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O ácido 8(17),12e,14-labdatrieno-18-óico (labdano-302) é um diterpeno isolado 
das cascas do caule de Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul. Em estudos 
anteriores Ribeiro (2003) demonstrou que o labdano-302 inibiu as contrações 
fásicas induzidas por carbacol (CCh) e histamina (CI50 = 1,7  0,5  e 
0,9  0,2 x 10-5 M, respectivamente) em íleo de cobaia. O objetivo desse estudo 
foi investigar o mecanismo de ação espasmolítica do labdano-302 neste órgão. As 
contrações isométricas e isotônicas foram monitoradas e os parâmetros de 
potência e eficácia relativas foram determinados a partir de curvas de 
concentrações-resposta cumulativas. O labdano-302 inibiu (pD´2 = 4,9  0,2; 
r2

 = 0,8  0,1) as curvas cumulativas à histamina e estas foram desviadas para 
direita, de forma não paralela (“slope” de Schild = 4,2  1,4) e com redução do 
Emax, sugerindo um antagonismo não competitivo. O labdano-302 relaxou, de 
maneira equipotente, o íleo pré-contraído com KCl, CCh ou histamina sugerindo 
que este diterpeno deve estar agindo Cav. Essa sugestão foi confirmada pelo fato 
do labdano-302 ter antagonizado as contrações induzidas por CaCl2 em meio 
despolarizante nominalmente sem Ca2+ (pD´2 = 5,3  0,1; r2

 = 0,5  0,05 ), com 
desvio da curva concentrações-resposta para direita, de forma não paralela 
(“slope” de Schild = 2,6  0,5) e com redução do Emax. Como em íleo de cobaia o 
CaV mais expresso é  o Cav 1, decidiu-se investigar a sua participação no 
mecanismo de ação do labdano-302 e foi verificado que o diterpeno relaxou 
(CE50 = 3,6  0,8 x 10-5 M) o íleo pré-contraído com S-(-)-Bay K8644, um ativador 
seletivo dos Cav1. Como a potência relaxante do labdano-302 não foi diferente 
quando o órgão era pré-contraído com KCl ou S-(-)-Bay K8644, isto é sugestivo 
de bloqueio indireto dos Cav1. Uma vez que os canais de K+ desempenham um 
papel chave na regulação do potencial de membrana e modulação dos CaV, 
decidiu-se investigar a participação dos canais de K+ na ação espasmolítica do 
labdano-302. A potência relaxante de labdano-302 (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) foi 
reduzida em aproximadamente 2,4 vezes na presença de CsCl, bloqueador não 
seletivo dos canais de K+ (CE50 = 3,5  0,6 x 10-5 M), sugerindo a participação de 
canais de K+ no efeito do labdano-302. Para verificar qual(is) canal(is) de K+ 
estariam envolvidos usou-se bloqueadores seletivos desses canais. O fato da     
4-aminopiridina, bloqueador seletivo dos Kv, e do tetraetilamônio 1 mM, 
bloqueador seletivo dos BKca não alterar o efeito relaxante do labdano-302 indica 
que os KV e os BKca não estão envolvidos em seu mecanismo de ação. 
Entretanto, a curva de relaxamento induzida pelo labdano-302 foi desviada para 
direita na presença de apamina, um bloqueador seletivo dos SKCa 
(CE50 = 3,3  0,4 x 10-5 M) ou de glibenclamida, um bloqueador seletivo dos KATP, 
(CE50 = 3,2  0,3 x 10-5 M), sugerindo o envolvimento dos SKCa e dos KATP no 
mecanismo de ação espasmolítica do labdano-302 em íleo isolado de cobaia. Na 
presença de aminofilina, a potência do labdano-302 foi aumentada                 
(CE50 = 0.4 ± 0.03 x 10-5 M), o que indica a participação de nucleotídeos cíclicos. 
Esses resultados sugerem que o efeito relaxante do labdano-302 em íleo de 
cobaia, envolve a ativação dos SKCa e KATP com o conseqüente bloqueio de Cav-L 
e o envolvimento de nucleotídeos cíclicos. 
Palavras-chave: Labdano-302. Ação espasmolítica. Canais de potássio.  

Envolvimento dos canais de potássio na ação espasmolítica do ácido 8(17),12e,14-labdatrieno-18 óico (labdano-302),  
isolado de Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul. em íleo isolado de cobaia 
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Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos,     

Dissertação de Mestrado, LTF/CCS/UFPB (2008). 
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8(17),12e,14-labdatrien-18 oic acid (labdane-302), is a diterpene isolated from the 
stem bark of Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul. In a preliminary study, Ribeiro 
(2003) demonstrated that labdane-302 inhibited the phasic contractions induced 
by carbachol (CCh) or histamine (IC50 = 1.7  0.5  and 0.9  0.2 x 10-5 M, 
respectively) on guinea-pig ileum. The aim of the present study was to investigate 
the spasmolytic action mechanism of labdane-302 in that organ. Isometric and 
isotonic contractions were monitored, and the parameters of relative potency and 
efficacy were determined from cumulative concentration-response curves. 
Labdane-302 inhibited (pD´2 = 4.9  0.2; r2

 = 0.8  0.1) the cumulative 
concentration-response curves to histamine, and these were shifted to the right, in 
a non-parallel manner (Schild plot slope = 4.2  1.4), with depression of the 
maximal effect (Emax), suggesting a noncompetitive antagonism. Labdane-302 
relaxed, in an equipotent manner, the ileum pre-contracted with KCl, CCh or 
histamine, suggesting that this diterpene could be acting on Cav. This assumption 
was confirmed by observation that labdane-302 antagonized the CaCl2 induced 
contractions in the depolarizing medium without Ca2+ (pD´2 = 5.3  0.1; 
r2

 = 0.5  0.05 ), with shift of the concentration-response curve to the right, in a 
non-parallel manner (Schild plot slope = 2.6  0.5), with depression of Emax. As in 
the guinea-pig ileum the major CaV subtype is the Cav 1, we decided to 
investigated its role in the action mechanism of labdane-302, and was verified that 
the diterpene relaxed (EC50 = 3.6  0.8 x 10-5 M) the ileum pre-contracted with     
S-(-)-Bay K8644, a selective agonist of the Cav1. As the potent relaxing of 
labdane-302  was no different when ileum pre-contracted with KCl or                   
S-(-)-Bay K8644, it is suggestive of indirect blockade of the Cav1. Since K+ 
channels play a major role in the regulation of membrane potential and modulation 
of CaV, we decided to investigate the participation of K+ channels in the 
spasmolytic action of labdane-302. The relaxant potency of labdane-302 
(EC50 = 1.5  0.3 x 10-5 M) was decreased on 2.4 times in the presence of CsCl, a 
non-selective K+channels blocker (CE50 = 3,5  0,6 x 10-5 M), suggesting a 
possible involvement of the K+ channels in the spasmolytic effect caused by 
labdane-302. In order to verify which subtypes of K+ channels could be involved 
we used selectives blockers of these channels. The observation that                    
4-aminopyridine, a selective blocker of Kv, and that TEA+ 1 mM, a selective 
blocker of the BKca did not change the relaxant effect of labdane-302 suggests that 
KV and BKca are not involved in its action mechanism. On the other hand, the log 
concentration-response curve induced by labdane-302 was shifted to the right in 
the presence of apamine, selective blocker of the SKCa, (EC50 = 3.3  0.4 x 10-5 M) 
or glibenclamide, selective blocker of the KATP, (EC50 = 3.2  0.3 x 10-5 M), 
suggesting the involvement of SKCa and KATP in the spasmolytic action mechanism 
induced by labdane-302 on guinea-pig ileum. In the presence of aminophylline  the 
potency of labdane-302 was increased (EC50 = 0.4 ± 0.03 x 10-5 M), which indicate 
participation of cyclic nucleotides. These results suggest that the relaxant effect of 
labdane-302 on guinea-pig ileum, involves the activation of the SKCa and KATP with 
the consequent blocking of Cav-L and involvement of the cyclic nucleotides. 

Keywords: Labdane-302. Spasmolytic action. Potassium channels.  

Involvement of potassium channels in the spasmolytic action of 8(17),12E, 14-labdatrien-18 oic acid (labdane-302),  
obtained from Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul. on guinea-pig ileum 

Macêdo, C. L. 
Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

Dissertação de Mestrado, LTF/CCS/UFPB (2008). 
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nesta relação, encontram-se descritas no texto ou são convenções adotadas 

universalmente. 
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Introdução 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais são muito bem sucedidos como fontes de 

drogas (HARVEY, 2000; NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003). Aproximadamente 

60 % da população mundial depende quase que exclusivamente de plantas como 

remédio e os produtos naturais têm sido largamente reconhecidos como uma 

importante fonte de remédios terapeuticamente eficazes (FARNSWORTH, 1994; 

HARVEY, 2000).  

As plantas específicas utilizadas e os métodos de utilização para 

determinadas doenças foram transferidos através da comunicação oral. 

Eventualmente informações a respeito de plantas medicinais eram registradas em 

herbários. Em um período mais recente a utilização de plantas como remédio tem 

envolvido o isolamento de compostos ativos, começando com o isolamento da 

morfina a partir do ópio no início do século XIX (KINGHORN, 2001; 

SAMUELSSON, 2004). A descoberta de drogas a partir de plantas medicinais 

levou ao isolamento das primeiras drogas, como a cocaína, codeína, digitoxina, 

quinina e morfina (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000; BUTLER, 2004; 

SAMUELSSON, 2004). O isolamento e caracterização de compostos 

farmacologicamente ativos de plantas medicinais continua até os dias atuais 

(BALUNAS; KINGHORN, 2005). 

Diversas razões foram apresentadas para explicar o sucesso de 

produtos naturais na descoberta de drogas: alta diversidade química, criação de 

moléculas biologicamente ativas através da evolução, a semelhança estrutural 

com alvos protéicos em muitas espécies (HENKEL, 1999; FEHER; SCHMIDT, 

2003). 

Independente da razão pela qual os produtos naturais são 

largamente usados na produção de drogas, alguns dados merecem ser 

destacados. Em uma extensa análise de novas drogas introduzidas entre 1981 e 

2002, 28 % das 868 novas entidades químicas foram produtos naturais ou 

derivados de produtos naturais, com outros 24 % criados de um farmacóforo de 

um produto natural (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003) e 60-80 % dos agentes 

antibacterianos e anticancerígenos foram obtidos a partir de produtos naturais 



 

(CRAGG et al, 1997). Além desses produtos lançados, pelo menos 70 compostos 

relacionados com produtos naturais foram submetidos a ensaios clínicos em 2004 

(BUTLER, 2005). 

Nas áreas de câncer e doenças infecciosas, 60 % e 75 % dos novos 

medicamentos, respectivamente, foram originados a partir de fontes naturais entre 

1981 e 2002 (NEWMAN, 2003). Entre 2001 e 2005, 23 novas drogas derivadas de 

produtos naturais foram introduzidas para o tratamento de infecções bacterianas e 

fúngicas, câncer, diabetes, dislipidemia, dermatite atópica, doença de Alzheimer e 

as doenças genéticas, como a tirosinemia e a doença de Gaucher. Dois fármacos 

foram aprovados como agentes imunossupressores e um como analgésico (LAM, 

2007). 

Pelo menos 23 drogas obtidas a partir de produtos naturais ou 

derivadas de produtos naturais, foram lançados na Europa, Japão ou Estados 

Unidos entre 2001 e 2005. Além disso, um total de 136 novas drogas obtidas de 

produtos naturais ou derivadas de produtos naturais tenham passado por diversas 

fases do desenvolvimento clínico em todas as principais áreas terapêuticas 

(BUTLER, 2005). 

É importante ressaltar a diminuição no número de aprovações de 

novos medicamentos pelo FDA através dos anos (40 aprovações de 

medicamentos em 1996 para 20 em 2006) e levando em consideração as 

contribuições dos produtos naturais na descoberta de novas drogas (HARVEY, 

2007), pode-se avaliar a importância dos estudos químicos e farmacológicos 

desses produtos. 

Historicamente, a fonte natural mais importante são as plantas 

(TULP; BOHLIN, 2004). As plantas têm sido usadas como remédio através dos 

anos. Estes remédios inicialmente eram usados na forma de drogas brutas, como 

as tinturas, chás, pós, e outras formulações vegetais (SAMUELSSON, 2004). 
O reino vegetal apresenta-se subdividido em famílias e entre essas 

merece destaque a família Annonaceae Juss. a qual possui distribuição 

pantropical com cerca de 2150 espécies distribuídas em 112 gêneros 

(MABBERLEY, 1997). No Brasil essa família apresenta 26 gêneros e 260 

espécies (MASS et al., 2001). No estado da Paraíba existem aproximadamente 7 



 

gêneros e 12 espécies, sendo conhecidos pelos seus frutos comestíveis e 

espécies medicinais (PONTES, et al., 2004). 

A família Annonaceae é constituída por plantas arbóreas ou 

arbustivas sendo as trepadeiras também muito frequentes (HEGNAUER, 1964). A 

grande maioria está distribuída nos trópicos onde crescem em baixas altitudes e o 

maior número dos gêneros ocorre nas Américas com predominância na América 

do Sul. O grande centro de distribuição da família é, sem dúvida, a região 

amazônica, as Güianas e o sudeste do Brasil. Suas espécies habitam as florestas 

de terra firme, as várzeas, os cerrados e os campos (SILVA; SILVA, 2006). 

O gênero Xylopia contém aproximadamente 160 espécies (MASS et 

al., 2001) e apresenta várias substâncias de interesse biológico como: 

acetogeninas (COLMAN-SAIZARBITORIA et al., 1995), alcalóides 

(HOCQUEMILLER et al., 1981; HARRIGAN et al., 1994), flavonoides (ANAM, 

1994), terpenóides (MORAES, ROQUE, 1988), amidas (LAJIDE et al., 1995) e 

lignóides (WAHL et al., 1995). Várias espécies deste gênero são usadas na 

medicina popular, como agente antimicrobiano (CORREA, 1984), carminativo, 

tônico pós-parto, para problemas estomacais, no tratamento de bronquite, em 

problemas biliares e disenteria (IWU, 1993) e no tratamento do reumatismo 

(AGELITA et al., 2001). 

A espécie Xylopia langsdorfiana St. Hil. & Tul. (Figura 1) é uma 

árvore medindo entre 5 e 7 metros de altura (MAAS et al., 2001), e é 

popularmente conhecida como “pimenteira-da-terra” no sudeste do Brasil 

(CORRÊA, 1984). 

A partir do extrato etanólico bruto, obtido das cascas do caule dessa 

espécie, foi isolado um diterpeno do tipo labdano, sendo este identificado como 

sendo o ácido 8(17),12E,14-labdatrieno-18-óico (Figura 2), com fórmula molecular 

C20H30O2 e massa molecular de 302,451 u.m.a. codificado por labdano-302, em 

decorrência da classificação do diterpeno e da massa molecular (BOHLMANN et 

al., 1980; ANDRADE et al., 2002). 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Fotografia de Xylopia langsdorfiana St. Hil. & Tul. (A); folhas e flores 

(B). (Fonte: RIBEIRO, 2007) 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 2. Estrutura química do ácido 8(17),12E,14-labdatrieno-18-óico (labdano-

302). 
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Os terpenóides, também referidos como terpenos, são os maiores 

grupos de compostos naturais. Muitos terpenos têm atividades biológicas e são 

utilizados para o tratamento de doenças humanas. Em 2002 as vendas mundiais 

de produtos farmacêuticos, à base de terpenos, foram de aproximadamente US $ 

12 bilhões. Entre estes fármacos, o antineoplásico paclitacxel (taxol®) e o 

antimalárico artimesinina são dois dos mais renomados terpenos. Todos os 

terpenóides são sintetizados a partir de dois blocos de cinco carbonos. Com base 

no número de blocos, os terpenóides são comumente classificados como 

monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), e sesterterpenos 

(C25). Estes terpenóides exibem uma ampla gama de atividades biológicas contra 

o câncer, malária, inflamação e uma variedade de doenças infecciosas virais e 

bacterianas (WANG; TANG; BIDIGARE, 2005). 

Os diterpenos do tipo labdano apresentam diversas atividades 

farmacológicas em músculo liso, como atividade antiespasmódica do 1,9- 

dideoxiforscolina (VEDERNIKOV et al., 2000) e de jatrofone em útero de rata 

(CALIXTO; SANTANA, 1990); efeito anti-hipertensivo do 13-epi-9-deoxyforscolina 

(TANDON et al., 1992); efeito relaxante de forscolina (LINCOLN; 

FISHERSIMPSON, 1983; LINDGREN; ANDERSSON, 1991; HUANG, 1998) e 

jatrofone (DUARTE et al., 1992) em aorta de rato.  

Recentemente foi demonstrado que o labdano-302 apresentou 

atividade citotóxica em fibroblastos de pulmão de hamster chinês da linhagem 

V79, porém não foi tóxico para hepatócitos de rato (TAVARES et al., 2006a). 

Apresentou efeito hipotensor e vasorelaxante em artéria mesentérica superior de 

ratos normotensos (OLIVEIRA et al., 2006), efeito antiespasmódico em útero 

isolado de rata e íleo isolado de cobaia (RIBEIRO, 2003) e atividade relaxante em 

traquéia isolada de cobaia e aorta isolada de rato (RIBEIRO et al., 2007a,b). O 

efeito relaxante do labdano-302 em aorta isolada de rato parece envolver a 

ativação dos canais de potássio sensíveis à voltagem (KV) e canais de potássio 

retificadores de entrada (Kir) (RIBEIRO et al., 2007b). Em traquéia de cobaia, o 

mecanismo pelo qual o labdano-302 exerce efeito relaxante também envolve a 

ativação ou modulação dos canais de potássio, nesse caso dos canais de 

potássio ativados por cálcio e voltagem de grande condutância (BKCa) (RIBEIRO 

et al., 2007a).  



 

Há um grande interesse em se investigar drogas obtidas 

diretamente de plantas ou seus derivados que atuem na musculatura lisa. Pois, 

esse músculo, é o principal responsável pelo controle da maioria dos órgãos ocos 

dos sistemas do corpo. As células da musculatura lisa estão presentes nas 

paredes de vários órgãos e vasos no corpo, incluindo os vasos sanguíneos, 

estômago, intestinos, bexiga e vias aéreas (WEBB, 2003). 

A regulação da contração do músculo liso apresenta um papel 

importante em muitos processos fisiopatológicos autonômicos. Por exemplo, a 

contração anormal do músculo liso é importante em condições, como a 

hipertensão arterial, vasoespasmos cerebrais e coronarianos, asma brônquica, 

disfunção erétil e possíveis complicações no trabalho de parto (WEBB, 2003). 

No músculo liso um aumento na [Ca2+]i é a causa primária para a 

produção da contração. Esta elevação no conteúdo intracelular de Ca2+ também 

está envolvida na proliferação celular do músculo liso (VAN BREEMEN; SAIDA, 

1989). 

O cálcio é um importante segundo mensageiro que desempenha um 

papel essencial a uma grande variedade de processos biológicos, incluindo a 

regulação enzimática, expressão gênica, tráfego de proteína, proliferação celular, 

apoptose, e a coordenação do acoplamento excitação-contração do músculo 

(CARAFOLI, 2002). Em geral, existem duas fontes deste íon sinalizador na célula: 

uma extracelular que permite o influxo de Ca2+ para o citoplasma, através dos 

canais na membrana plasmática, e outra intracelular representada pelos estoques 

internos, principalmente o retículo sarcoplasmático (RS) que liberam Ca2+ para o 

citosol (PAN; MA, 2003). 

A principal porta de entrada para o Ca2+ que vem do meio 

extracelular são os canais de cálcio operados por voltagem (CaV) (CATTERALL, 

2000), os quais estão presentes na membrana celular da maioria das células 

excitáveis (ALEXANDER; MATHIE; PETERS, 2007). A entrada de cálcio em 

músculo liso visceral é controlada pelo potencial de membrana, uma vez que este 

determina a abertura de canais de Ca2+ dependentes de voltagem (SHMIGOL; 

EISNER; WRAY, 1998; WRAY et al., 2001). Os CaV 1 (ativados por alta voltagem 

e sensíveis à di-hidropiridinas) são os principais, e muitas vezes o único tipo de 

canal de Ca2+ expresso em muitos músculos lisos (THORNELOE; NELSON, 



 

2005; WRAY; BURDYGA; NOBLE, 2005). Os CaV mais expressos em íleo de 

cobaia são os do tipo L (CaV-L) (BOLTON, 1979; TOMITA, 1981), recentemente 

relatados como CaV 1 (CATERRAL et al., 2005). 

O movimento dos íons K+ através de canais localizados na 

membrana regulam o influxo de Ca2+ através dos CaV (THORNELOE; NELSON, 

2005). Os canais de potássio desempenham um papel chave na regulação do 

potencial de membrana e na excitabilidade celular, sendo a contração no músculo 

liso dependente do balanço entre o aumento da condutância ao íon K+, levando a 

uma hiperpolarização, e a diminuição da condutância ao K+, levando a uma 

despolarização (KNOT et al., 1996).  

No músculo liso, o tônus basal pode ser regulado por vários subtipos 

de canais de K+, entre eles: canais de K+ sensíveis à voltagem (Kv); canais de 

potássio ativados por cálcio e voltagem de grande condutância (BKCa); canais de 

K+ ativados por Ca2+ de pequena condutância (SKCa); canais de K+ retificadores 

de entrada (KIR); canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP), entre outros 

(THORNELOE; NELSON, 2005). Sendo que, a repolarização ou hiperpolarização 

de membrana ocorre devido, principalmente, a ativação dos BKCa, que são 

ativados quando a [Ca2+]i se eleva na ordem de M, e a ativação dos KV, em 

decorrência à despolarização de membrana (LEDOUX et al., 2006). Tal ativação 

leva a uma redução no influxo de Ca2+ através dos CaV por sua inibição e, 

conseqüentemente, a uma redução da [Ca2+]i (LEDOUX et al., 2006; LIN et al., 

2006).  

Diante do exposto, compostos como os ativadores de canais para K+ 

podem hiperpolarizar a membrana e, indiretamente, bloquear os CaV 1, inibir o 

influxo de Ca2+, e conseqüentemente, diminuírem a [Ca2+]i (WESTON; 

EDWARDS, 1992; KURIYAMA et al., 1995; LEDOUX et al., 2006; LIN et al., 

2006). 

O aumento da [Ca2+]i favorece a ligação do cálcio à calmodulina 

(CaM) e este complexo ativa a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) para 

fosforilar a cadeia leve da miosina (MLC) e promover a interação de miosina com 

actina, levando a contração. No músculo liso, a contração pode ser alcançada 

quer através da despolarização da membrana (acoplamento eletromecânico), 

levando a um aumento da [Ca2+]i e contração muscular, ou induzida por um 



 

agonista (acoplamento farmaco-mecânico) que pode ser independente do 

potencial de membrana (SOMLYO; SOMLYO, 2003). Os agonistas tais como 

serotonina, carbacol e histamina se ligam a receptores acoplados à proteína G 

(GPCRs) e ativam a cascata do inositol, geralmente através da proteína Gq 

mediando a produção de 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3), que estimulam a 

liberação de Ca2+ do RS (FUKATA; AMANO; KAIBUCHI, 2001). Os agonistas 

contráteis podem também elevar a [Ca2+]i através de receptores de rianodina e 

estimular a entrada de Ca2+ através dos múltiplos tipos de canais, incluindo canais 

de Ca2+ operados por estoque, por receptor ou por voltagem (SANDERS, 2001; 

McFADZEAN; GIBSON, 2002). 

O relaxamento no músculo liso ocorre como resultado da remoção 

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

inibição do mecanismo contrátil (MORGAN, 1990). Independentemente, o 

processo requer uma diminuição da concentração intracelular de Ca2+ e aumento 

da atividade da fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP) (SOMLYO et al., 

1999). 

O mecanismo eletromecânico para o relaxamento muscular se dá 

pela hiperpolarização da membrana, que pode ocorrer em função da liberação do 

fator relaxante derivado do endotélio / epitélio (óxido nítrico - NO), que ativa 

diretamente uma ciclase de guanilil solúvel ou, no caso dos agonistas que 

induzem relaxamento, a ligação aos seus receptores ativa diretamente uma 

ciclase de guanilil ou de adenilil, resultando na formação do monofosfato cíclico 

de guanosina (GMPc) e monofosfato cíclico de adenosina (AMPc), 

respectivamente (REMBOLD, 1996). O aumento na [GMPc] ativa a proteína 

cinase G (PKG), enquanto que o aumento na [AMPc] ativa tanto uma proteína 

cinase dependente de AMPc (PKA) como a PKG, que resultam na ativação de 

canais de K+ (REMBOLD, 1996). Além disso, a hiperpolarização da membrana 

das células musculares lisas pode ser produzida por substâncias que abrem 

canais de K+ (por exemplo, cromacalina, levocromacalina e nicorandil) e, 

consequentemente, aumentam o efluxo de K+ da célula (EDWARDS; WESTON, 

1990; GURNEY, 1994). Dessa maneira, a hiperpolarização reduz o influxo de 

Ca2+ através dos canais CaV 1, diminuindo, portanto, a [Ca2+]i, a fosforilação da 

miosina e a contração (REMBOLD, 1996). 



 

Os mecanismos de relaxamento envolvidos no acoplamento 

fármaco-mecânico incluem: (1) aumento na atividade da Ca2+-ATPase tanto do 

RS como da membrana plasmática através da PKG, levando a um aumento do 

sequestro e da saída de Ca2+, respectivamente, diminuindo assim a [Ca2+]i; (2) 

diminuição da formação do IP3, levando a uma diminuição da liberação de Ca2+ 

dos estoques intracelulares; (3) redução da [Ca2+]i pelo AMPc-PKA por diminuir o 

influxo de Ca2+ indiretamente por hiperpolarização ou por ação direta nos CaV 1, 

e, finalmente, (4) diminuição da [Ca2+]i por estimulação do trocador Na+/ Ca2+ 

(BLAUSTEIN, 1989). 

O músculo liso possui um sistema de manutenção da contração 

mesmo em baixa [Ca2+]i. Esse mecanismo se dá a partir da pequena proteína G 

(RhoA) e o seu alvo Rho cinase (ROK) que desempenham um papel importante 

na regulação da atividade da MLCP. A Rho cinase, uma cinase de 

serina/treonina, fosforila a subunidade de ligação da miosina da MLCP, inibindo a 

sua atividade e, assim, promovendo o estado fosforilado da MLC. Inibidores 

farmacológicos da Rho cinase, como fasudil e Y-27632, bloqueiam a sua 

atividade por competir com o sítio de ligação do ATP na enzima (UEHATA, 1997; 

CHITALEY; WEBER; WEBB, 2001). 

A inibição da MLCP é iniciada pela ativação da pequena proteína G 

(RhoA), dependente das proteínas G heterotriméricas tipos 12 e 13 (G12/13). A 

RhoA-GTP estimula a sua cinase associada (ROK) e uma fosfolipase D (PLD) 

específica para fosfatidilcolina, liberando ácido fosfatídico que é desfosforilado a 

diacilglicerol (DAG) levando a ativação sustentada da proteína cinase C (PKC) 

(EXTON, 1997). A ativação da PKC pode resultar da ativação, dependente de Gq, 
da fosfolipase C (PLC) que forma DAG a partir da hidrólise do 4,5-bisfosfato de 

inositol (PIP2). A ROK e a PKC agem isoladas ou cooperativamente para inibir a 

atividade da MLCP (SOMLYO; SOMLYO, 2000). Embora a ROK fosforile 

diretamente a MLC (TOTSUKAWA et al., 2000), sua ação principal na 

sensibilização do cálcio parece ser a inibição da MLCP, esta ação se dá pela 

fosforilação direta dos resíduos de treonina 696 e 853 da subunidade 1 condutora 

da fosfatase da miosina (MYPT1) humana (SOMLYO; SOMLYO, 2003). A ROK 

pode também fosforilar o resíduo de treonina 38 da proteína inibitória endógena 



 

CPI-17, aumentando assim sua potência inibitória sobre a MLCP por mais de 

1000 vezes (SOMLYO; SOMLYO, 2003). 

Com base em todas essas premissas, principalmente apoiadas nos 

dados de que o labdano-302 apresentou ação espasmolítica em músculos lisos 

tônicos e não viscerais (OLIVEIRA et al., 2006; RIBEIRO et al, 2007a, 2007b), 

levantou-se a hipótese  de que o labdano-302 poderia exibir ação espasmolítica 

em músculos lisos fásicos e viscerais, como o íleo isolado de cobaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e métodos 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 MATERIAL 
 
3.1.1 Material vegetal 

 

A espécie Xylopia langsdorfiana St. Hil. & Tul. foi coletada no município de 

Cruz do Espírito Santo, estado da Paraíba, em setembro de 2000. O material 

botânico foi identificado pela Profa. Dra. Maria de Fátima Agra, do Setor de 

Botânica do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica “Prof. Delby Fernandes de 

Medeiros” (LTF). Uma exsicata da planta está depositada no Herbário Prof. Lauro 

Pires Xavier (JPB), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sob código de 

identificação AGRA 5541 (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Foto da exsicata de X. langsdorfiana (A); detalhes da folha (B) e do 

número de registro (C). 
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3.1.2 Animais 

 

Eram utilizadas cobaias (Cavia porcellus) de ambos os sexos, 

pesando entre 300 e 500 g, provenientes do Biotério Prof. Thomas George do 

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica “Prof. Delby Fernandes de Medeiros” 

(LTF) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Antes dos experimentos os animais eram mantidos com uma dieta 

balanceada a base de ração tipo “pellets” (Purina) com livre acesso a água, com 

ventilação e temperatura (21  1 C) controladas e constantes, submetidos 

diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 h, sendo o período claro das 06h00 às 

18h00. Todos os experimentos eram realizados no período de 08h00 às 20h00. 

Todos os animais eram eutanasiados seguindo os princípios de 

cuidados com animais aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal do 

LTF (CEPA/LTF), certidão número 0506/05.  

Em cada protocolo experimental foram utilizados no mínimo cinco 

animais. 

 

3.1.3 Substâncias 

 

O sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O), fosfato 

monossódico 1-hidratado (NaH2PO4.H2O), cloreto de cálcio bi-hidratado 

(CaCl2.2H2O), cloreto de sódio (NaCl), glicose; cloridrato de carbamilcolina 

(carbacol) foram obtidos da Merck. 

A apamina, cloreto de césio (CsCl), cloreto de tetraetilamônio (TEA-

Cl), diidrocloridrato de histamina, glibenclamida; óleo de castor (cremophor)                             

e S-(–)-Bay K8644 (1,4-diidro-2,6-dimetil-5-nitro-4-[2-(trifluorometil)fenil]3-piridina 

carboxílico ácido metil éster) foram obtidos da Sigma-Aldrich. 

O cloreto de potássio (KCl) e o etanol foram obtidos da Reagen, o 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) da Vetec, a 4-aminopiridina (4-AP) da Fluka and 

Riedel-de Haën (Seelze, Alemanha). 

Todas as substâncias foram dissolvidas em água destilada, exceto a 

glibenclamida e o S-(-)-Bay K8644 que foram dissolvidos em etanol PA (95 %). 



 

3.1.4 Soluções nutritivas 

 

De acordo com os experimentos realizados, foram utilizadas 

soluções nutritivas, cujas composições estão descritas a seguir, onde todas as 

soluções tiveram seu pH ajustado para valores entre 7,2 e 7,4. Quando estas 

soluções eram adicionadas às cubas, mantinha-se a temperatura de 37 0C e 

aeração com carbogênio (95 % de O2 e 5 % de CO2). 

 

 

 Tabela 1 – Composição da solução de Krebs modificado (SUN; BENISHIN, 

1994).  

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 

KCl 

MgSO4 

NaH2PO4 

CaCl2 

Glicose 

NaHCO3 

117,0 

4,7 

1,3 

1,2 

2,5 

11,0 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2 – Composição da solução de Krebs modificado despolarizante 

nominalmente sem Ca2+ – KCl (70 mM). 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 

KCl 

MgSO4 

NaH2PO4 

Glicose 

NaHCO3 

51,7 

70,0 

1,3 

1,2 

11,0 

25,0 

 

 

 

Tabela 3 – Composição da solução de Krebs modificado despolarizante – KCl (15 

mM). 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 

KCl 

MgSO4 

NaH2PO4 

CaCl2 

Glicose 

NaHCO3 

106,7 

15,0 

1,3 

1,2 

2,5 

11,0 

25,0 

 

 

 



 

3.1.5 Preparação da solução-estoque da substância em estudo 

 

O labdano-302 foi solubilizado em cremofor (3 %). Essa solução foi 

diluída em água destilada até a concentração de 10-2 M e estocada a 

aproximadamente -11 C em congelador, sendo novamente diluída em água 

destilada de acordo com a necessidade de cada protocolo experimental. A 

concentração final de cremofor nas cubas nunca excedeu 0,01 % (V/V). 

Experimentos demonstraram que nesta concentração o cremofor foi desprovido 

de efeito contrátil ou relaxante no íleo de cobaia. 

 

 

3.1.6 Aparelhagem 

 

Para registro das contrações isométricas e isotônicas os órgãos 

foram suspensos em cubas de vidro (6 mL) aquecidas à temperatura adequada 

por bombas termostáticas modelo 597 (FISATOM, Brasil) e modelo Polystat 

12002 (Cole-Parmer, Vernon Hills, IL, EUA). As contrações isométricas eram 

registradas através de transdutores de força modelo FORT-10 conectados a um 

amplificador modelo TMB4M (ambos da World Precision Instruments, Sarasota, 

FL, EUA) (Figura 3B), que por sua vez estava conectado a uma placa conversora 

analógico/digital instalada em um microcomputador rodando o programa BioMed 

versão Rv2 (BioData, João Pessoa, PB, Brasil) (Figura 3A). As contrações 

isotônicas foram registradas por meio de uma alavanca isotônica de inscrição 

frontal em cilindros esfumaçados de um quimógrafo (DTF, Brasil) (Figura 3C). Os 

valores do pH eram ajustados através de um pHmetro digital modelo PG 2000 

(GEHAKA, São Paulo, SP, Brasil). As substâncias eram pesadas em balança 

analítica modelo AG200 e os animais em balança semi-analítica (ambas da 

GEHAKA, São Paulo, SP, Brasil). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Aparelhos utilizados para o registro de contrações: transdutor de força, 
cuba de vidro e amplificador de sinal (A), transdutor de força (B), cuba de vidro 
(C), microcomputador (D) e quimógrafo (E). 
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3.2 MÉTODOS 

 
3.2.1 Investigação do mecanismo de ação do labdano-302 em íleo isolado de 
cobaia 
 

3.2.1.1 Característica do bloqueio da contração induzida por histamina 

O animal era mantido em jejum por 18 horas (dando-lhe somente 

água nesse período) e sacrificado por deslocamento cervical seguido por secção 

dos vasos cervicais. O abdômen era aberto e um segmento do íleo de 

aproximadamente 15 cm de comprimento era retirado e colocado em solução 

nutritiva de Krebs modificado a 37 C sob aeração com carbogênio. Após 

cuidadosa dissecação, o segmento do íleo era seccionado em fragmentos de 

2 a 3 cm de comprimento, suspensos individualmente em cubas de vidro (6 mL) 

por fios de algodão, sob uma tensão de 1 grama e deixados em repouso por 

30 minutos, tempo necessário para perfeita estabilização da preparação. Durante 

este período a solução nutritiva era trocada a cada 15 minutos. Após o período de 

estabilização de 30 minutos, duas curvas concentrações-resposta cumulativas 

similares eram obtidas com o uso da histamina. Em seguida, na ausência de 

histamina, o labdano-302 era incubado por 15 minutos nas concentrações de 

3 x 10-5 , 10-4  e 3 x 10-4 M, em preparações diferentes. Passado esse tempo, uma 

nova curva concentrações-resposta cumulativa a histamina era obtida, na 

presença de labdano-302. Os resultados foram avaliados comparando-se a 

percentagem da resposta contrátil na ausência de labdano-302 (curva controle) 

em relação ao que foi obtido na presença da substância teste. O antagonismo 

induzido por labdano-302 foi analisado baseando-se nos valores da inclinação do 

gráfico de Schild (ARUNLAKSHANA; SCHILD, 1959) e sua potência pelo cálculo 

do pD’2, que é definido como logaritmo negativo da concentração molar de um 

antagonista que produz 50 % de efeito máximo (Emax) produzido por um agonista 

(VAN ROSSUM, 1963). 

 
 

 
 



 

3.2.1.2 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por KCl, 

carbacol ou histamina  

O íleo era montado como descrito no item 3.2.1.1 e após o período 

de estabilização do órgão, eram obtidas duas contrações tônicas de amplitudes 

similares (controle), induzidas por 10-6 M de carbacol ou de histamina, ou ainda 

por 40 mM de KCl, em preparações diferentes. Durante a fase tônica sustentada 

da segunda curva concentração-resposta simples aos agentes contráteis, o 

labdano-302 era adicionado de maneira cumulativa à cuba. O relaxamento 

produzido pelo labdano-302 foi expresso como a percentagem reversa da força 

de contração inicial produzida pelos agentes contráteis.  

Os valores de CE50 (concentração de uma substância que produz 

50% de seu efeito máximo) foram expressos como a média  e.p.m. dos valores 

individuais da CE50, calculados pelo uso da regressão não linear.  

 

 

 

 

 



 

3.2.1.3 Efeito de labdano-302 frente às contrações induzidas por CaCl2 em 

meio despolarizante nominalmente sem Ca2+ 

 

O íleo era montado como descrito anteriormente. Após um período 

de estabilização do órgão por 30 minutos a solução de Krebs modificado era 

substituída pela solução despolarizante nominalmente sem Ca2+, por um período 

de 45 minutos. Eram induzidas duas curvas similares de maneira concentração-

resposta cumulativa ao CaCl2, em seguida o labdano-302 era incubado na 

ausência de CaCl2 por 15 minutos e após esse período uma terceira curva 

cumulativa ao CaCl2 era obtida na presença do labdano-302. O antagonismo 

induzido por labdano-302 foi analisado baseando-se nos valores da inclinação do 

gráfico de Schild (ARUNLAKSHANA; SCHILD, 1959) e sua potência pelo cálculo 

do pD’2 (VAN ROSSUM, 1963). 

 

 
3.2.1.4 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
S-(-)-Bay K8644 

 

Estudos anteriores mostram que as respostas contráteis aos 

ativadores de canais de Ca2+ dependentes de voltagem (CaV), S-(-)-Bay K8644 e 

FPL 64176, são potencializadas pelo aumento para 8-20 mM de KCl, 

concentrações estas superiores àquelas da solução de Krebs (WEI et al., 1986; 

CONTE-CAMERINO et al., 1987; ZHENG et al., 1991; USOWICZ et al., 1995). 

Portanto, após a estabilização por 30 minutos em solução de Krebs modificado, o 

íleo foi parcialmente despolarizado pela adição de 15 mM de KCl por 10 minutos e 

em sua presença foi induzida uma contração com 3 x 10-7 M de S-(-)-Bay K8644, 

um agonista seletivo dos CaV do tipo L ou CaV1 (FERRANTE et al., 1989). 

Durante a estabilização da fase tônica dessa contração o labdano-302 era 

adicionado de maneira cumulativa. O relaxamento foi expresso como a 

percentagem reversa da contração inicial produzida pelo S-(-)-Bay K8644. A CE50 

foi obtida por análise de regressão não-linear.  



 

3.2.1.5 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de cloreto de césio 

 

O íleo era montado segundo o descrito no item 3.2.2.1, e após os 

procedimentos iniciais, era induzida uma contração com 10-6 M de carbacol e sob 

o componente tônico dessa contração era adicionado o labdano-302 de forma 

cumulativa (curva controle). Em outro experimento era adicionado à cuba 5 mM 

de CsCl, um bloqueador não seletivo de canais de K+ (LATORRE et al., 1989), por 

um período de 20 minutos e uma nova contração com 10-6 M de carbacol era 

induzida ainda na presença desse bloqueador. Durante a fase tônica sustentada 

dessa segunda contração o labdano-302 era adicionado à cuba de maneira 

cumulativa. O relaxamento produzido pelo labdano-302 foi expresso como a 

percentagem reversa da contração inicial induzida pelo agonista. Os valores de 

CE50 do labdano-302 foram calculados a partir das curvas concentrações-

resposta, na ausência e na presença de 5 mM de CsCl. 

 

 

3.2.1.6 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol, na ausência e na presença de 4-aminopiridina (4-AP) 

 

O íleo era montado segundo o descrito no item 3.2.2.1, e após os 

procedimentos iniciais, era induzida uma contração com 10-6 M de carbacol e sob 

o componente tônico dessa contração era adicionado o labdano-302 de forma 

cumulativa (curva controle). Em outro experimento era adicionado à cuba 0,3 mM 

de 4-AP, um bloqueador não seletivo dos canais de potássio sensíveis a voltagem 

(KV) (ROBERTSON; NELSON, 1994) por um período de 20 minutos e uma nova 

contração com 10-6 M de carbacol era induzida ainda na presença desse 

bloqueador. Durante a fase tônica sustentada dessa segunda contração o 

labdano-302 era adicionado à cuba de maneira cumulativa. O relaxamento 

produzido pelo labdano-302 foi expresso como a percentagem reversa da 

contração inicial induzida pelo agonista. Os valores de CE50 do labdano-302 foram 



 

calculados a partir das curvas concentrações-resposta, na ausência e na 

presença de 0,3 mM de 4-AP. 

 

 

3.2.1.7 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de tetraetilamônio (TEA+) 

 

O íleo era montado segundo o descrito no item 3.2.2.1, e após os 

procedimentos iniciais, era induzida uma contração com 10-6 M de carbacol e sob 

o componente tônico dessa contração era adicionado o labdano-302 de forma 

cumulativa (curva controle). Em outro experimento era adicionado à cuba 1 mM 

de TEA+, que nesta concentração é um bloqueador seletivo dos BKCa (KNOT, 

BRAYDEN, NELSON, 1996), por um período de 20 minutos e uma nova 

contração com 10-6 M de carbacol era induzida ainda na presença desse 

bloqueador. Durante a fase tônica sustentada dessa segunda contração o 

labdano-302 era adicionado à cuba de maneira cumulativa. O relaxamento 

produzido pelo labdano-302 foi expresso como a percentagem reversa da 

contração inicial induzida pelo agonista. Os valores de CE50 do labdano-302 foram 

calculados a partir das curvas concentrações-resposta, na ausência e na 

presença de 1 mM de TEA+. 

 

 

3.2.1.8 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol, na ausência e na presença de apamina 

 

O íleo era montado como descrito anteriormente e após os 

procedimentos iniciais, era obtida uma contração com 10-6 M de carbacol e sob o 

componente tônico dessa contração era adicionado o labdano-302 de forma 

cumulativa (curva controle). Em outro experimento era adicionado à cuba 100 nM 

de apamina, um bloqueador seletivo de canais de K+ de pequena condutância 



 

ativados pelo Ca2+ (SKCa) (ISHII; MAYLIE; ADELMAN, 1997; VAN DER STAAY et 

al., 1999) por um período de 20 minutos e uma nova contração com 10-6 M de 

carbacol era induzida ainda na presença desse bloqueador. Durante a fase tônica 

sustentada dessa segunda contração o labdano-302 era adicionado à cuba de 

maneira cumulativa. O relaxamento produzido pelo labdano-302 foi expresso 

como a percentagem reversa da contração inicial induzida pelo agonista. Os 

valores de CE50 do labdano-302 foram calculados a partir das curvas 

concentrações-resposta, na ausência e na presença de 100 nM de apamina. 

 

 

3.2.1.9 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol, na ausência e na presença de glibenclamida 

 

O íleo era montado segundo o descrito no item 3.2.2.1, e após os 

procedimentos iniciais, era obtida uma contração com 10-6 M de carbacol e sob o 

componente tônico dessa contração era adicionado o labdano-302 de forma 

cumulativa (curva controle). Em outro experimento era adicionado à cuba 10-5 M 

de glibenclamida, um bloqueador seletivo de canais de K+ sensíveis ao ATP 

(KATP) (SUN; BENISHN, 1994), por um período de 20 minutos e uma nova 

contração com 10-6 M de carbacol era induzida ainda na presença desse 

bloqueador. Durante a fase tônica sustentada dessa segunda contração o 

labdano-302 era adicionado à cuba de maneira cumulativa. O relaxamento 

produzido pelo labdano-302 foi expresso como a percentagem reversa da 

contração inicial induzida pelo agonista. Os valores de CE50 do labdano-302 foram 

calculados a partir das curvas concentrações-resposta, na ausência e na 

presença de 10-5 M de glibenclamida. 

 

 

 

 



 

3.2.1.10 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de aminofilina 

 

O íleo era montado segundo o descrito no item 3.2.2.1, e após os 

procedimentos iniciais, era obtida uma contração com 10-6 M de carbacol e sob o 

componente tônico dessa contração era adicionado o labdano-302 de forma 

cumulativa (curva controle). Em outro experimento era adicionado à cuba 

aminofilina, um inibidor não seletivo das enzimas fosfodiesterases (PDE) (HIRSH 

et al., 2004) na concentração de 10-4 M (GHAYUR et al., 2005), por um período de 

20 minutos e uma nova contração com 10-6 M de carbacol era induzida ainda na 

presença desse bloqueador. Durante a fase tônica sustentada dessa segunda 

contração o labdano-302 era adicionado à cuba de maneira cumulativa. O 

relaxamento produzido pelo labdano-302 foi expresso como a percentagem 

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

labdano-302 foram calculados a partir das curvas concentrações-resposta, na 

ausência e na presença de 10-4 M de aminofilina. 

 

 

 

 



 

3.2.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente 

empregando-se o teste “t” de Student e análise de variância (ANOVA) “one-way” 

seguido de teste de Bonferroni, onde os valores de p < 0,05 foram considerados 

significantes. 

Os valores de CE50 e CI50 foram calculados por regressão não linear 

(NEUBIG et al., 2003) e estão apresentados como média ± erro padrão da média     

(média  e.p.m.) em todos os experimentos realizados.  

A inclinação do gráfico de Schild, que fornece informação sobre a 

natureza do antagonismo, foi calculado por regressão linear baseada nas 

equações de Schild (ARUNLAKSHANA; SCHILD, 1959), onde foram usados os 

valores de log (DR-1) em função do log das concentrações das substâncias 

testadas. Também foram calculados os valores de r2 (coeficiente de regressão 

linear) que foram obtidos por regressão linear e os valores de pD’2 (-logCI50).  

Todos os dados foram analisados pelo programa GraphPad Prism 

versão 3,02 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, U.S.A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados 



 

4 RESULTADOS 
 
4.1 Investigação do mecanismo de ação do labdano-302 em íleo isolado de 
cobaia 
 

4.1.1 Característica do bloqueio da contração induzida por histamina 
 
 

O labdano-302 (3 x 10-5, 10-4 e 3 x 10-4 M) inibiu de maneira 

dependente de concentração (r2 = 0,8 ± 0,1), as contrações induzidas por 

concentrações crescentes de histamina (Gráfico 1). As curvas cumulativas à 

histamina foram desviadas para a direita de forma não paralela e com redução do 

Emax de 100 % (controle) para 85,1  7,5; 19,2  6,9 e 2,6  0,4 % na presença de 

3 x 10-5, 10-4 e 3 x 10-4 M de labdano-302, respectivamente (Tabela 4). Os valores 

de CE50 da histamina passaram de 1,4 ± 0,4 x 10-7 M (controle) para 

6,0 ± 0,9 x 10-7, 6,0 ± 0,2 x 10-6 e 4,6 ± 0,9 x 10-6 M na presença de 3 x 10-5, 10-4 e 

3 x 10-4 M de labdano-302, respectivamente (Tabela 4). Os valores da inclinação 

do gráfico de Schild e de pD’2 foram de 4,2  1,4 e 4,9  0,2, respectivamente. 
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Gráfico 1 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à histamina na ausência 
(□) e na presença de labdano-302 nas concentrações de 3 x 10-5 (),10-4 (Δ) e 
3 x 10-4 M (▼) em íleo isolado de cobaia (n = 5). Os símbolos e as barras verticais 
representam a média e o e.p.m., respectivamente. ANOVA “one-way” seguido por 
Bonferroni, **p < 0,001 (controle vs. labdano-302). 
 
 
 
 
Tabela 4 – Valores de CE50 (M) e de Emax (%) da histamina na ausência e na 
presença de labdano-302 em íleo isolado de cobaia (n = 5). 
 

Labdano-302 (M) CE50 (M) Emax (%) 

Ausência 1,4  0,4 x 10-7 100  

3 x 10-5 6,0  0,9 x 10-7 ** 85,1  7,5  

10-5 6,0  0,2 x 10-6 * 19,2  6,9 *** 

3 x 10-4 4,6  0,9 x 10-6 ** 2,6  0,4 *** 

 
ANOVA “one-way” seguido por Bonferroni; * p < 0,05 e ** p < 0,001 (ausência vs. 
presença de labdano-302). 
 
 



 

4.1.2 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por KCl, 

carbacol ou histamina  

 

 

O labdano-302 (10-7 – 3 x 10-4 M) relaxou de maneira dependente de 

concentração e significante o íleo de cobaia (Figura 5) pré-contraído com 40 mM 

de KCl (CE50 = 1,5  0,4 x 10-5 M) ou 10–6  M de carbacol 

(CE50 = 1,6  0,4 x 10-5 M) e de histamina (CE50 = 0,7  0,1 x 10-5 M). Os valores 

de CE50 não apresentaram diferença significante entre si e o Emax (100 %) do 

labdano-302 foi atingido na concentração de 3 x 10-4 M quando a contração era 

induzida pelos três agentes contráteis (Gráfico 2). O tempo médio para o labdano-

302 atingir o seu Emax foi de 102 ± 13 min., 63 ± 10 min. e 77 ± 17 min. para 

preparações pré-contraídas com KCl, carbacol e histamina, respectivamente. 

Após 45 minutos da retirada do labdano-302 da cuba, os agentes contráteis 

produziram contrações com a mesma amplitude em relação à contração inicial, 

indicando que o efeito do diterpeno é reversível neste órgão. 
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Figura 5. Registros originais do efeito relaxante de labdano-302 sobre as 
contrações tônicas induzidas por 40 mM de KCl (A), 10-6 M de histamina (B) e 
10-6 M de carbacol (C)  em íleo isolado de cobaia. As setas representam as 
concentrações cumulativas  (10 - 7, 3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5 e 10-4 M, 
respectivamente) do labdano-302. 
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Gráfico 2 – Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
40 mM KCl (○), 10 - 6 M de carbacol (■) ou de histamina (□) em íleo isolado de 
cobaia (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., 
respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3 Efeito de labdano-302 frente às contrações induzidas por CaCl2 em 

meio despolarizante nominalmente sem Ca2+ 

 

O labdano-302 (3 x 10-5, 10-4 e 3 x 10-4 M) inibiu de maneira 

dependente de concentração (r2 = 0,5 ± 0,05) as contrações induzidas pelo 

aumento na concentração extracelular de CaCl2 em meio despolarizante 

nominalmente sem Ca2+. As curvas cumulativas ao CaCl2 foram desviadas para 

direita de forma não paralela e com inibição do Emax de 100 % (controle) para 

80,7  2,1; 11,7  5,2 e 4,5  3,4%, respectivamente (Gráfico 3). Os valores de 

CE50 do CaCl2 passaram de 3,0 ± 0,7 x 10-4 M (controle) para 1,5 ± 0,1, 4,1 ± 1,9 

e 6,1 ± 1,9 x 10-3 M na presença de 3 x 10-5, 10-4 e 3 x 10-4 M de labdano-302, 

respectivamente (Tabela 5). Os valores da inclinação do gráfico de Schild e de 

pD’2 foram de 2,6  0,5 e 5,3  0,1, respectivamente. 
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Gráfico 3 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CaCl2 em meio 
despolarizante nominalmente sem Ca2+ na ausência (▲) e na presença de 
labdano-302 nas concentrações de 3 x 10-5 (◊), 10-4 (▼) e 3 x 10-4 M (Δ), em íleo 
isolado de cobaia (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média 
e o e.p.m., respectivamente. ANOVA “one-way” seguido por Bonferroni; * p < 0,05 
e ** p < 0,001 (controle vs. labdano-302). 

 

 

Tabela 5 – Valores de CE50 (M) e de Emax (%) do CaCl2 na ausência e na 
presença de labdano-302 em íleo isolado de cobaia (n = 5). 
 

Labdano-302 (M) CE50 (M) Emax (%) 

Ausência 3,0  0,7 x 10-4 100 % 

3 x 10-5 1,5  0,1 x 10-3 80,7  2,1 * 

10-5 4,1  1,9 x 10-3 11,7  5,2 ** 

3 x 10-4 6,1  1,9 x 10-3 * 4,5  3,4 ** 

 
ANOVA “one-way” seguido por Bonferroni; * p < 0,05 e ** p < 0,001 (ausência vs. 
presença de labdano-302). 
4.1.4 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por                    
S-(-)-Bay K8644 

 



 

O labdado-302 inibiu as contrações tônicas induzidas por 3 x 10-7 M         

S-(-)-Bay K8644, um agonista dos Cav, em meio parcialmente despolarizado com 

15 mM de KCl, de maneira dependente de concentração (Figura 6). Não houve 

diferença significante entre a potencia relaxante do labdano-302 quando o íleo foi 

pré-contraído por 40 mM de KCl (CE50 = 1,5  0,4 x 10-5 M) e S-(-)-Bay K8644 

(CE50 = 2,6  0,4 x 10-5 M) (Gráfico 4). 
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Figura 6. Registro original do efeito relaxante de labdano-302 sobre a contração 
tônica induzida por 3 x 10-7 M de S-(-)-Bay K8644 em íleo isolado de cobaia 
parcialmente despolarizado pela adição de 15 mM de KCl (30 minutos). As setas 
representam a adição cumulativa do labdano-302 nas concentrações de 10-7, 
3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6,  10-5, 3 x 10-5 e 10-4 M, respectivamente. 
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Gráfico 4 – Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
40 mM de KCl (○) e 3 x 10 -7 M de S-(-)-Bay K8644 (♦) (n = 5). Os símbolos e as 
barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.5 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de cloreto de césio 

 

O labdano-302 relaxou o íleo isolado de cobaia pré-contraído com 

carbacol na ausência (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) e na presença (CE50 = 3,5  0,6 x 

10-5 M) de 5 mM de CsCl, um bloqueador não seletivo dos canais de potássio 

(Figura 7 A e B). Porém, a potência relaxante de labdano-302 foi reduzida 2,3 

vezes na presença de CsCl, ocorrendo um desvio da curva de relaxamento do 

labdano-302 para direita (Gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Figura 7. Registro original do efeito relaxante de labdano-302 sobre a contração 
tônica induzida por 10-6 M de CCh na ausência (A) e na presença de 5 mM de 
CsCl (B) em íleo isolado de cobaia. As setas representam a adição cumulativa do 
labdano-302 nas concentrações de 10-7, 3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5 e 
10-4 M, respectivamente. 
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Gráfico 5 – Efeito de labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol na ausência (■) e na presença (  ) de 5 mM de CsCl, em íleo isolado de 
cobaia (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., 
respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.6 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de 4-aminopiridina (4-AP) 

 

O labdano-302 relaxou o íleo isolado de cobaia pré-contraído com 

carbacol na ausência (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) e na presença                                

(CE50 = 0,9  0,1 x 10-5 M) de 0,3 mM de 4-AP, um inibidor seletivo dos canais Kv. 

A potência relaxante do labdano-302 não foi alterada na presença de 4-AP 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Efeito de labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol na ausência (■) e na presença (■) de 0,3 mM de 4-AP, em íleo isolado 
de cobaia        (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média e o 
e.p.m., respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.7 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de tetraetilamônio (TEA+) 

 

O labdano-302 relaxou o íleo isolado de cobaia pré-contraído com 

carbacol na ausência (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) e na presença                                

(CE50 = 1,4  0,3 x 10-5 M) de 1 mM de TEA+, que nesta concentração é um 

bloqueador seletivo dos BKca. A potência relaxante de labdano-302 não foi 

alterada na presença de TEA+ (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Efeito de labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol na ausência (■) e na presença (●) de 1 mM de TEA+, em íleo isolado de 
cobaia (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.8 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de apamina 

 

A curva de relaxamento do labdano-302 (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) 

foi deslocada para direita na presença de 100 nM de apamina, um bloqueador 

seletivo dos SKCa (CE50 = 3,3  0,4 x 10-5 M). Analisando os valores de CE50, 

pode-se verificar que a CE50 do labdano-302 na presença de apamina foi 

aproximadamente 2,2 vezes maior do que na sua ausência (Gráficos 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
Figura 8. Registro original do efeito relaxante de labdano-302 sobre a contração 
tônica induzida por 10-6 M de CCh na ausência (A) e na presença de 100 nM de 
apamina (B) em íleo isolado de cobaia. As setas representam a adição cumulativa 
do labdano-302 nas concentrações de 10-7, 3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5, 
10-4 e 3 x 10-4 M, respectivamente. 
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Gráfico 8 – Efeito de labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol na ausência (■) e na presença (▲) de100 nM de apamina, em íleo 
isolado de cobaia   (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média 
e o e.p.m., respectivamente. 
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Gráfico 9 – Valores da CE50 do labdano-302 sobre a fase tônica das contrações 
induzidas por carbacol, na ausência e na presença de de100 nM de apamina, em 
íleo isolado de cobaia. (n = 5). As colunas e barras verticais representam a média 
e o e.p.m., respectivamente. * p < 0,05 (ausência vs. presença de labdano-302). 



 

4.1.9 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de glibenclamida 

 

O labdano-302 relaxou o íleo pré-contraído com carbacol na 

ausência (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) e na presença de 10-5 M de glibenclamida                       

(CE50 = 3,2  0,3 x 10-5 M), um bloqueador seletivo dos KATP (Figura 9 A e B), 

porém com uma potência 2 vezes menor quando comparada ao relaxamento 

produzido pelo labdano-302 na ausência de glibenclamida (Gráficos 10 e 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
          

 
 

 

 

Figura 9. Registro original do efeito relaxante de labdano-302 sobre a contração 
tônica induzida por 10-6 M de CCh na ausência (A) e na presença de 10-5 M de 
glibenclamida (B) em íleo isolado de cobaia. As setas representam a adição 
cumulativa do labdano-302 nas concentrações de 10-7, 3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6, 10-5, 
3 x 10-5 e 10-4 M, respectivamente. 
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Gráfico 10 – Efeito de labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol na ausência (■) e na presença (♦) de 10-5 M de glibenclamida, em íleo 
isolado de cobaia. (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média 
e o e.p.m., respectivamente. 
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Gráfico 11 – Valores da CE50 do labdano-302 sobre a fase tônica das contrações 
induzidas por carbacol, na ausência e na presença de 10-5 M de glibenclamida, 
em íleo isolado de cobaia. (n = 5). As colunas e barras verticais representam à 
média e o e.p.m., respectivamente. * p < 0,05 (ausência vs. presença de labdano-
302). 



 

4.1.10 Efeito do labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 

carbacol, na ausência e na presença de aminofilina 

 

O labdano-302 relaxou o íleo pré-contraído com carbacol na 

ausência (CE50 = 1,5  0,3 x 10-5 M) e na presença de 10-4 M de aminofilina                           

(CE50 = 0,4  0,03 x 10-5 M), um inibidor não seletivo de fosfodiesterase (Figura 10 

A e B), porém com uma potência cerca de 4 vezes maior quando comparada ao 

relaxamento produzido pelo labdano-302 na ausência de aminofilina (Gráficos 12 

e 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 

 

 
 
 
Figura 10. Registro original do efeito relaxante de labdano-302 sobre a contração 
tônica induzida por 10-6 M de CCh na ausência (A) e na presença de 10-4 M de 
aminofilina (B) em íleo isolado de cobaia. As setas representam a adição 
cumulativa do labdano-302 nas concentrações de 10-8, 3 x 10-8, 10-7, 3 x 10-7, 10-6, 
3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5 e 10-4 M, respectivamente. 
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Gráfico 12 – Efeito de labdano-302 sobre as contrações tônicas induzidas por 
carbacol na ausência (■) e na presença (♦) de 10-4 M de aminofilina, em íleo 
isolado de cobaia. (n = 5). Os símbolos e as barras verticais representam a média 
e o e.p.m., respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13 – Valores da CE50 do labdano-302 sobre a fase tônica das contrações 
induzidas por carbacol, na ausência e na presença de 10-4 M de aminofilina, em 
íleo isolado de cobaia. (n = 5). As colunas e barras verticais representam à média 
e o e.p.m., respectivamente. * p < 0,05 (ausência vs. presença de labdano-302). 

-8 -7 -6 -5 -4 -3

0

25

50

75

100

log [labdano-302] M

R
el

ax
am

en
to

 (%
)

lab
dan

o-30
2

lab
dan

o-30
2+

am
inofili

na

0

1 .0 × 1 0 -5

2 .0 × 1 0 -5

*

C
E 5

0
(M

)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 



 

5 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo investigou-se o mecanismo de ação pelo qual o 

ácido labda-8(17),12,14-trien-19-óico (labdano-302), um diterpeno isolado das 

cascas do caule de Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul. (Annonaceae), 

apresenta efeito espasmolítico íleo isolado de cobaia. Foi demonstrado que em 

íleo de cobaia o efeito do labdano-302 parece ser devido, pelo menos em parte, à 

ativação dos canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP) e dos canais K+ ativados por 

cálcio de pequena condutância (SKCa). 

Em estudos anteriores Ribeiro (2003) demonstrou que o labdano-

302 apresentou efeito espasmolítico em íleo de cobaia por inibir de maneira 

equipotente as as contrações fásicas induzidas por carbacol e histamina em íleo 

de cobaia. Com base nessa premissa decidiu-se investigar o mecanismo de ação 

pelo qual o labdano-302 estaria exercendo tal efeito espasmolítico. O fato do 

labdano-302 ter antagonizado as contrações fásicas induzidas tanto por carbacol 

quanto por histamina, de maneira equipotente, é sugestivo de que o diterpeno não 

está agindo em nível de receptor, e sim em um passo comum da via de 

sinalização que leva à contração por estes agonistas, uma vez que cada agonista 

tem o seu próprio sistema receptor. 

Para se testar a hipótese de que o antagonismo das contrações 

induzidas pelos agonistas não se dá em nível de receptor, avaliou-se a 

característica do bloqueio induzido pelo labdano-302 frente às curvas 

concentrações-respostas cumulativas à histamina e verificou-se que o labdano-

302 deslocou as curvas cumulativas à histamina para direita, de forma não 

paralela e com redução do Emax.. Esse fato caracteriza um antagonismo do tipo 

não competitivo, que foi confirmado pelo valor da inclinação do gráfico de Schild 

que diferiu da unidade (Gráfico 1). Dessa forma, confirma-se que o labdano-302 

não está agindo diretamente em nível de receptor.  

Qual seria o passo comum na via de sinalização dos agonistas 

testados?  

Em íleo de cobaia, vários agentes contráteis, como os agonistas 

muscarínicos (TRIGGLE et al., 1989) e o KCl (TRIGGLE; TRIGGLE, 1976; 



 

HURWITZ et al, 1980), causam uma resposta contrátil bifásica, consistindo em 

uma contração inicial transiente – componente fásico (< 30 s), seguido por uma 

contração sustentada – componente tônico, que se desenvolve lentamente 

durante 15 minutos (VAN BREEMEN; AARONSON; LOUTZENHISER, 1979; 

BOLTON, 1979). Esta resposta bifásica é devido à fonte dual de Ca2+ no músculo 

liso. É sugerido que a contração fásica é causada por liberação de Ca2+ dos 

estoques intracelulares mediados por 1,4,5-tris-fosfato de inositol (IP3) (ABDEL-

LATIF, 1989; KOBAYASHI et al., 1989). Por outro lado, a contração tônica 

induzida por agonistas muscarínicos em íleo de cobaia é atribuída ao influxo de 

Ca2+ através dos canais de Ca2+ dependentes de voltagem (CaV), uma vez que a 

contração tônica é suprimida pelo bloqueador de CaV, verapamil (JIM et al., 1981).  

Em músculo liso de íleo de cobaia, tanto a contração fásica como a 

tônica induzida por carbacol são dependes do Ca2+ extracelular, uma vez que 

ambas as contrações foram inibidas na ausência de Ca2+ extracelular (HONDA; 

TAKANO; KAMIYA, 1996). No entanto, a influencia do Ca2+ extracelular é 

relativamente maior na resposta contrátil tônica comparado com a fásica 

(TRIGGLE et al., 1979). 

Como o íleo é um órgão totalmente dependente de variação do 

potencial de membrana (NOUAILHETAS et al., 1985) e como o componente 

tônico da contração induzida por agonistas de acoplamento misto (fármaco e 

eletromecânico) como carbacol e histamina (UNNO; KOMORI; OHASHI, 1995; 

BOLTON et al., 1981) ou por um agente despolarizante (KCl) (acoplamento 

eletromecânico) é mantido quase que exclusivamente por influxo de Ca2+ através 

dos CaV (BOLTON, 1979; REMBOLD, 1996; BOLTON; 2006), levantou-se a 

seguinte hipótese: será que labdano-302 pode estar agindo por bloqueio do 

influxo de Ca2+ através dos CaV? 

Para se testar esta hipótese investigou-se o efeito do labdano-302 

sobre o componente tônico das contrações induzidas por KCl (acoplamento 

eletromecânico), carbacol e histamina (acoplamento misto) em íleo de cobaia e foi 

observado que o labdano-302 foi capaz de relaxar o íleo pré-contraído com KCl, 

carbacol e histamina de maneira dependente de concentração e eqüipotente. O 

fato de não haver diferença significante entre a potência relaxante do labdano-

302, quando o íleo fora contraído com os agentes contráteis usados sugere que o 



 

mecanismo de ação relaxante induzido por labdano-302 se dá por bloqueio do 

influxo de cálcio através dos Cav. 

Caso o labdano-302 estivesse realmente bloqueando os Cav, era 

esperado que o mesmo antagonizasse as contrações induzidas por CaCl2 em 

meio despolarizante nominalmente sem Ca2+. De fato, as curvas cumulativas ao 

CaCl2 na presença de labdano-302 (pD’2 = 5,3  0,1) foram deslocadas para 

direita de forma não paralela e com redução do Emax.(Gráfico 5). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Oliveira et al. (2006) e por Ribeiro (2007) quando 

avaliaram o efeito do labdano-302 nas mesmas condições experimentais em 

anéis de artéria mesentérica supeior e de aorta isolados de rato, respectivamente. 

Com base nos valores de pD’2, ora obtidos observa-se que o labdano-302 

apresentou uma maior potência em antagonizar as contrações induzidas por 

CaCl2 em meio despolarizante do que àquelas induzidas por histamina 

(pD’2 = 4,9  0,2), corroborando a hipótese de que, pelo menos em nível funcional, 

o labadano-302 pode estar bloqueando o influxo de cálcio através dos Cav.  

Os CaV estão presentes na membrana celular da maioria das células 

excitáveis (ALEXANDER; MATHIE; PETERS, 2007). Pelo menos 10 tipos 

diferentes de CaV foram até agora descritos e estão subdivididos em três grandes 

famílias: (1) sensíveis a di-hidropiridina e ativados por alta voltagem, Cav1 (tipo L); 

(2) insensíveis a di-hidropiridina e ativados por alta voltagem, Cav2 (tipos N, P/Q e 

R); e (3) ativados por baixa voltagem, Cav3 (tipo T)], (ERTEL et al., 2000; 

ALEXANDER; MATHIE; PETERS, 2007). Os Cav1.2 são amplamente expressos 

no corpo humano (músculo cardíaco, músculo liso, células endócrinas e 

neurônios) (CATERRALL et al., 2005). 

No músculo liso, os Cav1 (sensíveis às di-hdropiridinas) são 

melhores caracterizado e o maior responsável pelo influxo de Ca2+, cujo sítio de 

ligação para seus bloqueadores está presente na subunidade 1, embora nele 

existam quatro outras unidades complexadas (2 , 1  e 1 ) (VOGALIS et al., 

1991; KURIYAMA; KITAMURA; NABATA, 1995; KNOT et al., 1996). Os CaV mais 

expressos em íleo de cobaia são os do tipo L (CaV-L) (BOLTON, 1979; TOMITA, 

1981), recentemente descritos como CaV 1.2 (CATERRAL et al., 2005). 

Recentemente foi demonstrado que o labdano-302 bloqueou as 

correntes de Ca2+ do tipo L, portanto através dos Cav1, em células GH3 (células 



 

que regularmente expressam os Cav1) em experimentos realizados na 

configuração “whole-cell” da técnica de “patch-clamp” (OLIVEIRA et al., 2006).  

Para avaliar se o tipo de Cav envolvido no efeito relaxante promovido 

por labdano-302 em íleo isolado de cobaia seria os Cav, analisou-se o efeito do 

diterpeno sobre as contrações tônicas induzidas por 3 x 10-7 M de 

S-(-)-Bay K8644, um agonista dos Cav1, que age por ligação direta na sua 

subunidade  e não por despolarização (SPEDDING; PAOLETTI, 1992). 

Verificou-se que o labdano-302 relaxou o íleo, de maneira dependente de 

concentração, sugerindo que o canal de Ca2+ envolvido é o Cav1. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Ribeiro (2007) em aorta isolada de rato, onde 

o labdano-302 relaxou aquele órgão pré-contraído com S-(-)-Bay K8644, 

corroborando assim o presente achado. 

Quando este dado foi comparado com o valor da potência relaxante 

do labdano-302 no íleo pré-contraído com KCl, observa-se que não houve 

diferença entre o relaxamento induzido pelo labdano-302 no íleo pré-contraído 

com KCl e com o S-(-)-Bay K8644. Esses dados sugerem que o labdano-302 

deve está agindo por um mecanismo indireto de bloqueio dos canais de Ca2+. 

Os canais de cálcio e de potássio estão intimamente relacionados 

com a regulação do músculo liso, considerado o principal tipo de músculo que 

controla a maioria dos sistemas de órgãos ocos do corpo (WATTERSON; RATZ; 

SPIEGEL, 2005). 

Os canais de K+ desempenham um papel chave na regulação do 

potencial de membrana, excitabilidade celular e secreção de hormônios e 

neurotransmissores. O potencial de membrana tem um papel importante na 

resposta contrátil. O potencial de membrana do músculo liso depende do balanço 

entre o aumento da condutância ao K+, levando a uma hiperpolarização e à 

diminuição da condutância ao K+ levando a uma despolarização. A abertura do 

canal de K+ hiperpolariza a membrana das células musculares lisas levando à 

redução na probabilidade de abertura dos CaV e, portanto, a um relaxamento 

(KNOT et al., 1996; ALEXANDER et al., 2007). 

A associação entre o aumento da atividade dos canais de K+ e o 

relaxamento do músculo liso vem sendo estudada em vários tecidos e com 

diversos canais de K+. Alguns autores apresentam evidências da participação de 



 

vários canais de K+ na regulação do músculo liso, como por exemplo: Kv em íleo 

de cobaia (LIMA, 2004; CAVALCANTE, 2008). BKCa em íleo de cobaia (SILVA; 

NOUAILHETAS; ABOULAFIA, 1999; CAVALCANTE, 2001; CAVALCANTE, 2008; 

LIMA, 2008), músculo longitudinal de íleo de cobaia (UYAMA; IMAIZUMI; 

WATANABE, 1993), traquéia de cobaia (HIRAMATSU et al., 1994), artéria 

mesentérica de rato (OLIVEIRA et al., 2004), traquéia de cão (WADE; SIMS, 

1993), traquéia de porco (KUME et al., 1994; KANNAN; JOHNSON, 1995; 

YAMAKAGE; HIRSHMAN; CROXTON, 1996), útero de rata (LIMA, 2008), aorta 

de coelho (DEMIREL et al., 1994), artérias submucosas e mesentéricas de cobaia 

(HILL et al., 1997) e no miométrio humano (ANWER et al., 1993, MEERA et al., 

1995). SKCa em íleo de cobaia (CAVALCANTE, 2008), útero de rata (SILVA; 

OKUYAMA; PAIVA, 1996) e em aorta de rato (SILVA et al., 1994). KATP em íleo de 

cobaia (CAVALCANTE, 2008), traquéia de cobaia (SHIKADA; TANAKA, 1995), 

músculo longitudinal de íleo de rato (DAVIES; McCURRIE; WOOD, 1996) e de 

cobaia (SUN; BENISHIN, 1994) em uretra de cobaia (TERAMOTO; BRADING; 

ITO, 1999) e em traquéia de gato (TERAMOTO; NAKASHIMA; ITO, 2000).  

Uma vez que os CaV podem ser bloqueados indiretamente por 

ativação dos canais de potássio, e fundamentado no fato de que recentemente 

foram demonstradas evidências farmacológicas de que tal mecanismo está 

envolvido na ação relaxante do labdano-302 em traquéia de cobaia pela 

participação dos BKCa (RIBEIRO et al., 2007a) e, em aorta de rato pela 

participação dos KV e dos Kir (RIBEIRO et al., 2007b), decidiu-se investigar a 

participação dos canais de potássio no efeito relaxante promovido por 

labdano-302 em íleo de cobaia. 

Para verificar a participação dos canais de K+ no efeito relaxante 

induzido pelo labdano-302 em íleo de cobaia, vários bloqueadores desses canais 

foram utilizados como ferramentas farmacológicas. O CsCl, um bloqueador não 

seletivo dos canais de K+ (LATORRE et al., 1989) foi capaz de reduzir a potência 

relaxante do labdano-302 em aproximadamente 2,4 vezes, ocorrendo um desvio 

da curva de relaxamento do labdano para direita no íleo pré-contraído com 

carbacol (Gráfico 5), o que sugere a participação de canais de K+ no efeito 

relaxante do labdano-302 em íleo de cobaia.  



 

Vários canais de K+, com diferentes bases moleculares, contribuem 

para a regulação basal da condutância ao K+ em células musculares lisas: (1) (Kv), 

(2) (BKCa), (3) (SKCa), (4) canais de K+ retificadores de entrada (Kir), (5) canais de 

K+ dependentes do estiramento, (6) canais de potássio sensíveis ao ATP (KATP) 

(THORNELOE; NELSON, 2005).  

Os KV possuem uma grande importância na manutenção do 

potencial de repouso no íleo de cobaia e é bastante distribuído neste órgão 

(GORDIENKO et al., 1999). A 4-aminopiridina (4-AP), um bloqueador seletivo dos 

Kv (ROBERTSON; NELSON, 1994), não produziu alteração na curva de 

relaxamento do labdano-302 (Gráfico 7), sugerindo que os Kv não contribuem para 

o efeito relaxante do labdano-302 em íleo de cobaia, diferente do observado por 

Ribeiro et al. (2007b). 

Os canais de K+ ativados por Ca2+ (KCa) contribuem para a 

repolarização do potencial de ação e são divididos em três grandes famílias com 

base em suas condutância, cinética e farmacologia (SAH; FABER, 2002): 1) 

canais de K+ ativados por Ca2+ de pequena condutância (SKCa), são bloqueados 

por apamina; 2) canais de K+ ativados por Ca2+ de condutância intermediária 

(IKCa) bloqueados pelo clotrimazole, e 3) canais de K+ ativados por Ca2+ de 

grande condutância (BKCa) que são bloqueados por toxinas, como caribdotoxina e 

iberiotoxina, ou por baixas concentrações de TEA+. Os canais do tipo SKCa e IKCa 

são insensíveis à voltagem e ativados por baixa concentração de Ca2+ intracelular 

(< 1,0 M), em contraste aos BKCa
 que são ativados tanto por voltagem como por 

Ca2+ (WEI, et al., 2005). 

Os BKCa são encontrados em cérebro, cóclea, músculo esquelético e 

músculo liso. Já os SKCa são largamente encontrados em cérebro, coração e 

alguns tipos de músculo liso. Enquanto que os IKCa estão presentes na placenta, 

próstata, linfócitos, pâncreas e endotélio vascular (WEI et al., 2005). 

Os BKCa são canais sensíveis a voltagem e ao cálcio e têm uma 

grande condutância (100-300 pS ao potássio) (MARTY, 1981; VERGARA et al., 

1998; GHATTA et al., 2006). A estrutura dos BKCa é composta por quatro 

subunidades  formadoras do poro e subunidades  regulatórias. Cada 

subunidade tem sete domínios transmembranares (CHALMERS et al., 2007). As 

propriedades fisiológicas dos BKCa, incluindo a sensibilidade ao Ca2+, são 



 

moduladas pelas subunidades  acessórias. As estimativas da sua densidade 

média, em músculo liso variam entre 1 a 4 canais / m2 (BENHAM; BOLTON, 

1986; SINGER; WALSH JR. 1987; PEREZ et al., 1999). 

Como o mecanismo de ação pelo qual o labdano-302 produz 

relaxamento em traquéia de cobaia (RIBEIRO et al., 2007a) e artéria mesentérica 

de rato (OLIVEIRA et al., 2004) envolve a participação dos BKCa, decidiu-se 

investigar a participação desses canais no efeito relaxante do labdano-302 em 

íleo de cobaia. 

O TEA+, um bloqueador seletivo dos BKca (KNOT, BRAYDEN, 

NELSON, 1996), foi utilizado como ferramenta farmacológica para verificar a 

participação desses canais no efeito relaxante do labdano-302. Como não houve 

diferença significante entre a potência relaxante de labdano-302 na ausência e na 

presença de TEA+ (Gráfico 6), sugere-se que o efeito relaxante promovido por 

labdano-302, em íleo isolado de cobaia, não envolve os BKca. 

Os SKCa também são ativados por Ca2+, mas não são sensíveis a 

voltagem (KOHLER et al., 1996; HERRERA; NELSON, 2002). Os SKCa tem uma 

condutância menor ao K+ (4 - 18 pS) em relação aos BKCa ou IKCa (VERGARA et 

al., 1998; HIRSCHBERG et al., 1998; XIA et al., 1998). Existem três isoformas 

desse canal, SK1-3. Esse canal pode desempenhar uma importante função no 

controle funcional da musculatura lisa. Em miócitos da bexiga urinária a liberação 

de Ca2+ dos estoques intracelular causa ativação dos SKCa produzindo 

hiperpolarização e em seguida relaxamento da bexiga (HERRERA; HEPPNER; 

NELSON, 2000; HERRERA; NELSON, 2002; HERRERA et al, 2003).  
Para verificar se os SKCa estariam envolvidos no mecanismo de 

ação espasmolítica do labadno -302, avaliou-se seu efeito na ausência e na 

presença de apamina, um bloqueador seletivo dos SKCa, (ISHII; MAYLIE; 

ADELMAN, 1997; VAN DER STAAY et al., 1999). A observação de que a curva 

de relaxamento do labdano-302 no íleo pré-contraído com carbacol foi 

significantemente desviada para direita, com uma potência 2,2 vezes menor, na 

presença da apamina, sugere que a ativação/modulação positiva dos SKCa está 

envolvida no mecanismo de ação relaxante do labdano-302 em íleo de cobaia 

(Gráfico 7). Estes dados não estão em acordo com o encontrado em aorta de rato 

(RIBEIRO, 2003)  



 

Os KATP foram inicialmente identificados em miócitos cardíacos 

(NOMA, 1983). São seletivos para K+ e ativados por uma diminuição na 

concentração interna de ATP. Vários agonistas endógenos (como peptídeo 

liberado pelo gene da calcitonina, adenosina, etc) ativam os KATP produzindo 

hiperpolarização e relaxamento. Em contrapartida, vários neurotransmissores 

(noradrenalina, 5-hydroxitriptamina (5-HT), neuropeptídeo Y, etc) e 

vasoconstritores (angiotensina II, endotelina-1, etc) inibem os KATP levando a 

despolarização e contração (QUAYLE; NELSON; STANDEN, 1997). Esse canal 

tanto pode ser inibido por ATP intracelular como por sulfoniluréias como por 

exemplo a glibenclamida e a tolbutamida, e por baixa concentração de Ba2+ 

(STANDEN et al., 1989; SANBORN, 2000).  

Sun e Benishin (1994) mostraram que os KATP podem estar 

presentes em músculo longitudinal de íleo de cobaia, pois a cromakalina, 

nicorandil e pinacidil, ativadores desses canais, foram capazes de inibir as 

contrações tônicas induzidas por histamina (0,5 M) e KCl (30 mM). Os efeitos 

anti-espasmódicos, em jejuno de coelho e íleo de cobaia, e hipotensor, em ratos, 

produzidos pelo extrato bruto de Valeriana wallichii são mediados por ativação 

dos KATP (GILANI, et al., 2005). Com base nesses dados decidiu-se investigar 

uma possível participação dos KATP no efeito relaxante do labdano-302. Além 

disso, o efeito relaxante promovido por -norlapachona em íleo de cobaia envolve 

a participação desses canais (CAVALCANTE, 2008). 

Para verificar o envolvimento dos KATP no efeito relaxante promovido 

pelo labdano-302, utilizou-se o bloqueador seletivo desses canais, a 

glibenclamida (SUN; BENISHN, 1994). Na presença desse bloqueador a curva 

concentrações-resposta foi desviada para direita havendo redução na potência 

relaxante (cerca de 2 vezes) induzida por labdano-302 (Gráfico 8). Esses fatos 

sugerem a participação dos KATP no efeito relaxante induzido pelo labdano-302 

em íleo de cobaia, diferente do observado por Ribeiro (2003) em aorta isolada de 

rato. 

Assim, demonstra-se neste trabalho, em nível funcional, que o 

labdano-302 induz efeito espasmolítico em íleo de cobaia por bloquear o influxo 

de Ca2+ via CaV1, provavelmente por ação indireta via modulação positiva dos 



 

canais de potássio dos tipos SKCa e KATP. Porém não se descarta outros 

mecanismos espasmolíticos que não foram investigados até então. 

A abertura de canais de K+ pode acontecer através da ação de 

substâncias agindo de forma direta ou indireta sobre o canal. A levocromacalina e 

o pinacidil são substâncias que ativam de forma direta os KATP (LUCKHOFF; 

BUSSE, 1990; GOJKOVIC-BUKARICA; KAZIC, 1999). Mas, outras substâncias 

podem agir indiretamente sobre o canal ativando-o, como é o caso da forscolina 

que ativa os canais de K+ por fosforilação através da PKA (proteína cinase 

dependente de AMPc) (WELLMAN et al., 1998; WALDRON; COLE, 1999; 

MASON et al., 2002; WINKLHOFER et al., 2003).    

As fosfodiesterases de nucleotídios cíclicos (PDEs) estão 

amplamente distribuídas em vários tecidos de mamíferos e tendo como função a 

hidrólise do AMPc e do GMPc (3',5'-monofosfato cíclico de guanosina) resultando 

em seus produtos inativos, o 5’-AMP e o 5’-GMP, que não mais são capazes de 

ativar, respectivamente, a PKA e a PKG (proteína cinase dependente de GMPc) 

cessando assim a sinalização celular dependente do aumento destes nucleotídios 

cíclicos (LUGNIER, 2006).  

Substâncias capazes de aumentar o conteúdo intracelular de AMPc 

ou GMPc tem seu efeito relaxante potencializado pela inibição das PDEs em 

vários tecidos, devido a um acúmulo do conteúdo total desses nucleotídios 

(BENDER; BEAVO, 2006; LUGNIER, 2006). Uma forma de se investigar a 

participação de nucleotídeos cíclicos no efeito relaxante de uma substância é 

utilizar inibidores de PDEs, onde se espera que a potência relaxante de 

substâncias que estejam agindo aumentando os níveis de nucleotídeos cíclicos 

seja maior. Dessa forma se na presença de aminofilina, um inibidor de PDEs 

(HIRSH et al., 2004),  a curva concentrações-resposta fosse desviada para 

esquerda com aumento da potência relaxante do labdano-302 seria possível 

sugerir a participação de nucleotídeos cíclicos no efeito relaxante dessa 

substância. Como a potência relaxante do labdano-302 foi aumentada de cerca 

de 4 vezes, pode-se sugerir a participação de nucleotídeos cíclicos no efeito 

relaxante promovido pelo labdano-302. Resultados semelhantes a esses e 

utilizando o labdano-302 foram encontrados em aorta de rato (RIBEIRO et al., 

2007b). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Conclusões 



 

6 CONCLUSÕES 
 
 
 

No estudo do efeito espasmolítico do ácido 

8(17), 2E 14-labdatrieno-18-óico (Labdano-302), diterpeno isolado das cascas do 

caule de Xylopia langsdorfina St. Hil. Tul., visando elucidar o mecanismo de ação 

em íleo isolado de cobaia, pode-se concluir que: 

 
a) O labdano-302 não está agindo diretamente em nível de receptor 

farmacológico para produzir efeito espasmolítico em íleo de cobaia.  

b) O mecanismo de ação espasmolítica do labdano-302 envolve 

bloqueio dos Cav 1. 

c) O labdano-302 modula positivamente os canais de potássio do 

tipo SKCa e KATP, o que indiretamente bloquearia o influxo de Ca2+ através dos 

CaV 1 com consequente relaxamento. 

d) Não há envolvimento dos canais de potássio do tipo KV e BKCa na 

ação espasmolítica do labdano-302 em íleo de cobaia. 

e) Não se pode descartar outros mecanismos ainda não 

investigados. 
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