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RESUMO 

RIBEIRO, T. P. Estudo da atividade cardiovascular do αααα-terpineol em ratos -
Abordagens in vivo e in vitro. 2008. 120p. Dissertação (Pós-graduação em 
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Farmacologia) Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.  
 
Os monoterpenos são voláteis, freqüentemente encontrados nos os óleos essenciais 
e possui um elevado potencial terapêutico. O α-terpineol é um terpenóide com baixa 
toxicidade, e componente majoritário de óleos essenciais de muitas espécies 
vegetais. Os efeitos cardiovasculares de α-terpineol foram estudados em ratos 
usando técnicas combinadas in vivo e in vitro. Foram utilizados ratos Wistar que 
foram cirurgiados para implantação dos cateteres na artéria aorta e veia cava inferior 
para a medida direta da pressão arterial. Para os estudos de reatividade vascular os 
animais foram sacrificados e a artéria mesentérica superior foi isolada. Os anéis 
foram mantidos em cubas com solução de Tyrode, (37º C) e gaseificada com 
carbogênio. Os anéis foram fixados a um transdutor de força (FORT 10, WPI, 
Sarasota, EUA), o qual estava acoplado a um sistema de aquisição de dados 
(Miobath-4, WPI, Sarasota, EUA) a uma tensão de 0,75 g por 1h. Após este período 
as preparações, foram pré-contraídas com fenilefrina (FEN) 10 µM em seguida as 
concentrações crescentes de α-terpineol (10-12-10-5 M), foram adicionadas 
cumulativamente. Em ratos normotensos não-anestesiados, α-terpineol (1, 5, 10, 20 
e 30 mg/Kg i.v., randomicamente) produziu uma hipotensão dose-dependente (-
8,6±2,25; -18,35±4,35; -33,25±6,0; -51,2±4,5 e -49,5±6,5 mmHg, n=6 
respectivamente) associada a taquicardia (44,6±5,3; 24,5±8,4; 109,8±7,3; 113,2± 
12,4 e 35,8±14,0 n=6, respectivamente). A resposta hipotensora foi atenuada 
significantemente, após o tratamento com L-NAME 20 mg/Kg, i.v (-1,5±0,6; -4,9±2,0; 
-6,9±2,8; -22,0±9,0 e -22,1±9,0 mmHg, n=4, respectivamente), sugerindo que esse 
efeito pode ser decorrente de uma diminuição da resistência periférica 
acompanhada por uma resposta taquicárdica provavelmente de origem reflexa. A 
resposta vasorelaxante foi significativamente atenuada quando comparada aos 
anéis na presença (Emáx=62,41±13,79%) e na ausência (Emáx= 20,08±4,95%) 
(p<0,001) do endotélio funcional e em contrações com KCl 80 mM não foi alterado 
significativamente. Em anéis pré-contraídos com FEN na presença de L-NAME 100 
µM e 300 µM, Hidroxicobalamina 30 µM e ODQ 10 µM a resposta relaxante foi 
atenuada significantemente, sugerindo uma participação de FRDEs. No entanto na 
presença de atropina (1 ηM) e indometacina (10 µM) a resposta vasorelaxante de α-
terpineol não foi alterada indicando que os receptores muscarínicos e metabólitos da 
enzima cicloxigenase parecem não estar envolvidos nesta resposta vasorelaxante. 
Em anéis na presença ou na ausência do endotélio, KCl 20mM foi capaz de atenuar 
o efeito de α-terpineol, e preparações com endotélio vascular incubados com 
glibenclamida (10 µM) e 4-aminopiridina (1 mM) a resposta vasorelaxante também 
foi atenuada, mas não foi alterada significantemente na presença de tetraetilamônio 
(1 mM). Deste modo, constatou-se que, a resposta vasorelaxante promovida pelo α-
terpineol é dependente de endotélio e parece envolver a participação do NO, através 
da via L-Arginina-NO-GMPc e conseqüente ativação de canais para potássio do tipo 
KV e KATP. 
Palavras chaves: α-terpineol, hipotensão, artéria mesentérica superior, óxido 
nítrico, canais para potássio. 
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ABSTRACT 

RIBEIRO, T. P. Study of the active cardiovascular of αααα-terpineol in rats - in vivo 
and in vitro Experimental Models. 2008. 120p. Dissertation (Post-graduation in 
Natural Products and Synthetic Bioactives, Pharmacology) Laboratory of 
Pharmaceutical Technology, Federal University of Paraíba, João Pessoa. 
 
The essential oils are volatiles organic constituents found in aromatic plants, which 
present several monoterpenes. α-terpineol is an important chemical constituent of 
the essential oil of many plants.. Studies have demonstrated some biologic activities 
such as antifungal and antispasmodic. In the present work the cardiovascular effects 
of α-terpineol were investigated in normotensive rats. Male Wistar rats (250-350 g) 
were anaesthetized and polyethylene catheters were inserted into the low abdominal 
aorta and inferior vena cava for blood pressure measurements and administration of 
drugs. Arterial pressure and heart rate were measured by using a pressure 
transducers coupled to a computer set and CVMS software. Isolated superior 
mesenteric rings (1-2 mm) were suspended by cotton threads for isometric tension 
recordings in Tyrode’s solution (37°C, gassed with 95% O2 and 5% CO2), under 
0.75g  resting tension. In normotensive non-anaesthetized rats (n=6), α-terpineol (1, 
5, 10, 20, 30 mg/Kg i.v., randomly) injections produced hypotension (-8,6 ± 2,25; -
18,35 ± 4,35; -33,25±6,0; -51,2±4,5 e -49,5±6,5 mmHg, n=6 , respectively followed 
by tachycardia (44,6±5,3; 24,5±8,4; 109,8±7,3; 113,2±12,4 e 35,8±14,0 bpm, n=6, 
respectively). However, hypotensive and tachycardic responses were significantly 
attenuated after L-NAME (20 mg/Kg ,i.v.) administration i.v (-1,5±0,6; -4,9±2,0; -
6,9±2,8; -22,0±9,0 e -22,1±9,0 mmHg, n=4). In intact isolated rat mesenteric rings α-
terpineol (10-12–10-5M) induced concentration-dependent relaxation of the 
contractions induced by phylephrine (10µM) [Emax=62.41±13.79%]. After 
endothelium removal the vasorelaxant elicited by α-terpineol was significantly 
attenuated [Emax= 20.08±4.95]. Similar results were obtained in the presence L-
NAME 100 or 300 µM, a competitive antagonist of NOS, hydroxocobalamin 30 µM, a 
NO scavenger or ODQ 10µM, a selective inhibitor of soluble guanylyl cyclase [Emax= 
18.33± 3.85% Emax= 23.24± 3.93% Emax= 23.49±7.05 Emax= 20.79 ± 1.06% 
respectively, p<0,001]. Furthermore, vasorelaxation was significantly attenuated in 
the presence of 20 mM KCl a modulator K+ efflux [Emax=23.07±14.36%] or several 
blocking of potassium channels: 1mM 4-aminopirimidine [Emax=26.48±10.50 %], 10 
µM glibenclamide [Emax=27.97±3.7%], was not significantly modified after 1 mM 
tetraethylammonium [Emax=55.40±17.56%]. In conclusion, the present study 
demonstrated that α-terpineol induced hypotensive effect, probably due to a 
decrease of peripheral vascular resistances, which seems to be mediated by 
endothelium derived relaxant factors, at least NO.induced. These results suggest that 
vasorelaxant response, almost completely mediated by the endothelium, likely via 
NO release and activation of NO-cGMP pathway and consequently by potassium 
channels activation at least, KV, and KATP are involved in the vasorelaxant effect 
induced by α-terpineol. 
 
 
Key- Words: α-terpineol, hypotension, superior mesenteric artery, Nitric Oxide, K+ 
channels. 
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NAME 100 µM + L- arginina 1M  ou L- arginina 1M 

 

69 

Gráfico 6: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 

µM) na presença de endotélio funcional ou na presença de Hidroxicobalamina 

30 µM ou ODQ 10 µM  
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Gráfico 7: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis 

de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na 

presença de endotélio funcional ou na presença de Indometacina 10 µM 
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Gráfico 8: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis 

de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) 

na presença de endotélio funcional ou na presença de atropina 1ηM  
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Gráfico 9: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 

µM) ou KCl 80 mM, na presença ou ausência de endotélio funcional 
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Gráfico 10: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 

µM) na presença de endotélio funcional ou na presença de KCl 20 mM pré 

contraídos com FEN (10 µM) 
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Gráfico 11: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 

µM) na presença de endotélio funcional ou na presença de GLIB (10µM) 
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Gráfico 12: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 

µM) na presença de endotélio funcional ou  presença de TEA (1 mM) 
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Gráfico 13: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 

µM) na presença de endotélio funcional ou  presença de 4-AP (1 mM)  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações gerais sobre hipertensão e regulação da pressão arterial 

 

 

O controle da pressão arterial (PA) consiste de mecanismos regulatórios que 

se processam a curto, médio e longo prazo. Em curto prazo, o controle de PA é 

exercido por mecanismos neurais, tais como: o sistema de barorreceptores, 

quimioreceptores e receptores cardiopulmonares. No controle a médio prazo da PA 

figuram sistemas hormonais como sistema das catecolaminas ou mesmo calicreína-

bradicinina (TAYLOR; RICHARDSON, 1990; GUYTON; HALL, 2002). O controle da 

PA em longo prazo é exercido pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona a partir 

da regulação do volume dos líquidos corporais (volemia), regulando 

conseqüentemente o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo (GUYTON; HALL, 2002).  

A pressão arterial corresponde ao produto do débito cardíaco (DC) pela 

resistência vascular periférica total (RVPT), e pode ser influenciada pela ação de 

drogas sobre um ou ambos os parâmetros (OASTES, apud HARDMAN et al., 1996). 

O fator primário da hipertensão é uma resistência vascular periférica total (RVPT) 

elevada. Portanto, qualquer variação que possa ocorrer no débito cardíaco deve, 

pois, estar relacionado com uma elevação dessa RVPT e não como causa própria 

do estado hipertensivo (PAGE,1987). 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 (JACKSON, 2005; SONKUSARE, 

2006).  

A hipertensão arterial é uma doença com alto índice de mortalidade, alta 

prevalência em adultos e possui elevado custo médico-social. Ela constitui uma das 

principais causas de morte entre adultos sendo responsável por aproximadamente 

40% dos óbitos no Brasil (SBH, 2002). Atualmente existem diversas substâncias 

amplamente utilizadas no tratamento da hipertensão, (GHIADONI et al., 2003; PAGE 

et al.,1999) as quais incluem vários grupos de drogas tais como: os inibidores da 

enzima conversora da angiotensina I (LUND-JOHANSEN; OMVIK, 1993; TOMHS, 

1991; SCHIFFRIN et al, 1994), antagonistas dos canais de cálcio (TOMHS, 1991; 
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MROCZEK et al., 1991), bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos 

(AALKJAER et al., 1987 ; SCHIFFRIN et al., 1994), diuréticos (AALKJAER et al., 

1987; FREIS, 1983), além dos antagonistas dos receptores da angiotensina II 

(BRUNNER et al., 1993 ; KARLBERG, 1993). 

Na hipertensão arterial são descritas anormalidades no músculo liso vascular, 

hipertrofia ventricular, disfunção endotelial, síndrome metabólica, estado pró-

coagulativo, stress oxidativo, inflamação entre outras (JULIUS, 2007) que estão 

associadas ao comprometimento da função destas estruturas no sistema 

cardiovascular (FOLKOW, 1982), além de anomalias intrínsecas na função renal 

(COLEMAM et al., 1975). Entre estas disfunções, também incluem aumento na 

relação parede versus luz das artérias (SAFAR et al., 1981), aumento na resistência 

periférica, diminuição da complacência venosa, aumento da quantidade da massa 

cardíaca e muscular lisa e ainda podemos considerar o aumento da vasoconstrição 

e redução da vasodilatação, tanto dependente como independente do endotélio 

vascular (FOLKOW, 1982). O endotélio tem papéis múltiplos e importantes em 

eventos fisiológicos e fisiopatológicos como na hipertensão arterial.  

Vários trabalhos descrevem a participação do endotélio vascular em 

relaxamentos induzidos por uma variedade de substâncias químicas (FURCHGOTT 

E ZAWADZKI 1980, IGNARRO, 1987, MONCADA et al, 1988, NAVA, E. & 

LÜSCHER, T.F. 1995). Furchgott e Zawadzki descreveram que a ação de alguns 

vasodilatadores, como a acetilcolina, é inteiramente dependente da presença do 

endotélio intacto e envolvia a liberação de um fator essencial para o relaxamento 

vascular, o qual chamaram de endothelial-derivated relaxing factor.  

Posteriormente, investigadores concluíram que o endotélio era capaz de 

produzir óxido nítrico (NO). Este NO e outros fatores derivados do endotélio como 

ânions de superóxidos, prostaciclinas e fatores hiperpolarizantes desempenham um 

papel importante na manutenção de um normal funcionamento, no balanço entre 

estrutura, função vascular e controle da agregação plaquetária, o desequilíbrio 

destes fatores são à base de várias condições patológicas (RADOMSKI, 1987; 

LUSIS, 2000; LIP, 2000; GEWALTIG; KOJDA, 2002). Estudos demonstraram que a 

presença de ânions superóxidos e a formação de prostanóides contrácteis 

prejudicam a vasodilatação em artérias de animais hipertensos (ADEAGBO et al., 

2003; BUSSEMAKER et al., 2003; YANGA et al., 2007; VANHOUTTE et al., 2005)  
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Além do NO, o endotélio vascular produz um fator relaxante que produz 

hiperpolarização no músculo liso vascular, que age independentemente da via do 

NO e das prostaciclinas sendo resistente a da NOS e inibidores da ciclooxigenase 

(NAGAO 1992, BOLOTINA et al. 1994; PÉREZ-VISCAÍNO, 1998; VANHOUTTE, 

2004).  

O fator hiperpolarizante derivado do endotélio (FHDE) possui uma vida curta, 

é um vasodilatador endógeno derivado do endotélio. Os mecanismos intracelulares 

do FHDE ainda são controversos, mas foram propostas vias que envolvem os canais 

para K+ e junções comunicantes (gap) (CAMPBELL, 1996, CAMPBELL, 2003). O 

FHDE contribui verdadeiramente para relaxamentos dependentes de endotélio no 

órgão intacto (VANHOUTTE, 2004) e está alterado em animais hipertensos (YANGA, 

2007; VANHOUTTE, 2005). 

 

 

1.2 Considerações gerais sobre gerais sobre processo excitação-contração em 

músculo liso vascular 

 

As células musculares lisas vasculares são células altamente especializadas 

na contração e relaxamento. Nelas são expressas uma variedade de proteínas 

contrácteis, canais iônicos e moléculas de sinalização. Sobre a contração muscular 

as células diminuem o diâmetro do vaso e regulam o fluxo e a pressão sanguínea 

(OGUT; BROZOVICH 2003). 

A regulação do tônus vascular é dependente de uma interação entre 

estímulos vasodilatadores e vasoconstritores gerados por sinais variados, tais como: 

hormônios circulantes, neurotransmissores, fatores derivados do endotélio, sinais 

elétricos e/ou mecânicos, como a própria pressão sanguínea (JACKSON, 2000; 

CRIBBS, 2006). 

O processo de contração do músculo liso é dividido em duas etapas, um 

componente fásico, que é resultante da liberação do cálcio do retículo 

sarcoplasmático, sendo mediada por segundos mensageiros como o Ca2+ e inositol 

1, 4, 5, trifosfato (IP3). E um componente tônico, depende do influxo de Ca2+ do meio 

extracelular pelos canais iônicos (como os canais para cálcio operados por 

voltagem) influenciado em sua maior parte pela proteína cinase C. Essas etapas são 

principalmente reguladas pela ativação farmacodinâmica (ativação por ligantes 
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sobre receptores) (Figura. 1) e ativação eletromecânica (pressão intralumial) de 

proteínas contrácteis miosina e actina. (SOMLYO; SOMLYO, 1993; ALEXANDER, 

2000).  

Em seguida, a despolarização do potencial da membrana é deflagrada por 

alterações nos potenciais de ação ou por ativação, dependente do estresse, de 

canais iônicos VOCC’S, na membrana plasmática. Para a contração ocorrer, a 

enzima cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) é ativada pela proteína 

calmodulina ligada a quatro íons Ca2+. A energia induzida do ATP pela atividade da 

miosina ATPase que degrada ao difosfato de adenosina (ADP) resulta no ciclo de 

acoplamento excitação-contração (SOMLYO; SOMLYO, 1993; WIER; MORGAM, 

2003; OGUT; BROZOVICH, 2003).  

No estado ativado as cadeias leves de cada cabeça de miosina (MLC) fica 

fosforilada, em resposta a MLCK. Assim quando a MLC está fosforilada, a cabeça 

adquiri a capacidade de fixar ao filamento de actina, desencadear o mecanismo de 

ciclização das pontes entre os filamentos de actina e miosina e seguir por todo o 

processo do ciclo, o que resultam em contrações muscular. A atividade contráctil nas 

células musculares lisas é primariamente determinada pelo estado de fosforilação da 

MLCK (WOODRUM; BROPHY, 2001; HILGERS, 2005). Quando esta cadeia não 

está fosforilada não ocorre o ciclo de fixação-desligamento da cabeça. 

Ao término da contração, quando a concentração de cálcio cai abaixo do seu 

nível crítico a MLCK torna-se inativa. Todas as etapas descritas acima se invertem, 

exceto pela fosforilação da cabeça da miosina. Essa inversão exige a ação de outra 

enzima, a miosina fosfatase, que remove o fosfato da MLC. Então o ciclo é 

interrompido e cessa a contração. Além disso, a MLCK também pode tornar-se 

inativa pela sua fosforilação por meio de uma proteína cinase (PKA) ativada pelo 

monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) conferindo baixa afinidade pelo complexo 

cálcio-calmodulina. O tempo necessário para a contração muscular, é determinado 

por uma grande parte, pela quantidade de miosina fofatase ativa na célula. 

(WOODRUM; BROPHY, 2001; OGUT; BROZOVICH, 2003; HILGERS, 2005) 

A contratilidade do músculo liso vascular não é somente regulada pelo Ca2+ 

intracelular, mas também por mecanismos independentes. Associado a atividade da 

MLCK ocorre a ação sobre a enzima miosina fosfatase. O relaxamento produzido 

pela miosina fosfase pode ser inibido por um mecanismo que envolve a ligação de 

agonistas com receptores acoplados a proteína G levando a ativação Rho-GTP pelo 
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fator de mudança de nucleotídeo Rho-guanina. A Rho-GTP ligada ao ATP ativa a 

Rho-quinase que subseqüente fosforila a subunidade de ligação da miosina 

fosfatase e inibe a atividade da miosina fosfatase, promovendo o estado fosforilado 

da MLCK o que mantém a contração (OGUT; BROZOVICH, 2003; HILGERS, 2005). 
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Figura 1: Vias de sinalização molecular envolvidas na contração induzida por agonista na 
célula de músculo liso vascular. A resposta contrátil é iniciada por uma elevação rápida e 
transiente do Ca2+ intracelular, seguido por uma interação Ca2+-calmodulina (CAM) para 
estimular a fosforilação da MLC. Referir ao texto para mais detalhes do esboço. Adaptado: 
HILGERS,(2005). 
 
 



30 

RibeiroRibeiroRibeiroRibeiro,,,,    T. P. T. P. T. P. T. P.    
 

1.3. Considerações gerais sobre o óxido nítrico (NO) 

 

Óxido Nítrico (NO) é sintetizado ao longo do corpo através de células como 

células endoteliais, macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, e queratinócitos. O NO está 

envolvido em várias funções fisiológicas fundamentais como regulamento da 

pressão sanguínea, neurotransmissão, inibição de adesão plaquetária, em reduzir a 

aderência de leucócitos no endotélio vascular, na resposta imune não específica e, 

também, em inibir produção de matriz extracelular estimuladas por ET-1 e Ang II e 

em suprimir a proliferação de células da musculatura lisa vascular por inibição de 

fatores de crescimento (MONCADA et al., 1991; HECK et al., 1992, SCHINI-KERTH; 

VANHOUTTE 1995 RIZVI; MYERS, 1997; PAPAPETROPOULOS et al., 1997; 

POLLMAN et al., 2000, KELM, 2003;), podendo ser estes efeitos dependentes de 

GMP cíclico (ASSENDER et al 1992; POLLMAN et al.2000). 

As células do endotélio vascular transduzem estímulos circulatórios para a 

parede arterial que conduz a regulação do tônus do vaso, homeostase, 

remodelamento vascular e pressão sanguínea. A habilidade do endotélio em 

sintetizar e liberar o NO é importante para o regulamento de processos fisiológicos 

(NASEEM, 2005). O NO é um radical livre, gasoso, inorgânico, incolor (DUSSE, 

2003). Possui ação importante proteção no início da progressão da doença 

cardiovascular, prevenindo a ativação crônica e severa das células endoteliais que 

podem resultar na expressão de moléculas protrombóticas e proinflamatórias (LIP 

2000), como também gerando apoptose e necrose que são características 

proeminentes de lesões de ateroscleróticas avançadas (SCHINI-KERTH e 

VANHOUTTE 1995, POLLMAN et al., 2000).  

O NO demonstrou ações de anti-apoptóticas (HENGARTNER, 2000; DE 

NIGRIS, 2003), Evidências sugeriram a diminuição de NO é geneticamente 

determinada, e em pacientes com hipertensão essencial a produção de NO basal 

está prejudicada (SCHIFFRIN et al., 1994; KELM 2003). Portanto doadores de NO 

têm sido utilizados para demonstrar os efeitos antiproliferativos nas células de 

músculo liso e no tratamento da hipertensão essencial (MABROUK et al., 2000). 

No entanto o NO é potencialmente tóxico. A toxicidade se faz presente, 

particularmente, em situações de estresse oxidativo, geração de intermediários do 

oxigênio e deficiência do sistema antioxidante (DUSSE et al., 2000). Isto resulta na 

perda funcional do NO e geração de espécies reativas em derivados tóxicos de NO 
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(ONOO-) (NASEEM, 2005). Esta evidência é confirmada em estudos, onde infusão 

de ácido ascórbico era capaz de diminuir a agressão no endotélio em humanos 

provocada por essas espécies reativas (TADDEI et al., 1998). 

O aminoácido L-arginina em uma reação catalizada pela enzima sintase de 

NO (NOS) produz o óxido nítrico. Esta reação o aminoácido é transformado em um 

intermediário, a NG-hidroxi-L-arginina com a presença do nucleotídeo NADPH e 

Ca2+ sendo necessário mais NADPH e O2 para a formação de L-citrulina e NO. A 

NOS, uma enzima dependente de Ca2+ e que se apresenta em três distintas 

isoformas: A sintase de óxido nítrico neuronal (nNOS), induzível (iNOS) e endotelial 

NOS (eNOS). A sintase de NO foi purificada e caracterizada a partir de células 

endoteliais nativas e cultivadas. (BOJE; FUNG 1990; HECKER et al, 1994) e duas 

diferentes isoenzimas NOS foram identificadas na vasculatura: 1) uma NOS 

endotelial constitutivamente expressada (eNOS), que está presente constantemente, 

e 2) uma NOS induzível (iNOS), que requer de nova síntese (MONCADA et 

al.,1991). 

A característica de radical livre do NO confere uma meia-vida biológica 

relativamente curta e o NO produzido difunde-se facilmente através das células da 

musculatura lisa adjacentes, e a ligação do radical do NO ao grupo de heme da 

enzima ciclase de guanilil solúvel que pode atuar estimulando-a é um processo 

reversível (MONCADA et al., 1991), metabolizando o trifosfato de guanosina – GTP 

e transformando-o em monofosfato de guanosina cíclico – GMPc. O GMPc por sua 

vez, ativa a proteína cinase G (PKG), resultando em ativação da bomba de Ca2+ no 

retículo sarcoplasmático (SERCA); promovendo a recaptação de Ca2+ para os 

estoques intracelulares (CORNWELL et al., 1991); abertura dos canais para K+; 

fechamento dos canais para Ca2+ e fosforilação da cinase da cadeia leve da miosina 

(MLCK), levando a sua inativação. Todos estes eventos levam a uma redução da 

concentração de cálcio intracelular e vasorelaxamento (FURCHGOTT, 1983; 

VANHOUTTE et al., 1995).  

Análogos da L-arginina que inibem a atividade da NOS e, conseqüentemente, 

a produção de NO, como o L-NAME, também têm sido utilizados para se investigar 

os efeitos do NO. Estudos desenvolvidos por Fellet (2003) demonstraram que a 

administração de diferentes doses de L-NAME em ratos produz o aumento da 

pressão artéria média por efeito vasoconstritor direto, por diminuir a síntese de NO 

vascular e não depende de influências simpáticas ou parasimpáticas e este efeito 
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era associado à bradicardia, mas em animais vagotomizados, a freqüência cardíaca 

estava aumentada demonstrando a influência do sistema autônomo no efeito 

produzido pelo L-NAME. 

A administração de L-NAME em ratos aumenta a pressão arterial, mas não 

causa hipertrofia cardíaca nem alterações significativas na estrutura vascular 

(MONCADA; HIGGS 1993). Como a inibição da NOS poderia levar a hipertrofia 

vascular e cardíaca, alguns autores sugerem que o L-NAME tem efeitos 

antiproliferativos independentemente da sua ação inibitória sobre a NOS. Esse efeito 

antiproliferativo parece ser específico para o L-NAME, uma vez que não foi 

observado para outros inibidores como L-NMMA e aminoguanidina (MABROUK et 

al., 2000).  

Foi proposto que o NO, via GMPc, pode ativar vários tipos de canais para 

potássio presentes na membrana plasmática do músculo liso vascular (COLEMAN et 

al., 2004). Essa ativação poderia realizada por uma via independente da ativação de 

ciclase de guanilil solúvel, levando a hiperpolarização e relaxamento das células 

musculares lisas (BOLOTINA et al., 1994). 

 

 

1.4. Canais para K+ e seu papel no Controle do Tônus Vascular 

 

Os canais para K+ são proteínas integrais de membrana, formadoras de poros 

que abrem ou fecham em resposta a diferentes estímulos (SHOROFSKY; BALKE, 

2001) (Figura 2). Entre suas propriedades podem ser citadas: 1) Possuem sítios de 

ligação para fármacos, neurotransmissores ou segundos mensageiros com 

interrelação estrutura-função, incluindo estereoseletividade; 2) Existem como 

famílias de proteínas homólogas; 3) Podem estar associados com sistemas de 

sinalização de nucleotídeos cíclicos, como AMPc e GMPc, e proteínas cinases, 

como PKC, PKG e PKA (TRIGGLE, 2002). Eles estão presentes em uma variedade 

de células e diferentes tipos já foram caracterizados através de estudos 

farmacológicos, moleculares e eletrofisiológicos (ZYGMUNT et al., 1997, FELETOU; 

VANHOUTTE 2000, ALEXANDER; PETERS, 2000, COLEMAN et al., 2001, COX, 

2002, ARCHER et al., 2004, TANAKA et al., 2006). E estão envolvidos em vários 

processos fisiológicos e ajudam a determinar o potencial de membrana de repouso e 

regulam o volume da célula. 
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Canal para K+

Fechado

Canal para K+
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Canal para K+

Fechado

Canal para K+

Aberto  
Figura 2: Conformações ABERTO e FECHADO das estruturas do poro do canal para 
potássio. Duas subunidades do canal para K+ são representadas na figura. O filtro de 
seletividade está em laranja e marcado no modelo está o resíduo de glicina conservado, 
necessário para a ligação da conformação aberta. Adaptado: (YU; CATTERALL, 2004). 
 

Os canais para potássio são classificados em quatro subgrupos, de acordo 

com a nomenclatura do Compendium-International Union of Pharmacology 

subcommittee sobre as famílias de canais para potássio, esta nomenclatura é 

baseada sobre relações filogenéticas e estão apresentados como canais ativados 

por voltagem (KV), canais ativados por cálcio (KCa), canais com domínio de dois 

poros (K2P) e canais retificadores internos (Kir) (HADDY et al., 2006). E eles 

desenvolvem um papel fundamental em muitos eventos de sinalização celular, 

inclusive o regulamento de tônus do músculo liso e fluxo sanguíneo (JACKSON, 

2000; IRVINE et al., 2003). Nas células da musculatura lisa vascular, 4 deles foram 

identificados: os canais para K+ sensíveis à voltagem (KV), os canais para K+ 

sensíveis ao ATP (KATP), canais para K+ sensíveis ao Ca2+ de grande condutância 

(BKCa
2+) e canais retificadores internos (Kir) (JACKSON, 2000).  

Os canais KV estão envolvidos diretamente no controle do potencial de 

membrana e constituem um mecanismo essencial na regulação de despolarização, 

repolarização e hiperpolarização da célula muscular lisa vascular. Várias vias 

envolvidas no vasorelaxamento podem gerar alterações na voltagem da célula e 

ativar os canais para K+ sensíveis à voltagem. Foi demonstrado que o NO poderia 

ativar os canais KV em algumas artérias (YUAN et al, 1996). Os canais KATP 

apresentam sensibilidade a concentrações aumentadas de ATP, porém também 

podem ser ativados por vias de transdução independentes do ATP e estes canais 

estão implicados na regulação do potencial de membrana e são alvos de uma 
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grande variedade de estímulos vasodilatadores (BRAYDEN, 2002; JACKSON, 

2005). Estímulos estes que também estão envolvidos na atividade de canais para K+ 

sensíveis ao Ca2+ que são regulados por alterações nas concentrações de Ca2+ 

intracelular e podem proporcionar um mecanismo de retroalimentação negativa 

auxiliando o tônus vascular (JACKSON, 2000; JACKSON, 2005, HADDY et al., 

2006). 

As células mantêm uma concentração de intracelular muito mais alta de 

potássio que aquele presente no meio extracelular, a abertura de canais para 

potássio induz uma mudança em potencial de membrana para valores mais 

negativos (repolarização ou hiperpolarização). Esta observação pode ser baseada 

na equação de Nernst, a qual prediz uma despolarização das células como resultado 

de um aumento na concentração extracelular de K+. Esta despolarização produz a 

abertura de canais para cálcio dependente de voltagem (CaV) levando a contração 

de células de músculo liso vascular (SHIEH et al., 2000; IRVINE et al., 2003; HADDY 

et al., 2006).  

A ativação dos canais para K+ repolariza e/ou hiperpolariza as células 

musculares promovendo o fechamento dos canais para cálcio operados por 

voltagem (VOCCs), inibindo o efeito contrátil. Por esta razão, drogas que alteram a 

função dos canais para K+ são eficientes vasodilatadores e potencialmente 

utilizáveis na terapêutica da hipertensão (EDWARDS et al., 1998; COX, 2002.) 

 

 

1.5. Plantas medicinais: Aspectos gerais 

 

Desde o início dos tempos o homem vem buscando na natureza soluções 

para o combate de enfermidades e patologias que cercam seu cotidiano. Isto pode 

ser constatado desde o homem pré-histórico que costumava observar os atos dos 

animais em detrimento às doenças que os acometiam. Dependendo do estado 

patológico agonizante, os animais ingeriam determinadas espécies de plantas 

instintivamente e após certo período ele se encontrava curado ou com seu 

sofrimento amenizado. A partir destes exemplos de cura, o homem iniciou e 

empenhou-se na descoberta a respeito das plantas medicinais (JARDIM et al., 

2001). 
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Atualmente tem-se verificado um grande avanço científico envolvendo os 

estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais que visam obter novos 

compostos com propriedades terapêuticas. Os produtos naturais têm contribuído 

para seu uso na medicina popular com finalidades terapêuticas, e para a obtenção 

de vários fármacos, até hoje amplamente utilizados na clínica. 

Estudos relacionados a farmacologia de produtos naturais é evidente a 

preocupação em avaliar-se a atividade biológica da planta e de seus constituintes 

químicos em sistemas, órgãos e tecidos, sendo a descoberta de substâncias que 

possam efetivamente ser usadas na terapêutica e/ou como ferramentas 

farmacológicas, seu principal objetivo (GOTTLIEB; KAPLAN, 1990; SOARES et al., 

2005).  

As plantas são capazes de sintetizar, a partir de substâncias químicas 

simples, substâncias complexas e fundamentais para sua utilização, essas 

substâncias têm apresentado um potencial curativo (MACIEL et al., 2002). Deve-se 

considerar, em relação às características fitoquímicas, ao estudar uma planta, a 

existência de dois grupos distintos de metabólitos importantes ao seu 

desenvolvimento: metabólitos primários – produzidos pela síntese de compostos 

essenciais para a sobrevivência das espécies vegetais, tais como: açúcares, 

aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos e seus polímeros derivados – e 

metabólitos secundários – compostos envolvidos em reações químicas mediadas 

por enzimas e cofatores específicos da planta, as quais promovem a formação e 

acúmulo de diversos produtos, não aparentam ter grande utilidade na sobrevivência 

das espécies. Entretanto, estes garantem vantagens e a sobrevivência da espécie 

para perpetuação em seu ecossistema (SOUSA, 1991; SANTOS, 2000; SIMÕES, 

2003).  

De acordo com as características moleculares destes metabólitos secundários 

podem ser agrupados em alcalóides, flavonóides, taninos, quinonas, polifenóis, 

cumarinas e outros (SANTOS, 2000). Alguns destes metabólitos possuem 

importância comercial e propriedades terapêuticas destacáveis como, por exemplo, 

a morfina um alcalóide obtido de Papaver somferum L, um eficiente analgésico. 

Diversas substâncias têm sido isoladas por vários pesquisadores que vem, 

comprovando que os vegetais são fontes potenciais de novas drogas 

farmacológicas, apesar do crescimento da indústria química e da síntese de novas 

drogas. Há exemplos notáveis de drogas como a morfina, digoxina e vincristina, 
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obtidas de plantas e usadas com sucesso na clínica (FILHO; YUNES, 1998), certos 

componentes esteroidais (diosgenina, solasodina), alguns alcalóides (quinina, 

atropina, codeína, cocaína, efedrina, escopolamina, e pilocarpina) e digitálicos 

glicosídicos (BARREIRO, 1990; SVENDSEN; SCHEFFER, 1992; BEZERRA, 1994).  

Outros metabólitos derivados de plantas são instrumentos valiosos na 

investigação científica de vários processos farmacológicos e bioquímicos 

(MIYAZAWA et al., 2001, CASTRO et al., 2004). Entre os metabólitos encontram-se 

os ésteres do forbol, um grupo de diterpenos inicialmente isolados das espécies de 

Croton (Euphorbiaceae), que têm se mostrado valioso para o estudo das funções 

biológicas, propriedades e distribuição da proteína quinase C e na carcinogênese 

química (BEZERRA , 1994; MAGALHÃES et al., 1998). 

O uso de plantas aromáticas é uma das alternativas que vem evoluindo 

sensivelmente dentro do contexto do uso efetivo das plantas medicinais. O Brasil 

tem experimentado avanços significativos, através de investimentos no estudo de 

plantas aromáticas com descoberta de vários óleos essenciais com grande 

importância econômica e terapêutica (CRAVEIRO, 1981; OKUNADE, 2002). O uso 

das substâncias aromáticas disseminou-se para todo mundo e o uso de perfumes e 

substâncias aromáticas para fins terapêuticos já foi mencionando em vários produtos 

diferentes, como a canela, o espicanardo, o coentro, o gengibre, a mirra e o sândalo 

(SIMÕES et al., 2003; SOARES et al., 2005). 

 

 

1.6. Considerações gerais sobre óleos essenciais e monoterpenos 

 

Os óleos essenciais são constituintes orgânicos voláteis que contribuem para 

o sabor e fragrância das plantas (TISSERRAND; BALACS, 1995). São 

caracterizados por apresentarem misturas complexas que podem conter 100 ou 

mais compostos orgânicos, seus constituintes variam desde hidrocarbonetos 

terpênicos, álcoois simples e terpênicos, fenóis, aldeídos, álcoois, ésteres, cetonas, 

ácidos orgânicos, óxidos, peróxidos, furanos, lactonas, cumarinas até compostos 

com nitrogênio e enxofre (CRAVEIRO et al., 1981; ALBUQUERQUE, et al., 1995; 

BEZERRA, 1994; SIMÕES et al., 2003; SANTOS et al., 2007). Apesar da grande 

diversidade das classes de compostos, os constituintes de óleos essenciais mais 
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comumente encontrados são os terpenos e os fenilpropenos (CASTRO et al., 2004; 

GRASSMANN, 2005ª; SANTOS et al., 2007). 

A natureza e a quantidade de metabólitos especiais produzidos durante o 

desenvolvimento do vegetal podem ser afetadas por radiação (alta ou baixa), 

temperatura (excessivamente elevada ou baixa), precipitação (alta, deficiente e seca 

total), ventos fortes, altitude (SIMÕES, 2003) Além de variar durante o dia e ao longo 

do ano, depende da parte da planta de onde é extraído (raiz, madeira, casca, folha, 

caule, flor ou semente), da variedade, fatores como solo, situações climáticas, 

umidade e luminosidade, entre outros, limitam ou maximizam o potencial genético 

para produção de um composto químico pela planta. 

Segundo Grassmann e colaboradores (2005) os terpenóides representam a 

maior classe química de constituintes ativos de plantas, havendo mais de 30.000 

substâncias descritas. Os terpenos encontrados com maior freqüência nos óleos 

essenciais são os monoterpenos (cerca de 90% dos óleos essenciais) e 

sesquiterpenos, bem como os diterpenos, constituintes minoritários dos óleos 

essenciais (SIMÕES et al., 2003; SOARES et al., 2005). Breitmaier (1997) citou que 

outros fatores podem influenciar a emissão desses terpenos como idade da folha, 

acúmulo de nitrogênio foliar, herbivoria, injúria física e outras formas de estresse. 

Os terpenóides (monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, sesterpenos, 

triterpenose tetraterpenos) são hidrocarbonetos que possuem como unidade básica, 

o isopreno [CH3C(CH2)CH2CH2]. A classificação básica dos vários terpenos decorre 

do número de unidades isoprênicas que contêm. Os monoterpenos são constituídos 

de duas unidades de isopreno (10 átomos de carbono) e podem ainda serem 

divididos em três subgrupos: acíclicos (ex. linalol), monocíclicos (ex. α-terpineol) 

bicíclicos (ex.cânfora) (Figura 3). 

Cânfora

O

Cânfora

OO

  α-terpineol

OH

α-terpineol

OHOH

  

c
OH

Linalol

c
OH

Linalol  

 

Figura 3: Exemplos dos compostos químicos classificados nos subgrupos dos 
monoterpenos. 
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Os monoterpenos são voláteis e freqüentemente encontrados nos os óleos 

essenciais, contribuindo para a fragrância das plantas que os produzem (SIMÕES et 

al., 2003; LEAL-CARDOSO et al., 1994; WAGNER; ELMADFA 2003) e têm 

representado uma nova classe de agentes químicos com elevado potencial 

terapêutico (TISSERAND; BALACS, 1995). São relatadas ações diversas destes 

compostos na literatura, dentre elas, efeito anti-neoplásico (JIRTLE et al., 1993; 

RUSSIN, 1989), atividade mucolítica e expectorante (GRAMICCIONE, 1989; POZZI, 

1989), a atividade antioxidante in vitro (GRASSMANN et al., 2005b). 

No Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal da 

Paraíba já foram realizados alguns estudos farmacológicos envolvendo 

monoterpenos, que apresentaram significativa atividade analgésica e cardiovascular 

(ALMEIDA, 1996; GUEDES, 2002; GONÇALVES 2008).  

Magalhães (1998), demonstrou, in vivo e in vitro, atividade antiespasmódica 

intestinal do óleo essencial de Croton nepetaefolius (OECn) e seus constituintes 

cineol, metileugenol e terpineol. 

O óleo essencial de Mentha x villosa Hudson (OEMV) e a rotundifolona 

(ROT), seu constituinte majoritário, apresentaram efeito hipotensor e bradicárdico 

em ratos conscientes, podendo a hipotensão ser atribuída a diminuição direta da 

atividade cardíaca associada ao efeito relaxante verificado in vitro em aorta 

(GUEDES, 2002). 

O α-terpineol (figura 4), é um terpenóide não-volátil com baixa toxicidade, e 

componente majoritário de óleos essenciais de muitas espécies vegetais tais como: 

Ravensara aromática (Ravensara), Melaleuca qinquenervia (Niaouli), Croton 

sonderianus (Marmeleiro preto) e Eucalyptus globulus (Eucalipto). Tais óleos 

essenciais apresentam muitas aplicações difundidas pela medicina popular e 

aromaterapia (CRAVEIRO et al., 1981; FRANCHOME P; PENOEL D, 1995; CRAGG 

et al., 1997). 

Dados na literatura mostraram que o α-terpineol possui efeito antifúngico 

(SAITO, 1996) e atividade antiespasmódica em íleo de cobaia (MAGALHÃES, 1998). 

Um estudo farmacológico preliminar realizado em nosso laboratório com o α-

terpineol e seus análogos demonstraram uma atividade vasorelaxante utilizando a 

metodologia in vitro para anéis de artéria mesentérica superior. 
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O H
 

Figura 4: Estrutura Química do α-terpineol e sua respectiva massa molecular (MM=154). 
 

A Farmacologia de Produtos Naturais tem como objetivo principal avaliar a 

atividade biológica da planta e seus constituintes químicos em sistemas, órgãos e 

tecidos com o intuito de descobrir substâncias que possam ser potencialmente 

utilizadas na terapêutica e/ou como ferramentas farmacológicas, além de informar 

sobre possíveis efeitos colaterais e tóxicos surgidos a partir do uso incorreto das 

plantas. 

Já o estudo dos efeitos farmacológicos de produtos naturais sobre o sistema 

cardiovascular tem como meta principal descobrir substâncias que possam ser 

potencialmente utilizadas no tratamento da hipertensão. Portanto, um conhecimento 

mais aprofundado sobre constituintes de plantas medicinais como: óleos essenciais 

e os terpenos neles encontrados, desenvolvido através de estudos integrados nas 

áreas de botânica sistemática, química e farmacologia, ao lado de outras ciências 

correlatas mais especializadas, se faz necessário. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar a atividade cardiovascular do 

α-terpineol em ratos normotensos não-anestesiados, e estudar o mecanismo de 

ação envolvido no seu efeito vasorelaxante em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato. 

 

2.2 Específicos  

 

Estudo - in vivo 

 

• Avaliar o efeito do α-terpineol sobre a pressão arterial e a freqüência cardíaca 

de ratos normotensos não-anestesiados; 

 

Estudos - in vitro: 

 

• Caracterizar o mecanismo de ação do α-terpineol no que tange seu efeito 

vasorelaxante em modelo de artéria mesentérica superior isolada de rato. 

• Utilizar as ferramentas farmacológicas adequadas na tentativa de elucidar os 

mecanismos farmacológicos envolvidos nestas respostas. 
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3 MATERIAL 

 

3.1 Animais:  

  

 

 Os animais utilizados nos experimentos foram ratos Wistar machos 

normotensos, pesando em torno de 250 – 300 gramas, os quais eram provenientes 

do biotério Prof. Thomas George do núcleo de pesquisas do Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica Prof. Delby Fernandes de Medeiros – Universidade Federal 

da Paraíba, e mantidos sob condições controle de temperatura (21 ±1ºc) e de ciclo 

claro e escuro de 12 h (6-18 h), tendo livre acesso à água e a ração. 

 Todos os protocolos experimentais foram submetidos ao comitê de ética e 

pesquisa animal do LTF e aprovados sob o parecer CEPA nº 0202/07 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 : Rato Wistar (Rattus novergicus). 
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3.2 Obtenção do αααα-terpineol 

 

 O monoterpeno α-terpineol foi adquirido da empresa Sigma/ Aldrich – EUA. 

 

 

 

3.3 Substâncias e sais  

 

• Ácido tetracético (N,N,N´,N´) bis (beta amino etil éter) etilenoglicol 

(EGTA); cloridrato de acetilcolina (ACH); indometacina (INDO); 

glibenclamida (GLIB) Hidroxicobalamina (HDX); L (-) arginina; L (-) 

fenilefrina; nitroprussiato de sódio; NG-nitro-L(-) arginina-metil éster (L-

NAME); ODQ (1H-[1,2,4] oxadiazole [4,3,α-quinoxalin-1-ona), sulfato de 

atropina, tetraetilamônio (TEA), 4-aminopiridina (4-AP) cremofor, 

dimetilsulfóxido (DMSO) foram obtidos da Sigma – Aldrich (EUA). 

 

• Cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2.2H2O), cloreto de potássio (KCl), 

cloreto de sódio (NaCl), glicose (C5H12O6), sulfato de magnésio 

heptahidratado (MgSO4.7H2O), cloreto de magnésio hexahidratado  

(MgCl2.6H2O) foram obtidos da Merck. 

 

• Fosfato monossódico 1-hidratado (NaH2PO4.H2O), bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) foram obtidos da Vetec. 

 

• Tiopental sódico foi obitdo da empresa Cristália. 

 

• Sulfato de heparina foi obtido da Roche. 
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3.4 Preparação das soluções estoques 

 

 A indometacina foi dissolvida juntamente com o bicarbonato de sódio (NaH 

CO3) a 5% em água destilada, o ODQ foi dissolvido com o DMSO e a GLIB foi 

dissolvida em etanol PA (95%).  As demais soluções estoques foram dissolvidas em 

água destilada.  

 Todas as soluções foram mantidas a 0 °C e, imediatamente antes dos 

experimentos, diluídas em salina ou água destilada, para ensaios in vivo e in vitro,  

respectivamente.  

 As concentrações utilizadas de NaHCO3 (5%) e DMSO (0,1%), nas soluções, 

não apresentaram qualquer efeito sobre as preparações controle. (dados não 

demonstrados). 

 

 

3.4. Soluções nutritivas: 

 

 Para a preparação das soluções nutritivas foram utilizadas as seguintes 

substâncias: cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto de cálcio di-

hidratado (CaCl2.2H2O), sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O), glicose 

(C6H12O6), bicarbonato de sódio (NaHCO3). Todas estas soluções foram aeradas 

com carbogênio (95 % de O2 e 5 % de CO2) e mantidas a 37ºC.  

 

 

Tabela 1: Composição Solução de Tyrode: 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4  0,42 

CaCl2  2,0 

KCl 4,0 
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MgCl2 1,05 

C6H12O6 5,6 

 

Tabela 2: Solução de Tyrode despolarizante – KCl 80 mM: 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 82,3 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

CaCl2  2,0 

KCl 80,0 

MgCl2 1,05 

Glicose 5,6 

 

 

 

Tabela 3: Solução de Tyrode despolarizante – KCl 20 mM: 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 142,3 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

CaCl2  2,0 

KCl 20,0 

MgCl2 1,05 

Glicose 5,6 

 

 

 Nas preparações das soluções despolarizantes de Tyrode com cloreto de 

potássio a 20 mM e 80mM, a concentração de sódio foi isosmoticamente alterada. 

Quando necessário, o pH das soluções foi corrigido ou com ácido clorídrico ou 

hidróxido de sódio. 
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3.5 Preparação da solução de αααα-terpineol 

 

 O α-terpineol foi solubilizado em cremofor 3% e diluídos em água destilada na 

concentração de 10-2 M para os experimentos in vitro e diluídos em salina na 

concentração de 30 mg/mL para experimentos in vivo . 

Todas as soluções foram estocadas a 0 °C e, imediatamente antes dos 

experimentos, diluídas em salina ou água destilada, para ensaios in vivo e in vitro, 

respectivamente, de acordo com a necessidade de cada protocolo experimental.  

 A concentrações utilizadas cremofor na cuba não excedeu 0,01%. Nesta 

concentração o cremofor não demonstra qualquer efeito em anéis de artéria 

mesentérica superior de rato (dados não demonstrados). 
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4 MÉTODOS: 

 

Foram utilizadas duas diferentes formas de abordagens, uma com ensaios 

farmacológicos in vivo, utilizando animais íntegros, e outra com ensaios 

farmacológicos in vitro, utilizando órgãos isolados. 

 
4.1 Ensaios Farmacológicos in vivo 
 
4.1.1 Medida direta de pressão arterial e freqüência cardíaca em ratos 

normotensos não anestesiados 

 

 A pressão sanguínea intra-aórtica foi registrada em animais normotensos, 

não-anestesiados, de acordo com a técnica descrita por Oliveira et al., 1996. 

Brevemente, 24 horas antes da realização dos experimentos, os animais foram 

anestesiados com tiopental sódico (45 mg/Kg i.p.), e catéteres de polietileno (PE), 

um segmento de PE-10 (diâmetro interno e externo de 0,28 - 0,61 mm, 

respectivamente), acoplado a um segmento de PE-50 (diâmetro interno e externo de 

0,58 - 0,96mm, respectivamente), foram implantados na aorta abdominal inferior e 

na veia cava inferior, via artéria e veia femoral esquerda, respectivamente. A 

redução do diâmetro do segmento PE-10, tem como finalidade minimizar o risco de 

isquemia na perna cateterizada sem, no entanto, alterar o sinal de pressão arterial. 

Após a inserção e fixação, os catéteres foram tunelizados subcutaneamente e 

exteriorizados através de uma incisão na região cervical posterior do animal 

(scapulae). A PA e FC foram medidas 24 h após o ato cirúrgico pela conexão do 

cateter arterial a um transdutor de pressão pré-calibrado (Statham P23 ID; Gould, 

Cleveland, OH, USA) acoplado a um amplificador (Modelo TBM-4M, WPI, Sarasota, 

FL, USA) e este, conectado a um micro-computador equipado com placa conversora 

analógico-digital (CIO-DAS16/JR, Computer Boards, Inc., Mansfield, MA, USA) e com 

o programa CVMS (WPI, Sarasota, FL, USA) para aquisição e tratamentos de sinais 

biológicos em animais de pequeno porte (Figura 8). A freqüência escolhida para 

amostragem dos dados era de, no mínimo, 500 Hz. Para cada ciclo cardíaco, o 

computador calculou a pressão arterial sistólica, diastólica e média, e o intervalo de 
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pulso (referido como freqüência cardíaca). O cateter venoso foi implantado para a 

administração das drogas. 

4.1.2 Protocolos experimentais empregados nos estudos in vivo 

 

Após um período de recuperação de 24 horas, os ratos foram pesados e 

colocados em gaiolas individuais, e o catéter aórtico foi conectado ao transdutor de 

pressão para registro da PA e FC. Um período antes do início dos experimentos era 

permitido aos animais para que seus valores de PA e FC estabilizassem. Para verificar 

a correta implantação do catéter venoso, era administrado o nitroprussiato de sódio, 

nas doses de 10 µg/kg. Após 15 min., doses crescentes de α-terpineol foram 

administradas de forma randomizada com o objetivo de verificar o efeito sobre os 

parâmetros analisados e se este efeito era dependente de dose. As doses 

administradas de α-terpineol obedeceram a intervalos de tempo suficiente para que 

os parâmetros cardiovasculares retornassem aos seus valores da linha de base 

(Figura 6). Os valores de PAM e FC foram computados antes (valores da linha de 

base) e imediatamente após a administração de α terpineol, e suas variações foram 

expressas para cada dose, calculadas através da seguinte fórmula: 

 

 

 

∆ = Variação dos valores de pressão arterial 

PA depois = Valores de PA depois da administração das drogas 

PA antes = Valores de PA antes da administração das drogas 

 

Os mesmos cálculos foram realizados para os valores de FC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆∆∆∆ = PA depois – PA antes 
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Figura 6: Representação esquemática do protocolo experimental da administração de doses 
crescentes de α-terpineol (1, 5, 10, 20, 30 mg/Kg) em ratos normotensos não anestesiados. 
4.1.2.1 Verificação da participação da enzima sintase de óxido nítrico (NOS) no 

efeito cardiovascular induzido por αααα-terpineol em ratos normotensos não-

anestesiados 

 

 Após estabilização dos parâmetros hemodinâmicos, α-terpineol (1, 5, 10, 20 e 

30 mg/Kg, i.v., randomicamente) foi administrado e os valores de PAM e FC foram 

então registrados, como descrito anteriormente. Após o retorno dos valores de PAM 

e FC a níveis basais, os animais foram tratados agudamente com L-NAME 20 

mg/Kg, i.v., um inibidor da NO-sintase, (MONCADA; HIGGS, 1993) e após 30 

minutos, diferentes doses de α-terpineol (1, 5, 10, 20 e 30 mg/Kg i.v.) foram 

administradas conforme descrito anteriormente (Figura 7). Mudanças na PAM e na 

FC induzidas por α-terpineol, foram comparadas antes (valores controle) e após o 

tratamento com L-NAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Representação esquemática do protocolo experimental da administração de doses 
crescentes de α-terpineol (1, 5, 10, 20, 30 mg/Kg) em ratos normotensos, antes e após 
tratamento agudo com L-NAME 20 mg/kg. 
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Figura 8: Fotografia do aparato utilizado para as medidas de PA e FC em ratos 
normotensos não anestesiados. 
 
 

4.2 Ensaios Farmacológicos in vitro 

 

4.2.1 Preparações de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

 Os ratos foram sacrificados por concussão cerebral seguida por secção dos 

vasos cervicais. Por meio de uma incisão no abdômen do animal era retirada a 

artéria mesentérica superior, a qual em seguida era separada de tecidos conectivos e 

adiposos e então secionada em anéis (1-2 mm). Estes anéis eram mantidos em 

cubas de 10 ml contendo solução de tyrode, (pH=7,4) a 37 ºC e gaseificada com 

uma mistura 95% oxigênio e 5% gás carbônico. Os anéis de artéria mesentérica 

superior eram suspensos por linhas de algodão, e acopladas a um sistema de 

aquisição (Miobath-4, WPI, Sarasota-USA) para o registro das contrações isométricas 

(Figura 9), ajustando-se uma tensão de 0,75 g, e permanecendo por um período de 

60 minutos de estabilização. Durante este período o meio nutritivo era renovado a 

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

1970). 

 Os anéis sem endotélio eram obtidos mecanicamente através do atrito 

entre as paredes internas do vaso. Eram considerados anéis com endotélio, os anéis 
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com relaxamento superior a 80% após a aplicação de acetilcolina sobre a pré-

contração com fenilefrina. Já os anéis com relaxamentos inferiores a 10 %, eram 

considerados sem endotélio. (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). Anéis com 

relaxamento entre 10% e 80% eram descartados. 

 

 

 

Figura 9: Fotografia do sistema de cubas de aquisição de dados de tensão isométrica para 
órgãos isolados. 
 

 

4.2.2 Protocolos experimentais empregados nos estudos in vitro 

 

 

4.2.2.1 Anéis de artéria mesentérica superior pré-contraídos com 

fenilefrina na presença ou ausência de endotélio 

 

 Após o período de estabilização, de 60 min, era induzida uma contração com 

fenilefrina (10 µM) e, a presença de endotélio, era então verificada através do nível 

de relaxamento obtido pela adição de ACh (10 µM). Após a verificação da presença 

ou ausência de endotélio, eram obtidas duas novas contrações com fenilefrina (10 

µM) e após a estabilização tônica (aproximadamente 15 minutos) da segunda 

contração, era então aplicado α-terpineol em concentrações crescentes (10-12 a 10-5 

M) de maneira cumulativa, tanto em anéis com endotélio como anéis sem endotélio 
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(Figura 10). A percentagem de inibição da contração foi mensurada pela comparação 

da resposta antes e após adição de α-terpineol.  

 

Anéis com endotélio 

 

 

 

 

Anéis sem endotélio 

 

 

 

Figura 10: Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes α-terpineol (10-12 a 10-5 M) em anéis de artéria mesentérica 
superior isolada de rato pré-contraídos com 10 µM de FEN com e sem endotélio. 
 

 

4.2.2.2 Verificação da influência da inibição da enzima sintase de NO sobre a 

resposta vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria 

mesentérica isolada de rato 

 

 Após a verificação da presença do endotélio conforme descrito anteriormente, 

as preparações de anéis de artéria mesentérica superior isoladas de ratos foram 

incubadas com L-arginina (1 M), um precursor da síntese do NO (MONCADA; HIGGS, 
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1993); L-NAME (100 µM ou 300 µM), um inibidor competitivo da enzima NO-sintase 

(MONCADA; HIGGS, 1993) ou com L-arginina (1 M), 10 minutos antes a aplicação de 

L-NAME (100 µM) perfazendo um total de 30 minutos. Cada um dos protocolos 

experimentais supracitados foi necessárias preparações específicas. Após este 

período, uma contração tônica com fenilefrina (10 µM) foi obtida e as concentrações 

crescentes e cumulativas de α-terpineol (10-12 a 10-5M) foram adicionadas. As 

respostas de α-terpineol obtidas após a adição das substâncias foram comparadas 

com aquelas obtidas na ausência das mesmas. 

 

 

4.2.2.3 Verificação da participação da via NO/GMPc na resposta vasorelaxante 

induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica isolada de rato 

 

Preparações de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, com 

endotélio intacto foram incubadas por 30 minutos com ODQ (10 µM), um inibidor da 

enzima ciclase de guanilil (GARTHWAITE et al., 1995; KLOSS 2000) ou 

Hidroxicobalamina (30µM), um seqüestrador de óxido nítrico (KRUSZYNA et al., 

1998). Após este período, uma contração tônica com fenilefrina (10 µM) foi obtida e 

concentrações crescentes e cumulativas de α-terpineol (10-12 a 10-5M) foram 

adicionadas. A resposta de obtida após a adição deste inibidor foi comparada com a 

resposta obtida na ausência desta substância. 

 

 

4.2.2.4 Verificação da participação dos metabólitos da via da cicloxigenase 

sobre a resposta vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

 Conforme mencionado, após a verificação da integridade do endotélio, os 

anéis de artéria mesentérica superior foram pré-incubados com indometacina 10 µM, 

inibidor da ciclooxigenase (CLARK; FUCHS, 1997), durante 30 minutos. Após este 

período, uma contração tônica de fenilefrina (10 µM) foi obtida e as concentrações 

crescentes e cumulativas de α-terpineol (10-12 a 10-5M) foram adicionadas. A 
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resposta de α-terpineol obtida após a adição do bloqueador foi comparada com 

aquela obtida na ausência do mesmo. 

 

 

4.2.2.5 Avaliar a influência dos receptores muscarínicos sobre a resposta 

vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato 

 

Após a verificação da presença do endotélio, conforme descrito 

anteriormente, os anéis de artéria mesentérica superior, obtidos de ratos, foram pré-

incubados com atropina (1 ηM) um antagonista de receptores muscarínicos, por 30 

minutos. Após este intervalo de tempo, uma curva de contração tônica foi induzida 

por fenilefrina (10 µM) e em seguida, concentrações crescentes e cumulativas de α-

terpineol (10-12 a 10-5M) foram adicionadas. A resposta de α-terpineol obtida após a 

adição do bloqueador foi comparada com aquela obtida na ausência do inibidor. 

 

 

4.2.2.6 Efeito induzido por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica 

superior pré-contraídos com KCl 80 mM 

 

Após a verificação da presença ou ausência do endotélio como descrito 

anteriormente, as preparações foram lavadas com tyrode e duas respostas 

contráteis foram induzidas por KCl 80 mM. Na fase tônica da segunda contração 

com KCl 80 mM as concentrações crescentes e cumulativas de α-terpineol (10-12 a 

10-5M) foram adicionadas. 

 

 

4.2.2.7 Verificação da participação de canais de K+ na resposta relaxante 

induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato 

 

Após a verificação da integridade do endotélio, como descrito anteriormente, 

a solução de Tyrode da cuba foi trocada pela solução despolarizante de Tyrode com 
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KCl a 20 mM (KCl 20 mM) e as preparações permaneceram nesta solução até o final 

do experimento. Este procedimento impede parcialmente o efluxo de íons K+ e 

atenua relaxamentos mediados por abertura de canais para K+ (CAMPBELL et al., 

1996; CLARK; FUCHS, 1997). Decorridos 30 min., foi induzida uma nova contração 

tônica com FEN (10 µM) e, em seguida, uma curva concentração-resposta para α-

terpineol (10-12 a 10-5M) foi obtida. A resposta obtida na presença de KCl 20 mM foi 

comparada com a resposta obtida na ausência do mesmo. 

 

 

4.2.2.8 Identificação dos canais para potássio envolvidos na resposta relaxante 

induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato  

 

 Após a verificação da presença do endotélio, anteriormente as preparações 

com endotélio foram incubadas separadamente com 1 mM de 4-AP, um bloqueador 

seletivo de canais para K+ sensíveis a voltagem (KV) (LANGTON et al., 1991; 

LAGAUD et al., 1999; BERG, 2002), 10 µM de GLIB, um bloqueador seletivo de 

canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP) (HUANG; KWOK, 1997; MOMBOULI; 

VANHOUTTE, 1997), 1 mM de TEA bloqueador seletivo dos canais para K+ 

sensíveis ao Ca2+ de grande condutância (BKCa) (JACKSON, 2000). Após 30 min., 

foi induzida uma nova contração tônica com FEN (10 µM) e, em seguida, uma curva 

concentração-resposta para a α-terpineol foi obtida. As respostas obtidas após a 

adição dos bloqueadores foram comparadas com a resposta obtida na ausência do 

mesmo (Controle). 

 

 

4.3 Análise Estatística 

 

 Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m.). Os 

testes t de Student  (pareado e não pareado) e análise de variância “One-way” 

ANOVA seguindo teste de Bonferronni, onde os valores de p < 0,05 foram 

considerados significantes em avaliar as diferenças entre as médias.  
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 Para avaliar o efeito vasorelaxante induzido por α-terpineol, o parâmetro do 

Emáx (efeito máximo gerado pelo agonista) foi analisado de acordo com a diminuição 

da resposta máxima. 

 Para todos estes procedimentos foi utilizado o programa estatístico GraphPad 

Prism versão 4.02. 
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5 RESULTADOS   

 

 

 

5.1 Ensaios Farmacológicos in vivo 

 

 

5.1.1 Determinação do efeito sobre a pressão arterial média (PAM) e freqüência 

cardíaca (FC) em ratos normotensos não anestesiados 

 

 

Durante a realização dos procedimentos experimentais, os valores basais de 

PA e  FC apresentados pelos animais antes da administração de α-terpineol foram 

respectivamente de 107 ± 1 mmHg e 378 ± 5 bpm. Após administração de α-

terpineol (1; 5; 10; 20 e 30 mg.Kg , i.v.) observou-se uma hipotensão (-8,60 ± 2,25; -

18,35 ± 4,35; -33,25±6,0; -51,20±4,50 e -49,50±6,50 mmHg, respectivamente) 

associada a um aumento da freqüência cardíaca (44,60±5,3; 24,50±8,40; 

109,80±7,3; 113,20±12,4 e 35,80±14,0 bpm n=6, respectivamente) (n=6) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Efeitos de α-terpineol sobre a Pressão Arterial Média (PAM, mmHg) (A) e 
Freqüência Cardíaca (FC, bpm) (B) em ratos normotensos não-anestesiados (n=6).Os 
valores foram expressos como Média ± e.p.m. 
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5.1.2 Verificação da participação da enzima sintase de óxido nítrico (NOS) no 

efeito cardiovascular induzido por αααα-terpineol em ratos normotensos não-

anestesiados  

 

 

Em ratos normotensos e não-anestesiados, L-NAME (20 mg/Kg; i.v.) induziu 

um aumento sustentado na pressão arterial (PAM = 149 ± 4 mmHg) acompanhado 

de uma bradicardia (FC = 327 ± 5 bpm) quando comparados a valores controle 

(PAM = 110 ± 4 mmHg e FC = 361 ± 8 bpm).  

As respostas hipotensora e taquicárdica induzidas por α-terpineol nas doses 

de 1, 5, 10, 20 e 30  mg/Kg, i.v. a hipotensão (-8,60 ± 2,25, -18,35 ± 4,35, -

33,25±6,00; -51,20±4,50 e -49,50±6,50 mmHg, n=6 respectivamente) foi 

praticamente abolida (-1,5±0,6, -4,9±2,0, -6,9±2,8 -22,0±9,0 e -22,1±9,0 mmHg, n=4, 

respectivamente). Da mesma maneira, a taquicardia produzida pelas doses de 1, 5, 

10, 20 e 30 mg/Kg, i.v. (44,60±5,30, 24,50±8,40, 109,80±7,30, 113,20±12,40 e 

35,80±14,00 n=6, respectivamente) foram significantemente atenuadas na dose de 

10 mg/Kg e α-terpineol nas doses de 20 e 30 mg/Kg, i.v produziu uma bradicardia. 

(41,5±17,0; 23,4±9,5; 35,7±14,6 -113,2±46,2 e -183,8±45,0  n=4, respectivamente) 

(Gráfico 2) (p < 0,05 vs controle). 
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Gráfico 2: Comparação dos valores de Pressão Arterial Média (PAM, mmHg) (A) e 
Freqüência Cardíaca (FC, bpm) (B) em ratos normotensos não-anestesiados antes 
(controle) e após inibição aguda da sintase de NO (L-NAME 20 mg/Kg), (n = 4, 
respectivamente) (# p < 0,05 vs controle). 
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5.2. Ensaios farmacológicos in vitro 

 

5.2.1 Efeito de αααα-terpineol sobre as contrações induzidas por 10 µµµµM de FEN em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, na presença e na 

ausência de endotélio funcional 

 

Em anéis de artéria mesentérica pré-contraídos com FEN (10 µM) o α-

terpineol, após adição cumulativa (10-12, 10-11, 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6 e 10-5 M) , 

apresentou um efeito vasorelaxante de maneira dependente de concentração sendo 

capaz de produzir um efeito máximo em torno de [Emáx(%)=62,41±13,79] de 

relaxamento na presença do endotélio. Na ausência do endotélio vascular 

apresentou seu efeito máximo em torno de [Emax(%)=20,08±4,95] demonstrando a 

importância do  endotélio para sua resposta vasorelaxante (Gráfico 3, Tabela 4). 
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Gráfico 3: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na  presença de 
endotélio funcional (n = 09) e na ausência (n = 08). *p<0,1 ** p < 0,01; *** p < 0,001 vs 
controle.  
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5.2.2 Verificação da influência da inibição da enzima sintase de NO sobre a 

resposta vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria 

mesentérica isolada de rato 

 

Os anéis de artéria mesenterica superior isolada de rato foram pré incubados 

com L-NAME (100 ou 300 µM)  um antagonista competitivo da NOS (MONCADA; 

HIGGS, 1993) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 

endotélio intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM). Foi observado que as 

respostas vasorelaxantes induzidas por concentrrações crescentes de α-terpineol 

(10-12 – 10-5M)  foram significativamente atenuadas e com diminuição de seus efeitos 

máximos [Emax(%)= 18,33±3,85] e [Emax(%)= 23,24±3,93], respectivamente (Gráfico 

4, Tabela 4). 
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Gráfico 4: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença de 
endotélio funcional (n = 09) ou na presença de L-NAME 100 µM ou 300 µM  (n = 9 e n = 6, 
respectivamente). ** p < 0,01; *** p < 0,001 vs controle.  
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5.2.3 Verificação da participação da via L- Arginina/NO sintase na resposta 

vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica isolada 

de rato 

 

As respostas vasorelaxantes induzidas por concentrações crescentes de α-

terpineol (10-12 – 10-5M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 

com endotélio intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM) foram atenuadas 

significativamente com diminuição de seus efeitos máximos [Emax(%)= 18,33±3,85] 

[Emax(%)= 37,10±6,49] [Emax(%)= 63,14±3,97] respectivamente. (Gráfico 5, Tabela 4). 

Na presença de L-NAME (100 µM), um antagonista competitivo da NOS 

(MONCADA; HIGGS, 1993) e na presença L-NAME (100 µM) concomitante com a L-

arginina (1 M), substrato para enzima NO sintase ou na presença de L-arginina (1 

M). 
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Gráfico 5: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença do 
endotélio funcional (n = 09) ou na presença de L-NAME 100 µM ou L- NAME 100 µM + L- 
arginina 1M  ou L- arginina 1M (n = 9, n = 6 e n = 7, respectivamente). ** p < 0,01; *** p < 
0,001 vs controle.  
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5.2.4 Verificação da participação da via NO/ GMPc na resposta vasorelaxante 

induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato 

 

 Na presença de Hidroxocobalamina 30 µM, seqüestrador de NO 

(KRUSZYNA et al., 1998; LA et al., 1998) ou de ODQ (10 µM), um inibidor seletivo 

da ciclase de guanilil solúvel (YIN TAM et al., 2002). As respostas vasorelaxantes 

induzidas por concentrações crescentes de α-terpineol (10-12 – 10-5M) em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-contraídos 

com FEN (10 µM) foram atenuadas significativamente com diminuição de seus 

efeitos máximos [Emax(%)= 23,49±7,05] e [Emax(%)= 20,79±1,06], respectivamente 

(Gráfico 6, Tabela 4). 
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Gráfico 6: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença de 
endotélio funcional (n = 09) ou na presença de Hidroxicobalamina 30 µM ou ODQ 10 µM (n 
= 5 e n = 6, respectivamente). * p < 0,1** p < 0,01; *** p < 0,001 vs controle.  
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5.2.5 Verificação da participação dos metabólitos da via da cicloxigenase sobre 

a resposta vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato 

 

 

As respostas vasorelaxantes induzidas por concentrações crescentes de α-

terpineol (10-12 – 10-5M) não foram alteradas significativamente, [Emax(%)= 

63,20±14,34] (Gráfico 7, Tabela 4) em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de rato com endotélio intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de  

indometacina 10 µM, inibidor da enzima não seletivo da enzima cicloxigenase 

(CLARKS; FUCHS, 1997). 
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Gráfico 7: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença de 
endotélio funcional (n = 09) ou na presença de Indometacina 10 µM (n = 5). * p < 0,1** p < 
0,01; *** p < 0,001 vs controle.  
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5.2.6 Avaliar a influência dos receptores muscarínicos sobre a resposta 

vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato 

 

 

Na presença de atropina 1ηM, antagonista não seletivo dos receptores 

muscarínicos, foi observado que as respostas vasorelaxantes induzidas por 

concentrações crescentes de α-terpineol (10-12 – 10-5M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-contraídos com 

FEN (10 µM) não foram alteradas  significativamente, [Emax(%)= 54,89±21,41] 

(Gráfico 8, Tabela 4). 
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Gráfico 8: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença de 
endotélio funcional (n = 9) ou na presença de atropina 1 ηM (n = 5).  * p < 0,1** p < 0,01; *** 
p < 0,001 vs controle.  
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5.2.7 Efeito induzido por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior 

pré-contraídos com KCl 80mM 

 

Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

intacto e pré-contraídos com anéis intactos e pré-contraídos com KCl 80 mM, as 

respostas vasorelaxantes induzidas por concentrações crescentes de α-terpineol 

(10-12 – 10-5M) foram atenuadas significativamente, apresentando deslocamento das 

curvas para a direita e diminuição de seus efeitos máximos [Emáx(%)=62,41±13,79] 

[Emax(%)=20,08±4,95], [Emax(%)= 27,61±12,28] e [Emax(%)= 18,50±10,95] 

respectivamente (Gráfico 9, Tabela 4). 
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Gráfico 9: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM; n= 9) ou KCl 80 mM, 
na presença ou ausência de endotélio funcional (n = 9 ou n=8 respectivamente) * p < 0,1** p 
< 0,01; *** p < 0,001 vs controle.  
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5.2.8 Efeito de αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato com ou sem endotélio funcional pré-contraídos com fenilefrina 10µµµµM na 

presença de KCl 20mM, um modulador do efluxo de potássio 

 

Concentrações crescentes de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) foram capazes de 

antagonizarem significantemente as contrações induzidas por fenilefrina (10 µM) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com ou sem endotélio funcional 

na presença 20 mM de KCl um modulador do efluxo de potássio [Emax(%)= 

23,07±14,36] e [Emax(%)= 16,75±6,27] respectivamente (Gráfico 10, Quadro 4). 

A incubação das preparações por 30 min. com KCl 20 mM não alterou 

significantemente o tônus basal dos anéis (dados não-mostrados).  
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Gráfico 10: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença de 
endotélio funcional (n = 09) ou na presença de KCl 20 mM (n = 8) pré contraídos com FEN 
(10 µM) na ausência de endotélio funcional e na presença de KCl 20 mM (n=9)* p < 0,1** p 
< 0,01; *** p < 0,001 vs controle.  
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5.2.9 Identificação dos canais para potássios envolvidos na resposta relaxante 

induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato 

 

5.2.9.1 Verificação da participação dos canais para potássio sensíveis a ATP 

(KATP) na resposta vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de artéria 

mesentérica isolada de rato 

 

Na presença de 10 µM de GLIB (um bloqueador dos canais para potássio 

sensíveis a ATP), as curvas concentração-resposta para α-terpineol foram 

significantemente alteradas de maneira concentração dependente (10-12 – 10-5M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio funcional, 

apresentando deslocamento das curvas para a direita e diminuição de seus efeitos 

máximos [Emax(%)= 27,97±3,76] (Gráfico 11, Tabela 4). 
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Gráfico 11: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença de 
endotélio funcional (n = 09) ou na presença de GLIB (10µM) (n = 8). # p < 0,5  *** p < 0,001 
vs controle.  
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5.2.9.2 Verificação da participação dos canais para potássio de grande 

condutância ativados pelo cálcio (BKCa) na resposta vasorelaxante induzida 

por αααα-terpineol em anéis de artéria mesentérica isolada de rato 

 

Na presença de 1 mM de TEA, um bloqueador de canais para potássio de 

grande condutância ativados pelo cálcio, as respostas vasorelaxantes induzidas por 

concentrações crescentes de α-terpineol (10-12 – 10-5M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-contraídos com 

FEN (10 µM) não foram atenuadas e não houve diminuição de seus efeitos máximos 

de maneira significativa [Emax(%)= 55,40±17,56] (Gráfico 12, Tabela 4). 
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Gráfico 12: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença (n = 09) 
ou  presença de TEA (n = 8).   * p < 0,1 ** p < 0,01; *** p < 0,001 vs controle.  
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5.2.9.3 Verificação da participação dos canais para potássio dependentes de 

voltagem (KV), na resposta vasorelaxante induzida por αααα-terpineol em anéis de 

artéria mesentérica isolada de rato 

 

As respostas vasorelaxantes induzidas por concentrações crescentes de α-

terpineol (10-12 – 10-5M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 

com endotélio intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de 1 mM de 4-

AP, um bloqueador de canais para potássio sensível a voltagem, foram atenuadas 

significativamente, apresentando deslocamento das curvas para a direita e 

diminuição de seus efeitos máximos [Emax(%)= 26,48±10,50] (Gráfico 13, Tabela 4). 
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Gráfico 13: Curvas concentração-resposta de α-terpineol (10-12 – 10-5 M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato pré-contraída com FEN (10 µM) na presença (n = 09) 
ou  presença de 4-AP 1 mM (n = 7, respectivamente). 
# p < 0,5 , *** p < 0,001 vs controle.  
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Tabela 04: Valores numéricos expresso em percentagem de inibição da resposta 

máxima para estudos com anéis de artéria mesentérica superior isolado de rato pré-

contraídos com FEN ou agente despolarizante KCl. 

 

Substâncias utilizadas 

Emáx (%) 

N 

Anéis com endotélio funcional Anéis sem endotélio 

FEN 62,41±13,79 ____ 09 

Endotélio Removido  ____ 20,08±4,95*** 08 

L- NAME 100 µM 18,33±3,85*** ____ 09 

L-NAME 300 µM 23,24±3,93*** ____ 06 

L- NAME 100 µM +  

L- Arginina 1 M 
37,10±6,49*** ____ 08 

L- Arginina 1 M 63,14±3,97 ____ 07 

Hidroxocobalamina 30 µM 23,49±7,05*** ____ 05 

ODQ 10 µM 20,79±1,06*** ____ 06 

Indometacina 10µM 63,20±14,34 ____ 05 

Atropina 1ηM 54,89±21,41 ____ 05 

KCl 80mM 27,61±12,28*** ____ 09 

KCl 80mM ____ 18,50±10,95*** 08 

KCl 20mM 23,03±14,36*** ____ 08 

KCl 20mM ____ 16,75±6,27*** 09 

GLIB 10 µM 27,97±3,76*** ___ 08 

TEA 1 mM 55.40 ± 17,56 ___ 08 

4 AP 1 mM 26.48 ± 10,50*** ___ 07 

 

Valores expressos como Média ± e.p.m dos valores de inibição da resposta máxima 

em percentagem. Significante *** p < 0,001 vs controle. 
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6. Discussão 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos de α-

terpineol, sobre o sistema cardiovascular e tentar elucidar os possíveis mecanismos 

de ação envolvidos, utilizando abordagens in vivo – com medidas diretas de pressão 

arterial e freqüência cardíaca em ratos normotensos não anestesiados – e in vitro – 

com anéis de artéria mesentérica superior de rato. 

O principal achado deste trabalho foi que a administração aguda de α-terpineol 

produziu uma hipotensão provavelmente em conseqüência de uma diminuição da 

resistência vascular periférica devido a participação de fatores relaxantes derivados 

do endotélio, como o óxido nítrico (NO) e participação da via L-arginina- NO- GMPc. 

Portanto esses resultados mostram-se promissores no que diz respeito a estudos 

sobre o sistema cardiovascular, deste modo espera-se que tal tarefa possa trazer 

acréscimo de informações importantes para os estudos envolvendo monoterpenos, 

dentre eles o α-terpineol, com atividade farmacológica sobre o sistema 

cardiovascular. 

O efeito hipotensor foi decorrente provavelmente de uma diminuição da 

resistência periférica total, uma vez que, possivelmente, os mecanismos imediatos 

do controle da PA, mediados pelos barorreceptores, foram suficientemente capazes 

de controlar e reverter o efeito induzido pelo α-terpineol, através da resposta 

taquicárdica observada.  

Como a anestesia modifica o funcionamento dos principais sistemas de 

regulação da pressão arterial tais como o sistema renina-angiotensina, o sistema 

nervoso simpático e o baroreflexo (DORWARD et al., 1985), produz depressão de 

algumas sinapses do sistema nervoso central, alterando as respostas autonômicas 

(ZIMPFER et al., 1982), além de outros efeitos sobre os sistemas básicos de 

controle fisiológico da pressão arterial (FLUCKIGER et al., 1985), utilizamos como 

metodologia, medida direta da pressão arterial (PA) em animais não-anestesiados. 

O endotélio desempenha um importante papel na manutenção da homeostasia 

vascular, controla o tônus da musculatura lisa vascular pela produção de 

mediadores que podem produzir vasodilatação ou vasoconstrição, regulando a 

pressão arterial (REES et al., 1989, MONCADA et al., 1991). 
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Respostas mediadas pelo NO podem ser bloqueadas por análogos da L-

arginina como o NG-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) e NG-monometil-L-arginina 

(L-NMMA) apresentam-se como inibidores competitivos da enzima NO-sintase 

(REES et al., 1989). Em geral, o bloqueio da síntese do NO com estes inibidores 

causam um aumento de longa duração, dependente da dose, na pressão sanguínea 

(FORSTER et al., 2001). 

Administração de L-NAME, aumenta pressão arterial média de ratos, quando 

administrados via oral (FORTEPIANI et al., 1999) ou infusão intravenosa. O aumento 

na pressão arterial é acompanhado por um aumento na resistência vascular e 

diminuição no fluxo sanguíneo em vários leitos vasculares (GARDINER et al., 1995). 

A administração aguda de L-NAME, em animais normotensos eleva a pressão 

arterial média, eleva a resistência no leito vascular renal e mesentérico, e deprime o 

débito cardíaco (FORSTER et al., 2001, FELLET et al., 2003). 

Assim, para observar se a inibição aguda da sintase de NO poderia interferir na 

resposta hipotensora induzida pelo α-terpineol. Na presença do inibidor da sintase 

de NO (L-NAME, 20 mg/kg, i.v.), a hipotensão produzida por α-terpineol nas doses 

de 1, 5, 10, 20 e 30 mg/Kg, i.v. foi significantemente atenuada quando comparada 

aquela induzida apenas na presença do monoterpeno, indicando que o efeito 

hipotensor induzido por α-terpineol em ratos normotensos e não-anestesiados é 

provavelmente devido, em parte, a uma vasodilatação periférica em conseqüência 

da ativação da via L-arginina-NO pelas células endoteliais, como também o 

monoterpeno demonstrou uma resposta taquicárdica nas doses de 1, 5 e 10 mg/Kg, 

i.v. provavelmente envolvendo os baroreceptores de maneira reflexa.  

Estudos demonstram a hipótese da interação entre NO e sistema nervoso 

simpático em regular pressão sanguínea normal. Além disso, uma interação entre 

NO e o reflexo de baroreceptores foi recentemente mostrado exercer um papel no 

controle a longo prazo da pressão sanguínea (RAMCHANDRA et al., 2005). E várias 

questões têm relacionado os mecanismos que envolvem a modulação da freqüência 

cardíaca com o NO, em particular interações existentes entre a via do NO e do 

sistema nervoso autônomo (BALLIGAND et al., 1993, FELLET et al., 2003, 

ELDESOKY, 2006) 

Em nossos resultados foi possível observar que o L-NAME não foi capaz de 

bloquear totalmente o efeito hipotensor produzido pelo α-terpineol nas doses de 20 e 
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30 mg/Kg, i.v. gerada provavelmente pelo efeito residual do NO, e este efeito foi 

associado a uma resposta bradicárdica. Esses resultados não nos permite descartar 

a ativação de outras vias envolvidas na diminuição da pressão arterial média (PAM) 

e freqüência cardíaca (FC) induzidas por α-terpineol. 

Para melhor compreender a natureza do efeito hipotensor observado nos 

experimentos in vivo, e com base nos relatos de que alterações no tônus da 

musculatura lisa vascular desempenham um papel importante na manutenção da 

PA, passamos a investigar as atividades de α-terpineol utilizando o modelo 

experimental in vitro de artéria mesentérica superior isolada e perfundida de rato, 

que são vasos de pequeno calibre, apresentando maior resistência à passagem do 

fluxo, sendo mais amplamente implicados na regulação do débito sangüíneo e da 

pressão capilar, refletindo desta forma melhor as variações da resistência periférica 

global (FOLKOW, 1979; MULVANY e AALKJAER, 1987). 

Estudos preliminares desenvolvidos em nosso laboratório por Porto (2005) 

demonstraram que dentre os oito monoterpenos estudados ((+)-limoneno, (+)-p-

metil-1-em-9-ol, (-)-mentol, cis-carveol, mirtenol, hidroxicarvona, R-(-)-carvona e α-

terpineol) o α-terpineol apresentou efeito vasorelaxante, de maneira concentração-

dependente em anéis de artéria mesentérica pré-contraídos com FEN (10 µM) um 

agonista α1-adrenérgico, na presença do endotélio funcional, cujo efeito máximo foi de 

62,41±13,79% de maneira dependente de endotélio vascular funcional, sendo 

superior a 60%. Estes resultados explicam seu efeito hipotensor in vivo, uma vez 

que o relaxamento do músculo liso vascular promove uma diminuição da RVPT e 

conseqüentemente uma redução da PA. 

Além disso, nas preparações em que endotélio vascular não se fazia presente, 

após remoção mecânica, o efeito vasorelaxante promovido pelo α-terpineol foi 

significantemente atenuado. Sendo assim, é possível que α-terpineol esteja atuando 

nas células endoteliais para induzir o vasorelaxamento. 

Sabendo que o endotélio vascular apresenta papel importante no controle do 

tônus vascular e da pressão arterial (VANHELL; VAN DE VOORDE, 2000), através 

da liberação de substâncias vasoativas que agem diretamente em células do músculo 

liso vascular, causando contração ou relaxamento. Várias substâncias derivadas do 

endotélio podem causar relaxamento do músculo liso isolado: óxido nítrico (NO), 
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prostaciclinas (PGI2), e ácidos epoxieicosatrienóico (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; 

SCHINI-KERTH; VANHOUTTE, 1995; SAUTEBIN et al., 1995; FLEMING et al., 

1999a; SIMONSEN et al., 1999). Passamos a avaliar a participação da via L-

arginina-NO no vasorelaxamento induzido por α-terpineol. Para isso, utilizamos um 

análogo da L-arginina, o inibidor competitivo da NOS, o L-NAME (KELM, 2003), em 

diferentes concentrações (100 e 300 µM) e simultaneamente com L-NAME e L-

arginina, o substrato para a enzima NOS (PALMER et al., 1988; MONCADA; HIGGS 

et al., 1993). Em condições experimentais na presença de L-NAME o 

vasorelaxamento induzido por α-terpineol foi significativamente atenuado e seu 

efeito foi independente da concentração do inibidor da NOS, pois não houve 

diferença significativa entre as curvas concentração-resposta obtidas na presença 

de L-NAME 100 ou 300 µM. Sugerindo que o efeito relaxante induzido por α-

terpineol é dependente, em parte, da atividade da NOS.  

Partindo do pressuposto que aumentando da concentração da L-arginina, o 

substrato da NOS, na presença do L-NAME, a reação enzimática seria deslocada 

favorecendo o substrato de maior concentração (L-arginina), e consequentemente o 

efeito da inibição induzido pelo L-NAME poderia ser revertido. Observamos em 

experimentos na presença de L-NAME (100 µM) + L-arginina (1 mM) que a resposta 

vasorelaxante induzida por α-terpineol foi revertida, indicando que a via L-arginina-

NO estaria participando nessa resposta. Esta reversão pode ser observada devido a 

uma provável ação do α-terpineol sobre a NOS levando assim a sua ativação, 

através de uma possível interação do α-terpineol sobre os diferentes sítios de 

ligação presentes na enzima. A ativação da NOS ocorre com a ligação da 

calmodulina ligada ao Ca2+ em seu sitio de ligação produzindo NO (FLEMING; 

BUSSE, 1999b). Estudos demonstram existir diferenças temporais na relação entre 

a indução do aumento da concentração de Ca2+ intracelular em células endoteliais e 

ativação de NOS, além das mudanças nos níveis intracelular de Ca2+ (HECKER et 

al., 1994, PRESTA et al., 1997), vários mecanismos para regular atividade de NOS 

foram propostos incluindo a interação da NOS com proteínas - entre elas a Hsp90 - 

fosfolipídios de membrana, fosforilação com participação de proteínas cinases, como 

também alterações no pH fisiológico (SESSA et al. 1992; GARCÝA-CARDENA et al., 

1998; FLEMING; BUSSE 1999b; FLEMING et al., 2001; KIM, 2005), no entanto faz-
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se necessário estudos adicionais para confirmarmos se o α-terpineol estaria 

relacionado com a ativação direta da NOS. 

Ainda foram realizados experimentos com L-arginina (1mM) isoladamente para 

evidenciar que não há efeito da mesma quando a NOS está inibida não sendo 

observado nenhum efeito da L-arginina sobre o relaxamento induzido pelo α-

terpineol. Estes resultados corroboram com achados da literatura que relatam que a 

quantidade de L-arginina endógena é suficiente para saturar o Km da NOS, que varia 

de 1,5 a 2,3 µM (TODA & OKAMURA, 2003). 

Como já descrito o NO é um gás formado a partir do aminoácido L-arginina, 

reação catalisada pela NOS. O NO, após sua formação na célula endotelial, difunde-

se para o músculo liso adjacente, devido as suas características lipossolúveis, e 

neste local ativa enzima ciclase de guanilil solúvel, aumentando os níveis de GMPc 

levando ao vasorelaxamento (FLEMING et al., 1991b). 

Para confirmar que o NO seria o mediador responsável pela resposta 

relaxante, dependente de endotélio vascular, induzida pelo α-terpineol, utilizamos a 

hidroxocobalamina (30 µM), um seqüestrador do NO, que apresenta a cobalamina 

oxidada (Cb (III)) em sua estrutura, captura o NO assim que ele sai da célula 

endotelial formando um complexo Cb(III)–NO (KRUSZYNA et al., 1998) e 

observamos que a resposta, em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato na presença de endotélio funcional, também foi significativamente atenuada, 

sugerindo a participação do NO como fator relaxante derivado do endotélio 

responsável pelo efeito vasorelaxante de α-terpineol. 

Há evidências consistentes que o NO produz uma resposta vasorelaxante no 

músculo liso vascular através de um mecanismo dependente de 3':5'- monofosfato 

cíclico de guanosina (GMPc) seria devido à ativação da ciclase de guanilil solúvel no 

músculo liso vascular (MONCADA et al., 1989; ROBERTSON et al., 1993; 

WOODMAN et al., 2000), através de um mecanismo mediado por proteínas 

quinases dependentes de GMPc (IGNARRO et al., 1986; TODA; OKAMURA, 2003). 

A PKG promove fosforilações que levam a ativação da bomba de Ca2+ no retículo 

sarcoplasmático (SERCA); aceleração da recaptação de Ca2+ para os estoques 

intracelulares (CORNWELL et al., 1991); abertura dos canais para K+ na membrana 

plasmática hiperpolarizando as células musculares lisa; fechamento dos canais para 
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Ca2+; ativação do trocador Na+/Ca2+. Todos estes eventos levam a uma redução 

concentração de cálcio intracelular. Além disso, a PKG promove fosforilação da 

cinase da cadeia leve da miosina (MLCK), inativando-a e estes eventos em conjunto 

promovem o vasorelaxamento (FURCHGOTT, 1983) diminuindo assim a resistência 

vascular periférica (VANHOUTTE; BOULANGER, 1995; IRVINE et al., 2003; 

HILGERS; WEBB, 2005). Além desta via dependente de GMPc, alguns trabalhos 

têm demonstrado que o NO também pode produzir seus efeitos por uma via 

independente de GMPc (SCHMIDT et al., 2003) através da inativação direta de 

canais para K+  tais como dos canais sensíveis ao Ca2+ de grande condutância 

(BKca) e canais para potássio sensíveis ao ATP (BOLOTINA et al., 1994; JACKSON 

2000).  

Assim, para determinar se a via NO-GMPc estaria envolvida no 

vasorelaxamento induzido pelo α-terpineol utilizamos o ODQ (10µM), um inibidor 

seletivo da ciclase de guanilil solúvel (YIN TAM et al., 2002, GARTHWAITE et al., 

1995). Na presença deste inibidor observamos que a resposta relaxante induzida por 

concentrações crescentes de α-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato normotenso na presença de endotélio funcional foi significativamente 

atenuada, sugerindo a ativação da NOS pelo α-terpineol produz NO que se difunde 

até o músculo liso vascular e ativa a ciclase de guanilil solúvel, com conseqüente 

produção de GMPc, estimulação de proteínas cinases produzindo, assim o seu 

efeito vasorelaxante. 

Drogas doadoras de NO têm a capacidade de promover a formação do NO. 

Estas drogas possuem uma característica em comum, o átomo de nitrogênio em sua 

molécula, o que promove o relaxamento vascular pela ativação da enzima ciclase de 

guanilil solúvel e conseqüente formação de GMPc. Estudos mostram evidências que 

drogas doadoras de NO não podem ser bloqueadas por inibidores da enzima NOS, 

como L-NAME (ELDESOKY, 2006). Assim a possibilidade de α-terpineol ser uma 

droga doadora de NO pode ser descartada devido a característica molecular do 

monoterpeno, em não apresentar átomos de N em sua estrutura, e os resultados 

obtidos com α-terpineol confirmam esta hipótese, já que observamos que os efeitos 

vasorelaxantes induzidos pelo composto são praticamente abolidos quando estão na 

presença do L-NAME, sugerindo a participação da enzima NOS é requerida para 

produção do NO. 
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Em muitos leitos vasculares, a estimulação dos receptores muscarínicos 

(endoteliais) produz uma intensa dilatação, apesar desses receptores não 

receberem inervação colinérgica (SHIRAKI et al, 2001). De fato, existem vários 

estudos mostrando que o receptor muscarínico induz vasorelaxameto em aorta de 

coelho e rato (CHOO et al., 1986) via liberação de fatores relaxantes derivados do 

endotélio, como o NO (KWAN et al., 2003; EGLEN et al., 1985). Vários estudos 

usando antagonistas muscarínicos seletivos demonstram que o subtipo de receptor 

muscarínico envolvido nestas respostas é o M3 (SAWAYER et al., 1999). Com o 

objetivo de avaliarmos a participação dos receptores muscarínicos (subtipo M3), no 

relaxamento induzido por α-terpineol, foram realizados experimentos em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de rato na presença de atropina um antagonista 

não seletivo dos receptores muscarínicos. A atropina possui seu efeito sob o 

bloqueio do vasorelaxamento dependente de endotélio via muscarínica em 

concentrações baixas, mas pode produzir vasodilatação proeminente em 

concentrações toxicologicamente elevadas, portanto foi utilizada a concentração de 

1 ηM (SHIRAKI et al, 2001; KWAN et al., 2003). Na presença de atropina, o efeito 

vasorelaxante produzido por α-terpineol não foi modificado significantemente. Estes 

resultados sugerem que a ativação direta dos receptores muscarínicos parece não 

esta relacionada com a resposta vasorelaxante induzida pelo α-terpineol. 

Além do óxido nítrico, outras substâncias sintetizadas no endotélio, como o 

fator hiperpolarizante derivado do endotélio e as prostaciclinas, têm sido implicadas 

nos relaxamentos dependentes do endotélio (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 1988, 

ZYGMUNT et al., 1998, VANHOUTTE 2004, COLEMAN et al., 2004). 

O NO e doadores de NO, podem causar repolarização e/ou hiperpolarização de 

alguns músculos liso vascular (BUSSE et al., 2002). Porém, inibidores da NOS (e 

outros inibidores que interfiram na via da L-arginina), assim como seqüestradores de 

NO não são capazes de prevenir hiperpolarizações promovidas pelo endotélio na 

maioria dos vasos sanguíneos (RUBANY; VANHOUTTE 1986). Estudos 

demonstraram que a hiperpolarização dependente do endotélio envolveria a 

abertura de canais para K+, e essa resposta poderia ser abolida quando aumentava 

a concentração extracelular de K+ ou quando eram usados bloqueadores não 

seletivos de canais para K+ (VANHOUTTE et al., 2004, COLEMAN et al., 2004). 

Dentre os bloqueadores, o uso de apamina concomitante com caribdotoxina 
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demonstrou bloquear respostas produzidas por fatores hiperpolarizantes derivados 

do endotélio (BRANDES et al., 2000, DONG et al., 2000, BUSSE et al., 2002, 

COLEMAN et al., 2001. FELETOU; VANHOUTTE 2000, CAMPBELL et al., 2003). 

Apesar da presença de inibidores da via L-arginina (L-NAME) e o seqüestrador 

exógeno do NO (hidroxocobalamina) ter sido capaz de praticamente abolir o efeito 

vasorelaxante induzido por α-terpineol, sugerindo a participação da via L-arginina–

NO, não podemos descartar a participação de outros fatores derivados do endotélio, 

entre eles o fator hiperpolarizante (FHDE) na resposta produzida pelo monoterpeno. 

No entanto serão necessários mais estudos para avaliar a participação do FHDE.  

É bem descrito na literatura que os eicosanóides, principalmente as 

prostaciclinas (PGI2), são produtos do metabolismo do ácido araquidônico por ação 

da ciclooxigenase são potentes vasodilatadores tanto dependentes quanto 

independente de endotélio (SHULZ; TRIGGLE, 1994, SULLIVAN et al., 2000, 

FAROUQUE et al., 2003) e participam ativamente no controle local do tônus 

vascular. Nos vasos, eles são formados em células endoteliais a partir de uma 

seqüência de reações enzimáticas iniciada pela ciclooxigenase do tipo 1 (COX–1) 

(SMITH et al.,1992) e se difundem até as células musculares. O mecanismo de ação 

da PGI2 envolve a ativação de receptor IP3 acoplado a proteína Gs (COLEMAM et 

al., 1994), ativação da adenilil ciclase e aumento dos níveis intracelular de AMPc, 

promovendo a ativação da PKA e conseqüente vasodilatação (SIEGEL et al., 1989; 

SCHINI-KERTH, 1995; VASSALLE 2003). Com o objetivo de verificar se o 

relaxamento promovido por α-terpineol era devido à liberação de metabólitos da via 

da cicloxigenase, pelo endotélio, dentre eles as prostaciclinas (PGI2), utilizamos a 

indometacina (10 µM), um inibidor potente da ciclooxigenase e foi constatado que o 

relaxamento induzido por este monoterpeno não foi atenuado significantemente, 

indicando que os produtos formados a partir da via da ciclooxigenase provavelmente 

não estariam participando do efeito vasorelaxante produzido por α-terpineol. 

Estudos comprovaram que o NO poderia estar envolvido na hiperpolarização 

dependente do endotélio de células musculares lisas vasculares, e isto envolveria a 

abertura de canais para K+ (JACKSON, 2005). Canais para K+ são canais iônicos 

dominantes expressos na membrana plasmática de células musculares lisas e estão 

descritos relações entre os canais para K+ e outros canais iônicos no sistema 

cardiovascular, como na maioria das células no corpo. (IUPHAR, 2002, FAROUQUE 
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et al., 2003; JACKSON, 2005). Xu e colaboradores (1999) demonstraram que estes 

canais estão expressos em células de artéria mesentérica e as correntes através 

destes canais contribuem substancialmente para a regulação do volume celular e o 

potencial de membrana nestas células (JACKSON, 2005; HADDY et al., 2006).  

Em células musculares lisas, o gradiente eletroquímico do K+, promove a 

abertura destes canais levando ao efluxo de K+ e conseqüente hiperpolarização da 

membrana celular. Quatro classes diferentes de canais para K+ são expressas 

células de músculo liso. Estes incluem canais para K+ retificadores internos (KIR), 

canais para K+ sensíveis a ATP (KATP), canais para K+ ativados pelo Ca2+ (KCa), e 

canais para K+ ativados por voltagem (KV) (IUPHAR 2002; HADDY et al., 2006).  

Segundo a literatura, os abridores de canal para K+ são eficazes em inibir a 

contração da musculatura lisa vascular em condições de aumento moderado da 

concentração externa de potássio (< 40 mM) enquanto que, em níveis maiores de K+ 

externo são desprovidos deste efeito. (GURNEY, 1994). Uma vez que em altas 

concentrações de K+, o potencial de membrana da célula muscular lisa está muito 

próximo do potencial de equilíbrio do K+, onde o fluxo resultante de K+ e portanto a 

hiperpolarização são evitados. Esta propriedade diferencia abridores de canal de K+ 

de bloqueadores de canal de Ca2+ que demonstram comportamento diferenciado nesta 

circunstância (GURNEY, 1994). 

Para avaliar se α-terpineol estaria atuando sobre os canais de K+ foi realizado o 

protocolo experimental com KCl 20 mM em anéis com endotélio intacto e removido. 

Nestas condições observamos que o composto atenuou significantemente a 

resposta vasorelaxante induzida pelo α-terpineol em relação ao controle, sugerindo 

uma participação efetiva dos canais para K+ na indução neste vasorelaxamento. 

Canais KATP provêem uma ligação entre metabolismo celular e tônus vascular 

através de efeitos sobre o potencial de membrana. Farouque (2003) demonstrou a 

interação entre canais para KATP e os fatores vasoativos derivados do endotélio no 

controle do fluxo sanguíneo sobre o músculo esquelético.  

Conforme descrito na literatura o NO mediado pela produção de GMPc pode 

proporcionar hiperpolarização da membrana pela ativação dos canais para K+ 

sensíveis a ATP (KATP) em artéria mesentérica de coelho, proporcionado 

vasorelaxamento (ARMSTEAD et al., 1996) e em coronárias de humanos 

(FAROUQUE et al., 2001). As hiperpolarizações causadas por NO normalmente são 

prevenidas por bloqueadores de canais KATP. Para verificar se o NO estaria ativando 
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os canais KATP e deste modo gerando vasorelaxamento, foi utilizado glibenclamida, 

um inibidor destes canais (SOBEY, 2001; FAROUQUE, et al., 2003), em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto. Glibenclamida foi 

capaz de atenuar significativamente a resposta vasorelaxante induzida por α-

terpineol em anéis isolados de artéria mesentérica superior de rato com endotélio 

intacto e pré-contraídos com FEN. 

Vários vasodilatadores, incluindo NO, monóxido de carbono (CO) e epóxidos 

de ácido araquidônico (EETs), parecem ativar diretamente canais para K+ de grande 

condutância ativados pelo Ca2+ (BKCa) em alguns sistemas ou por ativação de 

cinases de proteína. O tetraetilamônio (TEA) e tetrabutilamônio (TBA) são inibidores 

não específicos de canais de potássio quando usado a altas concentrações (>5 

mM), enquanto a mais baixas concentrações (1–3 mM) estas drogas são seletivas 

para canais BKCa (FOZARD; MANLEY, 2001). Na presença de TEA (1 mM), o efeito 

vasorelaxante produzido por α-terpineol não foi modificado significantemente. Estes 

resultados sugerem que a ativação de canais para K+ de grande condutância 

sensíveis ao cálcio (BKCa) parecem não estar relacionados com a resposta 

vasorelaxante induzida pelo α-terpineol.  

Em células musculares lisas também há expressão de uma variedade de 

canais para K+ sensíveis à voltagem (KV) (XU et al., 1999; YU et al., 2004). Estudos 

in vitro – com o tônus do músculo liso (JACKSON, 2000) e o potencial de repouso da 

membrana de muitos tipos de células musculares lisas demonstraram ser regulados 

através de canais para K+ dependente de voltagem (KV) (XU et al., 1999, DORA; 

GARLAND, 2001). Estes canais em células musculares lisas constituem um 

mecanismo essencial na regulação da despolarização e conseqüente 

vasoconstrição como também parecem estar envolvidos na repolarização. A 

ativação de canais KV aumenta efluxo de K+, resultando em hiperpolarização de 

membrana. Estes canais são ativados por despolarização da membrana e têm 

participação na regulação de retroalimentação negativa ao longo do potencial de 

membrana associado a outros canais para K+ (JACKSON, 2000; JACKSON, 2005).  

O NO é capaz de ativar canais KV em algumas artérias (YUAN et al., 1996; 

JACKSON 2005). A disponibilidade de NO pode ativar os canais KV por mecanismos 

dependentes e independentes de GMPc (COSTA et al., 2001; IRVINE et al., 2003). 

Costa e colaboradores (2001) propuseram ainda que formas reduzidas de NO 
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também sejam capazes de ativar canais KV em músculo liso por um mecanismo 

dependente de GMPc. A diminuição da disponibilidade do NO derivado do endotélio 

na hipertensão crônica, pode levar à despolarização das células musculares 

vasculares e conseqüente contração devido à inibição ou fechamento dos canais KV 

(IRVINE et al., 2003, JACKSON, 2005, VANHOUTTE et al., 2005). 

4-aminopiridina (4-AP) (1 mM), um bloqueador seletivo de canais para K+ 

dependente de voltagem (KV) (SOBEY, 2001; FOZARD; MANLEY, 2001) teve 

proeminente efeito inibitório, sugerindo que a abertura destes canais (e conseqüente 

hiperpolarização da membrana de células musculares lisas) é requerida para o 

vasorelaxamento induzido pelo α-terpineol em anéis de artéria mesentérica superior 

com endotélio intacto. 

A contração no músculo liso em resposta a vários agentes é, frequentemente, 

composta por duas fases: um componente fásico rápido seguido por um lento mais 

sustentado, componente tônico (OGUT; BROZOVICH, 2003). Esta resposta bifásica 

é devido à fonte dual de Ca2+ no músculo liso. De acordo com esta hipótese, o 

componente fásico resulta da liberação dos estoques intracelulares e o componente 

tônico é conseqüência do influxo de cálcio através da membrana. Há evidências que 

a resposta tônica pode ser mantida pelo influxo de Ca2+ através de VOCC’S ou 

ROCC’S, a ligação entre a interação droga-receptor e a contração fásica é ainda 

objeto de estudo. A liberação de cálcio dos estoques internos pode ser causada 

diretamente por potenciais de ação induzidos pela interação droga-receptor ou 

indiretamente pelo influxo de cálcio associados com potenciais de ação (HILL et al., 

2001). O influxo de cálcio pode também influenciar estoques de cálcio intracelulares, 

porque as famílias de canais de cálcio intracelulares, receptores de rianodina e do 

receptor IP3, são reguladas pelo cálcio citosólico (SOMLYO; SOMLYO, 1994; 

BÁRÁNY et al., 2001). 

A contração promovida pela ligação de um agonista a receptores acoplados a 

proteina Gq/11 (ex. FEN), em células de musculo liso, é resultado da mobilização de 

ambos Ca2+ intracelular e extracelular. A contração envolvem diferentes mecanismos 

como: (a) aumento de IP3 e diacilglicerol (DAG) ativado pela proteína 

Gq/11-fosfolipase C (PLC). O IP3 liga-se a um receptor no RS permitindo a liberação 

da Ca2+ dos estoques intracelulares que favorecerá a formação do complexo Ca2+-

CaM provocando o início do mecanismo contrátil; (b) aumento do influxo de Ca2+ 

através da abertura do canal de Ca2+ tipo L; (c) liberação do Ca2+ induzida por Ca2+ 
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através de receptores de rianodina presentes na membrana do RS e (d) aumento do 

Ca2+ por ativação do trocador Na+/Ca2+ reverso (SOMLYO, et al., 1999; SOMLYO; 

SOMLYO 2000; HILL et al., 2001; HERRERA et al., 2002). 

Existem grandes evidências que o componente tônico da contração produzida 

por agonista (α1-adrenérgico) seria conseqüência do influxo de cálcio através dos 

canais de Ca2+ operados por receptor ou dependente de voltagem na membrana 

plasmática (BÁRÁNY et al., 2001, WIER; MORGAN 2003). 

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 

(SOMLYO; SOMLYO, 1994). Em ambos os casos, o maior efeito resultante é o 

aumento da concentração de cálcio no interior da célula. Portanto para observar as 

contrações promovidas por diferentes estímulos, passamos a avaliar o efeito do α-

terpineol em preparações pré-contraídas com solução despolarizante de KCl 80 mM. 

Onde se observou que α-terpineol não foi capaz promover o vasorelaxamento de 

maneira concentração-dependente sobre as contrações tônicas induzidas por KCl 80 

mM em anéis de artéria mesentérica superior com endotélio funcional, corroborando 

com os resultados em que o aumento da concentração de potássio extracelular 

impede o relaxamento induzido pelo monoterpeno. 

Por fim, esses resultados em conjunto sugerem que α-terpineol apresenta atividade 

hipotensora provavelmente por diminuição da resistência vascular periférica mediado por 

fatores relaxantes derivados do endotélio. Este evento é sugerido pelo efeito 

vasorelaxante de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato normotenso 

envolvendo metabólitos derivados do endotélio com o NO, através da via L-arginina – NO 

– GMPc e conseqüente ativação de canais KATP e KV.  
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Figura 11: Esquema representativo mostrando o mecanismo de ação proposto para o α-
terpineol em artéria mesentérica superior de rato. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Podemos então concluir, após a realização dos experimentos com o α-terpineol, 

até o momento que: É capaz de induz hipotensão e taquicardia em ratos 

normotensos não-anestesiados. E esta hipotensão parece estar envolvida, em parte 

a via L-arginina-NO-GMPc. 

Promove um vasorelaxamento em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de rato ocorre de maneira dependente de endotélio vascular. 

O efeito vasorelaxante dependente de endotélio vascular provavelmente envolve 

a participação da via L-arginina-NO-GMPc.  

E provavelmente o NO estaria ativando a abertura de canais para K+ sensíveis a 

ATP (KATP) e canais para K+ operado por voltagem (KV) (e conseqüente 

hiperpolarização da membrana de células musculares lisas) é requerida para o 

vasorelaxamento induzido pelo α-terpineol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

RibeiroRibeiroRibeiroRibeiro,,,,    T. P. T. P. T. P. T. P.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas    

 

 



93 

RibeiroRibeiroRibeiroRibeiro,,,,    T. P. T. P. T. P. T. P.    
 

8. PERSPECTIVAS 

 

 

� Comparar o efeito hipotensor e a resposta vasorelaxante de α-terpineol em 

modelos de hipertensão, tais como: inibição crônica da NO-sintase (L-NAME), 

o modelo de hipertensão renovascular, ou com o modelo de ratos 

espontaneamente hipertensos; 

 

� Avaliar a reatividade vascular em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de ratos tratados com α-terpineol, dando ênfase para a avaliação do 

papel do endotélio e dos fatores liberados neste efeito; 

 

� Elucidar o mecanismo relacionado com a ativação da sintase de NO 

endotelial e a formação subseqüente de NO em artéria mesentérica em 

resposta α-terpineol, utilizando a metodologia de microscopia confocal; 

 

� Determinar a atividade da enzima NOS, de acordo com o nível de fosforilação 

(SER-1177), em células endoteliais de artéria mesentérica superior de rato; 

 

� Determinar a influência de α-terpineol sobre a atividade de nucleotídeos 

cíclicos (GMPc) células endoteliais de artéria mesentérica superior de rato; 

 

� Estudar a participação do papel das proteínas cinases (PKG); 

 

� Avaliar o efeito sobre canais para K+ (KCa, SKCa, KV, KATP) na resposta 

relaxante induzida pelo α-terpineol. Estudos de eletrofisiologia usando 

metodologia de patch clamp; 

 

� Avaliar os efeitos de α-terpineol sobre o cronotropismo e o inotropismo em 

átrio isolado de rato; 
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