobaia. Em concentrações superiores a 1 µM, o 

timol apresentou efeito espasmolíto, cujo mecanismo de ação não foi descrito. Por 

outro lado, Peixoto-Neves e colaboradores (2010) demonstraram que o timol 

promove efeito relaxante independente do endotélio em aorta de rato provavelmente 

por envolvimento de múltiplos mecanismos relacionados à dinâmica do Ca2+, como: 

alteração da liberação do Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, sensibilização do Ca2+ 

ao sistema contrátil e efeito inibitório sobre o influxo de Ca2+. 

A literatura também nos mostra que o timol é um conhecido ativador dos 

canais TRP como, por exemplo, os TRPV3 (VOGT-EISELE et al., 2007) e hTRPA1 

(LEE et. al., 2008) e em um estudo de relevante importância publicado em 2009 por 

Parnas e colaboradores mostrou que o timol é um novo inibidor dos canais de 

Drosophila TRPL. 

Estudos eletrofisiológicos demonstram que o timol inibe de maneira 

dependente de concentração ICa e IK em músculo esquelético, (SZENTANDRÁSSY 

et al., 2003) cardiomiócitos ventriculares isolados de cães e humanos (MAGYAR et 

al., 2002) além de ativar IK em células GH3 (HUANG; WU; SHEN, 2005). 
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Considerando a ausência de estudos detalhados sobre a atividade 

cardiovascular do OELM e timol, este trabalho buscou avaliar-los por meio de 

abordagens in vivo e in vitro, procurando elucidar o mecanismo de ação envolvido. 

 

 
 

. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar os efeitos cardiovasculares induzidos pelo OELM e seu principal 

constituinte, o timol, em animais normotensos e hipertensos, através de uma 

abordagem in vivo e in vitro, procurando elucidar os possíveis mecanismos 

implicados nestes efeitos. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

2.2.1 Estudos com o OELM 

 

- Caracterizar os efeitos do OELM sobre a PA e FC em ratos normotensos 

não-anestesiados; 

- Avaliar o efeito do OELM em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de ratos normotensos; 

- Investigar a participação dos canais para K+ e Ca2+ neste efeito; 

- Estudar a influência do OELM nas IBa em miócitos recém dispersos de 

artéria mesentérica de ratos normotensos; 

 

2.2.2 Estudos com o timol 

 

- Caracterizar os efeitos do timol sobre a PA e FC em ratos SHR e WKY 

não-anestesiados; 

- Comparar o efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e aorta 

torácica de ratos SHR e WKY; 

- Avaliar a participação dos canais para Ca2+ neste efeito; 

- Caracterizar o efeito do timol nas ICa em cardiomiócitos isolados de ratos 

SHR e WKY. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Material 
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3 MATERIAL 

 

 

3.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus novergicus), pesando entre 260-300 g, 

bem como, ratos hipertensos SHR e seus respectivos controles normotensos WKY, 

ambos com 12 semanas de idade, os quais foram provenientes do Biotério Prof. 

George Thomas do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Prof. Delby Fernandes 

Medeiros da Universidade Federal da Paraíba e do Biotério do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Estes animais foram mantidos 

sob condições controladas de temperatura (21 ± 1º C) e submetidos a um ciclo claro-

escuro de 12 horas (6 – 18 horas), tendo livre acesso à alimentação e água. 

 

 

3.2 EXTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE MAJORITÁRIO DO 

OELM  

 

 

O OELM foi obtido das folhas frescas da planta como detalhado a seguir. Os 

ramos florais de Lippia microphylla Cham. foram coletados em Serra Branca-PB em 

março de 2007 e identificado pela Profa. Dra. Maria de Fátima Agra do LTF/UFPB. 

Uma exsicata do material botânico foi depositada no herbário Lauro Pires Xavier sob 

identificação AGRA 6118. Logo após a coleta, o material fresco foi submetido à 

extração por hidrodestilação durante 4 horas utilizando o aparelho de Clevenger 

modificado, obtendo 0,4% de redimento (comunicação pessoal Prof. Dr. Josean 

Fechine Tavares). 

Para identificação do constituinte majoritário, o OELM foi analisado em 

cromatógrafo gasoso CP 3800 acoplado ao espectrômetro de massas Saturn 2000 

equipado com coluna capilar Rtx-5 MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), utilizando o 

hélio como gás de arraste e temperaturas programadas de 50 a 260 °C com 

aumento gradativo de 4 °C/mim. Os constituintes químicos do óleo foram 
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identificados pela comparação dos seus espectros de massas com espectros da 

biblioteca para flavor, fragrâncias, compostos naturais e sintéticos, além da 

comparação com índices de retenção. Esta análise permitiu a identificação de um 

componente majoritário, que corresponde a 90% do óleo essencial, característico de 

um dos isômeros monoterpênicos fenólicos: timol ou carvacrol. A análise pela 

resonância magnética nuclear identificou o timol (2-isopropil-5-metil-fenol) como o 

isômero menoterpênico majoritário do OELM (dados não publicados). 

O óleo essencial foi extraído e cedido pelo Prof. Dr. Josean Fechine Tavares 

do setor fitoquímica LTF/UFPB e o timol foi obtido da Sigma (Cat  T0501) 

Lote:019K0039. 

 

 

3.3 SOLUBILIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Lippia microphylla Cham. E 

DO SEU PRINCIPAL CONSTITUINTE TIMOL 

 

 

Imediatamente, antes de cada experimento, o óleo essencial e o timol foram 

solubilizados em cremofor (Sigma, Cat  C5135) (3% por mL de solução) e diluídos 

em água destilada (experimentos in vitro) ou em NaCl 0,9% (experimentos in vivo) 

de modo a serem obtidas as concentrações desejadas para cada protocolo 

experimental. A concentração final de cremofor nas diversas abordagens utilizadas 

não excedeu 0,03%. Nesta concentração, o cremofor não demostrou quaisquer 

efeito significativo em preparações controle (dados não demonstrados). 

 

 

3.4 SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS 

 

 

Durante a realização dos experimentos, foram utilizadas as seguintes 

substâncias: albumina sérica bovina (Sigma, Cat  A7906), cloridrato de acetilcolina 

(Sigma, Cat  A6625), cloridrato de L(-)fenilefrina (Sigma, Cat  P6126), colagenase 

tipo II (Worthington, Cat  LS004176SAO), DL-ditiotreitol (Sigma, Cat  D0632), 

heparina sódica (Criatália), hialuronidase tipo II (Sigma, Cat  H2126), fluoreto de 
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sódio (NaF) (Sigma, Cat  S6521), papaína (Sigma, Cat  P3125), protease (Sigma, 

Cat  P5147), ácido 3-piridinocarboxílico-1,4 diidro-2,6 dimetil S-nitro-4-[2-

(trifluorometil)fenil]-metil Ester (S(-)-Bay K 8644) (Sigma, Cat  B133), 9,11-Dideoxi-

11α,9α-epoximetano prostaglandina F2α (U46619) (Sigma, Cat  D8174).  

Para a preparação das soluções estoques o S(-)-Bay K 8644 foi dissolvido 

em etanol absoluto e o U46619 foi dissolvido em 100% dimetilsulfóxido (DMSO). As 

demais substâncias foram dissolvidas em água destilada e todas as soluções foram 

mantidas a 0 ºC. 

 

 

3.5 SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

 

 

Para a preparação das soluções fisiológicas foram utilizadas as seguintes 

substâncias: bicarbonato de sódio (NaHCO3) (VETEC), cloreto de bário (BaCl2) 

(Sigma, Cat  449652), cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O) (VETEC), cloreto 

de magnésio hexa-hidratado (MgCl2.6H2O) (VETEC), cloreto de potássio (KCl) 

(VETEC), cloreto de sódio (NaCl) (VETEC), cloreto de césio (CsCl) (Sigma, Cat  

C4036), ácido etileno-bis(β-amino-etil-éter-N,N,N',N'-tetracético (EGTA) (Sigma, Cat 

 E4378), fosfato de potássio (KH2PO4) (VETEC), fosfato diácido de sódio mono-

hidratado (NaH2PO4.H2O) (VETEC), fosfato monoácido de sódio (Na2HPO4) 

(VETEC), glicose (C6H12O6) (VETEC), ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etano- 

sulfônico (HEPES) (Sigma, Cat  H3375), piruvato (Sigma, Cat  P2256), sulfato de 

magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O) (VETEC), cloreto de tetraetilamônio (TEA-

Cl) (Sigma, Cat  T2265). 

Os quadros a seguir mostram as composições das soluções nutritivas 

utilizadas: 

 

 

3.5.1   Soluções nutritivas para anéis de artéria mesentérica isolada de rato 
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Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaH2PO4 0,42 

NaHCO3 10,0 

Glicose 5,6 

Quadro 3: Composição da solução de Tyrode (pH = 7,4) Fonte: Tanaka et al., (1999) 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

MgCl2 1,05 

NaH2PO4 0,42 

NaHCO3 10,0 

Glicose 5,6 

Quadro 4: Composição da solução de Tyrode  nominalmente sem cálcio (pH = 7,4) Fonte: 

Adaptado deTanaka et al., (1999) 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 142,3 

KCl 20,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaH2PO4 0,42 

NaHCO3 10,0 

Glicose 5,6 

Quadro 5: Composição da solução despolarizante com KCl à 20 mM (pH = 7,4) Fonte: 
Adaptado deTanaka et al., (1999) 
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Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaH2PO4 0,42 

NaHCO3 10,0 

Glicose 5,6 

Quadro 6: Composição da solução despolarizante com KCl á 60 mM (pH = 7,4) Fonte: 

Adaptado deTanaka et al., (1999) 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

MgCl2 1,05 

NaH2PO4 0,42 

NaHCO3 10,0 

Glicose 5,6 

Quadro 7: Composição da solução despolarizante com KCl á 60 mM nominalmente sem 
Ca2+ (pH = 7,4) Fonte: Adaptado deTanaka et al., (1999) 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 112,3 

KCl 50,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaH2PO4 0,42 

NaHCO3 10,0 

Glicose 5,6 

Quadro 8: Composição da solução despolarizante com KCl á 50 mM (pH = 7,4) Fonte: 

Adaptado deTanaka et al., (1999) 
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3.5.2   Soluções nutritivas para aorta isolada de rato 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 118,0 

KCl 4,6 

CaCl2 2,5 

MgSO4 5,7 

KH2PO4 1,1 

NaHCO3 25,0 

Glicose 11,0 

Quadro 9: Composição da solução de Krebs (pH = 7,4) Fonte: Guedes et al., (2004) 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 112,6 

KCl 10,0 

CaCl2 2,5 

MgSO4 5,7 

KH2PO4 1,1 

NaHCO3 25,0 

Glicose 11,0 

Quadro 10: Composição da solução despolarizante com KCl á 10 mM (pH = 7,4) Fonte: 

Adaptado de Guedes et al., (2004) 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 92,6 

KCl 30 

CaCl2 2,5 

MgSO4 5,7 

KH2PO4 1,1 

NaHCO3 25,0 

Glicose 11,0 

Quadro 11: Composição da solução despolarizante com KCl á 30 mM (pH = 7,4) Fonte: 

Adaptado de Guedes et al., (2004) 
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3.5.3   Soluções nutritivas para dissociação de miócitos vasculares 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 137 

KCl 5,6 

CaCl2 2,6 

MgCl2 1,0 

NaH2PO4 0,44 

Na2HPO4 0,42 

NaHCO3 4,17 

Glicose 5,0 

HEPES 10,0 

Quadro 12: Composição da solução para dissociação de miócitos vasculares (pH = 7,4) 
Fonte: Xu et al., (1999) 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 137 

KCl 5,6 

CaCl2 0,05 

MgCl2 3,55 

NaH2PO4 0,44 

Na2HPO4 0,42 

NaHCO3 4,17 

Glicose 5,0 

HEPES 5,0 

Quadro 13: Composição da solução com baixa concentração de Ca2+ para dissociação de 
miócitos vasculares (pH = 7,4) Fonte: Adaptado de Xu et al., (1999) 

 

 

3.5.4   Soluções nutritivas para experimentos eletrofisiológicos com miócitos 

vasculares 
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Substância Concentração (mM) 

CsCl 130 

MgCl2 4,0 

EGTA 10,0 

TEA 10,0 

HEPES 10,0 

Quadro 14: Composição da solução interna/pipeta usada para medir IBa (pH = 7,2) Fonte: 

Cruz; Matsuda, 1994 

 

 

Substância Concentração (mM) 

BaCl2 20 

NaCl 116,0 

CsCl 5,4 

Glicose 10,0 

HEPES 10,0 

Quadro 15: Composição da solução externa usada para medir IBa  (pH = 7,4) Fonte: Adaptado 

de Cruz; Matsuda, 1994 

 

 

3.5.5   Soluções para isolamento de cardiomiócitos 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 130,0 

KCl 5,4 

MgCl2 0,5 

NaH2PO4 0,33 

Piruvato 3,0 

Glicose 22,0 

HEPES 25,0 

Quadro 16: Composição da solução para dissociação de cardiomiócitos (pH = 7,4) Fonte: 

Roman-Campos et al., (2009) 
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3.5.6   Soluções para experimentos eletrofisiológicos com cardiomiócitos 

 

 

Substância Concentração (mM) 

CsCl 120,0 

TEA 20,0 

HEPES 10,0 

EGTA 5,0 

NaCl 5,0 

Quadro 17: Composição da solução interna/pipeta usada para medir Ica,L (pH = 7,2) Fonte: 

Dias-Lopes et al., (2010) 

 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 140 

KCl 5,4 

CaCl2 1,8 

MgCl2 1,0 

HEPES 10,0 

Glicose 10,0 

Quadro 18: Composição da solução externa usada para medir Ica,L (pH = 7,4) Fonte: Dias-

Lopes et al., (2010) 

 

 

3.6  MEIO DE CULTURA CELULAR 

 

 

Para estocagem dos cardiomiócitos isolados foi utilizado meio de cultura 

DMEM (meio eagle modificado por Dulbecco) (Sigma, Cat  D1152) suplementado 

com 10% de soro fetal bovino. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Métodos 
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4 MÉTODOS 

 

 

Foram utilizadas diferentes formas de abordagens com estudos in vivo e in 

vitro. Nos estudos in vivo, foram realizadas medidas de PA e FC. Nos estudos in 

vitro, foram realizados ensaios funcionais, utilizando órgãos isolados para medida de 

tensão isométrica e ensaios eletrofisiológicos, utilizando miócitos vasculares e 

cardiomiócitos para medida de correntes macroscópicas de membrana. Todos os 

animais foram eutanasiados, seguindo as normas de cuidados com animais, e todos 

os protocolos experimentais aqui apresentados foram previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) do LTF/UFPB, parecer nº 0103/09. 

 

 

4.1   ESTUDOS in vivo 

 

 

4.1.1  MÉTODO UTILIZADO PARA MEDIDA DE PA E FC EM RATOS  

 

 

Para estes experimentos foi adotada a técnica de medida direta de PA e FC 

em animais não-anestesiados. Os animais foram anestesiados com tiopental sódico 

(45 mg/kg, i.p.), e cateteres de polietileno (PE), segmentos de PE-10 (diâmetro 

interno e externo de 0,28 e 0,61 mm, respectivamente), soldado a um segmento de 

PE-50 (diâmetro interno e externo de 0,58 e 0,96 mm, respectivamente), foram 

implantados na aorta abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia femoral 

esquerdas, respectivamente. Após a inserção e fixação, os cateteres foram 

tunelizados subcutaneamente e exteriorizados através de uma incisão na região 

cervical posterior do animal. 

A PA e FC foram medidas 24 h após o procedimento cirúrgico pela conexão 

do cateter arterial a um transdutor de pressão pré-calibrado (ADInstruments, 

Austrália) acoplado a um amplificador (ML221, ADInstruments, Austrália), conectado 

a um micro-computador equipado com placa conversora analógico-digital (PowerLab 

4/30, ADInstruments, Austrália) contendo o programa PowerLab (DInstruments, 
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Austrália) (Figura 4). O cateter venoso foi implantado para a administração das 

drogas. 

 

 

Figura 4: Aparato utilizado para aquisição dos dados de PA e FC em ratos não-

anestesiados 

 

 

4.2 ESTUDOS in vitro 

 

 

4.2.1  MÉTODOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS FUNCIONAIS 

 

 

4.2.1.1   Preparação dos anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato  

 

 

Os ratos foram eutanasiados por deslocamento cervical seguido por secção 

dos vasos cervicais. Após uma laparotomia, a artéria mesentérica superior foi 

removida. Anéis do primeiro segmento da artéria (1 - 2 mm) foram obtidos livres de 

tecido conectivo e adiposo. Os anéis foram mantidos em cubas contendo 10 mL de 

Foto: Queiroz, 2010 
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solução de Tyrode (Quadro 3), a 37 ºC e gaseificada com uma mistura de 95% de 

O2 e 5% de CO2 (carbogênio). Os anéis foram suspensos por linhas de algodão 

fixadas a um transdutor de força (FORT 10, WPI, Sarasota, EUA), acoplado a um 

sistema de aquisição (Miobath-4, WPI, Sarasota, EUA) para o registro das tensões 

isométricas (Figura 5). Cada anel foi submetido a uma tensão constante de 0,75 g 

por um período de estabilização de 60 minutos.  

Em todos os protocolos experimentais, após o período de estabilização, foi 

obtida uma contração com fenilefrina (FEN) (10 µM), um agonista α1‑adrenérgico 

(BYLUND, 1992; BÜSCHER et al., 1999), com a finalidade de verificar a viabilidade 

do tecido. Em seguida, a acetilcolina (ACh) (10 µM), que atua nos receptores 

muscarínicos expressos no endotélio vascular (REN; NAKANE; CHIBA, 1993), foi 

adicionada à cuba com o intuito de avaliar a integridade destas células 

(FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). Os anéis com relaxamento superior a 90% foram 

considerados com endotélio funcional, os com relaxamento inferior a 10% foram 

considerados sem endotélio e entre 10% e 90% foram descartados. A preparação foi 

lavada até o estabelecimento da tensão basal. 

 

 

4.2.1.2     Preparação de anéis de aorta isolada de rato 

 

 

Após a eutanásia dos animais, por meio de uma incisão no tórax do animal, a 

aorta torácica foi removida e anéis aórticos (2 – 4 mm) foram obtidos livres de tecido 

conectivo e adiposo. Para obtenção das respostas isométricas, os anéis foram 

suspensos individualmente por hastes de aço inoxidável, conectadas a transdutores 

de força (FORT 10, WPI, Sarasota, EUA), acoplados a um sistema de aquisição 

(Miobath-4, WPI, Sarasota, EUA) (Figura 5). Os anéis foram mantidos em cubas de 

vitro (10 mL), contendo solução de Krebs (Quadro 9) à 37 ºC aerados com uma 

mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) e estabilizados por um período de 60 

minutos, durante o qual foram mantidos em tensão inicial de 2 g.  

Para verificar a viabilidade do tecido, após o período de estabilização, foi 

obtida uma contração com FEN (1 µM). Em seguida, a ACh (1 µM) foi adicionada à 

cuba para avaliar a integridade do endotélio vascular. Anéis sem endotélio funcional 

foram obtidos pela remoção mecânica da camada endotelial, através do atrito 
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provocado pela haste metálica em contato com a parede interna do vaso. O 

endotélio vascular foi considerado íntegro, quando os anéis aórticos apresentavam 

relaxamento induzido pela ACh superior a 60% sobre a pré-contração com 1 M de 

FEN e a retirada do endotélio foi confirmada quando o relaxamento era inferior a 

10% (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). 

 

Figura 5: Aparato utilizado para os experimentos com artéria isolada de rato  

 

 

4.2.2 MÉTODOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS ELETROFISIOLÓGICOS 

 

 

4.2.2.1     Isolamento dos miócitos vasculares 

 

 

As células musculares lisas dissociadas enzimaticamente foram provenientes 

da artéria mesentérica superior de rato Wistar. Após a remoção, o segmento de 

artéria mesentérica foi dissecado numa placa de Petri a 4 °C contendo solução 

nutritiva com baixa concentração de Ca2+ (Quadro 13). Em seguida, foram obtidos 

segmentos de artérias medindo aproximadamente 1 cm de comprimento, 

Foto: Magalhães, 2007 
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desprovidos de tecido conjuntivo e adiposo, e cortado longitudinalmente para 

remoção do endotélio com o auxílio de uma pinça.  

O procedimento para dissociação enzimática dos miócitos foi realizado 

segundo Cai e colaboradores (2007), com algumas adaptações detalhadas a seguir. 

Uma vez dissecado, o tecido foi cortado longitudinalmente e transferido para um 

tubo Falcon (15 mL) contendo papaína (0,7 mg/mL), albumina sérica bovina (1 

mg/mL) e ditiotreitol (1 mg/mL), diluídos em solução nutritiva (Quadro 12) e 

permanecendo por 20 a 30 minutos nesta solução a uma temperatura de 37 °C. Em 

seguida, as amostras de tecido foram transferidas para a solução nutritiva com baixa 

concentração de Ca2+ contendo colagenase tipo II (1 mg/ml), hialuronidase (0,9 

mg/mL) e albumina sérica bovina (1 mg/mL) para digerir o tecido na temperatura 

acima citada, durante aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, para separar a 

solução enzimática das células mesentéricas, procedeu-se a centrifugação (2000 

rpm) e lavagem do tecido 2 vezes com a solução nutritiva com baixa concentração 

de Ca2+ a 4 °C. Por fim, as células foram redispersas em solução nutritiva normal e, 

com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, fez-se a agitação mecânica. Após a 

redispersão, 300 L de homogenato foi colocado em lamínulas contidas em placas 

de seis poços e os miócitos deixados para aderir às lamínulas por, no mínimo, 20 

minutos antes dos experimentos de eletrofisiologia. 

    

 

4.2.2.2     Isolamento dos cardiomiócitos 

 

 

O procedimento para dissociação enzimática dos miócitos cardíacos 

ventriculares de ratos SHR e WKY, para experimentos eletrofisiológicos, foi realizado 

segundo Oliveira et al., 2007. Os ratos foram anticoagulados com a injeção 

intraperitonial de heparina sódica (1000 U) 30 mimutos antes do eutanasiados. Após 

a eutanásia dos animais, o coração foi rapidamente removido e perfundido via 

método de Langendorff com uma solução nutritiva nominalmente livre de Ca2+ 

(Quadro 16), durante aproximadamente 5 minutos. Posteriormente o coração foi 

perfundido 15 – 30 minutos em solução nutritiva (Quadro 16), acrescida de 

colagenase tipo II (1 mg/mL), protease (0,06 mg/mL) e 50 µM de Ca2+ para digestão 

do tecido.  
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O coração digerido foi removido do aparato de perfusão e os ventrículos 

foram separados e cortados em pequenos fragmentos. Os cardiomiócitos 

ventriculares foram isolados por dispersão mecânica e filtrados através de uma 

malha de 200 mm, para remoção de pedaços de tecido. A concentração de Ca2+ 

extracelular foi restaurada para 1,8 mM por meio de ciclos de centrifugação, e as 

células isoladas foram mantidas em meio DEMEM suplementado com 10% de soro 

fetal bovino até seu uso. Os experimentos foram realizados dentro de até 6 horas, 

tempo correspondente à média de sobrevida dos cardiomiócitos. Apenas as células 

tolerantes ao Ca2+, quiescentes e apresentando formato de estrias transversais bem 

definidas foram utilizadas. 

 

 

4.2.3     Registros eletrofisiológicos 

 

 

As células de músculo liso vascular e cardiomiócitos foram estudadas sob a 

platina de um microscópio invertido (Olympus IMT-2, Japão). O conjunto é montado 

sobre uma mesa pneumática antivibratória (TMC, EUA). Um micromanipulador 

eletromecânico foi usado para movimentação do eletrodo responsável pelo registro 

das correntes da membrana celular. Outro micromanipulador mecânico foi usado 

para posicionar a pipeta de perfusão contendo soluções controle ou soluções 

contendo o OELM e o timol em concentrações diferentes. As correntes foram 

medidas com a ajuda de um amplificador (HEKA, EPC9, Alemanha), controlado pelo 

software PULSE (Figura 6). As correntes registradas foram filtradas por um filtro 

passa baixa a 2,5 kHz, convertidas em sinais digitais numa freqüência de 10 kHz e 

armazenadas em computador para posterior análise.  

As correntes de vazamento foram removidas, usando-se um protocolo do tipo 

P/4, no qual quatro pulsos de amplitude igual a ¼ do pulso teste foram aplicados e a 

resposta de corrente foram somada e subtraída da corrente do pulso teste 

(BEZANILLA; ARMSTRONG, 1977). Os transientes capacitivos foram anulados em 

todos os experimentos. As células que apresentaram valores altos para a resistência 

em série (acima de 10 MΩ) ou que não se mantiveram estáveis, não foram utilizadas 

na análise. Os registros das correntes macroscópicas foram armazenados em um 
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computador MacPC ou PC compatível usando-se o software Pulse (HEKA, 

Alemanha). 

As pipetas (PERFECTA, Brasil), feitas de vidro comum neutro, foram 

confeccionadas por meio de um estirador vertical de 2 estágios (Narishige, PP 83, 

Japão). As resistências das pipetas, quando preenchidas com solução 

interna/pipeta, assumiram valores entre 2 – 5 MΩ para células de músculo liso 

vascular e 1,5 – 2 MΩ para cardiomiócitos. Um fino fio de Ag/AgCl foi introduzido na 

pipeta e o conjunto foi acoplado a um pré-amplificador que, por sua vez, estava 

conectado à entrada do amplificador EPC9 (HEKA Instruments, Alemanha). As 

correntes macroscópicas foram medidas usando a configuração de whole cell – 

voltage-clamp. Todas as soluções utilizadas passaram por um filtro Millipore com 

porosidade de 0,22 μm. Os gigaselos foram obtidos por meio de uma suave sucção 

feita no interior da micropipeta para obtenção da configuração whole cell (HAMILL et 

al., 1981), foi realizada uma sucção mais vigorosa para romper o pequeno fragmento 

de membrana que separa a solução interna, contida na pipeta, do citoplasma da 

célula em estudo. O aumento brusco do transiente capacitivo indicou a formação do 

whole cell.  

Todos os registros foram feitos em células submetidas a um sistema de 

perfusão, que consistiu de uma pipeta de vidro com aproximadamente 100 μm de 

diâmetro interno, conectada à saída de uma válvula solenóide, alimentada por dois 

reservatórios de 5 mL cada. A válvula solenóide serviu para selecionar qual dos 

compartimentos estaria diretamente ligada à pipeta de perfusão, estabelecendo, 

assim, controle da solução a ser perfundida. O fluxo (0,6 mL/min) era impulsionado 

pela gravidade. Os dados foram coletados e processados usando o software Pulse 

Fit da HEKA instruments (Alemanha). Todos os experimentos foram conduzidos à 

temperatura ambiente (22 -24 °C).  
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Figura 6: Aparato utilizado para os experimentos eletrofisiológios 

 

 

4.3 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

 

4.3.1 Protocolos experimentais empregados nos estudos com o OELM 

 

 

4.3.1.1     Estudos in vivo 

 

 

4.3.1.1.1  Efeito do OELM sobre a PA e FC em ratos normotensos não-

anestesiados 

 

  

Para obtenção de uma curva dose-resposta, após 24 horas da implantação 

dos cateteres vasculares, os animais foram mantidos em aclimatação por um 

período de no mínimo 30 minutos, para estabilização dos parâmetros 

cardiovasculares, em seguida, doses diferentes do OELM (1; 3; 6; 12 e 15 mg/Kg, 

i.v.) foram administradas randomicamente (Figura 7). Os valores de PAM e FC foram 

Foto: Silva, 2007 
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computados antes (valores da linha de base) e após a administração do OELM, e 

suas variações foram expressas em valores absolutos. 

 

 

 

Figura 7: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
do OELM (1; 3; 6; 12 e 15 mg/Kg, i.v.) sobre a PA e FC em ratos normotensos não-
anestesiados 

 

 

4.3.1.2     Estudos in vitro 

 

 

4.3.1.2.1  Ensaios funcionais 

 

 

4.3.1.2.1.1  Efeito do OELM sobre o tônus basal de anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de ratos normotensos  

 

 

Com a finalidade de avaliar o efeito do OELM sobre o tônus basal da artéria 

mesentérica de ratos normotensos na ausência e na presença do endotélio vascular, 

concentrações crescentes e cumulativas do OELM (1 – 300 µg/mL) foram 

adicionadas em condições basais de tônus (Figura 8). 
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ACh (10 M)

FEN (10 M) FEN (10 M)

Anéis com 
endotélio vascular

(E+)

FEN (10 M)

Lavagem

Anéis sem 
endotélio vascular

(E-)

ACh (10 M)

FEN (10 M)

OELM
(1 – 300 µg/mL) Lavagem

OELM
(1 – 300 µg/mL) Lavagem

 

Figura 8: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
de concentrações crescentes do OELM (1 – 300 µg/mL) sobre o tônus basal em anéis de 
artéria mesentérica de ratos normotensos. (A) Anéis com endotélio funcionalmente intacto. 
(B) Anéis sem o endotélio funcionalmente removido 

 

 

4.3.1.2.1.2   Efeito do OELM em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de ratos normotensos, pré-contraídos com FEN  

  

 

Para avaliação do efeito do OELM sobre as contrações sustentadas induzidas 

por FEN, anéis de artéria mesentérica de ratos normotensos com e sem o endotélio 

funcional foram pré-contraídos com FEN (10 M) (Figura 9) e, uma vez que o platô 

foi atingido e estabilizado, curvas concentração resposta para o OELM foram obtidas 

pela adição cumulativa de concentrações crescentes do OELM (1 – 300 µg/mL). A 

percentagem de relaxamento induzida pelo OELM foi calculada pela comparação da 

resposta antes e após a adição do óleo essencial, considerando-se que a tensão 

A 

B 
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desenvolvida por FEN (10 M) equivale a 0% de relaxamento e que a tensão de 

repouso é igual a 100% de relaxamento. Após a obtenção das curvas concentração-

resposta, foram analisados os valores de CE50 e Emax das curvas individuais, na 

presença e na ausência do endotélio funcional (para detalhes, ver tópico referente à 

análise dos dados).  

 

 

 

ACh (10 M)

FEN (10 M) FEN (10 M)

Lavagem

Anéis com endotélio 

vascular

(E+)

OELM

(1 – 300 µg/mL)

?

FEN (10 M)

Lavagem

Anéis sem endotélio 

vascular

(E-)

ACh (10 M)

FEN (10 M)

OELM

(1 – 300 µg/mL)

?

 

Figura 9: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
de concentrações crescentes do OELM (1 – 300 µg/mL) em anéis de artéria mesentérica de 

ratos normotensos, pré-contraídos com FEN (10 M). (A) Anéis com endotélio intacto. (B) 
Anéis com o endotélio removido 

 

 

A 

B 
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4.3.1.2.1.3  Avaliação da participação de canais para K+ na resposta relaxante 

induzida pelo OELM em anéis mesentéricos de ratos normotensos  

 

 

Após a verificação da ausência do endotélio funcional, como descrito 

anteriormente, a solução de Tyrode (Quadro 3) das cubas foi trocada pela solução 

de Tyrode despolarizante contendo KCl 20 mM (Quadro 5), que permaneceu nas 

cubas até o final do experimento. Este procedimento impede parcialmente o efluxo 

de K+ e atenua relaxamentos mediados por abertura de canais para K+ (CLARK; 

FUCHS, 1997; CAMPBELL; HARDER, 1999). Decorridos 30 minutos da incubação 

da solução de KCl 20 mM, foi induzida uma nova contração tônica com FEN (10 M) 

e, em seguida, uma curva concentração-resposta para OELM (1 – 300 µg/mL) foi 

obtida. Os valores CE50 e Emax foram obtidos e comparados na  presença (controle) 

ou na ausência de KCl 20 mM (Figura 10).  

 

FEN (10 M)

?

Lavagem

ACh (10 M)

FEN  (10 M)KCl 20 mM

(30 min)

Anéis sem 
endotélio vascular

(E-)

OELM

(1 – 300 µg/mL)

 

 

Figura 10: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
participação de canais para K+ na resposta vasorelaxante induzida  pelo OELM em anéis de 
artéria mesentérica de ratos normotensos sem endotélio funcional 
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4.3.1.2.1.4  Avaliação do efeito relaxante do OELM em anéis mesentéricos de 

ratos normotensos pré-contraídos com solução despolarizante (KCl 60 

mM)  

 

 

Este protocolo foi desenvolvido para avaliar o efeito do OELM em anéis 

mesentéricos de ratos normotensos, pré-contraídos com um agente contracturante, 

cujo mecanismo de ação difere do induzido pela FEN. Após a verificação da 

ausência do endotélio funcional, como descrito anteriormente, OELM (1 – 300 

µg/mL) foi adicionada cumulativamente aos anéis pré-contraídos com KCl 60 mM 

(Quadro 6). A percentagem de relaxamento induzida pelo OELM foi calculada pela 

comparação da resposta antes e após a adição do óleo essencial. Os valores de 

CE50  e Emax também foram obtidos como foi descrito anteriormente. (Figura 11). 

 

 

FEN (10 M)

?

Lavagem

Anéis sem 
endotélio vascular

(E-)

ACh (10 M)

KCl 60 mM

OELM

(1 – 300 µg/mL)

 

 

Figura 11: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
de concentrações crescentes do OELM (1 – 300 µg/mL) em anéis de artéria mesentérica de 
ratos normotensos sem endotélio funcional, pré-contraídos com solução despolarizante de 
KCl 60 mM 
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4.3.1.2.1.5  Avaliação do efeito do OELM sobre as contrações induzidas por 

CaCl2 em anéis mesentéricos de ratos normotensos  

 

 

Para investigar o efeito do OELM sobre as contrações dependentes do 

influxo de Ca2+ através dos Cav, as preparações foram expostas a uma solução 

despolarizante de KCl 60 mM (Quadro 6). Logo após, as preparações foram lavadas 

com solução de Tyrode nominalmente sem Ca2+ (Quadro 4) e mantidas neste meio 

por 15 minutos. Após esse período, o meio foi permutado por uma solução 

despolarizante de KCl 60 mM nominalmente sem Ca2+ (Quadro 7). A ausência de 

Ca2+ foi inferida pela falha da solução despolarizante em produzir vasoconstrição. 

Posteriormente, foi obtida uma curva concentração-resposta ao CaCl2 (1 µM – 30 

mM) (curva controle).  

O processo foi repetido, após a incubação de concentrações isoladas do 

OELM (10, 30 e 100 µg/mL), juntamente com a solução de KCl 60 mM 

nominalmente sem Ca2+ e uma nova curva concentração resposta ao CaCl2  (1 µM – 

30 mM) foi obtida. O efeito de OELM sobre as contrações induzidas por CaCl2 foi 

avaliado comparando-se as curvas de CaCl2 na ausência (controle) e na presença 

do óleo essencial (Figura 12). 

 

FEN                  

(10 M)

ACh (10 M)

Lavagem

KCl 60 mM

Lavagem Lavagem
Lavagem

Tyrode 

nominalmente 

sem Ca2+

(15 min)

KCl 60 mM 

nominalmente 

sem Ca2+

(15 min)

Tyrode 

nominalmente 

sem Ca2+

(15 min)

KCl 60 mM 

nominalmente 

sem Ca2+

(15 min)

OELM

+  

KCl

60 mM

CaCl2

(1 µM– 30 mM)

CaCl2

(1 µM– 30 mM)

?

 

Figura 12: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
do OELM sobre as contrações induzidas por CaCl2 (1 µM – 30 µM) 
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4.3.1.2.1.6  Avaliação do efeito relaxante do OELM sobre as contrações 

induzidas por S(-)-Bay K 8644 em anéis mesentéricos de ratos 

normotensos  

 

 

Para avaliar o efeito do OELM sobre o influxo de Ca2+ através dos canais para 

Ca2+ sensíveis a diidropiridinas em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

ratos normotensos sem o endotélio funcional, foi utilizado o S(-)-Bay K 8644, um 

ativador dos canais para Ca2+ sensíveis a diidropiridinas (ADACHI-AKAHANES et 

al., 1999). Devido uma despolarização parcial ser necessária para obtenção da 

resposta ao S(-)-Bay K 8644, a resposta contrátil a esse agonista foi obtida em meio 

com solução despolarizante de KCl 20 mM (Quadro 5) (SCHRAMM et al., 1983; 

DAVIE et al., 1998). 

Após a verificação da ausência de endotélio, as preparações foram expostas 

a uma solução despolarizante de KCl 20 mM durante 30 minutos. Posteriormente, foi 

adicionado o S(-)-Bay K 8644 (100 nM) e concentrações crescentes do OELM (1 – 

300 µg/mL) foram adicionadas à cuba de maneira cumulativa na fase tônica da 

contração (Figura 13). 

 

 

FEN (10 M)

?

Lavagem

ACh (10 M)

S(-)-Bay K 8644
(100 nM)

KCl 20 mM

(30 min)

Anéis sem 
endotélio vascular

(E-)

OELM

(1 – 300 µg/mL)

 

Figura 13: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
relaxante do OELM (1 – 300 µg/mL) em anéis de artéria mesentérica de ratos normotensos, 
sem o endotélio funcional, pré-contraídos com S(-)-Bay K 8644 (100 nM) 
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4.3.1.2.1.7  Comparação entre o efeito relaxante do OELM e do timol em anéis 

mesentéricos de ratos normotensos  

 

 

Para avaliar se o constituinte majoritário do OELM é responsável pelo seu 

efeito vadilatador, após a verificação da ausência do endotélio vascular, 

concentrações crescentes do OELM (1 – 300 µg/mL) e timol (0,1 – 150 µg/mL), 

foram adicionadas culmulativamente aos anéis de artéria mesentérica de ratos 

normotensos, pré-contraídos com FEN 10 µM (Figura 14). 

 

FEN (10 M)

Lavagem

Anéis sem endotélio 

vascular

(E-)

ACh (10 M)

FEN (10 M)

OELM

(1 – 300 µg/mL)

?

Timol

(0,1 – 150 µg/mL)

ou

 

 

Figura 14: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
relaxante do OELM (1 – 300 µg/mL) e do timol (0,1 – 150 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica de ratos normotensos, sem o endotélio funcional, pré-contraídos com FEN 10 
µM 
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4.3.1.2.2     Ensaios Eletrofisiológicos 

 

 

4.3.1.2.2.1  Avaliação do efeito do OELM sobre os Cav em miócitos de artéria 

mesentérica de ratos normotenos  

 

 

Este experimento foi realizado para avaliar o efeito do OELM sobre o influxo 

de Ca2+ por canais Cav de miócitos mesentéricos isolados de ratos normotensos. 

 Para o registro das IBa, as pipetas foram preenchidas com solução salina, 

cuja composição iônica está mostrada no quadro 13. O Cs+ substituiu o K+, e, junto 

ao TEA, teve a função de bloquear as correntes de K+. As células foram banhadas 

por uma solução externa, cuja composição está mostrada no quadro 14. Ao invés do 

Ca2+, o Ba2+ foi usado como carreador, pois os canais para Ca2+ do tipo-L 

apresentam uma maior condutância para o Ba2+ em relação ao Ca2+, facilitando 

assim a identificação destas correntes.  

Para avaliarmos o efeito do OELM sobre as IBa, os miócitos vasculares foram 

mantidos em um potencial de holding de –40 mV e, em seguida, foram aplicados 

pulsos-testes de 100 ms de duração, despolarizando a célula para +10 mV, em 

intervalos de 20 s (Figura 15).  

As IBa foram medidas na situação controle, solução externa contendo S(-)-Bay 

K8644 (1 M) para aumentar a probabilidade de abertura dos canais para Ca2+ 

sensíveis às diidropiridinas, e na situação teste, com a célula perfundida com 

solução extracelular contendo o OELM (1, 3, 10, 30 e 100 µg/mL). Os dados foram 

expressos em percentagem de inibição do pico da IBa, em função da concentração 

do OELM. 

-40 mV

10 mV

100 ms

 

 

Figura 15: Esquema representativo mostrando o protocolo de pulso para avaliação do efeito 

do OELM sobre as IBa em miócitos de artéria mesentérica de ratos normotensos 
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4.3.2 Protocolos experimentais empregados nos estudos com o timol 

 

 

4.3.2.1     Estudos in vivo 

 

 

4.3.2.1.1  Efeito do timol sobre a PA e FC em ratos SHR e WKY não-

anestesiados 

 

  

Após o período de aclimatação, doses diferentes do timol (0,1; 0,3; 1; 3; 6; 

12 e 15 mg/Kg, i.v.) foram administradas randomicamente (Figura 16). Os valores de 

PA e FC foram computados antes (valores da linha de base) e após a administração 

do timol, e suas variações foram expressas em percentagem dos valores em delta 

(). 

 

 

Figura 16: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
do timol (0,1; 0,3; 1; 3; 6; 12 e 15 mg/Kg, i.v.) sobre a PA e FC em ratos SHR e WKY não-
anestesiados 

 

 

4.3.2.2     Estudos in vitro 

 

 

4.3.2.2.1     Ensaios Funcionais 
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4.3.2.2.1.1   Efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e aorta torácica de 

ratos SHR e WKY, pré-contraídos com FEN 

 

 

Para comparar o efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e aorta 

torácica de ratos SHR e WKY, após a verificação da ausência do endotélio vascular 

como descrito anteriormente, concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 mM), 

foram adicionadas cumulativamente aos anéis pré-contraídos com FEN 1 µM e 100 

nM, concentrações que correspondem a aproximadamente 80% da resposta contrátil 

máxima dos anéis mesentéricos e aórticos, respectivamente, de animais SHR e 

WKY (Figura 17). A percentagem de relaxamento induzida pelo timol foi calculada 

pela comparação da resposta antes e após a adição do monoterpeno, considerando-

se que a tensão desenvolvida por FEN equivale a 0% de relaxamento e que a 

tensão de repouso é igual a 100% de relaxamento. 
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Figura 17: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
relaxante do timol (1 µM – 1 mM) em artérias isoladas de ratos normotensos e hipertensos 
sem o endotélio funcional, pré-contraídos com FEN. (A) Anéis de artéria mesentérica. (B) 
Anéis de aorta torácica 

 

 

4.3.2.2.1.2  Influência do endotélio vacular no efeito relaxante induzido pelo 

timol em artéria mesentérica e aorta torácica de ratos SHR e WKY  

 

 

Para investigar a influência do endotélio vascular no efeito relaxante induzido 

pelo timol em anéis de artéria mesentérica e aorta torácica de ratos normotensos e 

hipertensos foi avaliado o efeito relaxante do timol (1 µM – 1 mM) sobre as 

contrações tônicas induzidas por FEN em anéis com o endotélio intacto (Figura 18). 

Após a obtenção das curvas concentração resposta, foram analisados os valores de 

pD2 e Emax (para detalhes, ver tópico referente a análise dos dados). 

A 

B 
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Figura 18: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
influência do endotélio vascular no efeito relaxante do timol (1 µM – 1 mM) em artérias 
isoladas de ratos normotensos e hipertensos. (A) Anéis de artéria mesentérica. (B) Anéis de 
aorta torácica 

 

 

4.3.2.2.1.3  Avaliação do efeito do timol em artéria mesentérica e aorta torácica 

de ratos SHR e WKY, pré-contraídos com U46619 

 

 

Para avaliar se o timol estaria competindo com a FEN para induzir 

relaxamento via bloqueio de receptores 1-adrenérgicos, os anéis de artéria 

mesentérica e aorta torácica de ratos normotensos e hipertensos foram pré-

contraídos com U46619, um análogo estável de endoperóxido de prostaglandina H2 

e agonista do receptor TP (COLEMAN et al., 1981). Com esse intuito, após a 

A 

B 
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verificação da ausência do endotélio funcional, curvas concentração resposta 

cumulativas para o timol (1 µM – 1 mM) em anéis pré-contraídos com o U46619 100 

e 30 nM, concentrações que correspondem a aproximadamente 80% da sua 

resposta contrátil máxima de anéis mesentéricos e aórticos, respectivamente,  de 

ratos SHR e WKY (Figura 19). Os valores de pD2 e Emax foram analisados e 

comparados (para detalhes, ver tópico referente a análise dos dados). 
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Figura 19: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
de concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 mM) em artérias isoladas de ratos 
normotensos e hipertensos, pré-contraídos com U46619. (A) Anéis de artéria mesentérica. 
(B) Anéis de aorta torácica 

 

A 
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4.3.2.2.1.4  Avaliação do efeito do timol em artéria mesentérica e aorta torácica 

de ratos SHR e WKY, pré-contraídos com alta concentração de K+ 

extracelular 

 

 

Para avaliar o efeito relaxante do timol sobre as contrações sustentadas 

induzidas por solução despolarizante, anéis de artéria mesentérica de ratos 

normotensos e hipertenosos sem o endotélio funcional foram pré-contraídos com 

solução nutritiva contendo alta concentração de K+ extracelular, e uma vez que o 

platô foi atingido e estabilizado, curvas concentração resposta para o timol foram 

obtidas pela adição cumulativa de concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 

mM). Os anéis foram pré-contraídos com a concentração de K+ extracelular que 

corresponde a aproximadamente 80% da sua resposta contrátil máxima, 50 mM 

(Quadro 8) e 30 mM (Quadro 11) para anéis mesentéricos e aórticos, 

respectivamente, de ratos SHR e WKY (Figura 20). 
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Figura 20: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
de concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 mM) em artérias isoladas de ratos 
normotensos e hipertensos, pré-contraídos com alta concentração de K+ extracelular. (A) 
Anéis de artéria mesentérica. (B) Anéis de aorta torácica 

 

 

4.3.2.2.1.5  Avaliação do efeito do timol sobre as contrações induzidas por 

CaCl2 em artéria mesentérica e aorta torácica de ratos SHR e WKY 

 

 

Para investigar a influência do timol no influxo de Ca2+ envolvido no 

acoplamento excitação-contração de artéria mesentérica e aorta torácica de ratos 

SHR e WKY, foi avaliado o efeito do timol (30, 100 e 300 µM) sobre as contrações 

induzidas por concentrações cumulativas de CaCl2 (1 µM – 30 mM) em meio 

despolarizante (KCl 60 mM)  nominalmente sem Ca2+.  

A 
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Os procedimentos para obtenção das curvas concentração resposta ao 

CaCl2 foram descritos no item 4.3.1.1.5. A resposta contrátil em decorrência da 

adição de CaCl2 foram comparadas antes (controle) e após a exposição ao timol 

(Figura 21). 

KCl60 mM

Lavagem Lavagem
Lavagem
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nominalmente 

sem Ca2+
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KCl60 mM 
nominalmente 

sem Ca2+
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Timol

+  

KCl
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CaCl2

(1 µM– 30 mM)-

CaCl2

(1 µM– 30 mM)

?

 

Figura 21: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
do timol sobre as contrações induzidas por CaCl2 (1 µM – 30 mM) em artéria mesentérica e 
aorta torácica de ratos SHR e WKY 

 

 

4.3.2.2.1.6  Avaliação do efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e 

aorta torácica de ratos SHR e WKY, pré-contraídos com S(-)-Bay K 8644 

 

 

Para avaliar o efeito do timol sobre as contrações induzidas pelo influxo de 

Ca2+ através dos canais para Ca2+ sensíveis a diidropiridinas, após a verificação da 

ausência do endotélio, as preparações foram expostas a uma solução 

despolarizante de KCl 20 mM (Quadro 5) e 10 mM (Quadro 10) para anéis 

mesentéricos e aórticos, respectivamente, de ratos SHR e WKY. Esta condição de 

despolarização inicial é necessária para obtenção da resposta contrátil ao S(-)-Bay K 

8644 (SCHRAMM et al., 1983; DAVIE et al., 1998).  

Posteriormente, foi adicionado o S(-)-Bay K 8644 100 nM e 30 nM para anéis 

mesentéricos e aórticos, respectivamente, de ratos SHR e WKY, e após a contração 
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sustentada ter sido alcançada, concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 mM) 

foram adicionadas à cuba de maneira cumulativa (Figura 22). 
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Figura 22: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito 
relaxante do timol (1 µM – 1 mM) em artérias isoladas de ratos normotensos e hipertensos, 
pré-contraídos com S(-)-Bay K 8644. (A) Anéis de artéria mesentérica. (B) Anéis de aorta 
torácica 
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4.3.2.2.2     Ensaios Eletrofisológicos 

 

 

4.3.2.2.2.1  Avaliação do efeito do timol sobre as ICa,L em cardiomiócitos de 

ratos SHR e WKY  

 

 

Este estudo foi realizado para avaliar a influência do timol sobre o influxo de 

Ca2+ por canais Cav em cardiomiócitos ventriculares isolados de ratos SHR e WKY. 

Neste intuito, ICa,L foram registradas em cardiomiócitos usando a técnica de patch-

clamp na configuração whole-cell voltage-clamp. 

As ICa,L, foram obtidas a partir do protocolo de pulso como descrito em 

(DIAS-LOPES et al., 2010). Brevemente, a partir de um potencial de holding de -80 

mV um pré-pulso de -40 mV por 50 ms, para inativação das INa, foi aplicado antes do 

pulso teste de 300 ms de duração, despolarizando a célula para 0 mV, em intervalos 

de 10 s (Figura 23). As ICa,L foram medidas na situação controle, com a célula 

perfundida por solução extracelular (Quadro 18) e na situação teste, com a célula 

perfundida com solução extracelular contendo timol (10, 100, 300 e 1000 µM). As 

pipetas foram preenchidas com solução salina, cuja composição iônica está 

mostrada no quadro 17. O processo de inativação das ICa,L, obtidas a partir deste 

protocolo, foi descrito pele equação biexponencial (para detalhe, ver tópico referente 

a análise dos dados). 

 

 

 

-80 mV

-40 mV

0 mV

300 ms

 

 

Figura 23: Esquema representativo mostrando o protocolo de pulso para avaliação do efeito 
do timol sobre as ICa,L em cardiomiócitos isolados de ratos SHR e WKY  
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4.3.2.2.2.2  Avaliação do efeito do timol sobre a relação corrente-voltagem para 

os Cav em cardiomiócitos de ratos SHR e WKY  

 

 

Para avaliarmos a magnitude da dependência de voltagem do bloqueio, 

exercido pelo timol, dos canais Cav, foram realizados experimentos baseados nos 

protocolos descrito por Dias-Lopes et al., 2010. Brevemente, os miócitos foram 

mantidos em um potencial de holding de -80 mV e antes de aplicar os pulsos-testes, 

foi aplicado um pré-pulso para -40 mV por 50 ms, para inativação das INa, e em 

seguida foram aplicados pulsos testes de 300 ms de duração, em incrementos de 10 

mV, que despolarizaram a célula até + 50 mV (Figura 24). As ICa,L foram medidas na 

situação controle, com as células perfundidas com solução extracelular (Quadro 17) 

e na situação teste, perfundindo-se a célula com solução extracelular contendo timol 

(300 µM). Os resultados foram expressos em densidade de corrente (amplitude da 

corrente normalizada pela capacitância da célula) em função dos valores de 

potencial de membrana (para detalhes, ver tópico referente à análise estatística). 

 

-80 mV

-40 mV

50 mV

300 ms

 

 

Figura 24: Esquema representativo mostrando o protocolo de pulso para obtenção da 
relação corrente-voltagem em cardiomiócitos isolados de ratos SHR e WKY 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os pontos nos gráficos representam a média de n experimentos e as linhas 

verticais indicam o e.p.m. Os valores de PA e FC estão expressos em percetagem 

dos valores em  foram calculados pela seguinte fórmula: 
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Onde: PAantes e FCantes correspondem aos valores basais de PA e FC, antes 

da administração da substância, PAdepois e FCdepois indicam os valores de PA e FC 

obtidos após a administração da substância. 

As curvas concentração resposta ou dose resposta foram ajustadas segundo 

a equação logística de quatro parâmetros ou equação de Hill abaixo descrita: 

 

Y = Ymínimo + Ymáximo - Ymínimo

1 + (10logCE
50 /10X)s

 

 

Onde: Y é a variável dependente, correspondente a percentagem (%) de 

relaxamento, Ymínimo é o valor de % de relaxamento mínimo, Ymáximo é o valor de % 

de relaxamento máximo, logCE50 é o logaritmo da concentração de uma substância 

que induz 50% do efeito máximo, X é a variável independente, correspondente a  

concentração do OELM e timol e s corresponde a inclinação de Hill.  

Por meio da obtenção das curvas concentração reposta e dose resposta, dois 

parâmetros farmacológicos foram analisados: A eficácia farmacológica (Emax, 

resposta máxima induzida pela substância) e a potência farmacológica (CE50, 

concentração de uma substância que induz 50% do seu efeito máximo e pD2, 

logaritmo negativo da CE50, e nos experimentos in vivo, DE50, dose de uma 

substância que produz 50% de sua resposta máxima). Os valores de CE50 e DE50 

estão expressos como média (95% de intervalo de confiança). 

O processo de inativação das ICa,L foi ajustado segundo a equação 

biexponencial abaixo descrita: 
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I(t) = A0 + [Arápido . exp(-t/rápido)] + [Alento . exp(-t/lento)]  

 

Onde: A0 é a corrente não inativada no final do pulso, Arápido é a contribuição 

do componente rápido para inativação, Alento é a contribuição do componente lento 

para inativação, t é tempo, rápido é a constante de tempo rápida para inativação da 

corrente, lento é a constante de tempo lenta para inativação da corrente. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando teste t de Student ou 

análise de variância “one-way” (ANOVA) seguido de teste de Bonferroni, quando 

apropriado. Foram considerados significantes os valores de p < 0,05. Os programas 

utilizados para análise dos dados foram Graph Pad Prism 5 e o Pulse-Pulsefit 8.54. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1    Estudos com o OELM 

 

  

5.1.1    Estudos in vivo 

 

 

5.1.1.1  Efeito do OELM sobre a PA e FC em ratos normotensos não-

anestesiados 

 

 

Os valores basais de PAM e FC dos animais antes da administração de 

OELM foram respectivamente de 110 ± 8 mmHg e 363 ± 10 bpm. A administração 

aguda do OELM (1; 3; 6; 12 e 15 mg/kg, i.v.) induziu intensa hipotensão (DE50 = 5,5 

(4,1 – 7,3) mg/Kg, n = 5) associada a bradicardia (DE50 = 5,2 (4,3 – 6,2) mg/Kg, n 

=5) (Figura 25 e 26). 
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Figura 25: Traçado representativo mostrando o efeito do OELM sobre a (A) PA e (B) FC em 
animais normotensos não-anestesiados. As setas denotam o momento da administração 
intravenosa do OELM na dose indicada (mg/Kg) 
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Figura 26: Efeito da administração intravenosa do OELM (1, 3, 6, 12 e 15 mg/Kg, i.v.) sobre 
a PAM (A) e FC (B) em ratos normotensos não-anestesiados. Os pontos na figura 
representam a média de 5 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. Os valores de 
DE50 estão expressos como média (95% de intervalo de confiança) 
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5.1.2    Estudos in vitro 

 

 

5.1.2.1    Ensaios Funcionais 

 

 

5.1.2.1.1 Efeito do OELM sobre o tônus basal de artéria mesentérica de 

ratos normotensos 

 

 

O OELM (1 – 300 μg/mL), adicionado de maneira cumulativa, não modificou 

de maneira significativa, em nenhuma das concentrações avaliadas, o tônus basal, 

tanto em anéis com o endotélio funcional intacto como nos anéis com o endotélio 

removido. A reversibilidade da contração induzida pela FEN (10 µM) foi demonstrada 

para asseguar que o OELM não ocasionou dano tecidual (Figura 27). 
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Figura 27: Efeito do OELM no tônus basal em anéis mesentéricos de ratos normotensos. 
(A) Traçado original representativo do efeito do OELM (1 – 300 μg/mL) no tônus basal em 
um anel com o endotélio vascular removido. As setas indicam o momento da adição das 
substâncias. L = lavagem. (B) Efeito do OELM sobre o tônus basal de anéis com endotélio 
intacto () e endotélio removido. Os pontos na figura representam a média de 5 
experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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5.1.2.1.2   Efeito relaxante do OELM em artéria mesentérica de ratos 

normotensos, pré-contraídos com FEN  

 

 

A adição cumulativa do OELM (1 – 300 μg/mL) induziu um relaxamento 

dependente de concentração em anéis mesentéricos intactos de ratos normotensos, 

pré-contraídos com FEN (10 μM). A remoção do endotélio vascular não alterou a 

resposta relaxante induzida pelo OELM, como demonstrado pelos valores de CE50 

obtidos de artérias com endotélio intacto (CE50 = 28,2 (25,3 – 31,4) µg/mL, n = 5) e 

artérias em que o endotélio foi removido (CE50 = 23,9 (22,0 – 26,0) µg/mL, n = 5). Do 

mesmo modo, o Emax induzido pelo OELM não foi alterado pela remoção do 

endotélio (Emax = 100,2 ± 1,4% e 99,8 ± 2,1%, artérias com ou sem o endotélio 

funcional, respectivamente) (Figura 28). 

O tempo necessário para que fossem obtidas as respostas máximas para 

cada concentração do óleo essencial variou entre 15 a 20 minutos. No final dos 

experimentos, a reversão do relaxamento produzido pelo OELM foi conseguida após 

aproximadamente 60 minutos de sua retirada das cubas, por meio de lavagens 

sucessivas e, posterior, verificação da reposta do tecido a FEN (10 μM) (dados não 

mostrados). A partir da observação inicial que a integridade do endotélio não 

interfere no relaxamento induzido pelo OELM, os experimentos subsequentes foram 

realizados em preparações sem endotélio funcional. 
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Figura 28: Efeito relaxante do OELM em anéis mesentéricos de ratos normotensos. (A) 
Traçado original mostrando o efeito do OELM (1 – 300 μg/mL) em um anel, sem endotélio 

vascular, pré-contraído com FEN 10 M. Os pontos denotam a adição do OELM na 
concentração indicada (μg/mL). (B) Curvas concentração resposta para o OELM (1 – 300 
μg/mL) em anéis com endotélio intacto ()  e com endotélio removido (), pré-contraídos 

com FEN 10 M. Os pontos no gráfico representam a média de 5 experimentos e as linhas 
verticais indicam o e.p.m. Os valores de CE50 estão expressos como média (95% de 
intervalo de confiança) 
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5.1.2.1.3   Influência dos canais para K+ na resposta relaxante induzida pelo 

OELM em artéria mesentérica de ratos normotensos  

 

 

Para avaliarmos a participação de canais para K+ na resposta relaxante 

induzida pelo OELM, foram realizados estudos com anéis mesentéricos de ratos 

normotensos, sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (10 μM), na 

presença de solução de KCl 20 mM. A curva concentração-resposta para o OELM (1 

– 300 μg/mL) em anéis pré-tratados com KCl 20 mM está representada na figura 29. 

O bloqueio parcial do efluxo de K+ com o aumento da concentração K+ extracelular 

para 20 mM não alterou significantemente o relaxamento dependente de 

concentração induzido pelo OELM (CE50 = 22,1 (18,7 – 27,8) µg/mL, Emax = 100,8 ± 

1,4%, n = 6). 

 

 

 

Figura 29: Influência da solução de Tyrode com 20 mM de KCl no efeito relaxante do OELM 
em anéis mesentéricos de ratos normotensos. Curva concentração-resposta para o OELM 
(1 – 300 μg/mL) em anéis, sem endotélio funcional. O efeito relaxante induzido pelo OELM 
foi determinado na presença de [K+]e = 4 mM () e [K+]e = 20 mM (). Os pontos na figura 
representam a média de 5 e 6 experimentos, respectivamente e as linhas verticais indicam o 
e.p.m. Os valores de CE50 estão expressos como média (95% de intervalo de confiança) 
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5.1.2.1.4   Efeito relaxante do OELM em artéria mesentérica de ratos 

normotensos, pré-contraídos com KCl 60 mM 

 

 

O OELM (1 – 300 μg/mL) induziu relaxamento dependente de concentração 

em anéis de artéria mesentérica isolada de ratos normotensos, sem endotélio 

funcional, pré-contraídos com solução despolarizante (KCl 60 mM) (Figura 30). 

Nesta condição experimental, nenhuma alteração significativa foi observada na 

curva concentração resposta para OELM (CE50 = 23,7 (18,3 – 30,6) µg/mL, Emax = 

100,2 ± 3,0%, n = 7), quando comparado aos anéis, sem endotélio funcional, pré-

contraídos com FEN 10 M (CE50 = 23,9 (22,0 – 26,0) µg/mL, Emax = 99,8 ± 2,0%, n 

= 5). 

 

 

 
Figura 30: Efeito relaxante do OELM em anéis mesentéricos de ratos normotensos pré-
contraídos com solução despolarizante (KCl 60 mM). Curva concentração resposta para o 
OELM (1 – 300 μg/mL), em anéis, sem o endotélio vascular, pré-contraídos com FEN 10 µM 
() e KCl 60 mM ().Os pontos na figura representam a média de 5 e 7 experimentos 
respectivamente e as linhas verticais indicam o e.p.m. Os valores de CE50 estão expressos 
como média (95% de intervalo de confiança) 
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5.1.2.1.5   Efeito do OELM sobre as contrações induzidas por CaCl2 em artéria 

mesentérica de ratos normotensos 

 

A adição cumulativa de CaCl2 (1 µM – 30 mM) promoveu uma contração 

dependente de concentração em anéis mesentéricos de ratos normotensos, sem 

endotélio vascular, incubados com solução despolarizante de KCl 60 mM 

nominalmente sem Ca2+, com pD2 = 3,7 ± 0,02 (n = 15) (Figura 31).  

Interessantemente, quando os anéis foram tratados com o OELM (10 e 30 

µg/mL) a curva concentração resposta para CaCl2  foi deslocada para direita, como 

indicado pela significativa diminuição nos valores de pD2 (3,3 ± 0,06, n=5 e 2,3 ± 

0,06, n =5, respectivamente) porém, sem alterar o valor do Emax (99,2 ± 5,8% e 

100,2 ± 8,3%, respectivamente). Por outro lado, quando os anéis foram tratados com 

100 µg/mL do OELM a amplitude da contração induzida por CaCl2 foi 

significantemente reduzida (Emax = 8,7 ± 2,9%, n = 5, p < 0,001). 

 

 

 

Figura 31: Influência do OELM sobre o influxo de Ca2+ em anéis mesentéricos de ratos 
normotensos. Esqueda, curvas concentração resposta para CaCl2 (1 µM – 30 mM) em 
anéis, sem endotélio vascular, na ausência (controle) e na presença de concentrações 
isoladas do OELM (10, 30 e 100 µg/mL). Direta, valores de pD2 e Emax para os resultados 
obtidos no controle e na presença do OELM (10, 30 e 100 µg/mL). Os valores estão 
expressos como média ± e.p.m. de 5 experimentos para cada concentração. ***p < 0,001 vs 
controle 
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5.1.1.6   Efeito do OELM sobre as contrações induzidas por S(-)-Bay K 8644 em 

artéria mesentérica de ratos normotensos 

 

 

Ao ser adicionado cumulativamente na fase tônica da contração induzida por 

um ativador dos canais Cav1 (tipo-L), S(-)-Bay K 8644 (100 nM), o OELM (1 – 300 

μg/mL) induziu um relaxamento dependente de concentração em anéis 

mesentéricos de ratos normotensos, sem endotélio funcional (Figura 32). Nesta 

condição experimental, a curva concentração resposta para OELM foi deslocada 

para direita como indicado pelo significativo aumento na CE50 (CE50 = 36,7 (31,6 – 

42,5) µg/mL, n = 5, p < 0,01) porém, sem alterar o Emax (98,9 ± 0,3%, n = 5), quando 

comparado aos anéis sem endotélio vascular pré-contraídos com FEN 10 µM (CE50 

= 23,9 (22,0 – 26,0) µg/mL, Emax = 99,8 ± 2%, n = 5). 

 

 

 

Figura 32: Efeito do OELM nas contrações induzidas por S(-)-Bay K 8644 em anéis 
mesentéricos de ratos normotensos. Curvas concentração resposta para o OELM (1 – 300 

μg/mL) em anéis, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN 10 M () e S(-)-Bay K 
8644 100 nM (). Os pontos na figura representam a média de 5 experimentos e as linhas 
verticais indicam o e.p.m. Os valores de CE50 estão expressos como média (95% de 
intervalo de confiança) 
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5.1.2.1.7  Comparação do efeito relaxante do OELM e do timol em artéria 

mesentérica de ratos normotensos 

 

 

O timol (0,1 – 150 µg/mL) induziu relaxamento, dependente de concentração, 

do tônus induzido por FEN (10 μM) (CE50 = 9,3 (8,3 – 10,4) µg/mL, Emax = 103,7 ± 

3,4%, n=5) em anéis de artéria mesentérica isolados de ratos normotensos, sem o 

endotélio vascular (Figura 33). O tempo necessário para que fossem obtidas as 

respostas máximas para cada concentração do timol variou entre 15 a 20 minutos 

(dados não mostrados). 

Como indicado pelos valores de CE50, o timol relaxou as contrações induzidas 

por FEN (10 μM) de forma mais potente (p < 0,01) do que o relaxamento induzido 

pelo OELM (CE50 = 23,9 (22,0 – 26,0) µg/mL, Emax = 99,8 ± 2%, n = 5) (Figura 33). 

 

 

 
Figura 33: Comparação do efeito relaxante do OELM e do timol em anéis mesentéricos de 
ratos normotensos. Curvas concentração resposta para o OELM (1 – 300 μg/mL) () e timol 

(0,1 – 150 µg/mL) () em anéis, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN 10 M. Os 
pontos na figura representam a média de 5 experimentos e as linhas verticais indicam o 
e.p.m. Os valores de CE50 estão expressos como média (95% de intervalo de confiança) 
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5.1.2.2    Ensaios Eletrofisiológicos 

 

 

5.1.2.2.1 Efeito do OELM sobre a IBa em miócitos vasculares isolados de 

ratos normotensos 

 

 

Para avaliar o efeito do OELM sobre os canais Cav1 (tipo-L), foram realizados 

experimentos eletrofisiológicos usando a técnica de patch clamp na configuração 

whole cell – voltage clamp. Utilizando miócitos vasculares recém dipersos isolados 

de artéria mesentérica de ratos normotensos,  IBa foram registradas por meio de 

pulsos despolarizantes de 10 mV a partir de um potencial de holding de -40 mV (100 

ms de duração). Em todas as situações experimentais, as correntes foram 

estimuldas por S(-)-Bay K 8644 (1 µM).  

O OELM (1, 3, 10, 30 e 100 µg/mL) induziu uma inibição, de maneira 

concentração dependente, das IBa com CE50 = 11,9 (9,4 – 15,0) µg/mL e  Emax = 93,8 

± 1,5% (n=4 para cada concentração) (Figura 34). A figura 34B mostra um traçado 

representativo do efeito do OELM sobre as IBa, obtidos no controle, durante a 

perfusão das células com 30 µg/mL do OELM e após a lavagem da preparação. A 

lavagem das preparações, expostas à inibição das IBa induzida pelo OELM (30 

µg/mL), reverteu parcialmente à inibição da corrente. A figura 34C mostra o decurso 

temporal da resposta inibitória do OELM (30 µg/mL) sobre as  IBa. A figura 34D 

mostra a curva concentração resposta para o OELM, demonstrando a inibição, 

dependentende de concentração, do pico das IBa induzida pelo OELM (1, 3, 10, 30 e 

100 µg/mL). 

 O valor médio das capacitâncias das células estudas neste protocolo foi 11,5 

 0,14 pF (n=24), semelhante aos valores encontrados por Pucovsky, Moss e Bolton 

(2003). Em relação à amplitude do pico das correntes de entrada à 10 mV, 

estimulados com S(-)-Bay K 8644 (1 µM), verificou-se uma variação de corrente 

entre -50,3 a -360,05 pA, sendo o valor médio igual a -150,7  6,4 pA (n=24). 
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Figura 34: Efeito do OELM sobre as IBa em miócitos vasculares recém dispersos isolados de 
ratos normotensos.  (A) Foto (microscopia de contraste de fase campo claro) do miócito 
vascular mesentérico isolado de ratos normotensos. (B) Traçado representativo mostrando o 
efeito do OELM 30 µg/mL sobre as IBa. (C) Decurso temporal da reposta inibitória do OELM 
30 µg/mL sobre as IBa. (D) Curva concentração resposta para OELM (1 - 100 µg/mL) 
mostrando a inibição dependente de concentração do pico das IBa. Os valores estão 

expressos como média  e.p.m. de 4 células para cada concentração 
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5.2    ESTUDOS COM O TIMOL 

 

 

5.2.1    Estudos in vivo 

 

 

5.2.1.1 Efeito do timol sobre a PA e FC em ratos normotensos não-

anestesiados 

 

 

Os valores basais de PAM e FC antes da administração de timol foram 

respectivamente de 157 ± 5 mmHg e 365 ± 12 bpm para os animais SHR e 109 ± 3 

mmHg e 351 ± 10 bpm para os animais WKY. A administração aguda do timol (0,1; 

0,3; 1; 3; 6; 12 e 15 mg/kg, i.v.) induziu hipotensão e bradicardia tanto em animais 

normotensos como hipertensos (Figura 35 e 36).  

Como indicado pelos valores de DE50, a hipotensão (DE50 = 0,9 (0,7 – 1,2) 

mg/Kg, n = 6) e bradicardia (DE50 = 0,9 (0,7 – 1,0) mg/Kg, n = 6)  induzida pelo timol 

foi mais potente em animais normotensos, quando comparado a hipotensão (DE50 = 

3,0 (2,3 – 3,8) mg/Kg, n = 6) e bradicardia (DE50 = 2,3 (1,8 – 2,9) mg/Kg, n = 6) 

observada nos animais hipertensos (Figura 35 e 36).  
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Figura 35: Traçado representativo mostrando o efeito do timol sobre a PA e FC em ratos (A) 
SHR e (B) WKY não-anestesiados. As setas denotam o momento da administração 
intravenosa do timol na dose indicada (mg/Kg) 
 

SHR 

WKY 
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Figura 36: Efeito da administração intravenosa do timol (0,1; 0,3; 1; 3; 6; 12 e 15 mg/Kg, i.v.) 
sobre a PAM (A) e FC (B) em ratos SHR e WKY não-anestesiados. Os pontos na figura 
representam a média de 6 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. Os valores de 
DE50 estão expressos como média (95% de intervalo de confiança). **p <0,01 vs SHR 
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5.2.2    Estudos in vitro 

 

 

5.2.2.1    Ensaios Funcionais 

 

 

5.2.2.1.1   Comparação do efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e 

aorta torácica de ratos SHR e WKY 

 

 

A adição de FEN 1 µM e 100 nM, para anéis de artéria mesentérica e aorta 

torácica, respectivamente, isolados de ratos SHR e WKY, induziu uma 

vasoconstrição, cuja amplitude não apresentou diferenças estatísticas entre anéis 

mesentéricos de ratos normotensos (0,74  0,03 g, n = 5) e hipertensos (0,75  0,04 

g, n = 5), bem como, entre anéis aórticos de ratos normotensos (2,3  0,16 g, n = 5) 

e hipertensos (2,8  0,12 g, n = 5). 

A adição cumulativa de concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 mM), na 

fase tônica da contração induzida por FEN, causou relaxamento em todas as 

preparações avaliadas (Figura 37 e 38). Interessantemente, as curvas concentração 

resposta para o timol apresentou a mesma potência farmacológica e magnitude de 

efeito máximo em anéis de artéria mesentérica isolados de ratos normotensos (pD2 

= 4,3  0,02, Emax = 111,4  3,4%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4  0,04, Emax = 

110,2  1,2%, n = 5), bem como, anéis de aorta torácica de ratos normotensos (pD2 

= 4,3  0,03, Emax = 104,4  1,6%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4  0,03, Emax = 

103,3  2,7%, n = 5). O tempo necessário para que fossem obtidas as respostas 

máximas para cada concentração do timol foi de aproximadamente 20 minutos e 

semelhante em todas as preparações avaliadas (Figura 37 e 38).   

A reversão do relaxamento produzido pelo timol foi conseguida após 20 

minutos de sua retirada das cubas através da troca de solução de Tyrode e 

verificação da reposta contráctil a FEN (dados não mostrados). 
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Figura 37: Efeito relaxante do timol em artéria mesentérica de ratos SHR e WKY. Traçado 
original representativo mostrando o efeito relaxante do timol em anel mesentérico, sem o 
endotélio vascular, de rato (A) SHR e (B) WKY. Os pontos denotam a adição do timol na 
concentração indicada (μM) (C) Comparação do efeito relaxante induzido pelo timol (1 µM – 
1 mM) em anéis, sem endotélio vascular, de ratos SHR e WKY. Os valores estão expressos 
como média ± e.p.m. n = 5 
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Figura 38: Efeito relaxante do timol em aorta torácica de ratos SHR e WKY. Traçado original 
representativo mostrando o efeito relaxante do timol em anel aórtico, sem o endotélio 
vascular, de rato (A) SHR e (B) WKY. Os pontos denotam a adição do timol na 
concentração indicada (μM). (C) Comparação do efeito relaxante induzido pelo timol (1 µM – 
1 mM) em anéis, sem endotélio vascular, de ratos SHR e WKY. Os valores estão expressos 
como média ± e.p.m. n = 5 
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5.2.2.1.2    Influência do endotélio vascular no efeito relaxante do timol em 

artéria mesentérica e aorta torácica de ratos SHR e WKY 

 

 

Em anéis com o endotélio intactos, a amplitude das contrações induzidas por 

FEN não apresentou diferenças estatísticas entre anéis mesentéricos de ratos 

normotensos (0,40  0,12 g, n = 5) e hipertensos (0,30  0,05 g, n = 5), bem como, 

entre anéis aórticos de ratos normotensos (2,0  0,06 g, n = 5) e hipertensos (1,98  

0,11 g, n = 5). O relaxamento induzido pela ACh, avaliado para observar a 

integridade do endotélio, também não apresentou diferenças estatísticas entre anéis 

mesentéricos de ratos normotensos (Emax = 96,7  0,2%, n=5) e hipertensos (Emax = 

99,2  0,4%, n=5), bem como, entre anéis aórticos de ratos normotensos (Emax = 

72,6  1,2%, n=5) e hipertensos (Emax = 65,6  3,5%, n=5) 

A adição cumulativa de concentrações crescentes do timol (1 µM – 1 mM), 

nesta condição experimental, induziu relaxamento em todas as preparações 

avaliadas (Figura 39). 

Em artéria mesentérica com endotélio intacto, o relaxamento induzido pelo 

timol em animais normotensos (pD2 = 4,4  0,04, Emax = 108,0  3,4%, n = 5) e 

hipertensos (pD2 = 4,5  0,03, Emax = 109,5  1,8%, n = 5) foi estatisticamente 

semelhante ao relaxamento obtido em preparações nas quais o endotélio foi 

removido em animais normotensos (pD2 = 4,3  0,02, Emax = 111,4  3,4%, n = 5) e 

hipertensos (pD2 = 4,4  0,04, Emax = 110,2  1,2%, n = 5). 

 Similar ao observado em artéria mesentérica, em anéis aórticos com o 

endotélio intacto, os valores de pD2 e Emax para o relaxamento do timol em ratos 

normotensos (pD2 = 4,3  0,04, Emax = 101,9  1,4%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4 

 0,04, Emax = 106,2  3,0%, n = 5) foram silimares aos valores obtidos em anéis 

aórticos sem endotélio vascular de ratos normotensos (pD2 = 4,3  0,03, Emax = 

104,4  1,6%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4  0,03, Emax = 103,3  2,7%, n = 5) 

(Figura 39).   
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Figura 39: Influência do endotélio vasular no efeito relaxante induzido pelo timol em artéria 
mesentérica e aorta de ratos SHR e WKY. Curvas concentração resposta para o timol (1 µM 
– 1 mM) em artéria mesentérica isolada de ratos (A) SHR e (B) WKY e aorta torácica 
isolada de ratos (C) SHR e (D) WKY, pré-conatraídas com FEN, em anéis com endotélio 
intacto e endotélio removido. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. n = 5 
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5.2.2.1.3   Efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e aorta torácica de 

ratos SHR e WKY, pré-contraídos com U46619 

 

 

Para avaliar se o relaxamento induzido pelo timol depende da ativação de 

receptores 1-adrenérgicos, as preparações avaliadas foram pré-contraídas com um 

agonista do receptor TP, o U46619, 100 nM e 30 nM para artéria mesentérica e 

aorta torácica, respectivamente, de ratos SHR e WKY. A amplitude da contração 

produzida pelo U46619 não apresentou diferenças estatísticas entre anéis 

mesentéricos de ratos normotensos (0,85  0,11 g, n = 5) e hipertensos (0,78  0,02 

g, n = 5), bem como, entre anéis aórticos de ratos normotensos (3,04  0,15 g, n = 5) 

e hipertensos (2,4  0,5 g, n = 5). 

Ao ser adicionado cumulativamente, na fase tônica da contração induzida 

pelo U46619, o timol (1 µM – 1 mM) induziu relaxamento dependente de 

concentração em todas as preparações avaliadas (Figura 40).  

Em artéria mesentérica, o relaxamento induzido pelo timol, em anéis pré-

contraídos com U46619 (100 nM), apresentou a mesma potência farmacológica, 

quando comparado aos anéis, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN (1 

µM) em animais normotensos (4,4  0,05, n=5 e 4,3  0,02, n = 5, respectivamente) 

e hipertensos (4,4  0,03, n=5 e 4,4  0,04, n = 5, respectivamente). Entratanto, o 

Emax foi reduzido tanto em animais normotensos (100,7  0,7%, n=5 e 111,4  3,4%, 

n=5, respectivamente, p < 0,05) como em hipertensos (100,3  0,7%, n = 5 e 110,2  

1,2%, n=5, respectivamente, p < 0,05) (Figura 40). 

Em aorta, as curvas concentração resposta para o timol, em anéis pré-

contraídos com U46619 (30 nM), apresentaram menor potência farmacológica, 

quando comparado aos anéis, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN (100 

nM)  em animais normotensos (4,0  0,02, n=5 e 4,3  0,03, n = 5, respectivamente, 

p < 0,001) e hipertensos (4,0  0,02, n=5 e 4,4  0,03, n = 5, respectivamente, p < 

0,001), porém, sem alterar o Emax tanto normotensos (100,3  1,4%, n = 5 e 104,4  

1,6%, n = 5, respectivamente) como em hipertensos (99,9  2,4%, n = 5 e 103,3  

2,7%, n = 5, respectivamente) (Figura 40).  
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Figura 40: Comparação do efeito relaxante induzido pelo timol em artéria mesentérica e 
aorta torácica de ratos SHR e WKY, pré-contraídos com U46619. Curvas concentração 
resposta para o timol (1 µM – 1 mM) em artéria mesentérica isolada de ratos (A) SHR e (B) 
WKY e aorta torácica isolada de ratos (C) SHR e (D) WKY, pré-conatraídas com FEN e 
U46619. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. n = 5. *p < 0,05 vs FEN 1 µM,  
p < 0,001 vs FEN 100 nM 
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5.2.2.1.4   Efeito relaxante do timol em artéria mesentérica e aorta torácica de 

ratos SHR e WKY, pré-contraídos com alta concentração de K+ 

extracelular 

 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito relaxante do timol sobre as contrações 

induzidas por despolarização de membrana, soluções nutritivas contendo KCl 50 

mM e 30 mM, foram usadas como agente vasoconstritor, para anéis mesentéricos e 

aórticos, respectivamente, de ratos SHR e WKY. A amplitude da contração induzida 

por alta concentração de K+ extracelular não apresentou diferenças estatísticas entre 

anéis mesentéricos de ratos normotensos (0,79  0,09 g, n = 5) e hipertensos (0,82 

 0,12 g, n = 5), bem como, entre anéis aórticos de ratos normotensos (2,8  0,13 g, 

n = 5) e hipertensos (3,0  0,5 g, n = 5). 

O timol (1 µM – 1 mM) induziu relaxamento dependente de concentração em 

anéis de artéria mesentérica e aorta torárica de ratos SHR e WKY, sem endotélio 

vascular, pré-contraídos com solução nutritiva contendo alta concentração de K+ 

extracelular (Figura 41).  

Em artéria mesentérica, os valores de pD2 e Emax para o relaxamento induzido 

pelo timol em anéis isolados de ratos SHR (pD2 = 4,4  0,03, Emax = 104,9  1,8%, n 

= 5) e WKY (pD2 = 4,3  0,03, Emax = 113,2  3,4%, n = 5), pré-contraídos com KCl 

50 mM, foram estatisticamente semelhantes, quando comparado aos anéis sem 

endotélio vascular, pré-contraídos com FEN (1 µM)  em animais SHR (pD2 = 4,4  

0,04, Emax = 110,2  1,2%, n = 5) e WKY (pD2 = 4,3  0,02, Emax = 111,4  3,4%, n = 

5) (Figura 41). 

Em aorta, o relaxamento induzido pelo timol em anéis isolados de ratos SHR 

(pD2 = 4,3  0,03, Emax = 107,2  2%, n = 5) e WKY (pD2 = 4,4  0,03, Emax = 103,8  

3%, n=5), pré-contraídos com KCl 30 mM, também, foi estatisticamente semelhante 

ao relaxamento do timol em anéis, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN 

(100 nM)  em animais SHR (pD2 = 4,4  0,03, Emax = 103,3  2,7%, n = 5) e WKY 

(pD2 = 4,3  0,03, Emax = 104,4  1,6%, n = 5) (Figura 41).   
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Figura 41: Comparação do efeito relaxante induzido pelo timol em artéria mesentérica e 
aorta torácica de ratos SHR e WKY, pré-contraídos com alta concentração de K+ 
extracelular. Curvas concentração resposta para o timol (1 µM – 1 mM) em artérias 
mesentéricas isoladas de ratos (A) SHR e (B) WKY e aorta torácica isolada de ratos (C) 
SHR e (D) WKY, pré-conatraídas com FEN e alta concentração de K+ extracelular. Os 
valores estão expressos como média ± e.p.m. n = 5 
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5.2.1.5   Efeito do timol sobre as contraçõs induzidas por CaCl2 em artéria 

mesentérica e aorta torácica de ratos SHR e WKY 

 

 

A adição cumulativa de CaCl2 (1 µM – 30 mM) promoveu uma contração 

dependente de concentração em anéis de artéria mesentérica e aorta torácica de 

ratos isolados de ratos SHR e WKY, sem endotélio vascular, incubados com solução 

despolarizante de KCl 60 mM nominalmente sem Ca2+. Os valores de pD2 para 

contração induzida por CaCl2, na condição controle, não foram diferentes 

estatisticamente em anéis de artéria mesentérica de ratos SHR (pD2 = 3,7  0,04, n 

= 15) e WKY (pD2 = 3,6  0,03, n = 15), bem como, em anéis aórticos de ratos SHR 

(pD2 = 3,8  0,9, n = 15) e WKY (pD2 = 3,7  0,02, n = 15). 

Quando os anéis foram incubação com o timol (30, 100 e 300 µM) a curva 

concentração respsota para CaCl2 foi significantemente, atenuada de maneira 

dependente de concentração em anéis de artéria mesentérica e artéria aórtica 

isolados de ratos SHR e WKY (Figura 42 e 43). 
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Figura 42: Influência do timol sobre o influxo de Ca2+ em anéis mesentéricos de ratos SHR 
e WKY. Traçado original mostrando o efeito do timol (300 µM) sobre a curva concentração 
resposta para CaCl2 (1 µM – 30 mM) em artéria mesentérica de rato (A) SHR e (B) WKY. 
Curvas concentração resposta para CaCl2 (1 µM – 30 mM) na ausência (controle) e 
presença de concentrações isoladas do timol (30, 100 e 300 µM) em anéis mesentéricos de 
ratos (C) SHR e (D) WKY. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. n = 5 para cada 
concentração do timol. ***p < 0,001 vs controle, **p < 0,01 vs controle 
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Figura 43: Influência do timol sobre o influxo de Ca2+ em anéis aórticos de ratos SHR e 
WKY. Traçado original mostrando o efeito do timol (300 µM) sobre a curva concentração 
resposta para CaCl2 (1 µM – 30 mM) em aorta de rato (A) SHR e (B) WKY. Curvas 
concentração resposta para CaCl2 (1 µM – 30 mM) na ausência (controle) e presença de 
concentrações isoladas do timol (30, 100 e 300 µM) em anéis aórticos de ratos (C) SHR e 
(D) WKY. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. n = 5 para cada concentração 
do timol. ***p < 0,001 vs controle 
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5.2.2.1.6   Efeito do timol sobre as contrações induzidas por S(-)-Bay K 8644 em 

artéria mesentérica e aorta torácica de ratos SHR e WKY 

 

A adição de S(-)-Bay K 8644 100 nM e 30 nM, para artéria mesentérica e 

aorta torácica, respectivamente, de ratos SHR e WKY, induziu uma vasoconstrição, 

cuja amplitude não apresentou diferenças estatísticas entre anéis mesentéricos de 

ratos normotensos (0,70  0,08 g, n = 5) e hipertensos (0,81  0,06 g, n = 5), bem 

como, entre anéis aórticos de ratos normotensos (2,9  0,18 g, n = 5) e hipertensos 

(2,5  0,29 g, n = 5). 

As curvas concentração resposta para o timol (1 µM – 1 mM) em 

preparações, sem endotélio vascular, pré-contraídas com S(-)-Bay K 8644 está 

representada na figura 44. Em artéria mesentérica, o relaxamento induzido pelo 

timol em preparações isoladas de animais normotensos (pD2 = 4,3  0,03, Emax = 

102,6  5,2%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4  0,07, Emax = 116,2  3,0%, n = 5) foi 

estatisticamente semelhantes ao relaxamento do timol em preparações de animais 

normotensos (pD2 = 4,3  0,02, Emax = 111,4  3,4%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4 

 0,04, Emax = 110,2  1,2%, n = 5), pré-contraídos com FEN 1 µM. 

Similar ao observado em artéria mesentérica, em anéis aórticos, pré-

contraídos com S(-)-Bay K8644 (30 nM), os valores de pD2 e Emax para o 

relaxamento do timol em ratos normotensos (pD2 = 4,4  0,04, Emax = 97,5  4,0%, n 

= 5) e hipertensos (pD2 = 4,3  0,04, Emax = 110,0  1,5%, n = 5) foram silimares aos 

valores obtidos em aneis aorticos de ratos normotensos (pD2 = 4,3  0,03, Emax = 

104,4  1,6%, n = 5) e hipertensos (pD2 = 4,4  0,03, Emax = 103,3  2,7%, n = 5), 

pré-contraídos com FEN 100 nM (Figura 44).   
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Figura 44: Comparação do efeito relaxante induzido pelo timol em artéria mesentérica e 
aorta torácica de ratos SHR e WKY, pré-contraídos com S(-)-Bay K 8644. Curvas 
concentração resposta para o timol (1 µM – 1 mM) em artérias mesentéricas isoladas de 
ratos (A) SHR e (B) WKY e aorta torácica isolada de ratos (C) SHR e (D) WKY, pré-
conatraídas com FEN e S(-)-Bay K 8644. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. 
n = 5 
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5.2.2.2    Ensaios Eletrofisiológicos 

 

 

5.2.2.2.1   Efeito do timol sobre a ICa,L em cardiomiócitos de ratos SHR e WKY 

 

  

Para avaliar o efeito do timol sobre os canais Cav1 (tipo-L), ICa,L foram 

registradas usando a técnica de patch clamp na configuração whole cell – voltage 

clamp, em cardiomiócitos ventriculares isolados de ratos SHR e WKY.  

O timol (10, 100, 300 µM e 1 mM) induziu uma inibição, dependente de 

concentração, principalmente acentuada no componente de dacaimento da ICa,L em 

cardiomiócitos de animais normotensos e hipertensos. A figura 45 mostra as curvas 

concentração resposta para o timol, registradas no decaimento das ICa,L. 

Interessantemente, a inibição das ICa,L induzida pelo monoterpeno foi 

estatisticamente mais potente em animais normotensos (pD2 = 3,7  0,05, p < 0,05, 

Emax = 94,7  1,04%, n = 4 células para cada concentração) do que em animais 

hipertensos (pD2 = 3,4  0,06, Emax = 98,7  1,5%, n = 4 células para cada 

concentração). 
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Figura 45: Efeito inibitório do timol sobre as ICa,L em cardiomiócitos isolados de ratos SHR e 
WKY. Curvas concentração resposta para o timol (10 µM – 1 mM), registradas no 
decaimento da corrente, mostrando a inibição dependente de concentração das ICa,L em 

cardiomiócitos de ratos SHR e WKY. Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 4 
células para cada concentração. *p < 0,05 vs SHR 

 

 

A despeito do acentuado efeito do timol sobre o decaimento da ICa,L, foi 

realizado uma análise do efeito do timol sobre a inativação desta corrente. A figura 

46 A e C mostra registros originais obtidos de cardiomiócitos de ratos SHR e WKY, 

respectivamente, indicando uma aceleração da inativação promovida pelo 

monoterpeno. Ambos, a constante de tempo rápida (rápido) e a constante de tempo 

lenta (lento) foram significantemente diminuídas pela perfusão de 300 µM de timol 

em cardiomiócitos de ratos normotensos e hipertensos (Figura 46).  
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Figura 46: Efeito do timol sobre a cinética de decaimento da ICa,L em cardiomiócitos isolados 
de ratos SHR e WKY. Registros representativos da inativação da ICa,L em cardiomiócitos de 
ratos (A) SHR e (C) WKY em condição controle e perfundidos com 300 µM de timol. As 
linhas pretas nos traçados representam o ajuste biexponencial (para detalher ver tópico cf. 
4.4). Constantes de tempo de decaimento das ICa,L em cardiomiócitos de ratos (B) SHR e (D) 
WKY em condição controle e na presença de timol 300 µM. Os valores estão expressos 

como média  e.p.m. de 4 células para cada concentração. ***p < 0,001 vs controle 
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5.2.2.2.2  Efeito do timol sobre a relação corrente-voltagem para os canais Cav 

em cardiomiócitos de ratos SHR e WKY 

 

 

 Para avaliar se a inibição das ICa induzida pelo timol depende do potencial 

de membrana, foram obtidas relações corrente-voltagem por meio do protocolo de 

pulso descrito anteriormente (cf. 4.3.2.2.2.2). A aplicação do protocolo de pulso 

gerou ICa ativadas a partir de -40 mV, com densidade de corrente máxima em 0 mV 

que foram estatisticamente semelhantes em cardiomiócitos isolados de ratos SHR (-

10,7  0,8 pA/pF, n = 4) e WKY(-12,5  1,2 pA/pF, n = 5) (Figura 47). 

  O timol 300 µM reduziu de maneira significativa a amplitude da relação 

corrente-voltagem, sem aparente desvio do valor do potencial de membrana no qual 

a densidade máxima de corrente foi observada, em cardiomiócitos de ratos SHR e 

WKY (Figura 47). 

 

 

 

Figura 47: Efeito do timol sobre a relação corrente-voltagem das ICa,L em cardiomiócitos de 
ratos SHR e WKY. Dependência de voltagem para as ICa,L expressa em densidade de 
corrente (pA/pF) em função dos potenciais de membrana (mV) no controle e com células 
perfundidas com 300 µM de timol em cardiomiócitos de ratos SHR (A) e WKY (B). Os 
valores estão expressos como média ± e.p.m. de 4 e 5 células, respectivamente. *p < 0,05 
timol 300 µM vs controle, **p < 0,01 timol 300 µM vs controle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discussão 



ARAÚJO I. G. A.                                                                                          Discussão 

 

122 

6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos do 

OELM sobre o sistema cardiovascular, bem como, avaliar os efeitos induzidos pelo 

seu monoterpeno majoritário, o timol, em um modelo de hipertensão essencial, 

utilizando abordagens funcionais e eletrofisiológicas para entender o mecanismo de 

ação envolvido nestes efeitos.  

O desenvolvimento deste estudo demonstrou que o OELM e o timol 

promovem intensa hipotensão e bradicardia, provavelmente, devido a um efeito 

direto do óleo essencial e do timol sobre o músculo liso vascular e cardíaco, 

mediado pela inibição do influxo de Ca2+ por canais Cav1 (tipo-L), levando a 

diminuição da RVPT e do DC e, consequente, diminuição da pressão sanguínea. 

Além disso, constatou-se que a hipotensão, bradicardia e inibição da ICa,L em 

cardiomiócitos induzidos timol apresenta menor sensiblidade em animais 

hipertensos. Entretanto, o timol apresenta o mesmo perfil de relaxamento em 

artérias de animais normotensos e hipertensos, bem como, em artérias de diferentes 

leitos vasculares.  

A avaliação do efeito da administração aguda do OELM e timol sobre a PA e 

FC foi realizada em animais não-anestesiados, uma vez que a anestesia modifica os 

níveis de PA e FC, além do funcionamento dos principais sistemas envolvidos na 

regulação da PA, tais como: o sistema renina-angiotensina, o sistema nervoso 

simpático e o barorreflexo (FLUCKIGER et, al., 1985; DORWARD et al., 1985), 

produz depressão de algumas sinapses do sistema nervoso central, alterando as 

respostas autonômicas (KORNER et, al., 1968; WHITE; MCRITCHIE, 1973; 

ZIMPFER et al., 1982), além de outros efeitos prejudiciais sobre os sistemas básicos 

de controle fisiológico da PA (FLUCKIGER et al., 1985; SMITH; HUTCHINS, 1980).  

 Os estudos com o OELM iniciaram com a caracterização farmacológica in 

vivo do efeito do OELM sobre os parâmetros cardiovasculares de PA e FC e foi 

constatado que em animais normotensos não-anestesiados, a administração aguda 

do OELM induziu uma resposta dependente de dose, caracterizada por intensa 

hipotensão e bradicardia. Até o presente momento, a literatura não contempla 

estudos farmacológicos que demonstrem os efeitos cardiovasculares induzidos pelo 
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OELM. Assim, podemos inferir que os dados colhidos nesta avaliação representa a 

primeira descrição farmacológica dos efeitos cardiovasculares induzidos pelo OELM. 

Nos estudos in vitro, foi evidenciado que o OELM induziu vasorrelaxamento 

dependente de concentração em anéis de artéria mesentérica de rato, com endotélio 

intacto, pré-contraídos com FEN, um agonista 1- adrenérgico. 

A ação farmacológica de compostos vasodilatadores é, principalmente, 

mediada por um efeito direto sobre o músculo liso vascular ou um efeito indireto via 

liberação de fatores relaxantes derivados do endotélio vascular (GURNEY et al. 

1994). Vários trabalhos na literatura têm mostrado o importante papel 

desempenhado pelo endotélio no controle do tônus vascular e na pressão sanguínea 

(VANHEEL et al., 2000). As células endoteliais, em resposta a uma variedade de 

estímulos fisiológicos, tais como a bradicinina, acetilcolina, histamina, substância P, 

estresse de cisalhamento, entre outros, liberam substâncias vasodilatadoras 

(VANHEEL et al., 2000). Dentre estas temos o óxido nítrico e outras substâncias 

sintetizadas no endotélio, como as prostaciclinas e o fator hiperpolarizante derivado 

do endotélio (MONCADA; VANE, 1979; FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; 

FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 1988). Diante destas considerações, foi avaliada a 

influência do endotélio funcional na resposta relaxante induzida pelo OELM, para 

tanto, utilizamos preparações nas quais o endotélio foi mecanicamente removido e 

comparamos a resposta relaxante deste óleo essencial na presença e na ausência 

do mesmo. De fato, o OELM relaxa de forma equipotente as contrações induzidas 

por FEN, na presença e na ausência do endotélio funcional, levando-nos a sugerir 

que o relaxamento produzido pelo OELM, em artéria mesentérica, não parece ser 

mediado por fatores vasoativos liberados pelo endotélio vascular, mas 

provavelmente devido a um efeito direto sobre o músculo liso arterial. A partir destes 

resultados foi investigado o mecanismo de ação independente do endotélio vascular 

utilizado pelo OELM para induzir relaxamento.  

Dentro desse contexto, fomos avaliar se o OELM altera o tônus vascular, para 

tanto fizemos experimentos onde foi adicionado ao tônus basal concentrações 

crescentes do OELM e, constatou-se que o tônus basal não foi alterado pelo óleo 

essencial. Para avaliar a hipótese de que os efeitos mediados pelo OELM estariam 

relacionados a um possível efeito tóxico, após o tratamento com o OELM, o mesmo 

foi removido do banho e uma contração com FEN foi induzida. Pode-se constatar 

total reversão da contração induzida por FEN, após a remoção do óleo essencial, 
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mostrando que os efeitos vasculares induzidos pelo OELM, provavelmente, não é 

devido a um dano tecidual na maquinaria contrátil vascular. 

Uma via de sinalização celular que pode ser ativada para promover 

relaxamento independente do endotélio vascular é a ativação de canais para K+ 

diretamente no músculo liso vascular. Estes canais são determinantes da pressão 

sanguínea e do tônus vascular, estado contrátil das células musculares lisas 

presente na parede dos vasos sanguíneos (LEDOUX et al., 2006). Os canais para 

K+ ajudam a determinar o potencial de membrana no repouso, bem como regulam o 

volume celular. Como as células apresentam uma concentração elevada de K+ no 

meio intracelular, em relação ao meio extracelular, a abertura de canais para K+ na 

membrana plasmática induz uma mudança do potencial de membrana para valores 

mais negativos (repolarização ou hiperpolarização), devido ao efluxo desses íons, 

levando, consequentemente, à vasodilatação (GURNEY, 1994; NELSON; QUAYLE, 

1995; HADDY et al., 2006). 

Uma propriedade típica das drogas que promovem vasodilatação por ativarem 

canais para K+ é que elas efetivamente inibem a contração da musculatura vascular 

produzida por um aumento moderado na concentração de K+ extracelular (< 40 mM), 

porém não são efetivas quando a concentração de K+ é alterada para níveis mais 

altos. Isto porque em elevadas concentrações de K+, o potencial de membrana da 

célula muscular lisa está próximo do potencial de equilíbrio do K+, onde não ocorre 

efluxo deste íon e, portanto, a hiperpolarização é evitada. Esta propriedade permite 

estabelecer distinção entre os ativadores de canais para K+ e os antagonistas de 

canais para Ca2+, que demonstram comportamento diferenciado nesta circunstância 

(GURNEY, 1994). 

Baseado na importância dos canais para K+ na regulação de funções 

vasculares, foi investigado a participação destes canais na resposta relaxante 

induzida pelo OELM, utilizando preparações incubadas com KCl 20 mM, condição 

em que promove bloqueio parcial do efluxo de K+ e atenuando desta forma 

relaxamentos mediados por abertura de canais para K+ (GURNEY, 1994; CLARK; 

FUCHS, 1997). O aumento do K+ extracelular (de 4 para 20 mM) não alterou 

significantimente o relaxamento dependente de concentração induzido pelo OELM. 

Estes indícios sugerem que a resposta relaxante induzida pelo óleo essencial parece 

não envolver estes canais. 
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Com a finalidade de observar a resposta do OELM frente às contrações 

geradas por diferentes estímulos, passamos a avaliar o efeito do OELM em 

preparações pré-contraídas com solução despolarizante de KCl 60 mM. Já é bem 

descrito na literatura que contrações induzidas por altas concentrações de K+, nas 

células de músculo liso, são mediadas por uma despolarização de membrana e um 

aumento do influxo de Ca2+ através dos Cav (GODFRAIND; KABA, 1969; SOMLYO; 

SOMLYO, 1994). No entanto, estudos recentes (RATZ; BERG, 2006) demonstraram 

que essa contração sustentada não é exclusivamente mediada por Cav, mas 

também, baseada no fato de que o KCl pode causar depleção do retículo 

sarcoplasmático (KOBAYASHI; KANAIDE; NAKAMURA, 1985 e 1986), levando a 

uma entrada de Ca2+ através SOCs e/ou canais TRP (AY et al., 2004; FELLNER; 

ARENDSHORST, 2000). Outro aspecto relevante é que o aumento de K+ 

extracelular pode levar a uma ativação da PKC e da sinalização RhoA/Rho cinase, 

culminando com uma ativação da MYPT1, levando a uma sensibilização ao Ca2+ e, 

com isso, uma contração sustentada (RATZ; MINER, 2009).  

Foi observado que o OELM relaxa as contrações induzidas por altas 

concentrações de K+ extracelular de forma equipotente ao relaxamento obtido em 

preparações pré-contraídas por FEN.  Sendo, portanto um forte indício de que a 

vasodilatação induzida pelo OELM envolva um passo comum na via de sinalização 

celular destes agentes contraturantes.  

Visto que um dos passos em comum na via sinalização que leva as 

contrações geradas por KCl e FEN é o aumento do Ca2+ citosólico via influxo de 

Ca2+ por canais Cav, foi avaliado a hipótese de que a vasodilatação induzida pelo 

OELM estaria relacionada à inibição do influxo de Ca2+ via canais Cav. Para verificar 

esta hipótese foi investigado o efeito do OELM frente às contrações induzidas por 

CaCl2, em meio despolarizante nominalmente sem Ca2+. Este protocolo experimental 

fundamenta-se no fato de que as contrações induzidas por CaCl2 são geradas, 

quase que exclusivamente, pelo influxo de Ca2+, já que a despolarização promovida 

por concentrações elevadas de K+ extracelular induz a abertura dos Cav (RATZ; 

BERG, 2006). O OELM antagonizou de maneira dependente de concentração as 

contrações induzidas por CaCl2.  

Esses resultados em conjunto, sugerem que o efeito relaxante induzido pelo 

OELM pode ser devido a uma interação dos seus constituintes com os Cav 
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resultando em uma diminuição no influxo de Ca2+ em músculo liso de artéria 

mesentérica superior de rato normotenso. 

Com o intuito de avaliar o subtipo de canal Cav envolvido na resposta 

vasorelaxante induzida pelo OELM, analisou-se seu efeito sobre as contrações 

tônicas induzidas pelo derivado diidropiridínico S(-)-Bay K 8644, um ativador seletivo 

dos Cav1 (tipo-L) (SCHRAMM et al., 1983). O OELM relaxou as contrações tônicas 

induzidas por S(-)-Bay K 8644 de maneira dependente de concentração, entretanto 

com potência menor do que aquelas obtidas quando as contrações foram induzidas 

por FEN ou KCl 60 mM. Esses dados sugerem o envolvimento dos Cav1 (tipo-L) na 

resposta relaxante induzida pelo OELM, porém, não descartando o envolvimento de 

outros Cav nesta resposta.  

Com os dados até aqui apresentados, foi demonstrado em nível funcional, 

que o OELM promove relaxamento em artéria mesentérica de rato normotenso 

provavelmente devido a um bloqueio no influxo de Ca2+ via canais Cav. A fim de 

confirmarmos tais evidências, foram realizados ensaios eletrofisiológicos utilizando 

miócitos recém dispersos de artéria mesentérica de rato normotenso para medida de 

correntes de Ca2+ utilizando a técnica de patch clamp na configuração whole cell – 

voltage clamp.  A técnica de patch clamp é o mais importante método capaz de 

investigar o efeito de compostos sobre os canais iônicos na membrana celular.  

Nestes experimentos, foi constatado que o OELM inibiu de maneira 

dependente de concentração as IBa em miócitos recém dispersos de artéria 

mesentérica. Adicionalmente, as correntes de Ba2+ atenuadas pelo OELM, nestes 

experimentos, foram totalmente bloqueadas por nicardipina, um antagonista dos Cav1 

(tipo-L) (PUCOVSKY; MOSS; BOLTON, 2003). Estes achados corroboram com os 

resultados obtidos nos experimentos funcionais, onde evidenciam que o 

vasorrelaxamento induzido pelo OELM é, provavelmente, promovido por uma 

inibição do influxo de Ca2+ via canais Cav com consequente diminuição da [Ca2+]i.  

Esses resultados sugerem que a atividade vasorrelaxante do OELM, 

mediada pela inibição do influxo de Ca2+, é responsável por diminuir a RPVT que 

pode esta contribuindo para sua ação hipotensora observada nos experimentos in 

vivo. A bradicardia induzida pelo OELM pode ser decorrente de uma ação direta do 

óleo essencial sobre o coração, visto que a inibição do influxo de Ca2+ no coração 

causa depressão cardíaca, contribuindo para a hipotensão por meio da inibição do 

DC. 
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Vários produtos naturais derivados de plantas atuam sobre o sistema 

cardiovascular por alterar o metabolismo do Ca2+ (MCNEILL; JURGENS, 2006). 

Dentre os produtos naturais os óleos essenciais destacam-se por apresentar vários 

exemplares com efeito inibitório sobre o influxo de Ca2+. Estudos recentes realizados 

no Brasil demonstraram, por exemplo, que o óleo essencial de Pterodon 

polygalaeflorus e seu principal constituinte, o β-cariofileno, induz efeito 

antiespasmódico em rato mediado, principalmente, pela inibição do influxo de Ca2+ 

por canais Cav (LEONHARDT et al., 2010). Menezes et al. (2010), demonstraram, in 

vivo e in vitro,  a atividade hipotensora e vasorrelaxante o óleo essencial de 

Cymbopogon winterianus, envolvendo a inibição do influxo de Ca2+ como mecanismo 

de ação proposto. Santos et al., (2010) relataram que o óleo essencial de Alpinia 

speciosa induz cardiodepressão e inibição das ICa,L em cardiomiócitos isolados de 

rato. 

Baseado na descoberta da promissora atividade relaxante do OELM, 

comparamos o perfil farmacológico apresentado pelo OELM frente às contrações 

induzidas por FEN com o do timol, seu constituinte majoritário, que corresponde a 

90% do óleo essencial. O timol relaxou de maneira concentração dependente as 

contrações induzidas por FEN, apresentando valores semelhantes de coeficiente de 

Hill (1,8) e R2 (0,98), porém, com potência farmacológica superior ao relaxamento 

induzido pelo óleo essencial. Estes achados são indicativos de que os efeitos 

vasculares induzidos pelo OELM é mediado pelo seu constituinte majoritário. A 

diferença existente entre potência farmacológica do efeito relaxante do OELM e do 

timol pode ser decorrente da interação entre o timol e outros constituintes presentes 

no OELM. Entretanto, o efeito relaxante do timol e a inibição da IBa induzida pelo 

OELM apresentaram a mesma potencia farmacológica, reforçando a noção de que o 

timol medeia os efeitos vasculares do timol. 

Existem poucos estudos publicados sobre as ações do timol no sistema 

cardiovascular e sobre a musculatura lisa não vascular. Beer e colaboradores (2007) 

foram os primeiros a demonstrar que em concentrações superiores a 1 µM, o timol 

induz efeito espasmolítico em músculo liso de estômago e veia porta de cobaia. 

Enquanto, Engelbertz et. al. (2008) demonstraram que o timol não apresenta efeito 

relaxamente em músculo liso traqueal de cobaia. Recentemente, Peixoto-Neves e 

colaboradores (2010) constataram o efeito relaxante do timol e seu isômero 

monoterpênico fenólico cavacrol em aorta de rato. Deste modo, a literatura não 
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aborda trabalhos direcionados a compreensão detalhada das atividades 

cardiovasculares do timol. 

 A inédita constatação que o OELM induziu relaxamento em artéria 

mesentérica de rato normotenso envolvendo a inibição do influxo de Ca2+ por canais 

Cav e, considerando que fármacos que bloqueiam os canais Cav têm sido 

clinicamente usados no tratamento de uma variedade de desordens 

cardiovasculares, incluindo a hipertensão (VAN ZWIETEN; JONGE; TIMMERMANS, 

1983), são fatos que motivaram a investigação do efeito do timol em um modelo de 

hipertensão essencial. Além disso, a literatura não complempla estudos investigando 

as ações do timol em animais geneticamente hipertensos. Sabendo que os animais 

SHR representam um importante modelo experimental de hipertensão essencial 

humana, nos impulsionou a escolha deste modelo de hipertensão para 

caracterização farmacológica dos efeitos cardiovasculares induzidos pelo timol.  

A administração aguda de timol induziu intensa hipotensão e bradicardia de 

maneira dependente de dose em animais normotensos e hipertensos não-

anestesiados. Interessantemente, as curvas dose reposta para o timol, em animais 

hipertenosos, foram deslocadas para direita sem alteração no efeito máximo, 

mostrando uma menor sensibilidade para a resposta induzida pelo timol em animais 

hipertensos. Outro aspecto interessante observado, através da analise cuidadosa do 

traçado de PA, foi à diferença de intensidade na diminuição induzida pelo timol dos 

componentes sistólica e diastólica, o timol induziu hipotensão com maior intensidade 

na PAD do que na PAS. Este achado pode ser indicativo de que a hipotensão 

induzida pelo timol pode ser parte dependente da bradicardia que leva a diminuição 

do DC e parte devido a uma vasodilação periférica que culmina na diminuição da 

RVPT. Desta forma, iniciaram-se os estudos in vitro para caracterizar a resposta 

induzida pelo timol. 

É importante salientar que as respostas farmacológicas obtidas após 

administração de determinadas substâncias podem variar devido a vários fatores, 

como por exemplo, a especificidade desta por determinado sítio de ação, a 

densidade da molécula-alvo sobre a qual age a substância, como também o tecido 

em qual a molécula-alvo se encontre. Em relação às diferenças entre tecidos, os 

leitos vasculares são distintos no que diz respeito à fisiologia, a densidade e tipo de 

receptores que expressam como também a maneira que respondem às várias 

substâncias (VANHEEL; VAN; VOORDE, 2000; GURNEY, 1994; COX, 2002; 
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BYLUND, 1994; INSEL, 1996). Há vários dados na literatura que demonstram 

respostas diferentes para diferentes leitos vasculares, bem como em vasos de 

calibres diferentes. Diantes dessas premisas, e com o objetivo de compreender em 

detalhes a ação vasorrelaxante do timol, analisamos o perfil relaxante do timol em 

diferentes leitos vasculares isolados de animais normotensos e hipertensos.  

Esutdos indicam que o estágio do modelo de hipertensão experimental é um 

fator determinante para patogênese da hipertensão. Para os animais SHR são 

descritos 3 estágios: pré-hipetenso, hipertenso joven e hipertenso adulto. Os animais 

hipertensos jovens, estágio da hipertensão avalidado neste estudo, apresentam até 

12 semanas de idade e são caracterizados por altos valores de PA, porém, sem 

importantes alterações em órgãos alvos (SAFAR et al., 2001). O presente estudo 

observou que em artéria mesentérica e aorta de ratos SHR as contrações induzidas 

por todos os agentes contraturantes utilizados neste estudo foram estatisticamente 

semelhantes aos seus controles normotensos, indicando que esses animais não 

apresentam alterações de reatividade vascular para esses vasoconstritores. Estes 

dados estão em concordância com a literatura que mostra que a contratilidade de 

artéria carótida e aorta isoladas de animais SHR jovens não deferem de seus 

controles normotensos (SAFAR et al., 2001). 

No presente estudo foi observado que o timol induziu um vasorrelaxamento 

dependente de concentração em artéria mesentérica e aorta torácica de ratos 

normotensos e hipertensos, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN. A 

reposta relaxante do timol foi similar nos dois leitos vasculares avaliados, bem como, 

entre animais normotensos e hipertensos, surgerindo que alvo molecular para ação 

relaxante do timol não apresenta diferenças de expressão e/ou função nas duas 

artérias investigadas bem como, em animais SHR no estágio da hipertensão 

avaliada neste trabalho. 

Devido à importância dos fatores liberados pelo endotélio no controle do 

tônus vascular e sua participação nos relaxamentos induzidos por uma variedade de 

substâncias químicas, endógenas e exógenas (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; 

COHEN; VANHOUTTE, 1995; CHAUHAN et al., 2003), passamos a avaliar a 

influência do endotélio vascular na resposta vassorelaxante induzida pelo timol, para 

tanto, utilizamos preparações com endotélio intacto e comparamos a resposta 

relaxante deste monoterpeno na presença e na ausência do mesmo. O timol relaxa 

de forma similar anéis de artéria mesentérica e aorta de ratos normotensos e 
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hipertensos com e sem endotélio vascular, pré-contraídas com FEN, levando-nos a 

sugerir que o timol não modula a liberação de fatores vasoativos produzidos no 

endotélio vascular. 

Nos animais hipertensos utilizados neste estudo, o relaxamento induzido 

pela ACh, avaliado para observar a integridade do endotélio vascular, foi 

estatistamente semelhante ao observado em animais normotensos. Estes dados 

estão em concordância com a literatura que demonstra que em animais SHR pré-

hipertensos e hipertensos jovens, o relaxamento dependente de endotélio é 

preservado ou até possivelmente aumentado, contribuindo com evidências que 

mostram que o comprometimento da função endotelial não fornece uma contribuição 

significatva para o aparecimento da hipertensão neste modelo (TÖRÖK, 2008). 

Para avaliar se o timol estaria competindo com a FEN para induzir 

relaxamento via bloqueio de receptores receptores α1-adrenérgico, foram utilizados 

outros agentes contraturantes como, o U46619, um agonista dos receptores TP 

(COLEMAN et al., 1981) e, alta concentração de K+ extracelular, um agente 

eletromecânico (GODFRAIND; KABA, 1969; SOMLYO; SOMLYO, 1994). Os 

resultados obtidos demonstram que o efeito relaxante induzido pelo timol não é 

limitado às preparações pré-contraídas com um único vasoconstritor. Neste estudo, 

foi observado que o timol foi também efetivo em relaxar as contrações induzidas por 

U46619 e altas concentrações de K+ extracelular em artéria mesentérica e aorta de 

ratos normotensos e hipertensos, surgerindo que o efeito relaxante induzido pelo 

timol não está associado ao bloqueio de receptor α1-adrenérgico, mas 

provavelmente possa envolver um passo comum na via de sinalização celular destes 

agentes contraturantes. Entretanto, em aorta de ratos normotensos e hipertensos, 

observou-se uma menor sensibilidade a resposta induzida pelo timol em anéis pré-

contraídos com U46619, surgendo que o mecanismo da contração induzida pelo 

U46619 difere entre aorta torácica e artéria mesentérica, entretanto, este aspecto 

precisa de futuras investigações. 

Baseado nos resultados obtidos com o OELM que mostram o envolvimento 

do influxo de Ca2+ por canais Cav como mecanismo proposto para o relaxamento 

induzido pelo óleo essencial e sabendo-se que o influxo de Ca2+ é um dos passos 

em comum na via de sinalização que leva as contrações geradas por FEN, U46619 

e KCl, outro aspecto investigado neste estudo foi o efeito do timol sobre as 

contrações induzidas pelo influxo de Ca2+. Foi evidenciado que o timol atenuou de 
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maneira concentração dependente as contrações induzidas por CaCl2 de maneira 

similar em artéria mesentérica e aorta de animais normotensos e hipertensos. Além 

disso, o timol relaxou as contrações induzidas por ativador dos canais Cav1(tipo-L) 

de forma equipotente ao relaxamento obtido com FEN em artéria mesentérica de 

animais normotensos e hipertensos.  

Esses resultados em conjunto, sugerem que o efeito vasorrelaxante induzido pelo 

timol pode ser devido a uma interação do monoterpeno com canais Cav, resultando em 

uma diminuição no influxo de Ca2+ em músculo liso vascular, culminando no 

vasorrelaxamento. Estes resultados também apontam evidências de que essa interação 

é semelhante em artéria mesentérica e aorta e entre animais WKY e SHR no estágio da 

hipertensão avaliado neste estudo.  Entretanto, a maneira pela qual o timol interage com 

canais Cav e o mecanismo molecular desencadiado permance não descrito.  

Os bloqueadores de canais Cav estão dentre os fármacos mais 

extensivamente estudados, sendo considerados uma importante classe de agentes 

anti-hipertensivos (VAN ZWIETEN; JONGE; TIMMERMANS, 1983). Sabe-se que as 

diidropiridinas são bloqueadores de canais para Ca2+ relativamente seletivos para os 

canais Cav1 (tipo-L) no músculo liso vascular e bloqueia a porção extracelular deste 

canal, levando a uma vasodilatação e uma taquicardia reflexa (FERRARI et al., 

1994). O mecanismo pelo qual as diidropiridinas interagem com os canais Cav1 

(tipo-L) parece ser dependente de estado do canal, apresentado maior afinidade de 

ligação com o canal no estado inativado, o qual é favorecido em potenciais de 

despolarizados (BEAN, 1984). Em contraste, outras classes de bloqueadores de 

canais Cav, tais como fenilalquilaminas, atuam através de efeitos combinados, 

incluindo redução na FC e contratilidade cardíaca, resultando em depressão 

cardíaca e bradicardia (FERRARI et al., 1994).  

A observação de que o timol é capaz de interagir com Cav1 (tipo-L) em 

miócitos vasculares e as informações da literatura que demonstram que o timol induz 

inibição das ICa,L em cardiomiócitos isolados de cães e humanos (MAGYAR et al., 

2003), corrobora com a hipótese de que o efeito bradicárdico induzido pelo timol em 

animias normotensos e hipertensos seja devido a uma ação direta do timol sobre o 

músculo cardíaco através da interação com canais Cav cardíacos.  

Para verificar esta hipótese foi avaliado o efeito do timol sobre o influxo de 

Ca2+ em cardiomiócitos ventriculares isolados de animais normotensos e 
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hipertensos, utilizando a técnica de patch clamp na configuração whole cell – voltage 

clamp, para medida de ICa,L.  

No presente estudo, foi evidenciado que a densidade de ICa (amplitude da 

corrente normalizada pela capacitância da célula) obtida em cardiomiócitos 

ventriculares isolados de ratos hipertensos foi estatisticamente semelhante a 

densidade de ICa obtida do seus controles normotensos, em todos os potenciais 

testados. Ainda, o decaimento da corrente e o valor do potencial de membrana no 

qual a densidade de corrente é máxima foram semelhantes em animais 

normotensos e hipertensos, indicando que este estágio da hipertensão não é 

caracterizado pelo aumento do influxo de Ca2+ por canais Cav em cardiomiócitos 

ventriculares. Estes dados estão em concordância com a literatura que apresenta 

vários trabalhos mostrando a semelhança nas ICa medidas em cardiomiócitos de 

animais SHR e WKY (BROOKSBY; LEVI; JONES, 1993a; BROOKSBY; LEVI; 

JONES, 1993b; SHOROFSKY et al., 1999). 

O timol inibiu de maneira concentração dependente as ICa,L em 

cardiomiócitos ventriculares tanto em animais normotensos com em animais 

hipertensos, demonstrando que o timol atua diretamente sobre o músculo cardíaco 

diminuição o influxo de Ca2+, a [Ca2+]i, culminando em efeito depressor cardíaco, 

sugerindo que a bradicardia induzida pelo timol é, pelo menos em parte, mediada 

pela interação do timol com Cav cardíacos. Comparando-se os efeitos do timol sobre 

as ICa,L em miócitos cardíacos, bem como, suas ações vasculares, é relevante 

sugerir que o monoterpeno não apresenta seletividade tecidual para inibir o influxo 

de Ca2+ por canais Cav. 

Além disso, foi constatado uma menor sensibilidade na inibição das ICa,L 

induzida pelo timol em cardiomiócitos isolados de animais hipertensos quando 

comparado aos animais normotensos, seguindo o mesmo padrão de reposta 

observada para hipotensão e bradicardia induzida pelo timol. 

Para avançar no entendimento do mecanismo molecular do efeito do timol 

sobre as ICa, analisou-se a influência do potencial de membrana na atenuação das 

ICa induzida pelo timol, através da observação do efeito do timol sobre a relação 

corrente-voltagem em cardiomiócitos isolados de ratos SHR e WKY. O timol inibiu as 

ICa em cardiomiócitos de ratos SHR e WKY em todos os potenciais avaliados sem 

desvio do valor do potencial de membrana no qual a densidade máxima de corrente 

é observada (0 mV).  
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Esses resultados em conjunto, sugerem que a hipotensão induzida pelo timol 

observada nos experimentos in vivo, é, pelo menos em parte, devido a uma 

modulação periférica do DC e RVPT. Além disso, é razoável sugerir que a menor 

sensibilidade na resposta hipotensora induzida pelo timol em animais hipertensos é 

devido a uma menor senisibilidade na interação do monoterpeno com os canais 

Cav1 (tipo-L) cardíacos em animais hipertenos. Entretanto, os aspectos moleculares 

determinantes para essa diferença de sensibilidade na interação do timol com canais 

Cav1 (tipo-L) cardíacos em animais hipertensos e normotensos precisa de futuras 

investigações. 

É importante evidenciar que modulações no influxo de Ca2+ são necessárias 

para funcionamento ideal das células. O sinal para ativação dos Cav envolve mudanças 

no potencial de membrana, e ambos, voltagem e entrada de Ca2+, servem como sinais de 

feedback negativo, causando transição dos canais para o estado inativado não condutível 

(LACINOVÁ; HOFMANN, 2005). É descrito na literatura que as ICa,L apresentam duas 

constantes de tempo de decaimento, o rápido relacionada ou mecanismo de 

inativação dependente de Ca2+ e o lento resultado do mecanismo de inativação 

dependente de voltagem (KASS; SANGUINETTI, 1984). A inativação dependente de 

Ca2+ dos Cav foi inicialmente reconhecida como uma propriedade dos Cav1 (tipo-L) 

(LACINOVÁ; HOFMANN, 2005). Posteriormente foi descrita também para os canais Cav 

tipo-N e tipo P/Q (LEE; SCHEUER; CATTERALL, 2000).   

No presente estudo, a análise cuidadosa do decaimento da corrente indica 

que a inativação das ICa,L na presença do timol 300 µM foi mais rápida, quando 

comparado ao controle em cardiomiócitos isolados de animais normotensos e 

hipertenos. Ainda, ambos o rápido e o lento foram diminuídos na presença do timol em 

cardiomiócitos de animais normotensos e hipertensos, sugerindo que o mecanismo 

de bloqueio dos canais Cav1 (tipo-L) cardíacos induzido pelo timol envolve a 

aceleração da inativação das ICa,L em animais normotensos como hipertenos. Estes 

resultados estão em concordância com a literatura que mostra que o timol suprimiu 

as ICa por acelerar a inativação em cardiomiócitos de cães e humanos (MAGYAR et 

al., 2002).  

Por fim, esses resultados em conjunto sugerem que o OELM induz efeito 

hipotensor, bardicardico e vasorrelaxante em artéria mesentérica de rato normotenso por 

bloquear canais Cav, levando a diminuição da [Ca2+]i. Estes efeitos são provavelmente 
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mediados pelo seu constuinte majoritário, o timol. Além disso, o timol promove 

hipotensão, bradicardia e relaxamento em diferentes leitos vasculares de ratos 

normotensos e hipertensos também mediado pelo bloqueio de canais Cav e apresenta 

efeito inibitório sobre as ICa,L em cardiomiócitos de ratos normotensos e hipertensos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, o presente estudo, fazendo uso de abordagens funcionais e 

eletrofisiológicas, demonstrou que: 

 

1) O OELM promove relaxamento, em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato, de maneira independente do endotélio vascular; 

 

2) O efeito relaxante vascular induzido por OELM parece ser mediado por uma 

inibição do influxo de Ca2+ por meio de canais Cav; 

 

3) Os efeitos farmacológicos induzidos pelo OELM em artéria mesentérica 

paracem ser mediados pelo seu constituinte majoritário, o timol; 

 
4) O timol induziu relaxamento em artéria mesentérica e aorta torácica isoladas 

de ratos SHR e WKY; 

 
5) Os efeitos vasculares induzidos pelo timol parecem ser mediados por uma 

inibição do influxo de Ca2+ por meio de canais Cav; 

 

6) O timol inibiu de maneira concentração dependente as ICa,L em cardiomiócitos 

isolados de ratos SHR e WKY, demonstrando que o efeito inibitório do timol 

sobre o influxo de Ca2+ por meio de canais Cav não apresenta seletividade 

tecidual.  
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8 PERSPECTIVAS 

 

 

Os resultados obtidos neste estudo apontam para o potencial terapêutico do 

OELM e do seu constituinte majoritário, o timol. Para o OELM, um próximo passo na 

investigação de suas propriedades biológicas seria, por exemplo, o uso de técnicas 

que comprovem seus efeitos biológicos quando administrado por outras vias e 

posterior uso na aromoterapia. O timol pode ser usado futuramente como modelo 

químico para a síntese e desenvolvimento de novas moléculas de interesse 

medicinal.  
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