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ESTUDO DA ATIVIDADE DAS ESPÉCIES AMAZÔNICAS: 
Pradosia huberi Ducke. e Attalea excelsa Mart. SOBRE O 

SISTEMA CARDIOVASCULAR DE RATOS 
 

RESUMO 
Os efeitos farmacológicos dos extratos etanólicos de Pradosia huberi (EPH) e Attalea 
excelsa (EAE)  sobre o sistema cardiovascular, foram estudados em ratos usando técnicas 
in vivo e in vitro. EPH (5, 10 e 20 mg.Kg-1 i.v.) promoveu hipotensão (-5,6±0,5; -8,8±1,3 e -
32,6±6,6%, respectivamente) dose-dependente em ratos não anestesiados, acompanhada 
por bradicardia (-0,30,9; -4,42,2 e -45,36,0%, respectivamente) (n=6). Após tratamento 
agudo com um antagonista muscarínico (Atropina, 2 mg.Kg-1), a hipotensão (-5,0±0,8; -
6,4±0,9; -11,6±1,8%, respectivamente) e bradicardia (-1,2±0,4; -2,9±0,8 e -8,1±2,2%) foram 
significantemente atenuados. O hexametônio, um bloqueador ganglionar, também atenuou 
tais efeitos de EPH. Entretanto após L-NAME ambas as respostas não foram modificadas. 
Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, com endotélio intacto, EPH (1; 3; 
10; 30 e 100g/mL) promoveu relaxamento das contrações induzidas por FEN (10 M) 
(CE50= 17,14±2,9; Emax= 87,8±2,9, n=8) de maneira dependente de concentração. Tal efeito 
foi abolido com a remoção do endotélio funcional, sugerindo o envolvimento de um 
mecanismo dependente do endotélio. Frações e a 2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo, 
isolada de EPH, não relaxaram ou relaxaram com menos potencia e eficácia as preparação 
pré-contraídas com FEN. A curva concentração-resposta para EPH foi significantemente 
atenuada com redução do efeito máximo (Emax), na presença de L-NAME (100 M), ODQ 
(1M), KCl 20mM, indometacina(1M) + L-NAME (100M), 4-AP (1mM), BaCl2 (30 µM), TEA 
(1mM). Na presença de L-NAME (100M) + L-arginina (1mM) EPH relaxou as preparações 
sem alterar o Emax. Em anéis pré-contraídos com KCl 80mM EPH não induziu relaxamento. 
Já na presença de atropina (1M), indometacina (1M), glibenclamida (10M) e apamina 
(1µM) a curva para EPH não foi alterada. Em suma, concluímos que o efeito hipotensor de 
EPH envolve tanto sua ação vasorelaxante como também uma possível ativação indireta de 
receptores muscarínicos cardíacos e ainda que o efeito vascular de EPH pode envolver a 
ativação da via eNOS-NO-GMPc, além da participação dos canais para potássio do tipo 
BKCa, Kv e Kir na musculatura lisa vascular. EAE (5; 10; 20; 40 e 60 mg/kg i.v.) induziu 
hipotensão (-3,7±1,2; -6,1±2,3; -8,5±1,3; -9,9±1,6 e -11,2±1,8%, respectivamente) e 
taquicardia (3,8±1,7; 4,0±1,6; 3,8±2,0; 3,7±3,1 e 12,4±2,7%, respectivamente) (n=5), 
provavelmente de origem reflexa. Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, 
EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) induziu relaxamento dependente da 
concentração tanto em anéis intactos (CE50 = 172,3±36,9 , Emáx = 100±0,0%) como 
desnudos de endotélio (CE50 = 166,7±31,4, Emáx = 92,2±7,1%), pré-contraídos com 10 M de 
FEN, com mesma potencia e eficácia (n=6). Sugerindo EAE age por mecanismo 
independente do endotélio. Os experimentos subseqüentes procederam-se em preparações 
sem endotélio. Diante da incubação com KCl 20 mM, o efeito vasorelaxante de EAE não foi 
alterado (CE50 = 108,1 ± 10,7 e Emáx = 95,9 ± 4,4%). EAE relaxou com mesma potencia 
anéis sem endotélio pré-contraídos pelo KCl 80 Mm (Emax= 97,1 ± 1,5%) e pela FEN (Emáx = 
92,2±7,1%). Sugerindo que EAE atua sobre os canais para Ca2+ dependentes de voltagem. 
Adicionalmente, EAE antagonizou de maneira dependente de concentração as contrações 
induzidas por CaCl2 em meio despolarizante nominalmente sem Ca2+. EAE (1; 3; 10; 30; 
100; 300; 500 e 1000g/mL) relaxou contrações induzidas pelo S(-)-Bay K 8644 (Emáx = 
128,8±5,8%, n=8), um agonista de canais para Ca2+ tipo-L. EAE não alterou as contrações 
transientes induzidas por cafeína (20 mM) e pouco influenciou aquelas induzidas pela FEN 
(10 µM). Em átrio isolado de rato, EAE ocasionou cronotropismo e inotropismo negativo. 
Estudos eletrofisiológicos em células A7r5 (100 µM) EAE inibiu correntes  de Ba2+ através  
dos CaVL1.2. Em conclusão, sugere-se que o efeito hipotensor de EAE é resultado de sua 
ação vasorelaxante que parece decorrente da sua ação sobre o influxo de cálcio através dos 
CaV 1.2 nos miocitos vasculares. 
Palavras chaves: Pradosia huberi, Attalea excelsa, artéria mesentérica, vasorelaxante. 



 

STUDY OF ACTIVITY OF SPECIES AMAZON: Pradosia 
huberi DUCKE. AND Attalea excelsa MART. ON THE 

CARDIOVASCULAR SYSTEM OF RATS 
 

ABSTRACT 
The pharmacological effects of Pradosia huberi (EHP) and Attalea excelsa (EAE) ethanolics 
extracts on the cardiovascular system were studied in rats using a combined in vivo and in 
vitro approach. In non-anaesthetized rats, EPH (5, 10 or 20 mg.Kg-1 i.v.) injections produced 
hypotension (-5.6±0.5; -8.8±1.3 and -32.6±6.6%, respectively) and bradicardia (-0.30.9; -
4.42.2 and -45.36.0%, respectively) (n=6). After acute treatment with a muscarinic agonist 
(atropine, 2 mg.Kg-1, hypotension (-5.0 ± 0.8, -6.4 ± 0.9 and -11.6 ± 1.8%, respectively ) and 
bradicardia (-1.2 ± 0.4, -2.9 ± 0.8 and -8.1 ± 2.2%) were significantly attenuated. 
Hexamethonium, a ganglionic blocker, also attenuated the effect of EPH. After L-NAME both 
answers were not modified. In isolated rat mesenteric artery rings, with intact endothelium, 
EPH (1, 3, 10, 30 and 100g/mL) induced concentration-dependent relaxation of the 
contractions induced by Phe (10 M) (EC50=17.14±2.9; Emax=87.8±2.9, n=8) and this effect 
was abolished by removal of vascular endothelium, suggesting the involvement of a 
mechanism endothelium-dependent. Fractions and 2-3dihydromyricetin-3-O--L-rhamnoside 
isolated from EPH did not relax or relaxed with less potency and effectiveness the 
preparation pre-contracted with Phe. The concentration-response curve for EPH was 
significantly shifted to the right with L-NAME (100 M), ODQ (1M), KCl 20mM, 
indomethacin (1M) + L-NAME (100M), 4-AP (1mM), BaCl2 (30 µM), TEA (1mM). In the 
presence of L-NAME (100M) + L-arginine (1mM) EHP relaxed preparations without 
changing the Emax. EPH did not induce relaxation on KCl 80 mM precontracted rings. Once in 
the presence of atropine (1M), indomethacin (1M), glibenclamide (10M) and apamin 
(1µM) the curve of EPH was not altered. We concluded that the hypotensive effect of EPH 
seems result of its vasorelaxant action and can involve an indirect activation of muscarinic 
heart receptors and still that the vascular effect of EPH can involve the activation of the 
eNOS-NO-GMPc ways well as the participation of BKCa, KV, and Kir potassium channels in 
vascular smooth muscle. EAE (5, 10, 20, 40 and 60 mg/kg i.v.) induced hypotension (-
3.7±1.2; -6.1±2.3; -8.5±1.3; -9.9±1.6 and -11.2±1.8%, respectively) and tachycardia (3.8±1.7; 
4.0±1.6; 3.8±2.0; 3.7±3.1 and 12.4±2.7%, respectively) (n=5) probably due to a reflex 
response. In isolated rat mesenteric artery rings, EAE (1, 3, 10, 30, 100, 300, 500 and 
1000 g/mL)induced relaxation in a concentration-dependent manner in both intact-(EC50 = 
172.3 ± 36.9, Emax = 100 ± 0.0%)  or removed-endothelium rings (EC50 = 166,7±31,4, Emáx = 
92,2±7,1%) pre-contracted with Phe 10M with the same potency and effectiveness (n=6). 
These results suggest that EAE acts by an endothelium-independent mechanism. 
Subsequent experiments were accomplished in preparations without endothelium. In 
preparation pre-incubated with KCl 20 mM, the vasorelaxant activity of EAE was not changed 
(EC50 = 108.1 ± 10.7 and Emáx = 95.9 ± 4.4%). EAE relaxed with the same potency rings pre-
contracted with KCl 80 mM (Emax = 97.1 ± 1.5%)  or with Phe (Emax = 92.2 ± 7.1%) suggesting 
that EAE acts on the voltage-dependent Ca2+-channels. Furthermore, in depolarizing medium 
nominally without Ca2+, EAE antagonized CaCl2-induced contractions in a concentration-
dependent manner. EAE (1, 3, 10, 30, 100, 300, 500 and 1000 g/mL) induced relaxation 
concentration-dependent, contractions elicited by the L-type Ca2+ channel agonist, S(-)-Bay 
K 8644 (Emáx = 128.8±5.8%, n=8). EAE did not alter transient contractions induced by 
caffeine (20 mM) and little influenced those induced by Phe (10 M). In rat isolated atrium, 
EAE produced negative inotropic and cronotropic effect. Electrophysiological studies on cells 
A7r5 (100 M) EAE inhibited Ba2+ current through the CaVL1.2. In conclusion, the results 
suggested that the hypotensive effect of EAE is due to its vasorelaxant action that seems to 
be attributed to the influx of Ca2+ through CaV 1.2 channels in vascular myocytes. 
 
Keywords: Pradosia huberi, Attalea excelsa, mesenteric artery, vasorelaxante. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRESSÃO ARTERIAL E HIPERTENSÃO 

 

Pesquisas apontam a hipertensão como o principal fator de risco que 

predispõe as doenças cardiovasculares sendo responsável pela maioria dos casos 

de morbidade e mortalidade em pacientes. Estas pesquisas têm focado os 

mecanismos de patogênese e desenvolvimento da hipertensão, bem como nos 

efeitos de várias intervenções farmacológicas (KANNEL, 2004). 

A hipertensão arterial é uma doença poligênica que resulta de anormalidades 

dos mecanismos de controle da Pressão Arterial (PA), sendo considerada condição 

comum na gênese de doenças cardivasculares, cerebrovasculares e renais 

(NEUTEL,1999; PEREIRA; KRIEGER, 1998). Não existe um nível preciso a partir do 

qual os valores de PA passam a aumentar o risco cardiovascular, mas de maneira 

geral, a mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a 

elevação da pressão arterial, a partir de 115/75 mmHg (LEWINGTON, 2002).  

 Segundo as diretrizes do “Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment Of High Blood Pressure” (JNC7) os 

valores de Pressão Arterial (PA) podem caracterizar quatro estágios na evolução do 

paciente: normal, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1 e hipertensão estágio 2 

(Tabela 1) (CHOBANIAM, 2003).  

 
 

QUADRO 1 - Classificação da Pressão Arterial para Adultos 

Fonte: CHOBANIAM et al., 2003. 

 
 Esta classificação traz a descrição de um novo estágio definido como “pré-

hipertensão”, cuja importância se traduz em um alerta para modificação de hábitos 

CATEGORIA 
Pressão Sistólica 

(mmHg) 

Pressão Diastólica 

(mmHg) 

Normal  120  80 

Pré-Hipertensão 120 - 139 80 – 89 

Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 – 99 

Hipertensão estágio 2  160   100 
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ou estilo de vida como forma de prevenir a morbidade e mortalidade cardiovascular 

que se iniciar já nessa fase ou com menores valores da PA (BARBOSA et al., 2008). 

A conceituação de hipertensão arterial é arbitrária e definida 

operacionalmente por razões práticas para avaliação de risco e tratamento de um 

indivíduo. O JNC7 define e classifica hipertensão em adultos com base na média 

entre duas ou mais leitura da PA, corretamente aferidas, na posição sentada, em 

pelo menos três visitas ao médico (CHOBANIAM, 2003). Com a utilização dessa 

definição, estima-se que aproximadamente 20% da população mundial seja 

classificada como hipertensa, isto é, PA acima de 140 mmHg de pressão sistólica e 

90 mmHg de pressão diastólica (PEREIRA; KRIEGER, 2005; EUROPEAN SOCIETY 

OF HYPERTENSION, 2003). 

No Brasil, em 2003, 27,4% dos óbitos foram ocasionados por doenças 

cardiovasculares, atingindo 37% quando são excluídos os óbitos por causas mal 

definidas e a violência. A principal causa de morte decorrente da hipertensão arterial 

em todas as regiões do Brasil é o acidente vascular cerebral (AVC) que explica 40% 

do total de óbitos, acometendo as mulheres em maior proporção (LOTUFO, 2005), 

em segundo lugar aparece a doença coronariana com 25% deste total 

(CHOBANIAM, 2003). Apesar do AVC se destacar como principal fator de risco da 

hipertensão arterial a insuficiência cardíaca é a responsável pela maioria das 

internações hospitalares por doenças cardiovasculares, que só no ano de 2005 foi 

da ordem de 1.180.184, o que representou um custo para os cofres públicos de R$ 

1.323.775.008,28 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2006). 

 As desordens cardiovasculares frequentemente associadas com a 

hipertensão compreendem a falência cardíaca, ao infarto agudo do miocárdio, ao 

derrame e a doença renal. Estas se desenvolvem como resultado de uma complexa 

interação entre susceptibilidade genética e fatores ambientais capazes de influenciar 

mecanismos neurais, humorais, celulares e subcelulares que regulam a pressão 

sanguínea (CARRETERO; OPARIL, 2000). 

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

resistência vascular periférica total (RVPT), sendo o DC, por sua vez, representado 

pelo volume de ejeção sistólica (VES) pela freqüência cardíaca (FC). A regulação da 

PA é uma das funções fisiológicas mais complexas (CAMPAGNOLE-SANTOS; 
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HAIBARA, 2001), podendo ser influenciada pela ação de drogas sobre um ou mais 

parâmetros (OASTES et al., 1996 apud HARDMAN et al., 1996). 

A base da anormalidade hemodinâmica na hipertensão está no aumento da 

resistência periférica, devido principalmente à diminuição do lúmem de artérias de 

resistência. Uma vez que a resistência (R) é inversamente proporcional ao raio (r) 

elevado a quarta potencia (R  1/r4), pequenas modificações no raio arterial (lúmem) 

teria significante efeito na resistência. Alterações estruturais e funcionais são 

responsáveis pela elevação da RVP, que é uma característica comum a todas as 

formas conhecidas de hipertensão experimental ou humana. Essas modificações 

incluem espessamento da camada média vascular causada, em parte pelo aumento 

da deposição da matriz extracelular e crescimento celular, e alteração do tônus 

vascular, devido aumento da contração e/ou diminuição do vasorelaxamento 

(TOUYZ, 2003; KUNES, 2004). Outras anormalidades estruturais no sistema 

cardiovascular também associadas ao estado hipertensivo, são: aumento na 

quantidade da massa cardíaca (FOLKOW, 1982), da complacência venosa 

(TAKESHITA; MARK, 1979) e anomalias intrínsecas da função renal (COLEMAN et 

al., 1975). 

A célula muscular lisa vascular representa a via final comum para muitas 

destas modificações dinâmicas na hipertensão, consequentemente inúmeras 

pesquisas tem focado na elucidação de mecanismos fisiológicos e eventos 

fisiopatológicos que regulem o crescimento e contração de célula muscular lisa 

vascular na saúde e na doença cardiovascular (KANNEL, 2004).  

 

1.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENDOTÉLIO VASCULAR 

  

Um importante mecanismo fisiológico de regulação do tônus vasomotor e, 

conseqüentemente, da resistência vascular e pressão arterial é desempenhado pelo 

endotélio vascular. 
O endotélio é considerado um órgão vital na regulação, a curto e a longo 

prazo, do sistema cardiovascular (TRIGGLE et al., 2003), sendo formado por uma 

única camada de células que revestem internamente a parede dos vasos. Funciona 

tanto como uma barreira semipermeável entre o sangue e tecido, como um 

instrumento especial no controle do tônus vascular e da microcirculação. Tal controle 
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se dá através da liberação de várias substâncias vasoativas sejam elas 

vasodilatadoras ou vasoconstritoras, que se difundem para o músculo liso vascular 

adjacente para influenciar o tônus ou o potencial de membrana. (TTTRUP, A. 

KRAGLUND, K., 2004; TARE, M. et al., 2000). 

 O endotélio também gera fatores contráteis conhecidos por EDCFs, a 

exemplo da endotelina-1, angiotensina-II, tromboxano A2, prostaglandinas, peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e radicais livres (McGUIRE et al., 2001). 

Fisiologicamente existe um equilíbrio preciso entre a liberação dos fatores 

endoteliais, sendo a produção de fatores relaxantes mais importante, sobrepujando 

o efeito dos agentes contráteis.  

Além de seu papel vasodilatador, o endotélio normal previne contra o 

desenvolvimento de lesões vasculares, inibindo a agregação plaquetária, a adesão 

leucocitária e a proliferação das células musculares lisas (CARVALHO, et al., 2001). 

 O comprometimento da função endotelial conduz a numerosos processos 

deletérios, danificando as células vasculares bem como os tecidos vizinhos. Assim, a 

disfunção endotelial desenvolve um papel principal na patogênese de doenças 

cardiovasculares como a aterosclerose e hipertensão (MATZ; 

ANDRIANTSITOHAINA, 2003).  

A liberação parácrina de vasodilatadores a partir das células endoteliais 

compreende principalmente o  óxido nítrico (NO), a prostaciclina (PGI2) e o fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) e pode ser evocada por agonistas 

endotélio-dependente como a acetilcolina e bradicinina, ou por estímulos físico como 

a força de cisalhamento (“shear stress”) (SCOTLAND et al, 2005). 

O NO é o principal vasodilatador liberado pelo endotélio (CURIN, Y.; 

ANDRIANTSITOHAINA R, 2005) onde é formado a partir da catálise oxidativa da L-

arginina pela enzima óxido nítrico sintetase endotelial (eNOS), uma isoforma 

constitutiva dependente do complexo cálcio-calmodulina (ALDERTON et al., 2005).  

A Prostaclina é o principal metabólito do ácido araquidônico produzido pela 

cicloxigenase nas células endoteliais. Esta ativa receptores IP no músculo liso 

vascular e, na maioria das artérias normais, produz relaxamento (FÉLÉTOU; 

VANHOUTTE, 2006). 

O EDHF é um fator endotelial ainda não completamente caracterizado, 

observado em vasos sanguíneos de diferentes espécies, inclusive no homem. Sua 

ação estar associada com a hiperpolarização e conseqüente relaxamento das 
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CMLVs resistentes a inibidos da NOS e da COX (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2006; 

NAGAO; VANHOUTTE, 1992; GARLAND; McPHERSON, 1992). 

Cada fator endotelial pode produzir relaxamento por diferentes mecanismos. 

O NO e prostaciclina são conhecidos por estimular a produção de 3’:5’ monofosfato 

cíclico de guanosina (GMPc) e 3’:5’ monofosfato cíclico de adenosina (AMPc), 

respectivamente, e vias intracelulares capazes de conduzir a redução dos níveis de 

Ca2+ citoplasmático ou diminuição da sensibilidade da maquinaria contrátil ao Ca2+. 

Estes vasodilatadores podem ainda abrir canais para K+ de maneira direta ou 

através de seus respectivos segundos mensageiros, promovendo hiperpolarização 

nos miócitos vasculares (BOLOTINA et al., 1994).  

A identidade do EDHF tem sido discutida já há alguns anos, porém sabe-se 

que este é um amalgama de compostos e mecanismos que podem diferir 

dependendo do leito vascular e da espécie em questão (BUSSE et al., 2002), mas 

como os outros fatores endoteliais sua produção tem como passo fundamental o 

aumento da [Ca2+]i no endotélio (NILIUS; DROOGMANS, 2001). O mecanismo de 

hiperpolarização promovido pelo EDHF pode envolver a abertura de alguns tipos de 

canais de potássio localizados no endotélio (SKCa e IKCa) (CORRIU et al.,1996; 

CHATAIGNEAU et al.,1998) e nas CMLVs (BKCa e KIR), assim como a Na+/K+ 

ATPase na membrana dos miócitos (EDWARDS et al., 1998).  

A relativa contribuição de cada mediador de dilatação derivado do endotélio 

esta relacionada ao calibre dos vasos, de maneira que nos vasos de condutância 

predomina a resposta mediada por NO e PGI2, enquanto o EDHF é mais 

proeminente nas artérias de resistência (SHIMOKAWA et al., 1996).  

  

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE CANAIS IÔNICOS E TÔNUS VASCULAR 

 

Independentemente do calibre do vaso sanguíneo seu tônus é determinado 

pelo estado de contração das CMLVs localizadas em suas paredes. Sendo as 

pequenas artérias e arteríolas as principais determinantes da resistência ao fluxo 

sanguíneo através da circulação (JACKSON, 2000). A regulação da atividade 

contrátil das CMLVs na circulação sistêmica depende de uma complexa integração 

entre estímulos vasodilatadores e vasoconstrictores provenientes de hormônios 

circulantes, de neurotransmissores, de fatores derivados do endotélio e/ou da força 
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mecânica exercida pela própria pressão sanguínea na parede vascular (JACKSON, 

2000; CRIBBS, 2006). Todos estes sinais são integrados pelas CMLVs para 

determinar a atividade de sua maquinaria contrátil e consequentemente o diâmetro e 

resistência hidráulica dos vasos sanguíneos (JACKSON, 2000).  

Os canais iônicos desenvolvem um papel central na determinação do tônus 

vascular, que é regulado pela concentração de cálcio intracelular ([Ca2+]i) 

(CATTERALL, 2000). Agentes vasoconstrictores atuam promovendo o aumento na 

[Ca2+]i bem como na aparente sensibilidade do processo contrátil nas CMLVs, 

enquanto fatores relaxantes tem efeitos opostos. Em contraste, uma elevação na 

[Ca2+]i na célula endotelial induz relaxamento das CMLVs adjacentes. Então um fino 

ajuste da [Ca2+]i em ambos os tipos celulares é imperativo para uma regulação 

precisa da perfusão de tecidos e órgãos (LEDOUX et al., 2006). 

 A principal via para o aumento da [Ca2+]i nos miócitos são os canais para 

cálcio dependentes de voltagem (CCDV) e os canais catiônicos não seletivos na 

membrana citoplasmática ou os canais de liberação dos estoques intracelulares de 

cálcio, isto é, os receptores sensíveis a rianodina (RyR) e receptores sensíveis ao 

inositol trifosfato (IP3R) encontrados na membrana do retículo sarcoplasmático. A 

[Ca2+]i global é principalmente ditada pelo estado de probabilidade de abertura do 

CCDV tipo-L (Cav 1.2), que é finalmente controlado pelo potencial de membrana. A 

atividade de diferentes canais iônicos presentes na membrana plasmática como os 

canais para K+, Cl- e cátions regulam o potencial de membrana afetando na 

atividade dos CCDV e consequentemente no influxo celular de cálcio (LEDOUX et 

al., 2006; KEVIN; NELSON, 2005). 

 O CCDV do tipo-L também denominado de sensível a diidropiridina 

parece ser predominante em muitas CMLVs, embora o tipo-T já tenha sido reportado 

nestas células (NELSON, 1990). Nos miócitos da microcirculação o canal para cálcio 

tipo-L desenvolve um papel particularmente importante na reatividade miogênica e 

vasomoção e são caracterizados por gerar correntes de Ca2+ ativadas por altos 

valores de voltagens (JACKSON, 2000; NELSON, 1990). 

 Quando as CMLV despolarizam, ocorre abertura dos CCDV do tipo-L 

levando ao aumento de Ca2+ intracelular, contração celular e vasoconstrição 

(CRIBBS, 2006). Entretanto, a hiperpolarização induz fechamento destes canais 

levando a vasodilatação (JACKSON, 2000). Diferente da CMLV, nas células 

endoteliais não se encontra CCDV em número considerável (NILIUS; 
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DROOGMANS, 2001), portanto, a hiperpolarização da membrana plasmática 

endotelial não reduz o influxo de cálcio, o que é primordial para produção dos fatores 

endoteliais. De fato a hiperpolarização do potencial de membrana poderá promover 

a entrada de cálcio, possivelmente pelo envolvimento de canais potencial receptor 

transiente (TRPC) através de uma elevação da força de direcionamento 

eletroquímico para o Ca2+. Um aumento na [Ca2+]i no endotélio ou nas CMLV exerce 

influencias opostas no diâmetro dos vasos sanguíneos (LEDOUX et al., 2006). 

 A natureza da sinalização do cálcio no endotélio e no músculo liso também é 

fundamentalmente diferente. Vasodilatadores dependentes do endotélio como a 

acetilcolina parece atuar em parte através da elevação da [Ca2+]i seguida pela 

geração de fatores relaxantes derivados do endotélio. Entretanto, a natureza da 

dinâmica do cálcio intracelular no endotélio em repouso permanece ainda pouco 

esclarecida (LEDOUX et al., 2006). Ondas e “puffs” de cálcio são relatadas em 

células endoteliais (pequenos aumentos pontuais e locais de cálcio), mas o papel e 

as fontes de tal dinâmica espontânea e local do cálcio necessitam ser melhor 

determinadas (LEDOUX et al., 2006). Por outro lado, à dinâmica deste íon no 

músculo liso já foi bem relatada, apresentando três formas de sinalização. A 

primeira, a [Ca2+]i citosólica global é representada pela média dos níveis de cálcio ao 

longo do citoplasma inteiro e controla a contratilidade do músculo liso através da 

ativação da cinase da cadeia leve da miosina (HAI; MURPHY, 1989). Além disso, o 

cálcio global pode influenciar em outras vias como a provável regulação da 

expressão de gene em todos os tipos de células da microvasculatura (CARTIN et al., 

2000). A segunda forma de sinalização do cálcio reportada nas CMLVs consiste em 

ondas de cálcio (“calcium wave”), que são oscilações na concentração de cálcio 

resultantes da liberação deste íon através dos receptores IP3R e/ou RyR (BOITTINI 

et al., 1999). Considerada também como responsáveis pela contração músculo liso, 

a onda de cálcio pode paradoxalmente ativar BKCa promovendo hiperpolarização de 

membrana opondo-se assim a contração do músculo liso (YOUNG et al., 2001). 

Assim, embora informações referentes as ondas de cálcio no músculo liso vascular 

estejam emergindo rapidamente, sua função fisiológica permanece parcialmente 

esclarecida (LEDOUX et al., 2006). 

 A visão geral da necessidade de uma elevação homogênea do cálcio ao 

longo da célula inteira para uma efetiva sinalização deste íon foi alterada pela 

descoberta de um transiente de cálcio (“sparks”) altamente localizado espacial e 
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temporalmente nas células musculares esqueléticas, cardíacas e lisas (LEDOUX et 

al., 2006). O “sparks” de cálcio resulta da abertura dos RyRs na membrana do 

reticulo sarcoplasmático, sendo um único “sparks” de cálcio capaz de produzir um 

grande aumento na [Ca2+]i (10-100 µM) e altamente restrito a um determinado ponto 

da célula (~1% do volume da célula), enquanto a concentração intracelular global de 

cálcio aumenta menos que 2 M. Em virtude desta elevação altamente localizada na 

[Ca2+], o “sparks” tem potencial para modular processos dependentes de cálcio que 

não são responsivos ao aumento global intracelular deste íon (JAGGAR et al., 1998; 

NELSON et al., 1995a). 

  Além da importância dos canais para Ca2+ na membrana plasmática ou canais 

liberadores de cálcio dos estoques intracelulares, para manutenção de várias 

funções celulares, incluindo cardiovasculares, outros canais, tais como os canais 

para K+, também são essenciais no controle cardiovascular. 

Os canais para K+ são reguladores importantes do tônus das CMLVs e 

consequentemente determinam a resistência vascular periférica total, distribuição do 

sangue nos tecidos e órgãos e modificações microvasculares (JACKSON, 2005). A 

ativação dos canais para K+ nas células musculares lisas leva ao aumento no efluxo 

de K+, causando repolarização ou hiperpolarização do potencial de membrana. 

Estes eventos culminam com o fechamento dos canais para Ca2+, podendo levar a 

vasodilatação (NELSON; QUAYLE, 1995; THORNELOE; NELSON, 2005). 

  Estudos realizados ao longo dos últimos 20 anos têm demonstrado a 

expressão de pelo menos quatro diferentes classes de canais para K+ na célula 

muscular lisa arteriolar. Estas incluem canais para K+ sensíveis a voltagem (Kv),  

ativados pelo cálcio de grande condutância (BKCa), retificadores de entrada (Kir) e 

sensíveis ao ATP (KATP) (JACKSON, 2005; THORNELOE; NELSON, 2005).  

Assim como os BKCa, os SKCa e IKCa são canais para K+ ativados pelo cálcio 

ditos de pequena e intermediária condutância, respectivamente. Na microvasculatura 

a expressão de SKCa e IKCa  parece predominar em células endoteliais, embora o 

IKCa seja expresso em miócitos na fase proliferativa (GRGIC et al., 2005 NEYLON et 

al., 1999) e relatos apontem para existência de SKCa em arteríola renal de rato 

(GEBREMEDHIN et al., 1996). Pesquisas mostram que estes canais desenvolvem 

um papel chave na regulação do tônus vascular apesar de sua expressão ser 

particularmente exclusiva do endotélio (LEDOUX et al., 2006; TAYLOR et al., 2003).   
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Dentre os canais para potássio, os Kv  e BKCa são os que aparentemente 

estão presentes em todos os miócitos vasculares e mostram ter uma grande 

influência sobre as respostas contráteis, sendo, por isso alvo de inúmeros estudos 

farmacológicos e eletrofisiológicos (COX, 2002). Drogas que ativem canais para K+ 

ou que promovam sua expressão representam uma nova e importante estratégia 

terapêutica para hipertensão (LEDOUX et al., 2006). 

 

1.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Nos dias atuais muitas são as abordagens científicas a cerca das plantas 

medicinais, sendo estas definidas, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), como “todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, 

substâncias capazes de ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 

precursores de fármacos semi-sintéticos” (CALIXTO et al., 2001). Estas plantas são 

empregadas para diversas finalidades, entre elas, destaca-se a elaboração de 

fitoterápicos, que são medicamento obtido a partir de matérias-primas ativas vegetal, 

com eficácia e segurança validadas, caracterizado pela reprodutibilidade e 

constância de sua qualidade. Outro emprego destes vegetais é para o isolamento de 

substância ou mistura de compostos ativos, considerados como fitofármacos 

(CALIXTO et al., 2001). As plantas medicinais podem ser ainda fontes de 

substâncias ativas a serem utilizadas como protótipos para síntese de novos 

fármacos (ELIZABETSKY, 1986).     

Até meados da década de 80 a indústria farmacêutica não valorizava nem 

investia em extratos de plantas medicinais, sendo estes considerados medicamentos 

ultrapassados, sem tecnologia agregada e de posologia imprecisa. Porém este 

conceito tem mudado drasticamente desde o final da década passada a partir dos 

resultados dos estudos farmacológicos do Ginseng (Panax ginseng) realizados na 

Suíça e na Alemanha, onde o grupo de saponinas encontrado (panaxosídeos) 

apresentava uma perda de suas atividades farmacológicas a medida que se tentava 

separá-las. Nascendo com isto um novo conceito na farmacologia de plantas 

medicinais, o fitocomplexo. Vários outros fitoterápicos já foram descritos, todos com 

uma excelente relação custo-benefício, como aqueles presentes no extrato do Ginco 
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Biloba (Ginkgo biloba), do Hiperico (Hipericum porforatum) e da Equinácea 

(Echinacea purpurea) (LAPA et al., 1999).  

Apesar da medicina tradicional utilizar-se das plantas há milhares de anos, 

apenas 5 a 10 % das quase 500.000 espécies vegetais existentes no planeta foram 

investigadas quanto à constituição química e possíveis atividades biológicas 

(SVENDSEN; SCHEFFER, 1992).  

O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta, em torno de 15 a 20% 

do total mundial, com destaque para as plantas superiores, nas quais detém 

aproximadamente 24% desta biodiversidade. Esta riqueza de recursos naturais 

traduz-se em importante acervo genético que associado à diversidade étnica e 

cultural brasileira representa o potencial necessário para desenvolvimento de 

pesquisas com resultados em tecnologias e terapêuticas (BRASIL, 2006). 

A Floresta Amazônica, com suas 60.000 espécies vegetais, tem sido o foco 

de atenção mundial em virtude da riqueza de sua biodiversidade, sendo berço da 

descoberta de importantes substâncias ativas. Como é o caso da D-tubocurarina ( 

Chondrodendron tomentosum), bloqueador da transmissão neuromuscular; a 

pilocarpina (Pilocarpus jaborandi), utilizada no tratamento do glaucoma, a coca 

(Erytroxylum coca), substância que permitiu o desenvolvimento de anestésicos 

locais, e a quinina (Cinchona spp ), produto utilizado na terapêutica antimalárica 

(ELISABETSKY, 1987a), entre outros. Este fato tem atraído a atenção da indústria 

farmacêutica nacional e internacional, já que 25% dos fármacos empregados nos 

países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos naturais 

especialmente de plantas superiores (CALIXTO, 2001). 

 O mercado mundial de fitoterápicos movimenta cerca de US$ 22 bilhões por 

ano e vem seduzindo a cada ano mais adeptos nos países desenvolvidos (PINTO et 

al., 2002). No Brasil, estima-se que 25% dos US$ 8 bilhões do faturamento da 

indústria farmacêutica, no ano de 1996, foram originados de medicamentos 

derivados de plantas (GUERRA et al., 2001). Considera-se também que as vendas 

neste setor crescem 10% ao ano, com estimativa de terem alcançado a cifra de US$ 

550 milhões no ano de 2001 (KNAPP, 2001). 

A viabilização de novos medicamentos fitoterápicos esbarra em diversas 

características que estes produtos devem apresentar segundo a Resolução RDC 48 

de 16 de março de 2004, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,  que 

dispõem sobre o registro destes medicamentos. Assim os testes farmacológicos e 



MEDEIROS, A. A. N.                               Atividade Cardiovascular de Plantas Amazônicas 

 

37

toxicológicos utilizando animais são considerados como etapa imprescindível da 

pesquisa de novos produtos destinados ao uso em humanos inclusive os 

medicamentos fitoterápicos (SOUZA BRITO, 1995). 

De maneira geral, o estudo de plantas, organismos marinhos, insetos, e 

microorganismos tem sido propósito tanto da academia como da indústria, 

resultando desde o incremento de publicações científicas até obtenção do direito de 

propriedade intelectual sobre alguns processo e produtos (CALIXTO, 2001).  

 O governo brasileiro através do Ministério da Saúde recentemente elaborou a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), aprovada por meio 

do Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que se constitui parte essencial das 

políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social 

como um dos elementos fundamentais de transversalidade na implementação de 

ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população brasileira. 

O objetivo desta política visa garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso 

racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo a utilização sustentável 

da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Desta maneira a realidade da fitoterapia no Brasil, 

assim como no mundo, trata-se de um “caminho sem volta”. Existe uma 

preocupação governamental aliada a prospecção ética da biodiversidade, visando 

agregar ciência e tecnologia a seus produtos, ações de importância estratégica para 

os países em desenvolvimento, sendo um instrumento tanto para a descoberta de 

alternativas no o tratamento de doenças, como para estimular o crescimento 

econômico. 

O estado do Amapá é um dos poucos estados da federação a possuir em sua 

estrutura organizacional uma instituição de pesquisa, o Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA, órgão ligado a Secretaria 

de Ciência e Tecnologia do Estado – SETEC-AP, cuja missão é dar suporte as 

políticas estaduais de ciência e tecnologia, com varias linhas de atuação, entre elas 

a área de plantas medicinais. Nos trabalhos em desenvolvimento na área de plantas 

medicinais, o IEPA vem caminhando dentro da filosofia da política nacional de 

plantas medicinais, com projetos na área de fitoterápicos e de alimentos de origem 

vegetais, financiados pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde 

(PPSUS). 
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Dentro das diretrizes adotadas pelo PNPMF, o IEPA vem capacitando seus 

técnicos em várias áreas do conhecimento. Neste contexto de capacitação de 

recursos humanos, desenvolvimento de pesquisa aplicada, uso sustentável da 

biodiversidade e desenvolvimento da cadeia produtiva, propusemos realizar o 

estudo farmacológico de Pradosia Huberi Ducke e Attalea excelsa Mart., espécies de 

ocorrência na região Amazônica e de ampla utilização popular.  

 

1.5 ASPECTOS BOTÂNICOS, ETNOFARMACOLÓGICOS E QUÍMICO DE Pradosia 

huberi 

  

A família SAPOTACEAE é constituída por 53 gêneros e 1100 espécies, com 

distribuição pantropical, em florestas pluviais situadas em altitudes inferiores a 1000 

metros do nível do mar. Inclui árvores e arbustos sendo muitas frutíferas, do tipo 

oleaginosas (sementes) ou possuidoras de látex em suas cascas (STEVENS, 2005). 

 No Brasil, ocorrem 14 gêneros e cerca de 200 espécies, principalmente na 

Floresta Amazônica, porém com menor ocorrência na Mata Atlântica, destacando-se 

a floresta do Espírito Santo e Sul da Bahia (PENNINGTON, 1990). 

 Os membros do gênero Pradosia são facilmente destacáveis anatomicamente 

de outras Sapotaceae Americanas pela presença de sílica na madeira e raios de 

microcristals (cristal areia), no parênquima axial (KUKACHKA, 1981). 

 Pradosia huberi (Ducke) Ducke é uma espécie da família SAPOTACEAE 

nativa da floresta Amazônica. Esta planta é conhecida popularmente como casca-

doce, pau-doce, amapá-doce e paracauba, possui em seu caule um látex 

esbranquiçado de sabor adocicado, considerado como seiva alimentícia 

(RODRIGUES, 1989). Seu uso é amplamente difundido na medicina popular local 

como auxiliar no tratamento de problemas gástricos e digestivos. Esta espécie 

apresenta uma outra nomenclatura denominada de Glycoxylon huberi Ducke 

(CORRÊA, 1986). 
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FIGURA 1: Foto da espécie Pradosia huberi (Ducke) Ducke na reserva florestal do 
IEPA no município de Porto Grande – AP. 

 

No estudo de153 espécies de Sapotaceae na Amazônia VAN ROOSMALEN e 

colaboradores (2000) descrevem as principais características morfológicas de 

Pradosia huberi (Ducke) Ducke: 

Arvore - com 30 m de altura, com sapopemas largas, casca branca acinzentada e 

adocicada, ocorre predominantemente em floresta permanente inundada, do Pará a 

Guiana Francesa. 

Folhas – espaçadas ou livremente agrupadas, opostas, glabras, com 10-15 pares de 

veias secundárias, estipes ausentes, fascículos grupados abaixo das folhas. 

Flores – de 2-5, brancas, com sépalas de 0,2 cm de comprimento e pedúnculo 0,1-

0,4 cm de comprimento; 

Frutos – ovóides ou elípticos, de 3-3,5 cm de comprimento, ápice e base 

arredondados e globosos.  

 

 Em estudo fitoquímico preliminar da espécie Ferreira et al. (2005) demonstrou 

a presença de inúmeros compostos bioativos no extrato etanólico da casca do caule, 



MEDEIROS, A. A. N.                               Atividade Cardiovascular de Plantas Amazônicas 

 

40

do tipo: taninos, terpenóides, quinonas, alcalóides, flavanóides e saponinas.  Sendo 

reportado na literatura o isolamento e identificação de apenas quatro 

diidroflavanóides a partir da mesma parte da planta, que foram identificados como: 

altilbina, engelitina, 2,3 diidromiricetina e 2,3 diidromiricetina 3--L raminosideo 

(JACQUEMIN et al, 1985).  

As informações fitoquímicas e as atividades biológicas de Pradosia huberi são 

pouco relatadas na literatura, porém segundo Kushima e colaboradores (2005) o 

extrato hidroalcoólico da casca de Pradosia huberi apresentou indícios de atividade 

antiulcerogênica frente a lesões gástricas experimentalmente induzidas em 

camundongos. Estes pesquisadores também realizaram teste de toxicidade aguda 

em camundongos e constataram que tal extrato não apresenta atividade tóxica até a 

dose de 5000 mg/Kg, empregando como via de administração a via oral (KUSHIMA 

et al., 2005). 

Os flavanóides isolados de Pradosia huberi, também já foram obtidos de 

outras espécies e principalmente a astilbina e a engelitina são referidos como 

detentores de muitas ações biológicas como: antinociceptiva e anti-edematogênica – 

astilbina (CECHINEL-FILHO et al., 2000), antitumoral - astilbina (MIZUTANI et al., 

1998), hepatoprotetor - astilbina (CLOSA et al., 1997;), agente terapêutico da artrite - 

astilbina (CAI et al., 2003), supressor da hipersensibilidade tardia - astilbina (CAI et 

al., 2003), inseticida - astilbina (CINTRA et al., 2002), inibidor da peroxidação lipídica 

– engelitina (YUN et al., 2000), promotor do crescimento capilar - astilbina (HOTTA; 

IMOKAWA, 2003), tóxico para operários de Apis melífera - astilbina (CINTRA et al., 

2002), antiinflamatória - astilbina (YUN et al., 2000), antagonista da contração 

uterina induzida pela bradicinina e acetilcolina em ratas - astilbina e engelitina 

(CARNEIRO et al., 1993), entre outras. 

Outras espécies da família SAPOTACEAE também possuem propriedades 

cardioprotetoras, a exemplo da Argania spinosa (oliva) que mostra-se como 

antioxidante, hipolipemiante e antiaterogênica (DRISSI et al., 2005), ou a Mimusops 

elengi que foi eficiente em promover a diminuição da pressão artéria média (cerca de 

40%) de maneira dose-dependente em ratos anestesiados (DAR et al., 1999). 

 Uma característica comum entre Pradosia huberi e suas cofamiliares 

supracitadas é a presença de compostos polifenólicos em sua composição.  Essas 

substâncias podem interferir com diferentes fatores envolvidos na patogênese das 

doenças cardiovasculares tais como: inibição do estresse oxidativo, estimulação da 
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eNOS e conseqüente produção de NO, inibição da agregação plaquetária e 

trombose, ação antiinflamatória e modulação do processo de apoptose celular 

(CURIN; ANDRIANTSITOHAINA, 2005; WOODMAN & CHAN et al., 2004; 

FITZPATRIK et al., 1993). 

O amplo espectro de atividade atribuído aos constituintes já isolados de 

Pradosia huberi, as informações quimiotaxonômicas que apontam os polifenóis 

como constituintes predominantes na família SAPOTACEA, juntamente com os 

resultados de ensaios preliminares realizados no Laboratório de Farmacologia 

Cardiovascular – LTF, onde o extrato etanólico de Pradosia huberi apresentou 

potente atividade vasorelaxante e dose-dependente sobre anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de ratos com endotélio intacto, justificam a escolha 

desta espécie como objeto deste estudo. 

O estudo de P. huberi sobre os parâmetros de toxicidade também permitirá o 

retorno destas informações às comunidades amazônicas que fazem uso desta 

planta, sejam para esta ou outra finalidade, salvaguardando, a princípio, a 

segurança e contribuindo para os estudos de viabilização de um novo fitoterápico. 

 

 

1.6 ASPECTOS BOTÂNICOS, ETNOFARMACOLÓGICOS E QUÍMICO DE Attalea 

excelsa. 

 

A outra espécie abordada neste estudo pertence a família PALMAE que 

abrange cerca de 200 gêneros e 3500 espécies. (HENDERSON, 1995).  

Originário da América do Sul, o gênero Attalea é constituído de cerca de 40 

espécies, grandes, robustas, solitárias podendo chegar até 30 m de altura. É uma 

planta monóica, com inflorescência interfoliar que é toda envolvida por uma longa 

espata acanoada, lenhosa e persistente (BARBOSA RODRIGUES, 1903).  

Attalea excelsa é uma espécie natural das várzeas altas desde o Acre até o 

baixo Amazonas no Pará e Amapá. Conhecida popularmente como urucuri, possui 

tronco simples e curto, podendo chegar a 8 m de altura, geralmente cobertos por 

restos de pecíolo. Suas longas folhas são pinadas, muito ereta, medindo de 2 a 4 

metros, produz frutos grandes que podem chegar a até 10 cm.  
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Fonte: LORENZI, 1996  

 

FIGURA 2: Foto da espécie Attalea excelsa  Mart. (PALMAE) 
 

As brácteas secas do urucuri são importantes ferramentas usadas pelas 

comunidades ribeirinhas amazônicas para afugentar mosquitos. Estas são acesas e 

presas na altura da cintura, sempre quando se vai entrar na floresta ou dentro das 

casas (MORS, 1966). Este uso popular impulsionou o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA ao estudo químico e farmacológico desta 

espécie para atividade repelente o que resultou na obtenção de registro de patente 

de um método e dispositivo repelente destinado a afastar ou inibir a atividade de 

picar de mosquitos e outros insetos hematófogos como, por exemplo, Culicídeos dos 

gêneros Anopheles, Aedes, Culex e Simulideos (piuns ou borrachudos) e com isso 

reduzir a transmissão de doenças endêmicas, tais como malária, dengue, febre 

amarela, filariose e outras que vêm crescendo nos últimos tempos (INSTITUTO DE 

PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 2004). 

Suas folhas são usadas para cobertura, em alguns estados amazônicos seu 

endocarpo é fonte de carvão para o preparo da borracha. O mesocarpo comestível é 

aproveitado pela fauna silvestre (LORENZI, 1996).  

Estudo químico das brácteas demonstram a presença de compostos como 

ácido palmítico, ácido oléico, ácido linoléico (TEIXEIRA, 2003), ácido p-
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hidroxibenzóico, sitosterol, sitosterol esterificado e o triacilglicerol (INSTITUTO DE 

PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 2004). 

Visto que alguns destes compostos já apresentam comprovada atividade 

terapêuticas ou profiláticas contra desordens cardiovasculares (PROTEKUM 

UMWELTINSTITUT GMBH O, 1998), motivamo-nos a avaliar o efeito do desta 

espécie sobre o sistema cardiovascular de ratos. 

Admite-se que em todo o mundo exista aproximadamente um bilhão de 

hipertensos (BARBOSA, 2008). No Brasil, a hipertensão é um dos problemas de 

saúde pública de maior prevalência na população, com grande incidência de morte 

por doenças cardiovasculares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2006). 

A alta ocorrência da hipertensão arterial, principalmente em paises 

desenvolvidos, aliada a sua natureza poligênica, talvez tenha sido determinante para 

o desenvolvimento de um grande arsenal de drogas empregadas no tratamento 

desta desordem.  

As mais de 200 drogas existentes para tratar a hipertensão, nem sempre são 

consideradas como ferramentas terapêuticas satisfatórias, já que menos de 1/3 dos 

pacientes tratados alcançam níveis de pressão sanguínea desejada e quase 50% 

suspendem o tratamento dentro de 6 meses devido à baixa eficácia e aos efeitos 

colaterais. Essas limitações têm impulsionado a pesquisa em busca ao 

desenvolvimento de novas drogas anti-hipertensivas (COGOLLUDO, 2005). 

Diante da realidade do Brasil como país em desenvolvimento e detentor da 

maior biodiversidade do planeta a fitoterapia desponta como alternativa para 

elaboração de medicamentos inclusive para tratar a hipertensão. 

Neste contexto o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado 

do Amapá – IEPA desenvolve trabalhos de pesquisa na área de plantas medicinais, 

desde a abordagem botânica, etnofaramacologia, fitoquímica, de farmacologia pré-

clinica (em implantação) até a produção de fitoterápicos (escala de farmácia semi-

industrial) priorizando espécies da medicina popular local. Sendo as espécies 

Pradosia huberi e a Attalea excelsa listadas como prioridade de pesquisa desse 

instituto. A Pradosia huberi já vem sendo estudada por nossos pesquisadores e 

outros colaboradores sobre sua utilização popular como gastroprotetora, atividade 
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que já se encontra em vias de comprovação (KUSHIMA et al., 2005). E a Attalea 

excelsa é objeto de uma patente já registrada como fruto de pesquisas sobre sua 

indicação popular como repelente para insetos (INSTITUTO DE PESQUISAS 

CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ, 2004). Porém apesar 

de já estudadas para suas indicações de uso popular tais espécies demonstram 

ainda um potencial a ser explorado no desenvolvimento de novas pesquisas.  

A constituição química das espécies Pradosia huberi e a Attalea excelsa, 

apesar de diferente, revela compostos já estudados em outras plantas e que 

demonstram indícios de atividade sobre o sistema cardiovascular. Esta informação 

aliada aos resultados de ensaios preliminares realizados no Laboratório de 

Farmacologia Cardiovascular – LTF, onde tanto o extrato de Pradosia huberi como 

de Attalea excelsa apresentaram potente atividade vasorelaxante e dose-

dependente sobre anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos, motivaram 

a escolha destas espécies para o desenvolvimento do presente trabalho como forma 

de melhor investigar as espécies em questão buscando novas alternativas 

medicamentosas no tratamento da hipertensão e quiçá contribuir na viabilização de 

um novo produto fitoterápico através de estudos pré-clínicos. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1  GERAL  

 

Avaliar os efeitos cardiovasculares induzidos pelo extrato etanólico de 

Pradosia huberi (EPH) e de Attalea excelsa (EAE) através de uma abordagem in 

vivo e in vitro, procurando elucidar os possíveis mecanismos de ação implicados 

nestes efeitos. 

 

3.2  ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Testes In Vivo 

 Avaliar a atividade biológica ou citotoxidade de EPH em larvas de Artemia 

salina L.; 

 Avaliar a toxicidade aguda de EPH em camundongos empregando a via 

intraperitoneal de administração; 

 Avaliar a toxicidade aguda de EPH em ratos empregando a via oral de 

administração; 

 Caracterizar os efeitos de EPH e EAE sobre a pressão arterial (PA) e 

freqüência cardíaca (FC) em ratos normotensos não-anestesiados; 

 Avaliar a participação muscarínica, do NO e do bloqueio ganglionar no efeito 

de EPH sobre a PA e FC em ratos normotensos não-anestesiados; 

 

2.2.1 Testes In Vitro 

 Estudar o efeito de EPH, de sua fração acetato:metanol, fração metanólica e 

do fitoconstituinte isolado sobre artéria mesentérica superior isolada de rato; 

 Estudar o efeito de EAE sobre artéria mesentérica superior isolada de rato; 

 Caracterizar a influência do endotélio e de seus mediadores na resposta 

relaxante induzida por EPH ou de derivado que apresentar melhor potência e 

eficácia farmacológica em artéria mesentérica superior isolada de rato; 

 Caracterizar a influência do endotélio e de seus mediadores na resposta 

relaxante induzida por EAE em artéria mesentérica superior isolada de rato; 

 Verificar a participação muscarínica na resposta relaxante de EPH e/ou EAE 

em artéria mesentérica superior isolada de rato, se dependente de endotélio; 
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 Avaliar o papel de canais para K+ e Ca2+ no efeito vasorelaxante induzido por 

EPH ou derivado ativo e EAE em artéria mesentérica superior isolada de rato; 

 Estudar o efeito de EAE sobre o cronotropismo e inotropismo cardíacos em 

átrio isolado de rato; 

 Investigar as influências de EAE nas correntes totais de Ca2+ em células 

A7R5 utilizando a técnica de patch-clamp.  
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3 MATERIAL 

 

3.1 ANIMAIS 

 
3.1.1 Artemia salina L. 

 Os cistos de Artemia salina L. foram provenientes do Laboratório de Ensaios 

Toxicológicos (LABETOX) – LTF/UFPB, sendo armazenados sob resfriamento a 5 

°C até a execução do experimento. Foram utilizadas no bioensaio as larvas de 

Artemia salina L., crustáceo da classe Anostracea, (Brine Shrimp Test), na forma de 

metanáuplio, utilizando-se a Concentração Letal Média (CL50) como parâmetro de 

avaliação da atividade biológica (LOPES et al., 2004).  

 

 

FIGURA 3:  Camarão de Salmoura (Artemia salina Leach) 

 

3.1.2 Ratos Wistar 

Foram utilizados ratos Wistar machos (Rattus norvegicus), normotensos, 

pesando entre 260-300 gramas, os quais foram provenientes do Biotério Prof. 

Thomas George do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Prof. Delby Fernandes 

Medeiros – da Universidade Federal da Paraíba (LTF/UFPB). 
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 FIGURA 4: Rato Wistar (Rattus novergicus). 

 

 

3.1.3 Camundongos Swiss 

 Camundongos albinos Swiss (Mus musculus) machos e fêmeas, 

pesando em torno de 25 a 35 gramas, também provenientes do Biotério Prof. 

Thomas George do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Prof. Delby Fernandes 

Medeiros – da Universidade Federal da Paraíba (LTF/UFPB), foram utilizados. 

Todos os animais roedores foram mantidos sob condições controladas de 

temperatura (25  1º C) e submetidos a um ciclo claro-escuro de 12 horas (6 - 18 

horas), tendo livre acesso à alimentação e água. 

 

FIGURA 5: Camundongo albino Swiss (Mus musculus). 
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3.2 PROCESSAMENTO DO MATERIAL BOTÂNICO 

 

3.2.1 Obtenção de Extrato, Frações e Fitoconstituinte de Pradosia huberi 

O material vegetal (cascas do caule) foi coletado na área de reserva do 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) 

localizada no município de Porto Grande - Amapá – Brasil, e uma exsicata encontra-

se depositada no Herbário Amapaense HAMAB do IEPA sob n° 12519. 

Posteriormente, as cascas foram secas em estufas de ar circulante a 45°C e 

trituradas em moinho mecânico para preparação do extrato  
As cascas do caule de Pradosia huberi Duck secas e pulverizadas (3,3 Kg) 

foram maceradas com etanol a 95 % a temperatura ambiente durante dez dias. A 

solução extrativa foi concentrada em evaporador rotativo a 45ºC, obtendo-se 480 g 

de Extrato Etanólico Bruto de Pradosia huberi (EPH) o que representou um 

rendimento de 14,55%. 

Uma alíquota de 10 g do EPH foi cromatografada em coluna de sílica gel 60 

sob vácuo, usando como fase móvel os solventes CHCl3; CHCl3:AcOEt (1:1); AcOEt; 

AcOEt:CH3OH (1:1) e CH3OH, obtendo-se os seguintes rendimentos: 0,2 g; 0,4 g; 

1,2 g; 3,0 g e 4,0 g, respectivamente. Apenas a Fração Acetato:Metanol (FAM) e a 

Fração Metanólica (FME) tiveram rendimento adequado para os ensaios 

farmacológicos. 

A FME foi escolhida para isolamento de constituintes majoritário por 

apresentar a melhor atividade hipotensora em relação a FAM.  

Uma alíquota de 2,0 g de FME foi submetida à cromatografia em coluna (CC) 

usando com fase estacionária sephadex LH-20 e eluída com CH3OH, coletando-se 

28 frações de 30 mL, que após análise em Cromatografia em Camada Delgada 

Analítica (CCDA) foram reunidas em 6 grupos de acordo com seus Rfs. A fração 14-

22 foi recromatografada em sephadex LH-20 e eluída com CH3OH, isolando-se o 

constituinte majoritário, com rendimento de 60 mg (1,5%) Este foi submetido a 

análise espectral de ressonância magnética nuclear utilizando espectrômetro 

(VARIAM, 200 MHz), a qual revelou o flavanóide 2,3-diidromiricetina 3--L-

raminosídeo (Esquema 1). 
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2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo  

(60 mg) 

Casca do caule seca e pulverizada 
(3,3 Kg) 

Solução Extrativa 

Extrato Etanólico Bruto (EPH) 
(480g) 

Fr.  CHCl3  
(0,2 g) 

Fr.  CHCl3: AcOEt 
(0,4 g) 

Fr. CH3OH  
(4,0 g) 

Fr.  AcOEt 
(1,2 g) 

28 Frações 

Fr. 14-22 

Fr.  AcOEt: 
CH3OH 

Maceração em etanol a 95% (10 dias) 

Concentração em rotavapor (450C) 

Uma alíquota (10 g) cromatografada CC 

Identificado através RMN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 1: Representação esquemática ilustrando a obtenção do extrato, frações 
e constituinte isolado de Pradosia huberi 

 

Reunidas de acordo com seus Rfs  
 

 

Uma alíquota (2 g) cromatografada em 
sephadex LH-20    Eluída com CHCl3 (CC) 

Recromatografada em sephadex LH-20 
Eluída com CHCl3 (CC) 
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A solubilização de EPH para o preparo de diferentes concentrações do extrato 

era procedida em água destilada (para experimentos in vitro) ou em solução salina 

(para experimentos in vivo) imediatamente antes de cada experimento. Testes 

pilotos mostraram perda de atividade de EPH quando solubilizado com muita 

antecedência (dados não mostrados). FME, FAM e 2,3-diidromiricetina 3--L-

raminosídeo foram solubilizados em água destilada e cremofor 0,1% (v/v). 

 

3.2.2 Obtenção do Extrato de Attalea excelsa 

O material vegetal (brácteas secas) foi coletado no município de Mazagão – 

Amapá – Brasil, já no estado seco, não necessitando passar pelo processo de 

secagem. Uma exsicata da espécime coletada encontra-se depositada no Herbário 

Amapaense HAMAB do IEPA sob n° 02558. As brácteas secas (900 g) foram 

pulverizadas e submetidas a extração em etanol a 95% pelo processo de maceração 

durante 5 dias. A solução extrativa foi concentrada em evaporador ratativo sob 

pressão negativa obtendo-se 5g do Extrato Etanólico Bruto de Attalea excelsa 

(EAE), o que representou um rendimento de 0,55% (Esquema 2). 

EAE foi solubilizado para o preparo da solução mãe em uma mistura de água 

destilada e cremofor (para experimentos in vitro), ou em mistura de solução salina e 

cremofor (para experimentos in vivo). Antes de cada experimento a solução mãe era 

diluída em água destilada ou salina para as concentrações desejadas. A 

concentração de cremofor nas soluções mãe do extrato não ultrapassou 0,1 % (v/v). 

Testes pilotos realizados em nosso laboratório demonstraram que nestas 

concentrações, o cremofor não produz efeito sobre os parâmetros avaliados neste 

estudo. 
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ESQUEMA 2: Representação esquemática ilustrando a obtenção do extrato de 
Attalea excelsa 

 

3.3 DROGAS 

Durante a realização dos experimentos, foram utilizadas as seguintes drogas: 

tiopental sódico (Cristália), sal sódico de heparina (Roche), nitroprussiato de sódio, 

sulfato de atropina, cloridrato de L (-) fenilefrina, cloritrato de acetilcolina, brometo de 

tetraetilamônio (TEA), cloreto de bário (BaCl2),  glibenclamida (GLIB), NG-nitro-L-

arginina-metil éster (L-NAME), L-arginina, 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-

ona (ODQ), 4-aminopiridina (4-AP), indometacina (INDO), cafeína (CAF), S(-)-Bay K 

8644, adquiridos da Sigma. Para a preparação das soluções estoques, a 

indometacina foi dissolvida juntamente com bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 0,5 % 

em água destilada, enquanto que ODQ, e GLIB foram dissolvidos em 100 % de 

dimetilsulfóxido (DMSO). As demais drogas eram dissolvidas somente em água 

destilada. Todas as soluções eram mantidas a 0º C. Quando necessário, as drogas 

foram diluídas em água destilada (experimentos in vitro) ou em solução salina 

(experimentos in vivo) para obtenção das concentrações desejadas.  Tanto o 

NaHCO3 como o DMSO, nas concentrações utilizadas neste estudo, não tiveram 

qualquer efeito sobre as preparações controle (dados não-mostrados). 

Brácteas secas e pulverizadas 
(900g) 

Solução extrativa 

Extrato Etanólico Bruto de  
Attalea excelsa (EAE) 

(5 g) 

Maceração em etanol à 95% (5 dias) 

Concentração em rotavapor à 450C 
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3.4 SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

 

Para a preparação das soluções nutritivas os sais utilizados foram: cloreto de 

sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto de Ca2+ di-hidratado (CaCl2.2H2O), 

sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O), cloreto de magnésio hexa-

hidratado (MgCl2.6H2O), glicose (C6H12O6) (Todos da MERCK), bicarbonato de sódio 

(NaHCO3), fosfato de sódio mono-hidratado (NaH2PO4.H2O), fosfato de sódico 

(Na2HPO4),  fosfato de potássio (KH2PO4) (Todos da VETEC), ácido etileno-diamino-

tetraacético (EDTA 1mM), (Sigma), ácido N-2-Hidroxietilpiperazina-N’-2-

etanosulfônico (HEPES) (da MERCK), albumina bovina, papaína, colagenase tipo 2, 

hialuronidase (Todos da Sigma) e ditioeritritol (Cleland's Reagent ). No preparo das 

soluções despolarizantes de Tyrode com cloreto de potássio a 20 mM, 60 mM ou 80 

mM, a concentração de Na+ foi isosmoticamente alterada.  Nas soluções livres de 

Ca2+ foi omitida a adição de CaCl2 e adicionou-se 1 mM de EDTA. Porém no preparo 

de soluções nominalmente sem cálcio apenas omitiu-se o CaCl2.  Após o preparo 

das soluções media-se o pH e era feito o ajuste para 7,4, quanto necessário. 

As soluções nutritivas usadas nos experimentos foram aeradas com uma 

mistura gasosa composta de 95 % de O2 e 5 % de CO2 e mantidas a uma 

temperatura constante de 37 ºC, com exceção dos experimentos com CAF, onde a 

temperatura era de 21 ºC. 

As tabelas a seguir mostram as composições das mesmas: 
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3.4.1 Soluções Fisiológicas para Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada 

de Rato 
 

TABELA 1: Composição da solução de Tyrode (pH=7,4). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

FONTE: Tanaka et al., (1999). 

 

 
 

TABELA 2: Composição da solução de Tyrode nominalmente sem cálcio (pH=7,4). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

MgCl2 3,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

FONTE: Adaptado de Tanaka et al., (1999). 
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TABELA 3: Composição da solução de Tyrode  livre de cálcio (pH=7,4).  

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

MgCl2 3,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

EGTA 1,0 

FONTE: Adaptado de Tanaka et al., (1999). 

 

 
 

TABELA 4: Composição da solução despolarizante com cloreto de potássio a 20 

mM (pH=7,4). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 142,3 

KCl 20,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

FONTE: Adaptado de Tanaka et al., (1999). 
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TABELA 5: Composição da solução despolarizante de Tyrode com cloreto de 

potássio a 80 mM (pH=7,4). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 82,3 

KCl 80,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

FONTE: Adaptado de Tanaka et al., (1999). 

 

 
 

TABELA 6: Composição da solução despolarizante de Tyrode com cloreto de 

potássio a 60  mM (pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

FONTE: Adaptado de Tanaka et al., (1999). 
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TABELA 7: Composição da solução despolarizante de Tyrode com cloreto de 

potássio a 60mM  nominalmente sem cálcio (pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60 

MgCl2 3,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

FONTE: Adaptado deTanaka et al., (1999). 

 
 

 
3.4.3 Solução Fisiológica para Átrio Isolado de Rato 
 

TABELA 8: Composição da solução de Krebs (pH=7,4)  

Substância Concentração (mM) 

NaCl 118,4 

KCl 4,7 

CaCl2 2,5 

MgCl2 1,2 

NaHCO3 25,0 

NaH2PO4 11,0 

Glicose 10,0 

FONTE: Nasa et al. (1992). 
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3.4.3 Soluções Fisiológicas para os Experimentos em Eletrofisiologia  
 

TABELA 9: Composição da solução do banho para estudos de “whole-cell patch-

clamp” (pH = 7,4). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 135,0 

KCl 5,4 

CaCl2 1,0 

MgCl2 1,2 

HEPES 10,0 

Glicose 5,0 
FONTE: Medeiros et al. (2008). 

 
 

TABELA 10: Composição da solução de micropipeta para “whole cell patch clamp” 

(pH = 7,2). 

Substância Concentração (mM) 

CsCl 130,0 

MgCl2 4 

TEA 10 

Glicose 5,0 

HEPES 10,0 

EGTA 10 

ATPMg 4 
FONTE: Medeiros et al. (2008). 
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TABELA 11: Composição da solução de perfusão para “whole cell patch clamp” 

(pH = 7,4). 

Substância Concentração (mM) 

CsCl 130,0 

MgCl2 0,5 

BaCl2 10 

Glicose 5,0 

HEPES 10,0 
FONTE: Medeiros et al. (2008). 
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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. O presente estudo teve seus 

protocolos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal do LTF/UFPB, 

parecer nº 0603/07. 

 

4.1 ENSAIOS DE TOXICIDADE 

 

4.1.1 Bioensaio com Artemia salina Leach 

O bioensaio com Artemia salina (BST - Brine Shrimp Test), conhecido como 

camarão salmoura, consiste em avaliar a exposição deste microcrustáceo frente a 

um determinado composto, que serve tanto como indicador de toxicidade como de 

bioatividade de diversas substâncias químicas, inclusive extratos de plantas (LOPES 

et al., 2002).    

Desenvolvido por Meyer (1982), este bioensaio apresenta vantagens como: 

rapidez, praticidade (PARRA et al., 2001), simplicidade, baixo custo (OJALA et al., 

1999), requer pouca quantidade de amostra (SILVA et al., 2000), além de apresentar 

uma boa relação com testes in vivo, sugerindo que é um método útil (PARRA et 

al., 2001) e de confiança (SILVA et al., 2000). Além disso, possui larga aplicação 

para a descoberta de substâncias citotóxicas (MONGELLI et al., 1996; SIQUEIRA et 

al., 2001), anti-neoplásicas (ANDERSON et al., 1991; BADAWAY et al., 1997), anti-

maláricas (PÉREZ; DÍAZ; MEDINA, 1997) e inseticidas (OBERLIES et al., 1998) 

presentes em extratos de planta. 

Para a obtenção dos náuplios (larvas de 24 horas), 25 mg de cistos de 

Artemia salina foram mantidos em um recipiente contendo água salina (pH 8,5 e 29 

ºC) o qual ficou sob iluminação artificial por 24 h. Após esse período houve a 

eclosão dos cistos e a obtenção das larvas.  

Posteriormente procedeu-se a dissolução de EPH em água salina, a fim de se 

obter uma solução mãe de 2 mg/mL. A partir desta amostra foram efetuadas 

diluições para concentrações que variaram de 10 a 1000 µg/mL. Segundo Meyer et 
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al. (1982) extratos brutos que apresentam CL50 superior a 1000 µg/mL são 

considerados atóxicos contra Artemia salina L.. Foram colocados 5 mL de cada uma 

dessas soluções em tubos de ensaio e adicionou-se de 13 a 15 náuplios. Cada 

concentração foi testada em triplicata e repetida em três experimentos. Um grupo 

controle foi preparado contendo apenas os solventes e as larvas. Deixou-se o 

conjunto em incubação sob luz artificial por 24 h e então procederam a contagem do 

número de larvas vivas e mortas. A CL50 foi determinada de acordo com o método 

estatístico de Probitos utilizando o programa Microcal Origin 6.0. 

 

4.1.2 Ensaio Toxicológico Agudo 

Segundo o “Guia para realização de estudos de toxicidade pré-clinica de 

fitoterápicos” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a via de 

administração escolhida deve ser aquela pretendida para uso clínico (BRASIL, 

2004). Kushima et al. (2005) testou a toxicidade aguda do extrato de Pradosia huberi 

em camundongos utilizando a via oral (v.o). Para obtermos mais informações a 

respeito da toxicidade aguda do extrato de P. huberi os testes foram realizados 

empregando camundongos (via intraperitoneal – i.p) e ratos (v.o) (RAMÍREZ et al., 

2007). Os animais foram agrupados ao acaso em número de doze, sendo seis 

machos e seis fêmeas para cada dose e também para o grupo controle que recebeu 

apenas solução salina. Nos testes em camundongos (i.p) as doses utilizadas para 

observação de possíveis efeitos adversos e estimativa da DL50 foram  de 300, 250, 

200, 150, 100 e 75 mg/Kg e um grupo de animais recebeu apenas solução salina 

(controle). Nos ensaios de toxicidade utilizando ratos (v.o) um grupo de animais 

recebeu a dose de 2000 mg/kg e o grupo controle recebeu salina (por gavagem). Os 

animais foram criteriosamente observados por 15, 30, 60, 120 e 240 min após os 

tratamentos e a cada 24 h durante 14 dias para verificação de possíveis alterações 

comportamentais relacionadas no Anexo 1 (SOUZA BRITO, 1995). A evolução 

ponderal foi avaliada no 7º e 14º dias de tratamento e os órgãos (fígado, coração e 

rins) dos animais sacrificados no fim do experimento foram comparados com os 

animais controle.  

 Estudos toxicológicos agudos e sub-crônicos já foram realizados com a 

espécie Attalea excelsa utilizando o extrato aquoso liofilizado dos frutos (EAL). Nos 

testes agudos sinais de toxicidade como depressão e diminuição da deambulação 
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só foram visualizados na maior dose empregada (3000 mg/Kg) não possibilitando a 

determinação da DL50. Na avaliação da toxicidade sub-crônica EAL (500 mg/Kg, v.o) 

não produziu alterações quanto a evolução ponderal, diurese, consumo de água e 

ração, peso médios de órgãos (rins, fígado, estômago, pulmões, coração, intestino e 

baço), bem como nos parâmetros bioquímicos ou hematológicos dos animais 

avaliados (INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO 

ESTADO DO AMAPÁ, 2004).  

 

4.2 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS IN VIVO 

 

4.2.1 Medida direta da Pressão Arterial (PA) e Frequência Cardíaca (FC) em 
ratos normotensos não anestesiados 

 

Os animais foram anestesiados com tiopental sódico (45 mg/kg, i.p.), e 

cateteres de polietileno (PE), um segmento de PE-10 (diâmetro interno e externo de 

0,28 e 0,61 mm, respectivamente), soldado a um segmento de PE-50 (diâmetro 

interno e externo de 0,58 e 0,96 mm, respectivamente), eram implantados na aorta 

abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia femoral esquerdas, 

respectivamente. Após a inserção e fixação, os cateteres eram tunelizados 

subcutaneamente e exteriorizados através de uma incisão na região cervical 

posterior do animal (scapulae) (OLIVEIRA et al., 1996). Para minimizar a influência 

da anestesia e do estresse cirúrgico nos parâmetros cardiovasculares (SMITH; 

HUTCHINS, 1980; FLUCKIGER et al., 1985), foram utilizados animais não-

anestesiados em todos os protocolos experimentais in vivo.  

Após um período de, no mínimo, 24 h do ato cirúrgico, os ratos foram 

pesados e colocados em gaiolas individuais. Em seguida, o catéter arterial era 

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

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

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

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

contendo o programa CVMS (WPI, Sarasota, FL, EUA) para as medidas de PA e FC 

(Figura 6). Já o cateter venoso era utilizado para a administração das drogas. 

A freqüência escolhida para amostragem dos dados foi 500 Hz. Para cada 

ciclo cardíaco, o computador calculava a pressão arterial sistólica (PAS), diastólica 
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(PAD) e média (PAM), e o intervalo de pulso, referido como freqüência cardíaca 

(FC). 

 

FIGURA 6: Sistema de aquisição de dados de PA e FC em ratos. 

 

4.2.2 Protocolos Experimentais Empregados nos Estudos in vivo 
 
4.2.2.1 Efeito de  EPH ou EAE sobre a PAM e FC em ratos normotensos não-
anestesiados 

 
Os animais eram mantidos em aclimatação por no mínimo 30 min. para 

estabilização dos parâmetros hemodinâmicos. Em seguida era administrado NPS 

(10 g/kg, i.v.) para verificar a eficácia da implantação do cateter venoso. Após 15 

min., doses crescentes de EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) ou EAE (5; 10; 20; 40 e 60 

mg/kg, i.v.) eram administradas randomicamente (Figura 7) com intervalos de tempo 

suficiente para que a PA e FC retornassem aos seus valores da linha de base. Os 

valores de PAM e FC eram computados antes (valores da linha de base) e 
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Estabilização 

NPS  
(10 g/Kg) 

15 min. 

EPH (5; 10 e 20mg/Kg) ou 
EAE (5; 10; 20; 40 e 60 mg/Kg) 

Randomicamente 

30 min. 

imediatamente após a administração de EPH ou EAE, e suas variações foram 

expressas em percentagem para cada dose, calculadas através da seguinte fórmula: 

 

 

Resposta (%) = (PAM depois – PAM antes) x 100 

PAM antes 

ou 

(FC depois – FC antes) x 100 

FC antes 

 

 

FIGURA 7: Representação esquemática de um protocolo experimental controle para 
o estudo do efeito de EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) ou EAE (5; 10; 20; 40 e 60 mg/kg, 
i.v.) sobre a PA e FC em ratos normotensos. 
 

 
4.2.2.2 Verificação da participação do óxido nítrico (NO) na resposta na 

resposta cardiovascular induzida por EPH em ratos normotensos não-
anestesiados  

 

 Após estabilização dos parâmetros hemodinâmicos, EPH (5; 10 e 20 mg/kg, 

i.v., randomicamente) foi administrado e os valores de PAM e FC foram então 

registrados, como descrito no item 4.2.1. 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 EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) foram administradas conforme 

descrito anteriormente (Figura 8). Valores de PAM e de FC induzidas por EPH, 

foram comparadas antes (valores controle) e após o tratamento com L-NAME. 
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Estab. 

NPS  
(10 g/Kg) 

15 min. 

EPH  
(5; 10 e 20mg/Kg) 

Randomicamente 

30 min. 
Randomicamente 

EPH  
(5; 10 e 20mg/Kg) Atropina 

(2 mg/Kg) 

Estab. 

NPS  
(10 g/Kg) 

15 min. 

EPH  
(5; 10 e 20mg/Kg) 

Randomicamente 

30 min. 
Randomicamente 

EPH  
(5; 10 e 20mg/Kg) L-NAME 

(20 mg/Kg) 

 

FIGURA 8 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliar o 
efeito da administração de diferentes doses de EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.)  em ratos 
normotensos não-anestesiados, antes e após o  tratamento agudo com L-NAME (20 
mg.Kg-1). 
 
 

4.2.2.3 Verificação da participação muscarínica na resposta hipotensora e 
bradicárdica induzida por EPH em ratos normotensos não-anestesiados 

 

Após o período de estabilização, como descrito no item 4.2.2.1, os animais 

eram tratados com atropina (2 mg/kg, i.v.), um antagonista não-seletivo dos 

receptores muscarínicos (MITCHELSON, 1984). Passados 15 min. do bloqueio 

muscarínico uma nova curva dose-resposta para EPH foi obtida (Figura 9). 

 

FIGURA 9 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliar o 
efeito da administração de diferentes doses de EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.)  em ratos 
normotensos não-anestesiados, antes e após o  tratamento agudo com Atropina (2 
mg.Kg-1). 
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Estab. 

NPS  
(10 g/Kg) 

15 min. 

EPH  
(5; 10 e 20mg/Kg) 

Randomicamente 

30 min. 
Randomicamente 

EPH  
(5; 10 e 20mg/Kg) Hexametônio 

(20 mg/Kg) 

 

4.2.2.4 Influência do bloqueio ganglionar sobre a resposta hipotensora e 
bradicárdica induzida por EPH em ratos normotensos não-anestesiados 

 

Após o período de estabilização, como descrito no item 4.2.2.1, os animais 

foram tratados com hexametônio (20 mg/kg, i.v.), um bloqueador ganglionar 

(TAKAHASHI; OWYANG, 1997) e após 30 min. uma nova curva dose-resposta para 

EPH foi obtida (Figura 10). 

 

FIGURA 10 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliar o 
efeito da administração de diferentes doses de EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.)  em ratos 
normotensos não-anestesiados, antes e após o  tratamento agudo com 
Hexametônio (20 mg.Kg-1). 
 

 

 

4.3 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS IN VITRO 

 

4.3.1 Preparações com Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada de Rato  

 

Os ratos foram sacrificados por concussão cerebral seguida por secção dos 

vasos cervicais e através de uma incisão no abdome do animal, foi retirada a artéria 

mesentérica superior. Em seguida, anéis do primeiro segmento da artéria (1 - 2 mm) 

foram obtidos livres de tecido conectivo e adiposo, mantidos em cubas contendo 10 

mL de solução de Tyrode (Tabela 1) a 37º C e gaseificada com carbogênio. Os anéis 

eram suspensos por linhas de algodão fixadas a um transdutor de força (Fort 10, 

WPI, Sarasota, EUA), o qual estava conectado a um sistema de aquisição (Miobath-

4, WPI, Sarasota, EUA) para o registro das tensões isométricas (Figura 11). Cada 

anel foi submetido a uma tensão constante de 0,75 g por um período de 
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estabilização de 60 min. Durante este tempo, o meio nutritivo era trocado a cada 15 

min. para prevenir a interferência de metabólitos indesejáveis (ALTURA; ALTURA, 

1970). 

Os anéis sem endotélio eram obtidos através do atrito entre as paredes 

internas do vaso com uma haste de metal e a presença de endotélio foi verificada 

pelo relaxamento dos anéis após adição de 10 M de acetilcolina (ACh). Foram 

considerados com endotélio funcional, os anéis com relaxamento superior a 90 % 

sobre a pré-contração com fenilefrina (FEN). Já os anéis com relaxamento inferior a 

10 %, foram considerados sem endotélio funcional (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980). Anéis com relaxamentos entre 10 e 90 % foram descartados. 

 

 

 
FIGURA 11: Aparato utilizado para as medidas de tensão isométrica em órgão 

isolado. 
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4.3.2 Preparações com Átrio Isolado de Rato 

 

Os ratos foram sacrificados, exsangüinados e o coração imediatamente 

removido. Os átrios esquerdo e direito foram retirados perpendicularmente ao eixo 

do coração, suspensos por fios de algodão e mantidos em cubas contendo 10 mL de 

solução de Krebs (Tabela 8) a 37º C e gaseificados com carbogênio. Cada átrio era 

submetido a uma tensão inicial de 0,5 g por um período de estabilização de pelo 

menos 60 minutos. Durante este tempo, o meio nutritivo foi trocado a cada 15 min. 

para prevenir o acúmulo de metabólitos. 

Como o átrio esquerdo não apresenta o nodo sino-atrial, este foi estimulado 

eletricamente através de eletrodos de platina, por pulsos retangulares com uma 

freqüência de 3 Hz, a duração de 3 ms e a uma voltagem de 1,5 vezes o seu limiar 

de excitação. Os efeitos inotrópicos e cronotrópicos foram registrados através de um 

transdutor de força (7004, Ugo Basile, Itália) acoplado ao fisiógrafo (Gemini, Ugo 

Basile, Itália) (Figura 12). A freqüência de batimentos espontâneos do átrio direito foi 

medida e definida como freqüência atrial para a avaliação dos efeitos cronotrópicos. 
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FIGURA 12: Aparato utilizado para estudo do inotropismo e cronotropismo em átrio 

isolado de rato. 

 

 
4.3.3 Estudo eletrofisiológico em células A7r5 
 

4.3.3.1 Cultivo e preparação de células A7r5 

A linhagem de célula muscular lisa A7r5 derivada de aorta torácica 

embrionária de rato foi obtida do banco de células do Rio de Janeiro. A cultura e 

dispersão de células isoladas foram conduzidas como previamente descrito por MIO 

e colaboradores, 1997. Resumidamente, as células foram cultivadas em Dulbecco’s 

Modified Eagle Médium (DMEM) contendo penicilina (solução estoque de 10.000 U / 

mL), estreptomicina (solução-mãe a 10 mg / mL), e 10% (v / v) de soro fetal bovino, 

submetidas a uma atmosfera de 5% CO2 e 95% O2, umidificadas e conservadas a 

37 oC. O repique das células A7r5 era realizado a cada 5 a 7 dias, tratando as 

mesmas com tripsina (0,25%) contendo EDTA (0,02%) em meio DMEM. O meio era 

trocado três vezes por semana e as células repicadas assim que começavam a 
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confluir. Apenas células isoladas eram utilizadas para experimentos de “patch-

clamp”. 

4.3.3.2 Registro eletrofisiológico utilizando a técnica de “whole cell patch-
clamp” em células A7r5  

As correntes dos canais para Ca2+ sensíveis a voltagem foram registradas 

utilizando a técnica de “patch-clamp” na configuração “whole cell” (HAMIL et al., 

1981). As células A7r5 foram colocadas diretamente em lamínulas de vidro, 

transferidas para câmera de registro e estudadas através de uma platina de um 

microscópio invertido (Olympus IMT-2). O conjunto foi montado sobre uma mesa 

pneumática acoplada a um micromanipulador elétrico para a movimentação do 

eletrodo responsável pelo registro das correntes da membrana celular. Outro 

micromanipulador mecânico foi usado para posicionar a pipeta de perfusão contendo 

as ferramentas farmacologicas a serem utilizadas. Pipetas foram obtidas de 

capilares de vidro (Perfecta, São Paulo, SP, Brasil) por meio de um estirador vertical 

de 2 estágios (PP-830, Narishige, Japão). Elas tinham resistências de 2-3 MΩ 

quando preenchidas com solução de pipeta. Um fio Ag-AgCl foi utilizado como 

eletrodo de referência. As células foram mantidas em um potencial de “holding” de -

80 mV e estimuladas com pulsos teste de 100 ms de duração, que despolarizavam 

as células para 10 mV, em intervalos de 10-15 s.. As correntes para cálcio foram 

medidas na situação controle, com a célula perfundida por solução extracelular, e 

situação teste, perfundindo-se a célula com solução extracelular contendo 100 µM 

de EAE.    As correntes de canais para Ca2+ dependentes de voltagem foram 

avaliadas usando o Ba2+ como carreador de cargas, sendo estas isoladas, pela 

eliminação das correntes para K+ incluindo Cs+ e TEA na pipeta do patch e Cs+ na 

solução externa.  

As correntes foram estudadas com a ajuda de um amplificador (HEKA, EPC-

9, Alemanha) controlado pelo “software” PULSE. As correntes foram filtradas por um 

filtro passa baixa a 3 kHz, convertidas em sinais digitais com freqüência de 10 kHz e 

armazenadas em computador para posterior análise. Correntes de vazamento 

(“leakage”) foram removidas usando um protocolo do tipo P/4 no qual quatro pulsos 

de amplitude igual a ¼ do pulso teste foram aplicados e a resposta de corrente será 

somada e subtraída da corrente do pulso teste (BEZANILLA; ARMSTRONG, 1977). 



MEDEIROS, A. A. N.                               Atividade Cardiovascular de Plantas Amazônicas 

 

71

Os transientes capacitivos foram anulados em todos os experimentos. A resistência 

em série foi compensada em pelo menos 50 %. As células que apresentarem 

valores altos para a resistência em série (acima de 10 M) ou que não se 

mantinham estáveis não foram utilizadas na análise. As correntes foram adquiridas 

em um computador MacPC ou PC-compatível usando-se o “software” PULSE 

(HEKA, Alemanha). Para o processamento dos dados, foram usados, também, os 

programas Excel (Microsoft, EUA) e SigmaPlot v.5.0 (Jandel Inc., EUA). 

Os “gigaselos” foram obtidos por meio de uma suave sucção feita no interior 

da micropipeta e em seguida uma sucção mais vigorosa foi realizada para obtenção 

da configuração “whole cell” (HAMILL et al., 1981), foi realizada com a ajuda de uma 

sucção mais vigorosa. Esta permitiu romper o pequeno fragmento de membrana que 

separa a solução interna, contida na pipeta, do citoplasma da célula em estudo. O 

aumento brusco do transiente capacitivo indicará a obtenção da configuração de  

“whole cell”. 

 

 
4.4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS EMPREGADOS NOS ESTUDOS IN VITRO 

 

4.4.1 Curva Concentração-resposta para EPH, FME, FAM, 2,3-diidromiricetina 

3--L-raminosídeo ou EAE em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada 

de Rato Pré-contraídos com FEN (10 M) 

 

Após um período de estabilização de 60 min., eram induzidas duas 

contrações de magnitude similar com FEN (10 M) e após a estabilização da 

segunda contração (aproximadamente 40 min.), concentrações crescentes de EPH 

(1, 3, 10, 30, 100 g/mL), FAM (1, 3, 10, 30, 100, 300, 500 e 1000 g/mL), FME (1, 

3, 10, 30, 100, 300, 500 e 1000 g/mL), 2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo (10-10 

- 10-3 M) ou EAE (1, 3, 10, 30, 100, 300, 500 e 1000 g/mL) eram adicionadas às 

cubas de maneira cumulativa para obtenção de uma curva concentração-resposta 

na presença ou na ausência do endotélio vascular (Figura 13). A potência 

vasorelaxante de EPH, FAM, FME, 2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo ou EAE 

foi avaliada através dos valores de CE50 ,calculada quando resposta relaxante nas 

diferentes condições experimentais era superior a 50% do efeito máximo (Emax). 
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FIGURA 23: Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do 
efeito de concentrações crescentes de EPH, FAM, FME, 2,3-diidromiricetina 3--L-
raminosídeo ou EAE em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, pré-
contraídos com FEN (10 M) com e sem o endotélio vascular. 

 

? 
Lavagem 

Anéis sem endotélio  B 

FEN (10 µM) 

 

FEN (10 µM) 

 

ACh (10 µM) 

ACh (10 µM) 

FEN (10 µM) 

 

EPH, FAM, FME, 2,3-diidromiricetina 
3--L-raminosídeo ou EAE 

? 
Lavagem 

Anéis com endotélio  

 

Tensão (g)

Tempo (s)

Tensão (g)

Tempo (s)

Tensão (g)

Tempo (s)

Tensão (g)

Tempo (s)

EPH, FAM, FME, 2,3-diidromiricetina 
3--L-raminosídeo ou EAE 

FEN (10 µM) 
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4.4.2 Verificação da Participação Muscarínica na Resposta Relaxante Induzida 

por EPH  em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada de Rato 

 
Após a verificação da integridade do endotélio vascular, as preparações foram 

previamente incubadas com atropina (1 nM), um antagonista não seletivo dos 

receptores muscarínicos (SAWAYER, 1999). Após 30 minutos induziu-se uma nova 

contração tônica com FEN (10 M) e em seguida, uma curva concentração-resposta 

para a EPH era obtida. A resposta obtida após a adição de atropina foi comparada 

com a resposta obtida na ausência do antagonista (Controle) (Figura 14). Os valores 

de CE50 foram obtidos como descrito no item 4.5. 

 

4.4.3 Verificação da Participação do NO na Resposta Relaxante Induzida por 
EPH em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolado de Rato 

 

Após a verificação da integridade do endotélio, como descrito no item 4.3.1, 

as preparações eram incubadas separadamente com L-NAME (100 M), um inibidor 

competitivo da sintase do NO (MONCADA; HIGGS, 1993), L-arginina (1 mM), 

substrato para a sintase do NO (MONCADA; HIGGS, 1993), L-NAME + L-arginina, 

sendo a L-arginina adicionada 5 min. antes da incubação com L-NAME,. Após 30 

min., era induzida uma nova contração tônica com FEN (10 M) e em seguida, uma 

curva concentração-resposta para a EPH era obtida. As respostas obtidas após a 

adição das drogas foram comparadas com a resposta obtida na ausência das 

mesmas (Controle). Os valores de CE50 foram obtidos como descrito no item 4.5.  

 
4.4.4 Verificação da Participação da Via NO/GMPc na Resposta Relaxante 
Induzida por EPH em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolado de Rato 

 

Após a verificação da integridade do endotélio, como descrito no item 4.3.1, 

as preparações eram incubadas com ODQ (10 M), um inibidor competitivo da 

ciclase da guanilil solúvel (GARTHWAITE et al., 1995). Após 30 min., era induzida 

uma nova contração tônica com FEN (10 M) e em seguida, uma curva 

concentração-resposta para a EPH era obtida. A resposta obtida após a adição de 
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ODQ foi comparada com a resposta obtida na ausência do inibidor (Controle). O 

valor de CE50 foi obtido como descrito no item 4.5. 

 

4.4.5 Verificação da Participação de Metabólitos da Via da Ciclo-Oxigenase na 
Resposta Relaxante Induzida por EPH em Anéis de Artéria Mesentérica 

Superior Isolada de Rato 

 

Após a verificação da integridade do endotélio, como descrito no item 4.3.2., 

as preparações eram incubadas com INDO (1 M), um inibidor não-seletivo da ciclo-

oxigenase (COX) (CLARK; FUCHS, 1997). Após 30 min., era induzida uma nova 

contração tônica com FEN (10 M) e em seguida, uma curva concentração-resposta 

para a EPH era obtida. A resposta obtida após a adição de INDO foi comparada com 

a resposta obtida na ausência do inibidor (Controle). 

 

4.4.6 Verificação da Influencia da Adição Simultânea de L-NAME + INDO na 
Resposta Relaxante Induzida por EPH Anéis de Artéria Mesentérica Superior 

Isolado de Rato 
 

Após a verificação da integridade do endotélio, como descrito no item 4.3.1, 

as preparações eram incubadas com INDO (1 M), um inibidor não-seletivo da ciclo-

oxigenase (COX) (CLARK; FUCHS, 1997) e L-NAME (100 M), um inibidor 

competitivo da sintase do NO (MONCADA; HIGGS, 1993). Após 30 min., era 

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

concentração-resposta para a EPH era obtida. A resposta obtida após a adição de L-

NAME + INDO foi comparada com a resposta obtida na ausência dos inibidores 

(Controle). 
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FIGURA 14: Representação esquemática dos protocolos experimentais para estudo 
do efeito de EPH na presença de diferentes ferramentas farmacológicas (Atropina (1 
M), L-NAME (100 µM), L-NAME (100 µM) + L- Arginina (1 mM), ODK (10 µM), 
INDO (1 µM), KCl (20 mM), 4-AP (1 mM), GLIB (10 µM), TEA (1 mM), Apamina (1 
µM) ou BaCl2 (30 µM)) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio vascular. 
 
 

4.4.7 Verificação da Participação de Canais de K+ na Resposta Relaxante 
Induzida por EPH e EAE em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada de 
Rato 

 

Após a verificação da integridade do endotélio, como descrito no item 4.3.1., a 

solução de Tyrode da cuba era trocada pela solução despolarizante de Tyrode com 

KCl a 20 mM (KCl 20) (Tabela 4) e as preparações permaneciam nesta solução até 

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

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

1996; CLARK; FUCHS, 1997). Decorridos 30 min. da troca, era induzida uma nova 

contração tônica com FEN (10 M) e, em seguida, uma curva concentração-resposta 
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para a EPH (Figura 14) ou EAE (Figura 15) foram obtidas. As respostas obtidas na 

presença de KCl 20 mM foram comparadas com as respostas obtidas na ausência 

dos mesmos (Controles). O valor de CE50 foi obtido como descrito no item 4.5. 

 

 

FIGURA 15: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação 
da participação de canais para K+ na resposta vasorelaxante induzida por EAE em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato sem endotélio funcional 
 
 
4.4.8 Identificação dos Canais para K+ Envolvidos na Resposta Relaxante 
Induzida por EPH em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada de Rato 

 

Após verificação da presença do endotélio, como descrito no item 4.3.2, as 

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

bloqueador seletivo de canais de K+ sensíveis a voltagem (Kv) (LANGTON et al., 

1991; LAGAUD et al., 1999), 10 M de GLIB, um bloqueador seletivo de canais de 

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; WHITE, 2002), 1 M de Apamina, um 

inibidor dos canais para potássio sensíveis ao cálcio de pequena condutância 

(GHISDAL; MOREL, 2001), 30 µM de Cloreto de bário (BaCl2), um inibidor de canais 
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para K+ retificadores de entrada - KIR (CHROSSOBOLIS, 2001).  Após 30 min., era 

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

concentração-resposta para EPH era obtida. As respostas obtidas após a adição dos 

bloqueadores foram comparadas com a resposta obtida na ausência do mesmo 

(Controle) (Figura 14). 

 

4.4.9 Efeito de EPH e EAE Sobre as Contrações Induzidas por KCl 80 mM em 
Anéis de Artéria Mesentérica de Ratos 

Após a verificação da integridade do endotélio como descrito no item 4.3.2., a 

solução de Tyrode normal (contendo 4 mM de KCl) foi trocada por uma solução com 

elevada concentração de potássio (KCl 80 mM) (Tabela 5). Este processo foi 

repetido com o objetivo de se obter duas contrações com magnitude similar para o 

KCl 80 mM. No componente tônico e sustentado da segunda contração, com um 

tempo médio de 30 minutos para a estabilização, foi adicionado à cuba 

concentrações crescentes de EPH ou EAE de maneira cumulativa a anéis com e 

sem endotélio, respectivamente. Os valores de CE50 foram obtidos como descrito no 

item 4.5. (Figura 16) 
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FIGURA 16: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação 
do efeito de concentrações crescentes de EPH (1 – 100 g/mL) (A) ou EAE (1 – 
1000 g/mL) (B) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com e sem 
endotélio funcional, respectivamente, pré-contraídos com solução despolarizante 
(KCl 80 mM). 
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4.4.10 Avaliação do Efeito de EAE Sobre o Influxo de Cálcio em Artéria 

Mesentérica de Ratos 

Realizados os procedimentos para verificação da ausência do endotélio 

vascular as preparações foram incubadas repetidamente com uma solução com alto 

potássio (KCl 60 mM), para obtenção de duas contrações com magnitude similar. As 

preparações eram lavadas por uma solução de Tyrode nominalmente sem cálcio e 

permaneciam nesta solução por 15 minutos. Após este período, as preparações 

eram lavadas novamente com uma solução de KCl 60 mM nominalmente sem cálcio 

por  mais 15 minutos em seguida induzia-se uma curva cumulativa para CaCl2 (10-6 

– 10-2 M). Este procedimento era repetido para construção de uma segunda curva 

para o CaCl2. Após esse processo eram adicionadas as cubas concentrações 

isoladas de EAE (1, 3, 10, 100, 300 e 500 µg/mL) por um período de incubação de 

15 minutos, decorrido este tempo induzia-se novamente uma curva cumulativa de 

CaCl2. (Figura 17). Os resultados foram avaliados comparando-se a porcentagem da 

resposta contrátil na presença de EAE com aquela obtida pela amplitude média das 

curvas controle (na ausência do EAE). 
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FIGURA 17:  Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação 
do efeito de EAE sobre as contrações induzidas por concentrações cumulativas de 
CaCl2 (10-6 –10-2 M) em meio despolarizante (KCl 60 mM) nominalmente sem Ca2+  
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4.4.11 Efeito de EAE Sobre Contrações Induzidas por S-(-) Bay K 8644 em 

Anéis de Artéria Mesentérica de Ratos 

Após a verificação da ausência do endotélio vascular, as preparações eram 

pré-incubadas com uma solução despolarizante de KCl 20 mM por 20 minutos, este 

procedimento é realizado para que se obtenha uma melhor resposta ao agente 

contrátil utilizado (SCHRAMM et al., 1983; DAVIE et al., 1998), em seguida 

administrou-se às cubas o S-(-)Bay K 8644 (200 M) um ativador de canais CaV 

(ADACHI-AKAHANES et al., 1999), para obtenção de uma contração sustentada. Na 

fase tônica desta contração administrou-se EAE (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 18: Representação esquemática do protocolo experimental utilizado para  
verficação do efeito de EAE sobre contração induzida por S-(-) Bay K 8644 em  
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato na ausência do endotélio 
vascular. 
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4.4.12 Efeito de EAE sobre as Contrações Induzidas por Fenilefrina ou Cafeína 

em Anéis de Artéria Mesentérica Superior Isolada de Ratos 

O efeito de EAE (10, 30, 100, 300 e 500 µg/mL) sobre os estoques 

intracelulares de cálcio sensíveis a fenilefrina e a cafeína, foram realizados de 

acordo com o protocolo sugerido por (SAKATA; KARAKI, 1991). Após a verificação 

da ausência do endotélio vascular, as preparações eram expostas a solução 

despolarizante de KCl 60 mM por 3 minutos para obtenção de uma contração tônica.  

Após este processo as preparações eram lavadas com uma solução de Tyrode livre 

de cálcio adicionada de EDTA 1 mM, por um período de 2-3 minutos em seguida, 

adicionava-se à cuba fenilefrina 10 µM ou cafeína 20 mM para obtenção de uma 

contração transiente. Após este processo, as preparações foram lavadas com 

Tyrode normal e ao retorno do tônus basal. Repetiu-se o processo anterior de forma 

que se obtivessem duas contrações com magnitude similar (controle).  

Concentrações isoladas de extrato foram adicionado às cubas 3 minutos antes da 

indução de uma terceira contração transiente com 10 µM de  fenilefrina ou 20 mM de 

cafeína. Nos experimentos com cafeína a temperatura do banho era mantida a 21°C 

(Figura 19). O efeito de EAE foi calculado comparando-se a média das amplitudes 

das contrações na ausência (controle) e na presença de EAE. 
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FIGURA 19: Representação esquemática do protocolo experimental utilizado para  
verficação do efeito de EAE, sobre as contrações transientes induzidas por 
fenilefrina ou cafeína em  anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato na 
ausência do endotélio vascular. 
 
 
 

4.4.13 Avaliação do Efeito de EAE em Átrio Isolado de Rato 

 

O efeito de EAE sobre o inotropismo e cronotropismo cardíaco foram 
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e 1000 µg/mL) foram adicionadas cumulativamente às preparações de átrio isolado 

de rato e os efeitos inotrópicos e cronotrópicos para cada concentração foram 

observados durante 10 minutos após a incubação do extrato. 
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4.4.14 Avaliação do Efeito de EAE sobre a Corrente Total de Ca2+ em células 
A7r5 
 

Estes experimentos foram realizados em colaboração com o Laboratório de 

Membrana Excitáveis - LAMEX do ICB/UFMG para avaliar a real influência de EAE 

sobre o influxo de cálcio por canais para Ca2+ sensíveis a voltagem de células A7r5. 

As correntes através dos canais para Ca2+ sensíveis à voltagem foram 

avaliadas usando Ba2+ (IBa) como condutor de carga. Para se avaliar o efeito de EAE 

sobre as sobre as correntes de Ba2+, os miócitos foram montados como descrito no 

item anterior e mantidos em um potencial de “holding” de -80 mV. Em seguida, foram 

aplicados pulso-teste de 100 ms de duração que despolarizavam a célula para 10 

mV, em intervalos de 10-15 s. As correntes de Ba2+ foram medidas na situação 

controle, com a célula perfundida por solução extracelular, e na situação teste, 

perfundindo a célula com solução extracelular contendo 100 µM de EAE. 

Para avaliarmos a magnitude da dependência de voltagem do bloqueio, 

exercido por EAE, nos canais para Ca2+, foi estudado o efeito de EAE sobre a 

relação corrente-voltagem nestes canais. Brevemente, os miócitos foram mantidos 

em um potencial de “holding” de -80 mV e em seguida foram aplicados pulso-teste 

de 100 ms de duração, em incrementos de 10 mV, que despolarizou a célula até 

+60mV. As correntes iônicas foram medidas tanto na ausência, quanto na presença 

de EAE e, a partir dos resultados obtidos, foi construída a relação densidade de 

corrente em função dos potenciais testes (mV). Todos os experimentos foram feitos 

em temperatura ambiente ( 25oC). 
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos neste estudo foram expressos como média ± erro 

padrão da média (e.p.m). Os testes t de Student e análise de variância “one-way” 

(ANOVA) seguida de Bonferroni para amostras pareadas e não pareadas foram 

utilizados quando necessário para avaliar a significância das diferenças entre as 

médias. As diferenças entre as médias foram consideradas significantes quando 

valor obtido para “p” foi menor que 0,05 (p<0,05).  Os valores de CE50 

(Concentração capaz de produzir 50% de efeito da resposta máxima) foram obtidos 

através de regressões não-lineares com variação da inclinação (slope variado) das 

curvas individuais traçadas a partir dos valores percentuais das respostas induzidas 

em cada experimento in vitro. Os valores de resposta máxima (Emax), corresponde à 

média percentual de relaxamento das drogas testadas para cada condição 

estudada.  

A dose letal média (DL50) de EPH foi estimada em camundongos (i.p) 

segundo o método clássico de Litchfield e Wilcoxon (1949). 

Os programas utilizados para análise dos dados foram o GraphPad Prism 

versão 4.03, pulse-pulsefit 8.54 e/ou confocal assistant 4.02. 

Nos ensaios com Artemia salina a CL50 foi determinada de acordo com o 

método estatístico de Probitos utilizando o programa Microcal Origin 6.0.  
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5 RESULTADOS 

  

5.1 RESULTADOS de Pradosia huberi 

 
5.1.1 Ensaios Toxicológicos 

 
5.1.1.1 Avaliação da atividade de EPH em Artemia salina 

Como ensaio preliminar deste estudo foi realizado o teste de bioatividade 

sobre Artemia salina, expondo estes microcrustáceos até elevadas concentrações 

(10 - 1000 µg/mL) de EPH para cálculo da CL50. A CL50 de extratos determinada por 

este método indica bioatividade, se inferior a 1000 µg/mL (MEYER et al, 1992).  O 

valor médio da CL50 de EPH obtido a partir deste teste foi de 796,5 µg/mL. Indicando 

que EPH apresenta em sua constituição compostos bioativos. 

 
5.1.1.2 Avaliação da toxicidade aguda de EPH em camundongos e ratos 

Apesar de relatos da não toxicidade do extrato das cascas do caule de 

Pradosia huberi quando administrados oralmente em camundongos (KUSHIMA et 

al., 2005), resolvemos investigar o efeito tóxico de EPH empregando outra via de 

administração (i.p) e utilizando uma outra espécie (ratos, v.o), como preconiza a 

resolução 90/04 da ANVISA para realização de estudos de toxicidade pré-clinica de 

fitoterápicos (BRASIL, 2004).O valor médio da DL50 do extrato etanólico de Pradosia 

huberi determinado pelo estudo da toxicidade aguda via intraperitoneal em 

camundongos foi de 139,7 mg/Kg, com 95% de confiança e com limite de confiança 

entre 117,3 a 166,3 mg/Kg. Os animais demonstraram algumas alterações 

comportamentais como irritabilidade, resposta ao toque aumentada, piloereção, 

ataxia, taquicardia, contorções, convulsões e foram observados óbitos (Quadro 2). 

No 7º e 14º dias de experimento, os camundongos dos grupos tratados (100 e 

150 mg/kg) e controle (salina) foram pesados, e os resultados da avaliação da 

evolução ponderal, apresentados na figura 20, mostram que não houve diferença 

significante no peso dos animais tratados em relação ao controle. Ao final do 

experimento, os animais foram sacrificados e seus órgãos retirados e pesados. A 

avaliação do peso de órgãos dos camundongos em experimento mostrou uma 

redução significante no peso do coração para animais tratados com as doses de 100 
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e 150 mg/kg, e no peso dos rins para animais tratados com a dose de 150 mg/kg em 

relação ao controle (Figura 21). 

Contrariamente aos resultados supracitados, o ensaio de toxicidade aguda de 

EPH em ratos revelou que a dose de 2000 mg/kg (v.o) não provocou óbitos, nem 

desencadeou alterações comportamentais nos animais estudados. Portanto sendo 

considerado não tóxico por esta via de administração e corroborando com os dados 

de Kushima et al. (2005) que utilizou a mesma via, porém em camundongos. 

Desta forma, EPH mostrou-se tóxico via i.p, porém não tóxico por via oral. 
 

QUADRO 2: Número de mortes evidenciadas no teste de toxidade aguda em 
camundongos (i.p) 
 

Doses de EPH (mg/Kg) 
Número de mortes 

 Mortes (%) 
machos fêmeas total 

300 6 6 12 100 

250 6 5 11 91,7 

200 5 5 10 83,3 

150 4 3 7 58,3 

100 1 0 1 8,3 

75 0 0 0 0 
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FIGURA 20:  Efeito de EPH (100 e 150 mg/Kg) sobre a evolução ponderal de 
camundongos tratados intraperitonealmente após o  7o (A) e 14o (B) dia da 
administração, quando comparados com o grupo controle (n=5-11). 
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FIGURA 21: Alterações no peso de órgãos (g) em camundongos após o 14o dia do 
tratamento agudo com EPH (100 e 150 mg/Kg, i.p). (A) coração, (B) fígado e (C) 
rins. Todos foram comparados com o controle e os resultados expressos como a 
média + S.E.M., *p0,05 (n=5-11), Anova.  
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5.1.2 Ensaios Farmacológicos In Vivo 

 
5.1.2.1 Efeito de EPH sobre a Pressão Arterial Média (PAM) e Freqüência 
Cardíaca (FC) em ratos normotensos não anestesiados 

 

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

EPH (controle) estão expressos na tabela 12. A administração de EPH (5; 10 e 20 

mg/kg, i.v.) induziu uma resposta transiente, dependente de dose e caracterizada 

por hipotensão (-5,6  0,5; -8,8  1,3 e -32,6  6,6 %, respectivamente, n=6) e 

bradicardia (-0,3  0,9; -4,4  2,2 e -45,3  6,0 %, respectivamente, n=6) (Figura 22 e 

23). 

  

 

 

TABELA 12: PAM e FC em ratos normotensos não-anestesiados antes (Controle) e 

após atropina (2 mg/kg), hexametônio (20 mg/kg) ou L-NAME (20 mg/kg).  

 

 Controle Atropina Hexametônio L-NAME 

PAM (mmHg) 112  1 115  5  106  3   151  10 ** 

FC (bpm) 369  10  471  18** 405  6 335  21 

 
NOTA: Os valores são a media  e.p.m., n=6. ** p < 0,01 versus controle. 
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FIGURA 22  Registro original mostrando o efeito de doses crescentes de EPH (5; 10 
e 20 mg/kg, i.v.) sobre a PAS, PAD, PAM (A)  e FC (B) em rato normotenso 
não-anestesiado. A setas indicam o momento de administração de EPH. 
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FIGURA 23: Efeito hipotensor e bradicádico induzido por EPH. Gráfico em barras 
mostrando alterações na PAM (A) e FC (B) induzidas pela administração aguda de 
EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) em ratos normotensos não anestesiados. Os valores 
estão expressos como média  e.p.m. de 6 experimentos.  
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5.1.2.2 Envolvimento dos receptores muscarínicos na resposta hipotensora e 

bradicárdica induzida por EPH em ratos normotensos não-anestesiados 

 

Para avaliar a participação dos receptores muscarínicos no efeito hipotensor e 

bradicádico induzido por EPH os animais estudados foram submetidos ao pré-

tratamento agudo com atropina (2 mg/kg, i.v.) que produziu um significante aumento 

nos valores basais de FC (Tabela 12).  

Como mostra a Figura 24, a resposta hipotensora induzida por EPH (5; 10 e 

20 mg/kg, i.v.) foi significantemente atenuada na presença de atropina (-5,0 ± 0,8; -

6,4 ± 0,9; -11,6 ± 1,8 %, respectivamente, n = 6), assim como o efeito bradicárdico (-

1,2 ± 0,4; -2,9 ± 0,8 e -8,1 ± 2,2 %, respectivamente, n = 6), quando comparado aos 

valores controles. 

 

 

 

5.1.2.3 Envolvimento do bloqueio ganglionar autonômico na resposta 
hipotensora e bradicárdica induzida por EPH em ratos normotensos não-

anestesiados 

 

Nos animais estudados, a administração prévia de hexametônio (20 mg/kg, 

i.v.), um bloqueador ganglionar (bloqueador de receptores nicotínicos) produziu uma 

redução nos valores basais de PAM, mas não alterou a FC (Tabela 12).  

Na Figura 25, podemos observar que na presença de hexametônio, a 

resposta hipotensora foi significantemente atenuada na maior dose empregada (20  

mg/Kg) (-3,6 ± 1,8; -6,0 ± 1,4; -13,7± 2,4 %, respectivamente, n = 6), assim como a 

resposta bradicárdica (-0,5 ± 0,4; -2,3,± 0,4 e -14,4 ± 3,9 %, respectivamente, n = 6). 

O que sugere uma ação indireta de EPH sobre receptores muscarínicos via ativação 

neuronal colinérgica.  
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FIGURA 24: Envolvimento de receptores muscarínicos no efeito de EPH sobre a 
PAM e FC. Gráfico em barras mostrando o bloqueio da atropina (2 mg/kg; i.v.) sobre 
a resposta hipotensora (A) e bradicárdica (B) decorrente da administração aguda de 
EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) em ratos normotensos não anestesiados. Os valores 
estão expressos como média  e.p.m. de 6 experimentos. ** p < 0,01 e *** p < 0,001 
versus controle. 
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FIGURA 25: Envolvimento da ativação indireta de receptores muscarínicos no efeito 
de EPH sobre a PAM e FC. Gráfico em barras mostrando a interferência do 
hexametônio (20 mg/kg; i.v.) sobre a resposta hipotensora (A) e bradicárdica (B) 
induzida por EPH (5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) em ratos normotensos não-anestesiados. 
Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 6 e 5 experimentos, 
respectivamente. * p < 0,05 e ** p < 0,01 versus controle. 
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5.1.2.4 Efeito do L-NAME sobre a resposta hipotensora e bradicárdica induzida 

por EPH em ratos normotensos não-anestesiados 

 

Nos 6 animais estudados, o L-NAME (20 mg/kg i.v.) induziu um aumento 

sustentado na PAM acompanhado por bradicardia (Tabela 12). Como pode ser 

observado na Figura 26, tanto a resposta hipotensora como a bradicárdica induzida 

por EPH não foram modificadas significantemente na presença de L-NAME (-2,8 ± 

0,7; -10,3 ± 2,7; -36,9 ± 6,6 %, respectivamente, n = 6 e -1,0 ± 1,1; -17,7 ± 4,9; -36,9 

± 6,6 %, respectivamente, n = 6).  
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FIGURA 26: Influência do óxido nítrico no efeito de EPH sobre a PAM e FC. Gráfico 
em barras mostrando a o efeito de L-NAME (20 mg/Kg) sobre a resposta hipotensora 
(A) e bradicárdica (B) induzida pela administração aguda de EPH (5; 10 e 20 mg/kg, 
i.v.) em ratos normotensos não-anestesiados. Os valores estão expressos como 
média  e.p.m. de 6 experimentos. 
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5.1.3 Ensáios Farmacológicos In Vitro 
 

5.1.3.1 Efeito de EPH, FME, FAM e 2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo em 

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

 

EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) inibiu a contração sustentada induzida pela 

fenilefrina (10 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, de 

maneira dependente de concentração, nas preparações com endotélio funcional 

preservado, como mostrado na Figura 27 e 28 (CE50=17,1 ± 2,9 µg/mL, Emax=87,4 ± 

2,9 %, n=8). Entretanto, após a remoção do endotélio funcional a curva 

concentração-resposta para EPH foi completamente abolida. A FME (1; 3; 10; 30; 

100; 300; 500 e 1000 g/mL) também promoveu relaxamento dependente de 

concentração no tônus induzido por 10 M de FEN em anéis com endotélio.  Este 

efeito vasodilatador foi menos potente e eficaz quando comparado ao induzido por 

EPH, mostrando redução da CE50=31 ± 2,0 µg/mL e do Emax =  54 ± 12,5 %, n = 6, 

(Figura 29). FME não relaxou os anéis desprovidos de endotélio funcional. 

Concentrações crescentes de FAM (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) e de 

2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo (10-10 - 10-3 M), flavonóide isolado da FME, 

não induziram efeito vasodilatador em preparação com endotélio ou após sua 

remoção (Figura 30 e 31, respectivamente). Interessantemente, nas maiores 

concentrações as duas frações e o fitoconstituinte isolado de Pradosia huberi foram 

capazes de contrair os anéis mesentéricos com endotélio intacto (Figura 29, 30 e 31, 

respectivamente). 

O tempo necessário para que fossem obtidas as respostas máximas para 

cada concentração de EPH variou de 8 a 10 min.  O efeito foi parcialmente revertido 

20 min. após a retirada de EPH da cuba através de trocas sucessivas da solução de 

Tyrode (dados não-mostrados). 
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FIGURA 27: Traçado original mostrando o efeito de concentrações crescentes de 
EPH (1; 3; 10; 30 e 100 e g/mL) em anel de artéria mesentérica superior isolada de 
rato com (A)  e sem (B) endotélio e pré-contraídos com 10 M de FEN. As setas 
indicam o momento de aplicação de EPH 
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FIGURA 28: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos com 10 M de 
FEN com endotélio intacto () e sem endotélio (). Os valores estão expressos 
como média  e. p. m. de 8 experimentos. 
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FIGURA 29: Curva concentração-resposta para FME (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 
1000 g/mL) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos 
com 10 M de FEN com endotélio intacto () e sem endotélio (). Os valores estão 
expressos como média  e. p. m. de 6 experimentos. 
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FIGURA 30: Curva concentração-resposta para FAM (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 
1000 g/mL) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos 
com 10 M de FEN com endotélio intacto () e sem endotélio (). Os valores estão 
expressos como média  e.p.m. de 6 experimentos. 
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FIGURA 31: Curva concentração-resposta para 2,3-diidromiricetina 3--L-
raminosídeo (10-10 - 10-3 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 
com endotélio intacto () e sem endotélio (), pré-contraídos com FEN (10 M). Os 
valores estão expressos como média  e.p.m. de  6 experimentos. 
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5.1.3.2 Participação dos receptores muscarínicos endoteliais na resposta 

relaxante induzida por EPH em anéis intactos de artéria mesentérica superior 
isolada de rato 
 

Para avaliar a participação dos receptores muscarínicos endoteliais na 

resposta relaxante induzida por EPH, anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de rato com endotélio intacto e pré-contraídos com 10 M de FEN foram pré-

tratados com atropina (1 M) (CE50= 18,8  4,6 g/mL e Emax=79,4  8,4 %). A 

atropina não alterou significantemente efeito relaxante induzido por EPH (CE50=17,1 

± 2,9 µg/mL, Emax=87,4 ± 2,9 %, n=8) (Figura 32).  

 

 

 

FIGURA 32: Curva concentração-resposta para EPH (1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-
contraídos com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação da preparação 
com 1 M de atropina. Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 8 e 6 
experimentos, respectivamente. 
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5.1.3.3 Participação da via L-arginina / NO na resposta relaxante induzida por 

EPH em anéis intactos de artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

Na presença de L-NAME (100 M), inibidor competitivo e não seletivos da 

enzima sintase do NO (MENDIZABAL et al., 2000), o efeito relaxante induzido por 

EPH em anéis intactos de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos 

com 10 M de FEN (Emax= 87,4 ± 2,9 %, n = 8,) foi significantemente atenuado com 

redução acentuada do efeito máximo (Emax= 23.8 ± 6.8 %, n=7) (Figura 33). Este 

efeito foi parcialmente revertido quando juntamente com L-NAME (100 M) foi 

adicionado as preparações 1 mM de L-arginina, o substrato para sintase do NO. 

(Figura 32).  

 

 

FIGURA 33: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-
contraídos com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação da preparação 
separadamente com 100 M de L-NAME e 100 M de L-NAME + 1 mM de L-
arginina. Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 8, 7 e 6 experimentos, 
respectivamente. 
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5.1.3.4 Envolvimento da via NO/GMPc na resposta relaxante induzida por EPH 

em anéis intactos de artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

Na presença de ODQ (1 M), um inibidor da enzima ciclase de guanilil solúvel 

(MORO, 1996), a curva concentração-resposta para EPH em anéis intactos de 

artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos com 10 M de FEN 

(Emax= 87,4 ± 2,9 %, n = 8,) foi significantemente deslocada para a direita e teve seu 

efeito máximo reduzido (Emax= 43.06 ± 9.68 %, n=6) (Figura 34).  

 

 
 
 
FIGURA 34: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-
contraídos com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação da preparação 
com ODQ (10 M). Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 6 
experimentos. ** p < 0,01 vs controle e *** p < 0,001 vs controle. 
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5.1.3.5 Influencia dos metabólitos do ácido araquidônico derivados COX sobre 

a resposta relaxante induzida por EPH em anéis intactos de artéria mesentérica 
superior isolada de rato 

 

Na presença de INDO (1 M), inibidor não-seletivo da COX (CLARK; FUCHS, 

1997), a curva concentração-resposta para EPH em anéis intactos de artéria 

mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos com 10 M de FEN (CE50=17,1 

± 2,9 µg/mL, Emax=87,4 ± 2,9 %, n=8) não foi significantemente modificada 

(CE50=18,09 ± 4,49 µg/mL, Emax= 83.92 ± 6.78 %, n=6) (Figura 35). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-
contraídos com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação das 
preparações com 1 M de INDO. Os valores estão expressos como média  e.p.m. 
de 8 e 6 experimentos, respectivamente.   
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5.1.3.6 Envolvimento do FHDE na resposta relaxante induzida por EPH em 

anéis intactos de artéria mesentérica superior isolada de rato 

 
Na presença de indometacina (1 M) + L-NAME (100 M), a curva 

concentração-resposta para EPH em anéis intactos de artéria mesentérica superior 

isolada de rato pré-contraídos com 10 M de FEN (Emax= 87,4 ± 2,9 %, n = 8) foi 

significantemente deslocada para a direita e teve seu efeito máximo fortemente 

reduzido (Emax= 13.87 ± 4.90), porém quando comparado com o efeito da inibição 

apenas com L-NAME não observou diferença significante com a presente inibição 

(Figura 36). 

 

 

FIGURA 36: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio intacto e pré-
contraídos com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação das 
preparações com Indometacina + L-NAME (1 M e 100 M, respectivamente),. Os 
valores estão expressos como média  e.p.m. de 8, 7 e 6 experimentos, 
respectivamente.   
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5.1.3.7 Efeito do KCl 20 mM sobre a resposta relaxante induzida por EPH em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

 

A incubação prévia das preparações com KCl 20 mM não alterou 

significantemente o tônus basal dos anéis (dados não-mostrados).  

Nesta condição experimental, a curva concentração-resposta para EPH em 

anéis intactos de artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos com 10 

M de FEN (Emax= 87,4 ± 2,9 %, n = 8)  foi significantemente deslocada para a 

direita com redução do efeito máximo (Emax= 31,92 ± 3,68 %, n=5) (Figura 37).  

 

 

 
FIGURA 37: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio e pré-contraídos 
com 10 M  de FEN, antes (Controle) e após a incubação da preparação com 
solução despolarizante de Tyrode com KCl a 20 mM. Os valores estão expressos 
como média  e.p.m. de 8 e 5 experimentos, respectivamente. 
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5.1.3.8 Efeito de EPH sobre anéis mesentéricos com endotélio pré-contraídos 

com fenilefrina ou KCl 80 mM 

 

Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

intactos e pré-contraídos com KCl 80 mM, a curva concentração-resposta para EPH 

(1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) foi significantemente deslocada para a direita com 

redução do efeito máximo (Emax= 8.1± 4,8 %, n=6) quando comparado a curva obtida 

em anéis pré-contraídos com10 µM de FEN (Emax= 87,4 ± 2,9 %, n=8) (Figura 38)  

 
 
 

 
 
FIGURA 38: Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de EPH (1; 3; 
10; 30 e 100g/mL), em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio e pré-contraídos com FEN (10 M)  () ou  KCl 80 mM (). Os valores 
foram expressos como média  e.p.m de de 8 e 6 experimentos, respectivamente. 
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5.1.3.9 Envolvimento dos KV na resposta relaxante induzida por EPH em anéis 

de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

 

Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos com endotélio 

funcional intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM), EPH (1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) 

induziu um relaxamento dependente de concentração (CE50=17,1 ± 2,9 Emax=87,4 ± 

2,9 %, n=8) e este efeito foi significantemente atenuado na presença de 4-AP (1 

mM), um bloqueador dos canais para potássio sensíveis à voltagem (JACKSON, 

2000) (CE50= 26,74 ± 4,5 µg/mL, Emax= 67,69 ± 4,33 %) (Figura 39). 

 

 
FIGURA 39: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio e pré-contraídos 
com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação das preparações com 4-AP 
(1 mM). Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 8 e 5 experimentos, 
respectivamente. 
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5.1.3.10 Influência do KATP sobre a resposta relaxante induzida por EPH em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

 

Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos com endotélio 

funcional intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM), EPH (1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) 

induziu um relaxamento dependente de concentração (CE50=17,1 ± 2,9 µg/mL, 

Emax=87,4 ± 2,9 %, n=8) e este efeito não foi significantemente modificado na 

presença de 10 M de glibenclamida (GLIB), um bloqueador seletivo para KATP 

(NEVALA et al., 2001) (CE50 =17,12 ± 3,2 µg/mL, Emax = 80,37 ± 5.98 %, n=5) (Figura 

40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio e pré-contraídos 
com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação das preparações com GLIB 
(10 M). Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 8 e 5 experimentos, 
respectivamente. 
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5.1.3.11 Participação do KIR na resposta vasorelaxante induzida por EPH em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

funcional intacto e pré-contraídos com FEN (10 µM), o pré-tratamento com  BaCl2 

(30 µM), atenuou significantemente o relaxamento induzido por concentrações 

crescentes de EPH (1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) (Controle, Emax=87,4 ± 2,9 %, n=8; 

BaCl2, Emax= 52.12 ± 5.5%, n=7) (Figura 41) 

 

 

FIGURA 41: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 

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

com 10 M de FEN, antes (Controle) e após a incubação das preparações com 

BaCl2 (30 µM). Os valores foram expressos como média  e.p.m de 8 e 5 

experimentos, respectivamente.  
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5.1.3.12 Envolvimento do BKCa na resposta vasorelaxante induzida por EPH em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

 

Em preparações mesentéricas de ratos com endotélio funcional intacto e pré-

contraídas com FEN (10 µM), EPH (1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) induziu um 

relaxamento dependente de concentração e este efeito foi significantemente 

atenuado na presença TEA (1 mM), que nesta concentração é bloqueador seletivos 

para BKCa (GHATTA et al.,2006; JACKSON, 2000) (Controle, Emax=87,4 ± 2,9 %, 

n=8; TEA, Emax= 27,26 ± 8,6 %, n=6) (Figura 42). 

 

 

FIGURA 42: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio e pré-contraídos 
com 10 M  de FEN, antes (Controle) e após a incubação das preparações com TEA 
(1 mM). Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 8 e 6 experimentos, 
respectivamente. ***p< 0,001 versus controle. 
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5.1.3.13 Influência do SKCa sobre a resposta vasorelaxante induzida por EPH 
em anéis mesentéricos com endotélio funcional  

Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

funcional e pré-contraídos com FEN (10 µM), EPH (1, 3, 10, 30 e 100 g/mL) induziu 

um relaxamento dependente de concentração (CE50=17,1 ± 2,9 µg/mL, Emax=87,4 ± 

2,9 %, n=8) e este efeito não foi significantemente modificado na presença de 

Apamina (1 µM), um inibidor seletivo para SKCa (GHISDAL; MOREL, 2001) 

(CE50=10,23 ± 0,4 µg/mL; Emax = 79,44 ± 7,1 %, n=6) (Figura 43). 

 

 

 
 

FIGURA 43: Curva concentração-resposta para EPH (1; 3; 10; 30 e 100 g/mL) em 
anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio e pré-contraídos 
com 10 M  de FEN, antes (Controle) e após a incubação das preparações com 
Apamina (1 µM). Os valores foram expressos como média  e.p.m de 8 e 6 
experimentos, respectivamente. 
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5.2 RESULTADOS de Atallea excelsa 

 

5.2.1 Ensaios Farmacológicos In Vivo  
 
5.2.1.1 Efeitos de EAE sobre a Pressão Arterial Média (PAM) e Freqüência 
Cardíaca (FC) em ratos normotensos não anestesiados 

 

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

EAE foram respectivamente de 112,9 ± 7,5 mmHg e 393,6 ± 21,7 bpm. A 

administração de EAE (5; 10; 20; 40 e 60 mg/kg, i.v.) induziu uma resposta 

transiente caracterizada por hipotensão  (-3,7    1,2; -6,1    2,3; -8,5   1,3; -9,9   

1,6  e  -11,2    1,8 %, respectivamente, n=5) associada a uma taquicardia (3,8    

1,7; 4,0  1,6; 3,8    2,0; 3,7    3,1 e 12,4    2,7 %, respectivamente, n=5) (Figura 

44 e 45).  
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FIGURA 44: Registro original mostrando o efeito de doses crescentes de EAE (5; 
10, 20, 40 e 60 mg/kg, i.v.) sobre a PAS, PAD, PAM (A)  e FC (B) em rato 
normotenso não-anestesiado. A setas indicam o momento de administração de EAE. 
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FIGURA 45: Efeitos de EAE sobre a Pressão Arterial Média (PAM) (A) e Freqüência 
Cardíaca (FC) (B) em ratos normotensos não anestesiados. Os valores foram 
expressos como média  e.p.m. de 5 experimentos. 
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5.2.2 Ensaios Farmacológicos In Vitro  

 
5.2.2.1 Efeito de EAE em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 
na presença ou ausência do endotélio funcional 

 
Como mostram a figura 46 o EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) 

foi capaz de induzir relaxamento dependente de concentração em anéis intactos de 

artéria mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos com 10 M de FEN 

(CE50=172,3  36,9 g/mL, Emax=100 ± 0,0% n=6). A remoção do endotélio não 

alterou a resposta vasorelaxante induzida por EAE (CE50 = 166,7  31,4 g/mL, 

Emax=92,2 ± 7,1 % n=6) (Figura 45). 

O tempo necessário para que fossem obtidas as respostas máximas para 

cada concentração de EAE variou de 5 a 15 min.  O efeito foi revertido 1 h após a 

retirada de EAE da cuba através de trocas sucessivas da solução de Tyrode (dados 

não-mostrados). 
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FIGURA 46: Curva concentração-resposta para EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 
1000 g/mL) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 
intacto () e sem endotélio ()  pré-contraídos com FEN (10 M). Os valores estão 
expressos como média  e.p.m. de 6 experimentos. 
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5.2.2.2 Efeito do KCl 20 mM sobre a resposta relaxante induzida por EAE em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato sem endotélio funcional 

 

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

induzida por EAE (CE50 = 166,7  31,4, Emax=92,2 ± 7,1 % n=6) realizamos estudos 

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

pré-contraídos com FEN (10 M), na presença de solução de KCl 20 mM. A curva 

concentração-resposta para EAE em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de rato pré-tratados com KCl 20 mM está representada na figura 47. O bloqueio 

parcial do efluxo de K+ com o aumento da concentração K+ extracelular ([K+]e) de 4 

para 20 mM não alterou significantemente o vasorelaxamento dependente de 

concentração induzido por  EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) 

(Controle, CE50 = 166,7  31,4, Emax=92,2 ± 7,1 % n=6) (KCl 20, CE50 = 108,1 ± 10,7 

e Emáx = 95,9 ± 4,4%). Sugerindo não haver a participação de canais para K+ na 

resposta vasorelaxante induzida por EAE. 

FIGURA 47: Curva concentração-resposta para  EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 
1000 g/mL) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, sem endotélio 
funcional. O efeito relaxante induzido por EAE foi determinado na presença de [K+]e 
= 4 mM  () e [K+]e = 20 mM (). Os valores estão expressos como média  e.p.m. 
de 6 e 5 experimentos, respectivamente. 
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5.2.2.3 Efeito de EAE sobre anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com KCl 80 mM 

 

A adição cumulativa de EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) 

induziu vasorelaxamento dependente de concentração em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato pré-contraídos com solução despolarizante (KCl 

80 mM) (CE50 = 204,8  28,9, Emax= 97,1 ± 1,5). Este relaxamento foi semelhante ao 

obtido com contrações induzidas por fenilefrina em anéis sem endotélio (CE50 = 

166,7  31,4, Emax= 92,2 ± 7,1 %) (Figura 48). Sugerindo participação de canais para 

Ca2+ no relaxamento promovido por EAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 48: Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de EAE (1; 3; 
10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL), em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de rato sem endotélio e pré-contraídos com FEN (10 M)  () ou  KCl 80 
mM (). Os valores foram expressos como média  e.p.m de de 6 e 5 experimentos, 
respectivamente. 
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5.2.2.4 Efeito de EAE sobre as contrações induzidas por CaCl2 em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de ratos 
 

Para avaliarmos se EAE estaria influenciando no influxo de Ca2+ para 

promover vasorelaxamento foram realizados experimentos induzindo contrações 

com CaCl2 em meio despolarizante, mas ausente de Ca2+. A administração 

cumulativa de CaCl2 (10-6 - 10-2 M) promoveu uma curva de contração dependente 

de concentração em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato sem 

endotélio funcional, incubados com solução despolarizante (KCl 60mM) e 

nominalmente sem Ca2+ (Controle). A resposta máxima contrátil na ausência de EAE 

foi considerada como o 100% de contração (Figura 46). Quando os anéis foram 

incubados com EAE (1; 3; 10, 30, 100, 300 e 500 M) a contração induzida por 

CaCl2 foi significativamente reduzida de maneira dependente de concentração 

(Emax= 114 ± 3,8; 106 ± 3,4; 76,5 ± 3,3; 60,7 ± 2,1; 33,6 ± 3,0; 13,6 ± 1,3; 7,0 ± 0,8 % 

de contração , respectivamente para cada dose) (Figura 49).  

Na concentração de 500 M EAE inibiu cerca de 93% da contração induzida 

por CaCl2 (10-2 M), sendo este o efeito máximo observado com extrato em estudo. 
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FIGURA 49: Curva concentração-resposta para CaCl2 frente a concentrações 
isoladas de EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300 e 500 g/mL), em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio (Controle). Os valores estão 
expressos como média  e.p.m. de 5 ou 6 experimentos para cada concentração. 
***p<0,001 versos o Controle 
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5.2.2.5 Efeito de EAE sobre as contrações induzidas por S(-)-Bay K 8644 em 

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

 

Para avaliar se EAE influência no influxo de Ca2+ pelos canais para Ca2+ 

sensíveis a voltagem (Cav) do tipo-L foi utilizado Bay K 8644, um agonista destes 

canais (DONG et al., 1997), para induzir desenvolvimento de força nos anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de rato. A administração cumulativa de EAE (1; 

3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) induziu um vasorelaxamento dependente de 

concentração em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, sem 

endotélio funcional, pré-contraídos com S(-)-Bay K 8644 (200 M) em meio 

despolarizante (KCl 20 mM)  (CE50=143,29  18,8,  Emáx = 128,8 ±  5,8%, n=8), que 

foi significantemente diferente quando comparado ao relaxamento em anéis sem 

endotélio funcional pré-contraídos com FEN (10 µM) (Figura 50).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 50: Curva concentração-resposta para EAE em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato, sem o endotélio vascular, pré-contraídos com 
S(-)-Bay K 8644 (200 M) () ou FEN (10 µM) () (Controle). Os valores estão 
expressos com média  e.p.m. de 6 e 8 experimentos, respectivamente. 
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5.2.2.6 Efeito de EAE sobre as contrações transientes induzidas por FEN (10 

M) ou cafeína (20 mM), em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato 
 

Em meio livre de Ca2+, as contrações transientes induzidas por FEN (10 M) 

ou cafeína (20 mM) foram estudadas em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de ratos sem endotélio. As diferentes concentrações de EAE (10, 30, 100, 

300 e 500 M) utilizadas neste procedimento, promoveram uma diminuição 

moderada, não dependente de concentração nas contrações transientes induzida 

por FEN (10 M). Enquanto as contrações induzidas por cafeína (20 mM) não foram 

modificadas na presença de concentrações isoladas do extrato (10, 30, 100, 300 e 

500 M) (Figura 51). 
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FIGURA 51: Efeito de EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300 e 500 g/mL), sobre as 
contrações transientes induzidas por FEN (10 M) (A) ou cafeína (20 mM) (B) em 
anéis de artéria mesentérica superior de rato, sem o endotélio funcional. Os valores 
estão expressos como média ± e.p.m. de 5 experimentos para cada concentração. * 
p < 0,05 e ** p < 0,01 versus controle. 
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5.2.2.7 Efeito de EAE sobre as características eletrofisiológicas da corrente de 

Ca2+ sensíveis a voltagem em células A7r5 

A figura 52 mostra a medida de correntes de íons cálcio obtida através da 

técnica de “patch-clamp” na configuração “whole-cell” em células A7r5. Foram 

registradas correntes inicialmente com 20 mM Ba2+ na solução externa para 

aumentar a amplitude das correntes através dos canais Ca2+ do tipo L. As correntes 

de Ba2+ (IBa) foram evocadas na presença e na ausência de EAE (100 µM) aplicando 

pulsos despolarizantes partindo do “holding” de -80 mV para 10 mV com freqüência 

de 0,1 Hz e duração de 100 ms. EAE diminui corrente de entrada de Ba2+, como 

mostrado na figura 52A que representa um registro de correntes de Ba2+ obtido em 

situação controle e durante a exposição das células a 100 µg/mL de EAE (~44,66% 

de inibição). Nesta concentração EAE inibiu a amplitude do pico da IBa de -8,79  

0,12 pA/pF (controle, n=5) para -4,85  0,19 pA/pF, ***p <0,001 (EAE-100 µg/mL, 

n=5) (Figura 52C). A figura 52B, mostra o esquema representativo do decurso-

temporal, indicando que a inibição de IBa por EAE desenvolveu-se rapidamente, ao 

redor 30 s.  

A relação densidade de corrente-voltagem (I-V) da corrente de Ba2+ foi obtida 

por pulsos despolarizantes partindo do potencial de “holding” de –80 mV para 

potenciais teste entre –80 mV e 60 mV (Figura 53A). Os pulsos eram desenvolvidos 

com incrementos de 10 mV. A IBa foi ativada em aproximadamente -40 mV e a 

corrente máxima foi mensurada no potencial teste de 10 mV. A curva I-V  foi 

atenuada na presença de EAE (100 µg/mL), mas sem modificação no potencial para 

alcançar a densidade máxima de corrente (Figura 53A). A densidade de corrente do 

pico medida em 10 mV foi -11,45 ± 0,7 pA/pF na ausência (controle, n=5) e -5,07 ± 

0,6 pA/pF na presença de 100 µg/mL de EAE (n=5, **p <0.01 vs controle). 

Para investigar se EAE poderia causar modificações na dependência de 

voltagem da ativação estacionária dos canais de Ca2+ sensíveis a voltagem, um 

protocolo de voltagem bem estabelecido foi aplicado. A curva de ativação 

estacionária foi derivada a partir dos valores de corrente obtidos da relação I-V. O 

nível de ativação máximo foi assumido como o valor extrapolado da parte linear da 

curva I-V. A curva foi ajustada segundo a equação de Boltzmann: 

G/Gmax={1+exp[(V1/2  - V)/k]}-1, onde G/Gmax é a condutância normalizada pela 
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condutância máxima, V1/2 é o valor do potencial de membrana requerido para obter 

50% da condutância máxima e k é o fator de inclinação (“slope”) (TAO et al., 2006). 

O V1/2 e o fator "slope" (k) foram, respectivamente, -13,7 ± 3,3 mV no controle e -9,1 

± 1.6 mV na presença de EAE 100 µg/mL (Figura 53B). Estes valores não foram 

significativamente diferentes. 
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FIGURA 52: Efeito de EAE (100 µg/mL) sobre a curva corrente-voltagem dos canais 
CaVL em células A7r5. (potencial de holding = -80 mV). Em (A) a representação 
original de correntes indicando que EAE não alterou a dependência de tempo da IBa.  
(B) mostra o esquema representativo do curso-temporal da inibição da corrente de 
Ba2+. (C) resume os efeitos de EAE (100 µg/mL) sobre a amplitude da densidade de 
corrente. (n = 5 células). ***p<0,001 versus controle.  
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FIGURA 53: Efeito de EAE (100 µg/mL) sobre a relação corrente-voltagem(I-V) da 
corrente de Ba2+ e ativação do estado estacionário  em  células A7r5. A partir do HP 
de – 80 as IBa foram obtidas por pulsos de despolarização de 100 ms de duração 
para potenciais teste entre -80 a 60 mV com incrementos de 10 mV. Em (A) a 
relação corrente-voltagem (I-V) do pico da corrente de Ba2+ antes () e após () a 
aplicação  de 100 µg/mL de EAE . Em (B) a ativação do estado estacionário. Os 
dados são plotados como média ± e.p.m., (n=5).  
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5.2.2.8 Efeito de EAE sobre o cronotropísmo e inotropísmo cardíaco 

 
O efeito de EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 1000 g/mL) sobre a 

cronotropismo e inotropismo em preparação de átrio isolado de rato são mostrados 

na figura 54. Concentrações crescentes de EAE diminuíram gradualmente a força de 

contração do átrio esquerdo, mostrando um efeito inotrópico negativo máximo de 

56,0  6,8%, para a concentração de 1000 g/mL de EAE.  

A automaticidade cardíaca foi avaliada em preparações de átrio direito 

isolado de rato, no qual EAE produziu um efeito cronotrópico negativo, mais 

pronunciado nas maiores concentrações, com inibição máxima de cerca de 88,3  

8,2 % (Figura 54).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 54: Curva concentração-resposta para EAE (1; 3; 10; 30; 100; 300; 500 e 
1000 g/mL) em átrio isolado de rato, mostrando o efeito cronotrópico e inotrópico 
negativo.  Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 5 ou 6 experimentos. 
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6 DISCUSSÃO  

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

extratos de duas espécies amazônicas, bastante utilizadas popularmente, sobre o 

sistema cardiovascular de ratos e tentar elucidar os possíveis mecanismos de ação 

envolvidos em suas respostas. 

No desenvolvimento deste estudo foram empregados dois modelos de 

abordagens metodológicas. Na primeira abordagem utilizou-se técnicas 

experimentais de estudo in vivo para avaliar inicialmente o efeito de EPH ou EAE 

sobre pressão arterial e freqüência cardíaca em ratos normotensos não 

anestesiados. Ensaios in vitro também foram desenvolvidos para avaliação funcional 

em anéis de artéria mesentérica superior e/ou átrios isolados de ratos normotensos, 

e investigação eletrofisiológicas de medida de correntes iônicas empregando células 

A5r7, obtidas de artéria aorta de rato. 

 
6.1 Pradosia huberi 

 

 O principal achado do presente estudo foi que EPH promove uma acentuada 

atividade hipotensora e bradicardica em ratos normotensos não anestesiados e 

induz vasorelaxamento em artéria mesentérica de rato. O efeito relaxante induzido 

por EPH parece ser mediado pela ativação da via L-arginina/NO/GMPc resultando a 

abertura de canais para potássio do tipo BKCa, Kv e Kir levando a repolarização e 

conseqüente relaxamento do músculo liso vascular. O efeito hipotensor de EPH 

parece ser, em parte, influenciado por uma diminuição da resistência vascular 

periférica total também pode envolver a ativação receptores muscarínicos cardíacos.  

Para obtermos indício da atividade biológica (terapêutica ou tóxica) do extrato 

etanólico de Pradosia huberi foi realizado um ensaio de triagem sobre Artemia 

salina. Tal experimento permite uma análise preliminar da atividade de extrato 

através do cálculo da CL50, que se inferior a 1000 µg/mL indica bioatividade e quanto 

menor o valor desta CL50 maior a relação com seu efeito tóxico (MEYER et al., 

1992). O valor médio da CL50 de EPH obtido a partir deste teste foi de 796,5 µg/mL. 

Indicando que EPH apresenta em sua constituição compostos bioativos. 
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A partir deste indicativo de atividade passamos a investigar a toxicidade 

aguda de EPH.  No estudo da toxicidade de produtos fitoterápicos um cuidado inicial 

é a escolha da via de administração, que deve ser a priori aquela pretendida para 

uso clínico, sendo indicado também o teste em uma segunda via (BRASIL, 2004).   

A toxicidade aguda do extrato de Pradosia huberi já foi anteriormente avaliada 

em camundongos utilizando a via oral (v.o). por Kushima et al. (2005), onde foi 

constatado que até a dose de 5000 mg/Kg de peso corporal tal extrato não 

apresenta toxicidade. Para obtermos mais informações a respeito da toxicidade 

aguda do extrato de P. huberi foram realizados testes empregando outra via de 

administração (i.p), para mesma espécie já estudada (camundongo), bem como a 

utilização de uma outra espécie (ratos, v.o) (RAMÍREZ et al., 2007), como preconiza 

a resolução 90/04 da ANVISA para realização de estudos de toxicidade pré-clinica 

de fitoterápicos (BRASIL, 2004).  

Na avaliação da toxicidade aguda em camundongo (via i.p) o valor médio da 

DL50 obtido para EPH foi de 139,7 mg/Kg, sendo ainda observados efeitos imediatos 

como irritabilidade, resposta ao toque aumentada, piloereção, ataxia, contorções, 

convulsões e morte, sugerindo uma ação estimulante de EPH sobre o sistema 

nervoso central que provavelmente seria a causa mortis. Vale ressaltar que a 

intensidade dos efeitos é proporcional à dose e que a reversão dos sinais iniciais de 

toxicidade ocorre nos animais sobreviventes, porém outras alterações secundárias 

foram observadas em alguns órgãos após o 14o dia do inicio do experimento, como 

coração e rins (Figura 22, p. 89).  

Desta forma, EPH mostrou-se tóxico via i.p, provavelmente pela diferença de 

biodisponibilidade dos princípios ativos que quando administrados oralmente podem 

sofrer interferência de muitos fatores como a natureza química dos componentes do 

extrato, a solubilidade destes nos sucos digestivos, o estado de ionização das 

moléculas, a inativação enzimática ou diminuição da velocidade de esvaziamento 

gástrico (ABDEL-BARRY; AL-HAKIEM, 2000). Alguns fatores mencionados acima 

podem estar contribuindo para a não toxicidade de EPH quando administrado 

oralmente, por outro lado Williams et al. (2007) comprovou que a hidrólise de alguns 

compostos naturais, por exemplo, pelas enzimas gastrintestinais, pode levá-los a 

exibir melhor atividade terapêutica. 

O ensaio de toxicidade aguda de EPH em ratos revelou que a dose de 2000 

mg/kg v.o. não provocou óbitos, nem desencadeou alterações comportamentais nos 
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animais estudados. Portanto sendo considerado não tóxico por esta via de 

administração e corroborando com os dados de Kushima et al. (2005).  

Estudos in vivo são de fundamental importância para caracterização do efeito 

de drogas, já que a resposta sistêmica é o resultado final da interação do fármaco 

com todos os mecanismos regulatórios, neste caso, dos parâmetros 

cardiovasculares. 

Já é bem descrito na literatura, que a anestesia produz vários efeitos sobre o 

sistema cardiovascular, alterando os principais sistemas de regulação da PA 

(FLUCKIGER et al., 1985; DORWARD et al., 1985), induzindo depressão das 

sinapses do sistema nervoso central e promovendo alterações das respostas 

autonômicas (KORNER et al., 1968; WHITE; McRITCHIE, 1973; ZIMPFER et al., 

1982). Diante de tamanha influência da anestesia sobre os parâmetros 

cardiovasculares a avaliação do efeito da administração aguda de EPH sobre a pressão 

arterial e freqüência cardíaca em ratos foi realizada em animais não anestesiados, 

Em animais normotensos não-anestesiados, a administração aguda de EPH 

induziu uma resposta transiente, caracterizada por hipotensão e bradicardia intensa 

(Figuras 22 e 23, p. 91-92). Sugerindo que tal efeito envolve, pelo menos, uma ação 

direta de EPH sobre o coração, já que desencadeou uma bradicardia intensa 

proporcional a queda de pressão. 

É importante ressaltar que a manutenção dos níveis pressóricos dentro de 

uma faixa de normalidade depende de variações no débito cardíaco ou na 

resistência periférica ou em ambos (IRIGOYEN et al, 2001). 

O controle vagal da freqüência cardíaca é mediado por uma cascata de 

eventos que leva a liberação da acetilcolina das terminações axônicas. A acetilcolina 

liga-se a receptores muscarínicos do tipo M2 nas células do nodo sinoatrial e através 

de duas diferentes vias promove bradicardia (MIZUNO et al., 2007; YAMADA et al., 

1998). Tais receptores colinérgicos ativam proteínas heterotriméricas do tipo Gi e/ou 

Go em cardiomiócitos (LUETJE et al., 1988), sendo suas subunidades responsáveis 

pela ação deste agonista. De maneira direta, a subunidades  da proteína Gi ativa 

canais para K+ retificadores de entrada muscarínicos (KAch) possibilitando o efluxo 

deste íon, hiperpolarização e desaceleração dos batimentos cardíacos (HUANG et 

al., 1995; SAKMANN et al., 1983). Por outro lado, de maneira indireta a subunidade 
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 da proteína Gi suprime a ciclase de adenilil, inibindo o influxo de correntes iônicas 

despolarizantes nas células nodais, normalmente ativadas pelo AMPc ou PKA.  

A bradicardia decorrente da ativação vagal é intensa e seguida de hipotensão 

devido à diminuição do débito cardíaco. Para verificar se a queda da pressão arterial 

média e freqüência cardíaca induzida por EPH envolveriam ativação de receptores 

muscarínicos no coração, utilizou-se a atropina, um antagonista não-seletivo destes 

receptores (MITCHELSON, 1984). Após a administração de atropina, tanto a reposta 

hipotensora como bradicárdica foram significantemente atenuadas, sugerindo uma 

participação efetiva dos receptores muscarínicos neste efeito, seja por ação direta 

de EPH nestes receptores, ou por ação indireta via ativação neuronal colinérgica, 

liberação de acetilcolina no nodo sinoatrial e conseqüente ativação muscarínica 

(Figura 24, p. 94). 

A fim de verificar se a ação de EPH poderia ser indiretamente via ativação 

neuronal colinérgica, utilizou-se o hexametônio, um bloqueador ganglionar 

(bloqueador de receptores nicotínicos da acetilcolina) (SHIRAKI et al., 2001; 

TAKAHASHI; OWYANG, 1997). Após a administração deste bloqueador, tanto a 

resposta bradicárdica como hipotensora foram significantemente atenuada (Figuras 

25, p. 95). Sugerindo que, parte do efeito induzido por EPH em ratos normotensos 

não anestesiados parece envolver uma ativação indireta de receptores muscarínicos 

cardíacos, possivelmente via ativação do nervo vago. 

Com o objetivo de avaliar se o NO estaria participando do efeito hipotensor e 

bradicárdico de EPH observados nos experimentos in vivo, foi administrado EPH em 

ratos normotensos não-anestesiados pré-tratados com L-NAME.  Nestas condições, 

o efeito hipotensor e bradicárdico não foram significantemente modificados, 

sugerindo que a produção de NO não é o fator determinante para queda da pressão 

e freqüência cardíacas nestes animais (Figura 26, p. 97).   

Estudos iniciais in vitro demonstraram que EPH possui um efeito 

vasorelaxante e concentração-dependente em artéria mesentérica isolada de rato 

pré-contraída com 10 µM de fenilefrina (FEN) (CE50= 17,14 ± 2,9 g/mL; Emax= 87,8 

± 2,9 %, n=8). Tal efeito foi completamente abolido após a remoção do endotélio 

funcional, sugerindo que o vasorelaxamento causado por EPH é endotélio-

dependente (Figuras 27 e 28, p. 99-100). 
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O endotélio vascular é formado por uma camada de células que revestem 

internamente o lúmen dos vasos sanguíneos e serve como uma glândula secretória 

capaz de produzir tanto fatores relaxantes como contracturantes que determinam o 

controle do tônus vascular (CURRIN et al., 2005). Em condições fisiológicas existe 

um equilíbrio preciso na liberação dos fatores endoteliais, prevalecendo o efeito dos 

agentes relaxantes. Estes fatores incluem o Óxido Nítrico (NO), o Fator 

Hiperpolarizante Derivado do Endotélio (FHDE) e Prostaciclina (PGI2) (MONCADA; 

VANE, 1979; FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; FELETOU; VANHOUTTE, 1988).  

Trabalhos fitoquímicos com Pradosia huberi revelam que a casca do caule 

possui em sua constituição polifenóis (FERREIRA et al., 2005), sendo reportado o 

isolamento de quatro diferentes flavanóides: astilbina, engelitina, 2,3 diidromiricetina 

e 2,3 diidromiricetina 3--L raminosideo (JACQUEMIN et al., 1985).  

Muitos estudos mostram que o efeito dos polifenóis sobre o endotélio 

funcional se deve principalmente a produção de NO (ANDRIAMBELOSON et al., 

1997; DUARTE et al., 2004; ZENEBE et al., 2003), aumento da concentração de 

cálcio intracelular ([Ca2+]i), ativação de canais para potássio no endotélio, inibição da 

Ca2+-ATPase do reticulo endoplasmático nas células endoteliais (LI; CHEN; WU, 

2000; MCKENNA et al., 1996), ou modulação dos níveis de NO pela ação de 

fosfodiesterases (PDE) PDE-2 e PDE-4 nas células endoteliais (BERETZ et al., 

1986a; BERETZ et al., 1986b; LUGNIER; SCHINI, 1990). 

Diante do expressivo efeito de EPH sobre anéis de artéria mesentéricas 

isoladas de rato motivou-se a buscar um provável composto neste extrato que 

estaria causando tal atividade, ou que, no mínimo, pudesse servir como marcador 

químico a ser usado no controle de qualidade de um futuro produto fitoterápico. Para 

tanto, foram testadas frações deste extrato e uma substância isolada, a 2,3-

diidromiricetina 3--L-raminosídeo. A fração metanólica (FME) induziu relaxamento 

dependente de concentração nas preparações pré-contraídas com FEN (10 µM), 

apenas nos anéis com endotélio intacto (CE50= 31± 2,0 g/mL; Emax= 54± 12,5%, 

n=6) (Figura 29, p. 101). Porém, tal efeito se mostrou menos potente e eficaz 

quando comparado às propriedades relaxantes de EPH (CE50= 17,14± 2,9 g/mL; 

Emax= 87,8± 2,9 %, n=8) (Figuras 27 e 28, p. 99-100). 

 A fração Acetato:Metanol (FAM) e o constituinte isolado, a 2,3-diidromiricetina 

3--L-raminosídeo, não foram efetivos em relaxar os anéis mesentéricos pré-
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contraídos com FEN (10 µM) sugerindo que o efeito relaxante de Pradosia huberi 

não se deve a ação da 2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo nem dos compostos 

presentes na FAM (Figuras 30 e 31, p. 102 e 103, respectivamente).  

 Uma característica particular das plantas medicinais é sua complexa 

composição química, ou seja, o que chamamos de “fitocomplexos” que incluem uma 

variedade de substâncias químicas, bioativas sobre diferentes alvos farmacológicos. 

Alguns componentes deste complexo são responsáveis por efeitos específicos, 

enquanto outros desenvolvem um papel adicional na resposta terapêutica. Porém, 

muitos efeitos e propriedades terapêuticas são frequentemente atribuída apenas ao 

fitocomplexo, de maneira que quando separada, estas substâncias demonstram uma 

perda de suas propriedades farmacológicas (PIETTA, 2000). 

 Como mencionado anteriormente, EPH possui efeito vasorelaxante em anéis 

de artéria mesentérica isolada e este efeito é totalmente dependente do endotélio 

funcional. A redução desta atividade observada na FME e a total perda do efeito 

frente à FAM e ao composto isolado, a 2,3-diidromiricetina 3--L-raminosídeo, pode 

ser devido à ação conjunta de constituintes de EPH (fitocomplexo). Diante do 

expressivo efeito de EPH em detrimento ao efeito de suas frações ou do 

fitoconstituinte isolado, passamos a investigar o mecanismo de ação envolvido no 

relaxamento de anéis mesentéricos promovido por EPH. 

 Segundo os resultados até aqui obtidos o efeito de EPH mostrou-se 

totalmente dependente de Fatores Relaxantes Derivados do Endotélio (FRDEs). Um 

evento importante para a produção destes FRDEs é o aumento das concentrações 

de Ca2+ na célula endotelial. Este aumento, por sua vez, poderá ser estimulado em 

resposta a alterações do fluxo sanguíneo (força de cisalhamento) ou agonistas 

endotélio-específico como a acetilcolina e bradicinina (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980).  

Apesar da ausência aparente de inervação colinérgica na maioria dos vasos 

sanguíneos (BRUNNING et al.,1994), a ativação de receptores muscarínicos do tipo 

M (subtipo M3)  nas células endoteliais pode ocasionar hipotensão em decorrência 

da produção de fatores relaxantes derivados do endotélio (FRDEs) (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980). Este receptor é uma proteína integral de membrana acoplado a 

proteína G e quando ativado por seu agonista promove aumento da [Ca2+]i, passo 

importante para produção de FRDEs (NIGUEL, 1999).  
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Para avaliarmos se o efeito vasodilatador e endotélio-dependente de EPH 

envolveria a estimulação de receptores muscarínicos endoteliais (subtipo M3) anéis 

de artéria mesentérica superior isolado de rato com o endotélio intacto foram pré-

incubados com atropina (1M), um antagonista não-seletivo dos receptores 

muscarínicos (SAWAYER, 1999). Nestas condições, a resposta vasorelaxante de 

EPH não foi alterada significantemente (Figura 32, p. 104), sugerindo que os 

receptores muscarínicos do endotélio vascular provavelmente não participam da 

resposta relaxante mediada por este extrato. 

Passamos então a investigar a participação dos fatores relaxantes derivados 

do endotélio na resposta dilatadora vascular de EPH.  

O NO é um gás diatômico sintetizado nas células endoteliais a partir do 

aminoácido L-arginina e do oxigênio molecular pela ação da Sintase do Óxido Nítrico 

(NOS), uma enzima dependente do complexo Ca2+-calmodulina (ALDERTON, 2005; 

PALMER et al., 1988a) (Figura 55). Este gás é considerado o principal FRDE, e por 

ser lipossolúvel difunde-se através da bicamada lipídica das CMLVs adjacentes, 

onde irá ativar a ciclase de guanilil solúvel (CGs) através da ligação ao seu 

grupamento heme ocasionando uma alteração conformacional que aumenta sua 

atividade enzimática em aproximadamente 400 vezes (HOBBS; HIGGS; MONCADA, 

1999). A CGs responde a uma concentração nanomolar do NO catalisando a 

conversão do GTP no segundo mensageiro intracelular, o GMPc. O GMPc, por sua 

vez, liga-se a proteínas alvos como a proteína cinase dependentes de GMPc (PKG) 

ativando-a (CARY, 2006).  
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FIGURA 55: Esquema representativo da síntese e liberação dos FRDEs em células 
endoteliais. 
 

 

A PKG através de diversos eventos de fosforilação promove relaxamento da 

musculatura lisa vascular: (1) pode ativar canais para K+ induzindo hiperpolarização 

(FUKAO et al., 1999); (2) estimula a bomba Ca2+-ATPase do retículo 

sarcoplasmático (SERCA) acelerando a recaptação do Ca2+ a partir do citoplasma 

da célula (CORNWELL et al., 1991); (3) inibe os canais de cálcio voltagem-

dependentes na membrana citoplasmática, impedindo o influxo deste íon (LINCOLN 

et al., 2001); (4) inibe receptores acoplados a proteína G no músculo liso(LINCOLN 

et al., 2001); (5) regula receptor de IP3 no retículo sarcoplasmático (RS) diminuindo a 
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liberação de Ca2+ (SCHLOSSMANN et al., 2000); (6)  inativa a cinase da cadeia leve 

da miosina (MLCK) (KAWADA et al., 1997) e ativa a fosfatase da cadeia leve da 

miosina (MLCP) inibindo a fosforilação da cadeia leve da miosina e diminuindo a 

sensibilidade da maquinaria contrátil ao Ca2+ (LEE ; LI; KITAZAWA, et al.,1997). 

Todos estes eventos levam a redução da [Ca2+]i ou desensibilização do aparato 

contrátil a este íon o que leva ao relaxamento das CMLVs e consequentemente, 

diminuição da resistência vascular periférica. A contribuição de cada um destes 

mecanismos pode ser determinada pela expressão relativa e/ou co-localização de 

diferentes proteínas em cada leito vascular (TANAKA et al., 2006). A ativação de 

canais para K+ diretamente pelo NO sem envolver a participação do GMPc também 

já foi descrita (LINCOLN et al., 1994). Os canais para K+ sensíveis ao cálcio (KCa) 

nas CMLV são alvos de ativação direta por alguns FRDEs, incluindo o NO 

(BOLOTINA et al., 1994; NELSON; QUAYLE, 1995). Da mesma forma, estudos 

recentes mostram que o NO pode ativar canais para K+ retificadores de entrada (Kir) 

em pequenas artérias (SCHUBERT et al., 2004). Os canais para potássio sensíveis 

a ATP (KATP) também podem ser ativado pelo óxido nítrico (QUAYLE et al., 1997) 

(Figura 56). 
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FIGURA 56: Esquema representativo do mecanismo de ação do NO em células 
musculares lisas vasculares. 
 

A formação do NO a partir da L-arginina é competitivamente inibida por 

diferentes análogos deste aminoácido, tal como o NG-nitro-L-arginina metil éster (L-

NAME) (MENDIZABAL et al., 2000; PALMER et al., 1988b). O bloqueio da síntese 

do NO com L-NAME já foi demonstrado através de experimentos in vivo e in vitro, 

ocasionando um aumento na resistência a passagem do fluxo sanguíneo em muitos 

leitos vasculares acompanhado pela elevação na pressão arterial média e 

diminuição no débito cardíaco (GARDINER et al., 1990; LAHERA et al., 1991; REES 

et al., 1990). 
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Dado ao importante papel desempenhado pelo NO na regulação do tônus 

vascular passamos a avaliar a participação da via L-arginina / NO na resposta 

induzida por EPH. Para tanto, foram realizados experimentos onde anéis 

mesentéricos foram pré-incubados com L-NAME, um inibidor competitivo e não 

seletivo da NOS constitutiva, e simultaneamente com L-NAME e L-arginina, o 

substrato para sintase do NO (MONCADA; HIGGS, 1993; PALMER et al., 1988a). 

Relatos na literatura mostram que a adição de L-arginina a preparações 

experimentais é capaz de reverter o bloqueio da NOS promovido pelo L-NAME 

(MAYER et al., 1993; RESS et al., 1989) sendo assim, útil para indicar o 

envolvimento da via L-arginina/NO durante o relaxamento dependente do endotélio 

em condições basais ou estimuladas. Na presença de L-NAME, a resposta relaxante 

de EPH foi significantemente atenuada e na presença de L-NAME + L-arginina esta 

resposta foi parcialmente revertida, indicando que a via L-arginina/NO parece estar 

participando do efeito relaxante de EPH (Figura 33, p. 105). 

Como mencionado anteriormente, o NO produzido nas células endotelias se 

difunde para as CMLVs onde pode estimular eventos que levem ao miorelaxamento, 

sendo a maioria destes eventos decorrente da ativação da ciclase da guanilil solúvel 

pelo NO e aumento nos níveis de GMPc intracelulares (via dependente do GMPc) 

(Figura 56). 

Com o objetivo de verificar o envolvimento da via NO/GMPc na resposta 

induzida por EPH, foram feitos experimentos na presença de ODQ, um inibidor 

seletivo da ciclase da guanilil solúvel (GARTHWAITE et al., 1995). Nestas condições 

a resposta vascular para EPH foi significantemente atenuada, indicando a 

participação desta via (Figura 34, p. 106).  

Em seguida, passou-se a avaliar a participação de um outro FRDE nesta 

resposta, a PGI2.  

Os prostanóides são produzidos pela ação de enzimas ciclooxigenases (COX) 

que convertem o ácido araquidônico (AA) a endoperóxidos cíclicos (prostaglandina 

G2 e H2), e estes sofrem a ação de enzimas adicionais transformando-se em 

prostaglandina D2, E2, F2, I2 (Prostaciclina, PGI2) ou tromboxano A2, a depender do 

tecido onde são formados (WISE, 2003).   

A PGI2 é considerada o principal metabólito do ácido araquidônico (AA) 

produzido pela ciclooxigenase em células endotelias (MONCADA; VANE, 1979; 



MEDEIROS, A. A. N.                               Atividade Cardiovascular de Plantas Amazônicas 

 

144

CAUGHEY et al., 2001), é um potente inibidor do tônus vascular e da agregação 

plaquetária (WISE, 2003). O aumento na [Ca2+]i endotelial ativa uma seqüência de 

reações enzimáticas iniciada pela fosfolipase A2 (PLA2). Esta enzima degrada 

fosfolipídeos de membrana, as fosfatidilcolinas (FTC), formando o ácido 

araquidônico (AA), que por sua vez sofre a ação da ciclo-oxigenase do tipo 1 (COX-

1) para formar endoperóxidos cíclicos (PGG2
 e PGH2), dentre estes endoperóxidos a 

PGH2 é metabolizada pela prostaciclina sintase produzindo a PGI2 (SMITH, 1992). 

Sua produção já foi descrita em CMLVs e outras células (WISE, 2003; SCHULZ; 

TRIGGLE, 1994). A ação da PGI2 é mediada pela estimulação de receptores IP 

acoplados a proteína Gs (COLEMAM et al., 1994),  no músculo liso vascular, 

produzindo relaxamento via ativação da ciclase da adenilil e subsequente aumento 

da concentração de adenosina monofosfato cíclico (AMPc). O AMPc estimula a 

proteína cinase dependente de AMP cíclico (PKA) nas CMLVs. A PKA tem efeito 

semelhante à PKG, promove aceleração da SERCA (recaptação de Ca2+ para os 

estoques intracelulares); abertura dos canais para K+; fechamento dos canais para 

Ca2+ sensíveis à voltagem e fosforilação da cinase da cadeia leve da miosina 

(MLCK), inativando-a. Todos estes eventos levam a uma redução da concentração 

[Ca2+]i e consequentemente vasorelaxamento (SIEGEL et al., 1989; FROLICH, 1990) 

(Figura 57).  
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FIGURA 57: Esquema representativo do mecanismo de ação da PGI2 em células 

musculares lisas vasculares. 

 

Para verificarmos se os metabólitos do ácido araquidônico derivados da via 

da COX (especialmente a PGI2) estariam contribuindo para o vasorelaxamento 

induzido por EPH, utilizamos a indometacina, um potente inibidor não-seletivo da 

COX (CLARK; FUCHS, 1997). Neste protocolo, observamos que não ocorreu 

modificação significante na resposta vasorelaxante induzida por EPH, sugerindo que 

não há participação dos produtos da cicloxigenase nesta resposta (Figura 35, p. 

107). 
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Evidências experimentais sugerem que o relaxamento dependente do 

endotélio só é completamente explicado considerando o envolvimento de uma via 

adicional além das vias da COX e da NOS. Esta terceira via já foi observada em 

numerosos vasos sanguíneos de diferentes espécies, inclusive em humanos e está 

associada com a hiperpolarização, endotélio-dependente, de CMLVs que persiste 

diante da ação de inibidores da formação do NO e de metabólitos do ácido 

araquidônico pela via da COX (BUSSE et al., 2002; FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2006). 

Sendo atribuída a um fator endotelial ainda não completamente caracterizado 

denominado Fator Hiperpolarizante Derivado do Endotélio (FHDE). Vários 

candidatos a FHDE já foram propostos, a depender do leito vascular e da espécie 

investigada (BUSSE et al., 2002). Podemos citar como candidatos: o ácido 

epoxieicosatrienóico (EET), um metabólito do ácido araquidônico e derivado da via 

do citrocromo P450, as junções comunicantes (“gap-juncions”) mioendoteliais, que 

permitem o espalhamento eletrotônico do potencial elétrico das células endoteliais 

para as células musculares lisas, o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o próprio íon 

potássio que ao se difundir a partir do endotélio para o espaço intersticial ativa Kir e 

Na+/K+ ATPase na membrana das CMLVs favorecendo a hiperpolarização e 

relaxamento muscular (BUSSEMAKER et al., 2003; COASTS et al., 2001; 

COLEMAN et al., 2001). 

Para avaliarmos a participação do FHDE na resposta relaxante induzida por 

EPH procedeu-se a incubação prévia das preparações simultaneamente com o L-

NAME e a INDO, inibidores da NOS e COX, respectivamente. Comparou-se esta 

resposta com aquela obtida na presença de cada inibidor separadamente. Neste 

protocolo, o efeito de EPH não foi significantemente diferente daquele observado na 

presença apenas do L-NAME. Isto sugere que o FHDE parece não contribuir para 

relaxamento promovido por EPH (Figura 35, p. 108). 

Cinco principais tipos de canais para K+ foram identificados como 

moduladores do potencial de membrana e contratilidade do músculo liso. Estes 

canais se distribuem tanto nas células endoteliais como no músculo liso vascular. Os 

canais expressos nas células endoteliais incluem o canal para K+ ativado pelo cálcio 

de pequena (SKCa) e intermediária (IKCa, apenas na fase proliferativa das CMLVs) 

condutância, retificador de entrada (Kir),  sensível ao ATP (KATP) e sensíveis a 

voltagem (Kv) (JACKSON, 2005). Existem relatos da presença de canal para K+ 
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ativado pelo cálcio de grande condutância (BKCa) nestas células, porém, a 

expressão destes canais entre diferentes tipos de células endoteliais é também 

muito heterogênea (NILIUS, 1997). Com exceção dos canais SKCa, que existem 

principalmente nas células endoteliais (FÉLÈTOU; VANHOUTTE, 2006), os demais 

tipos de canais para K+ também são expressos nas CMLVs, destacando-se 

participação do BKCa para o vasorelaxamento (EICHHORN; DOBREV, 2007; 

THORNELOE; NELSON, 2005).  

Como já mencionado, um dos principais mecanismos para o vasorelaxamento 

induzido pelo NO é a abertura de canais para K+ na membrana dos miócitos 

ocasionando hiperpolarização das CMLVs.  

Estudos eletrofisiológicos e farmacomecânicos numa variedade de tecidos 

vasculares têm apontado para o papel pivô dos canais para K+ plasmalemais no 

relaxamento induzido por PKG, principalmente os canais para K+ ativado pelo cálcio 

de grande condutância (BKCa) e canais para K+ sensíveis a voltagem (Kv). Os BKCa 

são considerados como efetores “dowstream” da via GMPc/PKG em muitas artérias 

como a artéria cerebral, coronária, pulmonar e artéria mesentérica. A ativação 

destes canais envolve a fosforilação direta da proteína do canal pela PKG. Outros 

canais para K+ envolvidos no relaxamento via NO-PKG são os Kv  e os canais para 

K+ sensível ao ATP (KATP), sendo que suas participações é predominante em 

artérias de condutâcia, enquanto o BKCa contribui significantemente para o 

relaxamento de artérias menores (KHAN et al., 1993; TANAKA et al., 1998; TANAKA 

et al., 2006).  

A participação destes canais para K+ pode ser evidenciada pelo emprego de 

substâncias bloqueadoras de canais (CHEN et al., 1988; GARLAND et al., 1995), 

algumas das quais foram empregadas neste estudo. 

Para verificar a participação de canais para K+ nas respostas relaxantes 

induzidas por EPH, curvas concentração-resposta foram feitas em preparações pré-

contraídas com FEN após o bloqueio parcial do efluxo de K+ através do aumento da 

concentração externa de KCl de 4 para 20 mM (CAMPBELL et al., 1996). Nestas 

condições, o relaxamento induzido pela EPH foi significantemente menor quando 

comparado com o controle, sugerindo uma participação efetiva dos canais para K+ 

na indução deste efeito (Figura 37, p. 109). Além disso, em preparações com 

endotélio intacto e pré-contraídas com KCl 80 mM, o relaxamento induzido por EPH 
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foi completamente abolido (Figura 37, p. 108), sugerindo que os canais para cálcio 

não participam no efeito relaxante induzido por EPH. Segundo a literatura, drogas 

que abrem canais para K+ são tão menos eficientes para relaxar vaso quanto maior 

for a concentração externa de K+. Este aumento na concentração externa de K+ 

diminui o efluxo deste íon através da membrana da célula muscular lisa, atenuando 

assim os relaxamentos mediados por abertura de canais para K+ (GURNEY, 1994; 

CLARK; FUCHS, 1997). 

A fim de melhor investigar a participação dos canais para K+ e identificar o 

subtipo que estaria envolvido nesta resposta relaxante, foram obtidas curvas 

concentração-resposta para EPH em anéis mesentéricos incubados separadamente 

com diferentes bloqueadores como: 1 mM de 4-AP, um bloqueador para Kv 

(JACKSON, 2000), 1 µM de GLIB, um bloqueador seletivo para KATP (HUANG; 

KWOK, 1997; MOMBOULI; VANHOUTTE, 1997; NEVALA et al., 2001), TEA (1mM) 

que nesta concentração é bloqueador seletivos para BKCa (GHATTA et al.,2006; 

JACKSON, 2000), Apamina (1 µM) inibidor seletivo para SKCa (GHISDAL; MOREL, 

2001) e BaCl2 (30 µM) um inibidor seletivo dos canais Kir (CHRISSOBOLIS, 2000; 

EDWARDS et al, 1998; KAWABATA et al., 2004).  Nestes ensaios, contatou-se que 

a 4-AP, o BaCl2, e o TEA foram capazes de atenuar significantemente as respostas 

relaxantes induzidas por EPH. Isto sugere que os canais Kv, Kir e BKCa parecem 

estar envolvidos nos relaxamentos induzidos por EPH em artéria mesentérica 

superior isolada de rato (Figuras 39, 41, 42, p. 111, 113 e 114, respectivamente). 

Estes resultados em conjunto sugerem que EPH produz efeito vasorelaxante 

em artéria mesentérica, sendo este absolutamente dependente do endotélio 

funcional, especificamente pelo envolvimento da via L-arginina/NO/GMPc. Esta via 

parece levar, pelo menos, a ativação de canais para K+ do tipo BKCa, Kv e Kir, que 

leva ao processo de hiperpolarização de membrana modulando negativamente o 

influxo e a liberação de cálcio dos estoques intracelulares (Figura 58). 
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FIGURA 58: Esquema representativo do mecanismo de ação proposto para EPH em 

anéis de artéria mesentérica isolada de rato. 
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6.2 Attalea excelsa 

 

A principal constatação deste trabalho é que o extrato etanólico de Attalea 

excelsa (EAE) promove discreta resposta hipotensora transiente em ratos 

normotensos não anestesiados acompanhada de uma taquicardia, não dependente 

de dose, provavelmente de origem reflexa (Figuras 44 e 45, p. 117- 118).  EAE 

também induz vasorelaxamento em artéria mesentérica de rato que parece ser 

mediado por uma inibição do influxo de Ca2+ através dos Cav, levando a uma 

diminuição na [Ca2+]i e conseqüente relaxamento do músculo liso vascular. O efeito 

hipotensor de EAE parece ser influenciado por uma diminuição da resistência 

vascular periférica total.  

Para verificar se a natureza do efeito hipotensor de EAE observado nos 

experimentos in vivo seria influenciada pela atividade do extrato sobre diminuição da 

resistência vascular periférica e elucidar os possíveis mecanismos de ação 

envolvidos, realizou-se estudos com anéis de artéria mesentérica superior de ratos 

normotensos.  

Em anéis de artéria mesentérica, EAE induziu vasorelaxamento dependente 

de concentração sobre o tônus por induzido fenilefrina, um agonista 1-adrenégico. 

O efeito relaxante mostrou-se equipotente tanto para anéis dotados de endotélio 

funcional, como naqueles onde o endotélio foi removido, levando-nos a sugerir que o 

vasorelaxamento produzido por EAE, em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato, não parece ser mediado por fatores vasoativos liberados pelo 

endotélio vascular, mas provavelmente devido a um efeito direto do extrato sobre o 

músculo liso arterial (Figura 46, p. 120).  

Como já bem descrito a contração das CMLVs é controlada pela [Ca2+]i, que 

por sua vez sofre influência direta das modificações elétricas que ocorrem na 

membrana destas células. Tais modificações ou potenciais de membrana são 

determinados pelo balanço entre despolarização e hiperpolarização, decorrentes da 

atividade de uma grande variedade de canis iônicos presentes nesta membrana 

favorecendo, desta forma, a contração ou o relaxamento, respectivamente. A 

despolarização é mediada pela atividade dos CaV, canais de cloreto, e canais 

catiônicos não seletivos. Os canais para K+ agem como ferramentas 

hiperpolarizantes e promovem um “feedback” negativo (retro-alimentação negativa) 

na excitação, de maneira que muitos canais para K+ são ativados pela 
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despolarização de membrana (a exemplo do Kv) e/ou aumento do Ca2+ 

citoplasmático (a exemplo dos KCa) (THORNELOE; NELSON, 2005). 

Drogas vasodilatadoras também podem agir como ativadores de canais para 

K+ ou antagonistas de canais para Ca2+. Baseado na importância dos canais para K+ 

na regulação de funções vasculares resolvemos avaliar a participação destes canais 

na resposta vasorelaxantes induzida por EAE. Utilizando preparações incubadas 

com KCl 20 mM, condição em que promove bloqueio parcial do efluxo de K+ e 

atenua desta forma relaxamentos mediados por abertura de canais para K+ ( 

GURNEY, 1994; CLARK; FUCHS, 1997). O aumento do K+ extracelular (de 4 para 

20 mM) não alterou significantemente o vasorelaxamento dependente de 

concentração induzido por  EAE, esses indícios sugerem que a resposta relaxante 

induzida pelo extrato parece não envolver estes canais (Figura 47, p. 121). 

Para observar a resposta de EAE frente às contrações geradas por 

diferentes estímulos, passamos a avaliar o efeito de EAE em preparações pré-

contraídas com solução despolarizante de KCl 80 mM. Já é bem descrito na 

literatura que contrações induzidas por altas concentrações de K+, nas células de 

músculo liso, é mediada por uma despolarização de membrana e um aumento do 

influxo de Ca2+ através dos Cav (REMBOLD, 1996). A geração da contração por 

agonista de receptores acoplados a proteina Gq/11 (ex. FEN), em células de músculo 

liso, é resultado da mobilização tanto do Ca2+ intracelular como extracelular 

(KITAZAWA; MASUO; SOMLYO, 1991; KARAKI et al., 1997). EAE relaxou com a 

mesma potencia e eficácia as contrações induzidas por altas concentrações de K+ 

como também aquelas geradas por FEN (Figura 48, p. 122). Esses resultados 

sugerem que EAE promove relaxamento de contrações induzida tanto por um 

agonista adrenérgico como por um agente despolarizante caracterizando uma ação 

inespecífica, pode-se ainda sugerir que o efeito de EAE sobre anéis mesentéricos 

parece envolver o bloqueio influxo de Ca2+ através dos CaV diminuindo a entrada 

deste íon na célula, já que a ativação de CaV é um passo em comum no mecanismo 

de contração da tanto da FEN como do KCl 80 mM. 

Já é bem descrito na literatura que o influxo de Ca2+ através de canais CaV 

na membrana plasmática e a liberação deste íon dos estoques intracelulares são as 

principais fontes para a ativação do mecanismo da contração (JACKSON, 2000). 

Objetivando primeiramente verificar se EAE estaria bloqueando o influxo de Ca2+ 

através dos Cav, avaliou-se o efeito deste extrato frente às contrações induzidas por 
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concentrações crescentes de CaCl2, em meio despolarizante nominalmente sem 

Ca2+. Este protocolo experimental baseia-se no fato de que as contrações são 

geradas, quase que exclusivamente, pelo influxo de Ca2+, já que a prévia 

despolarização promovida por elevada concentração extracelular de K+ induz a 

abertura dos Cav. Neste protocolo observou-se que EAE antagonizou de maneira 

dependente de concentração as contrações induzidas por CaCl2, sugerindo uma 

possível ação de EAE sobre os canais CaV presentes nas CMLV da artéria 

mesentérica superior de rato, resultando em uma diminuição no influxo de Ca2+ e 

conseqüente vasorelaxamento (Figura 49, p. 124). 

A superfamília dos Cav é constituída de pelo menos 10 membros 

distribuídos em muitos tecidos. Estes podem diferir, entre outras características, 

quanto a intensidade de voltagem que os ativa (alta ou baixa) (THORNELOE; 

NELSON, 2005). Nas CMLVs já foram identificados dois tipos principais de Cav, os 

Cav1 (tipo-L) e os canais Cav3 (tipo-T). Os canais Cav1 (tipo-L) requerem uma 

grande despolarização para sua ativação e também são caracterizados pela 

sensibilidade a diidropiridinas, uma classe de drogas usadas clinicamente no 

tratamento da hipertensão por bloquear seletivamente os canais Cav (NELSON et 

al., 1990). Estes canais sensíveis a diidropiridinas localizados nos vasos sanguíneos 

são recentemente referidos como Cav 1.2 e considerados os mais expressos nestas 

células, exercendo um relevante papel na regulação da resistência vascular e 

consequentemente da pressão sanguínea (CATERRAL et al., 2005; KEEF et al., 

2001).  

Para investigar o sub-tipo de Cav envolvido na resposta vasorelaxante 

induzida por EAE, avaliou-se o efeito deste extrato sobre as contrações tônicas 

induzidas pelo S(-)-Bay K 8644, um agonista seletivo dos canais Cav tipo-L 

(SCHRAMM et al., 1983). Neste experimento observou-se que as contrações tônicas 

induzidas por S(-)-Bay K 8644 foram inibidas de maneira dependente de 

concentração, inclusive com maior potência e eficácia do que aquelas obtidas diante 

do tônus induzido por FEN ou KCl 80 mM (Figura 50, p.125). Esses dados sugerem 

fortemente o envolvimento dos Cav tipo-L na resposta vasorelaxante induzida por 

EAE.  

Além do influxo de Ca2+, seja através dos canais de Ca2+ sensíveis a voltagem 

ou canais catiônicos não-seletivos da membrana plamalemal, outra fonte de Ca2+ nos 

miócitos inclui a liberação de cálcio dos estoques intracelulares, como por exemplo, 
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abertura de canais sensíveis a rianodina ou sensíveis a IP3, encontrados na membrana 

do retículo sarcoplasmático (LEDOUX et al., 2006).   

A mobilização de Ca2+ a partir dos estoques intrancelulares participa da 

resposta vascular de muitas drogas. Agonistas como noradrenalina, angiotensina II, 

vasopressina, endotelina, tromboxano A2 e outros (ZHANG; LI, 2006) atuando 

através dos seus respectivos receptores ativam a fosfolipase C, a qual converte 

fosfatidilinositol-4, 5,-bifosfato (PIP2) em IP3 e diacilglicerol (DAG). O IP3 (inositol 

1,4,5-tris-fosfato) induz a liberação de Ca2+ através de seus receptores (IP3R) na 

membrana do reticulo sarcoplasmático levando a um aumento da [Ca2+]i 

(THORNELOE; NELSON, 2005). Os eventos de liberação de Ca2+ mediados por 

IP3R são chamados “puffs” de Ca2+ e podem levar a liberação de Ca2+ por canais 

sensíveis a rianodina por um mecanismo de liberação de cálcio conhecido por cálcio 

induz a liberação do próprio cálcio (THORNELOE; NELSON, 2005).  

Existem muitos agonistas ou estímulos que induz a liberação de Ca2+ dos 

estoques intracelulares independente da via do IP3, por exemplo, a cafeína, o próprio 

Ca2+ e outros induzem a mobilização de Ca2+ do reticulo sarcoplasmático através da 

ativação dos receptores de rianodina (RYR). Os RYRs são canais para Ca2+, 

análogos aos IP3Rs, presentes na membrana do reticulo sarcoplamático que são 

abertos por ligação do Ca2+ em um sítio citoplasmático do canal (THORNELOE; 

NELSON, 2005). Os eventos de liberação de Ca2+ mediados por RYRs são 

chamados “sparks” de Ca2+ (JAGGAR et al., 2000). 

A mobilização de Ca2+ do reticulo sarcoplasmático através de IP3Rs e 

RYRs, em células de músculo liso, pode  gerar ondas de Ca2+, o qual é sugestivo de 

mediar vasoconstrição (JAGGAR et al., 2000; THORNELOE; NELSON, 2005). 

Paradoxalmente, os transientes de Ca2+ gerados pela liberação de Ca2+ através de 

IP3Rs e RYRs, na forma de “puffs” e “sparks” de Ca2+, respectivamente, em células 

de músculo liso, podem  ativar os canais para K+ ativados pelo Ca2+ (KCa) 

promovendo hiperpolarização de membrana limitando a contratilidade do músculo 

liso (JAGGAR et al., 2000; THORNELOE; NELSON, 2005). Sendo assim, 

substâncias que possam atuar sobre esses receptores tornam-se importantes alvos 

para estudos que envolvam o processo de contração ou relaxamento do músculo 

liso.  

Baseado na importância dos sinais de Ca2+ gerados por IP3Rs e RYRs para 

as funções vasculares resolvemos avaliar a participação da mobilização de Ca2+ dos 
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estoques intracelulres sensíveis a IP3 e cafeína na resposta vasorelaxante induzida 

por EAE. Para isso, foram geradas contrações transientes induzidas por 10M FEN 

ou 20 mM cafeína, em meio livre de Ca2+. Nestas condições, essas contrações são 

mediadas apenas via a liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares. A incubação 

de EAE, nas mesmas condições, levou a pequenas alterações nas contrações 

transientes induzidas por FEN, porém não alterou significantemente as contrações 

induzidas pela cafeína (Figura 51, p. 127). Esses resultados sugerem que EAE 

provavelmente pouco interfere com a mobilização de Ca2+ induzida por IP3 (ativada 

pela FEN) mais não modifica a mobilização de Ca2+ através de RYRs (ativada pela 

cafeína).  

Diante dos resultados até aqui apresentados demonstramos funcionalmente 

que EAE parece promover relaxamento de anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato, majoritariamente por bloquear o influxo de Ca2+ através dos Cav tipo-

L, com pequena inibição da liberação do Ca2+ a partir dos estoques intracelulares 

sensíveis ao IP3.  Para avaliar a ação direta de EAE sobre as correntes de Ca2+, por 

canais sensíveis a voltagem em células A7r5, experimentos de eletrofisiologia foram 

realizados utilizando, para este fim, a fixação de voltagem pela técnica de “Whole cell 

patch-clamp”  

Nestes experimentos, constatou-se que EAE (100 µM) promoveu uma 

diminuição significante das correntes de Ba2+ por CaV, o que corrobora com os 

resultados funcionais já obtidos (52 e 53, p. 130 e 131). A ação de EAE parece não 

modificar a dependência de voltagem para ativação do canal, mas talvez envolva um 

bloqueio de canal aberto. Desta maneira, pode-se atribuir majoritariamente a esta 

ação o efeito vasodilatador e também hipotensor do extrato, já que os CaV 1.2 são 

alvos comuns de fármacos antihipertensivos que bloqueiam a entrada de cálcio e 

promovem vasodilatação (MARTIN et al., 2000; BRUEGGEMANN et al., 2005).  

Os antagonistas de canais de cálcio representam um grupo heterogêneo de 

drogas, divididos em quatro principais famílias: os diidropiridínicos, as 

fenilalquilaminas, os benzotiazepínicos e o tetralol. Essas drogas desempenham 

ações distintas sobre o sistema cardiovascular, podendo ser mais específicas e 

potentes na musculatura vascular arterial sistêmica, coronariana e miocárdica, ou no 

sistema de condução cardíaca (OIGMAN; FRITSCH, 1998). 

Baseado nessas diferenças de seletividade teciduais apresentadas pelas 

diferentes classes de bloqueadores de canais para Ca2+, resolvemos avaliar o efeito 
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de EAE sobre o cronotropismo e inotropismo cardíaco usando átrio isolado de rato. 

Nestas preparações, EAE induziu um efeito inotropico negativo de 56,05 ± 6 % 

associado a um importante efeito cronotropico negativo com Emax de 88,33 ± 8 %, 

(Figura 54, p. 132) Comparando-se os efeitos cardíacos de EAE com suas 

propriedades vasorelaxantes, torna-se evidente supor que o efeito de EAE se dá 

tanto sobre a vasculatura como sobre o coração, porém o efeito vascular parece 

sobrepor ao cardíaco, pelo que demonstra a atividade de EAE sobre a PAM e FC 

observada nos experimentos in vivo. Apesar de EAE exercer uma ação cronotrópica 

e inotrópica negativa em átrio isolado, não se observa in vivo a resposta 

bradicardica, mas uma taquicardia que parece ser uma resposta reflexa.  O que é 

compatível com o efeito de alguns antagonistas de canais de cálcio, como os 

diidropiridínicos de ação rápida (ex.: nifedipina) que determinam quedas acentuadas 

e rápidas da pressão arterial e ativação de mecanismos reflexos, principalmente 

aumento da atividade reflexa simpática, elevando a freqüência cardíaca (OIGMAN; 

FRITSCH, 1998). 

Por fim, esses resultados em conjunto sugerem que EAE induz efeito 

vasorelaxante em anéis de artéria mesentérica superior de rato mediado pelo 

bloqueio dos Cav, e que este efeito vasorelaxante parece ser o principal responsável 

pela resposta hipotensora observada nos experimentos in vivo.  
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 Pradosia huberi 

 

Em conclusão, os resultados obtidos através de uma abordagem in vivo e in 

vitro em ratos normotensos demonstram que EPH: 

 

 Apresenta-se tóxico quando administrado por via intraperitoneal, porém esta 

toxidade desaparece quando se muda a via de administração para via oral; 

 

 O EPH produz efeito hipotensor e bradicárdico em ratos normotensos não-

anestesiados, que parece ser influenciado, em parte, pelo vasorelaxamento 

observado em artéria mesentérica; 

 

 A hipotensão parece ser ocasionada também por uma diminuição transitória 

do débito cardíaco em função da intensa bradicardia; 

 

 Enquanto que a bradicardia parece ser, em parte, devido a uma ativação 

indireta de receptores muscarínicos; 

 

 EPH produz efeito vasorelaxante em artéria mesentérica superior de rato que 

é totalmente dependente do endotélio funcional; 

 

 O efeito vasorelaxante do EPH parece não envolver a ativação dos receptores 

muscarínicos endoteliais, canais para cálcio ou liberação de FHDE e PGI2. 

Entretanto, parece envolver liberação do NO endotelial, que possivelmente 

está mediando a ativação de canais para potássio do tipo BKCa, Kv e Kir;  
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7.2 Attalea excelsa 

 

Em conclusão, os resultados obtidos através de uma abordagem in 

vivo e in vitro em ratos normotensos demonstram que EAE:  

 

 Induz uma diminuição da pressão arterial em ratos normotensos 

acompanhada de uma taquicardia provavelmente de origem reflexa; 

 

 O extrato promoveu um potente efeito vasorelaxante que se mostrou 

independente do endotélio funcional; 

 

 O efeito vasorelaxante de EAE parede não envolver a ativação dos canais de 

K+ na membrana dos miócitos de artéria mesentérica de ratos; 

 

 EAE mostrou-se capaz de inibir o influxo de cálcio através dos CaV 1.2 na 

membrana plasmática observados pelos experimentos funcionais e 

eletrofisiológicos. 

 

 Promove uma discreta inibição da mobilização dos íons cálcio dos estoques 

intracelulares sensíveis ao IP3, sem alterar significantemente a liberação de 

cálcio dos estoques sensíveis à rianodina.  

 

 Apresenta um efeito cronotropico e inotropico negativo em átrio isolado de 

rato, que não parece ser determinante para alterações de pressão arterial e 

freqüência cardíaca induzidas por EAE in vivo. 
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8 PERSPECTIVAS 

8.1 Pradosia huberi 

8.1.1 Em Estudos de Pradosia huberi In Vivo 

 Avaliar o efeito hipotensor de EPH em diferentes modelos de 

hipertensão experimental, tais como: modelo de ratos espontâneamente 

hipertensos, Hipertensão pulmonar e Hipertensão renovascular; 

 Estudar o efeito anti-hipertensivo de EPH empregando a via oral de 

administração; 

8.1.2 Em Estudos de Pradosia huberi In Vitro 

 Dosagem de GMPc em miócitos de artéria mesentérica exposta a 

diferentes concentrações de EPH; 

 Estudar a influencia de EPH sobre a dinâmica do cálcio endotelial; 

 Investigar o mecanismo de como EPH ativa NOS; 
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8.2 Attalea excelsa 

8.2.1 Em Estudos de Attalea excelsa In Vivo 

 Avaliar o efeito hipotensor de EAE em diferentes modelos de hipertensão 

experimental, tais como: modelo de ratos espontâneamente hipertensos, 

Hipertensão pulmonar e Hipertensão renovascular; 

 Avaliação da ação anti-hipertensiva de EAE através do tratamento prévio 

a indução de hipertensão experimental em ratos normotensos ou propensos ao 

estado hipertensivo; 

 

8.2.2 Em Estudos de Attalea excelsa In Vitro 

 Avaliar os efeitos de EAE sobre artérias mesentéricas de ratos 

hipertensos.  

 Investigar o mecanismo de como EAE inibe corrente de Ca2+ em 

miócitos vascular. 
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ANEXO  – TOXICIDADE AGUDA/TABULAÇÃO DOS DADOS 
 
 

           
 

 
Investigador:_____________________________________Data: _________________ 
 
Amostra: ________________Via:_____________ 
 

DOSE:__________ Tempo (min.): 
 15(  )  30(  )  60(  )  120(  )  240(  )   

Tempo (min.): 
 15(  )  30(  )  60(  )  120(  )  240(  )   

CAIXA Machos Fêmeas Machos Fêmeas 
No de animais 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Peso                         
Atividade geral                         
Frêmito vocal                         
Irritabilidade                         

Resposta ao toque                         
Aperto de cauda                         

Contorção                         
Trem posterior                         
Endireitamento                         
Tônus corporal                         

Força de agarrar                         
Ataxia                         

Reflexo auricular                         
Reflexo corneal                         

Tremores                         
Convulsões                         

Estimulações                         
Straub                         

Hipnose                         
Anestesia                         

Lacrimação                         
Ptoses                         
Micção                         

Defecação                         
Piloereção                         

Hipotermia                         
Respiração                         

Cianose                         
No de mortos 

 
                        


