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RESUMO 
 
 

A α,β-epoxy-carvona (EC) é um monoterpeno encontrado em muitos óleos 

essenciais (OE’s) de plantas, mas também pode ser obtida por meio da síntese 

orgânica a partir da R-(-)-carvona. Estudos prévios demonstraram que esse 

composto exerce efeito depressor no sistema nervoso central (SNC), e é também 

conhecida por ter efeitos anticonvulsivantes, antioxidante e antimicrobial. O presente 

estudo investigou os efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório da EC, em 

camundongos suíços machos adultos, bem como seu efeito sobre a 

neurotransmissão glutamatérgica em ratos usando testes comportamentais, teste da 

permeabilidade vascular, medida de edema de pata e registros eletrofisiológicos in 

vitro, respectivamente. A administração intraperiotoneal (i.p.) da EC nas doses de 

200 ou 300 mg/kg promoveu um efeito antinociceptivo significante como mostrado 

no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético. A EC também 

provocou redução na nocicepção induzida pela formalina na primeira (300 mg/kg) e 

na segunda fase (200 e 300 mg/kg). No teste da placa quente foi encontrado um 

aumento da latência aos 30 min (nas doses de 200 ou 300 mg/kg) e aos 60 min (na 

dose de 300 mg/kg) após a administração da EC, um efeito que foi revertido pela 

naloxona, um antagonista do receptor opióide.  Após a administração da EC (300 

mg/kg), o aumento da permeabilidade vascular provocado pelo ácido acético foi 

reduzido, bem como, o edema de pata em camundongos provocada pela 

carragenina.  A EC reduziu em 70% os potenciais pós-sinápticos excitatórios (PEPS) 

de campo como também os PEPS glutamatérgicos dos neurônios piramidais da 

região CA1 do hipocampo e dos neurônios do núcleo do trato solitário (NTS). Estes 

resultados sugerem que EC apresenta atividade antinociceptiva periférica e central 

em camundongos, provavelmente associada à ativação do sistema opioidérgico, e 

inibição da reação inflamatória aguda. Além disso, EC exerce efeito depressor na 

neurotransmissão pós-sináptica excitatória.  

Palavras chaves: Antinocicepção. α,β-epoxi-carvona. Sistema opioidérgico. Teste 

da placa quente. Permeabilidade vascular. Potencial pós-sináptico excitatório. 
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ABSTRACT 
 
 

The α, β-epoxy-carvone (EC) monoterpene is found in many essential oils from 

plants, but can also be obtained through organic synthesis from the R-(-)-carvone. 

Previous studies have demonstrated that this compound exerts depressant effect on 

central nervous system (CNS), and is also known to have anticonvulsant effects, 

antioxidant and antimicrobial activities. This study investigated the antinociceptive 

and antiinflammatory effects of EC in adult male Swiss mice, as well as, its effect on 

glutamatergic neurotransmission in rats using behavioral tests,  vascular permeability 

test, measurement of paw edema and electrophysiological recordings in vitro, 

respectively. Intraperiotoneal administration (ip) of EC at doses of 200 or 300 mg/kg 

provided a significant antinociceptive effect as shown in the writhing test induced by 

acetic acid. The EC also caused a reduction in formalin-induced nociception in the 

first (at 300 mg/ g) and second phase (at 200 or 300 mg/kg). In the hot plate test an 

increase in latency was found at 30 min (at 200 or 300 mg/kg) and 60 min (300 

mg/kg) after administration of EC, the effect that was reversed by naloxone, an opioid 

receptor antagonist. After administration of EC (300 mg / kg), the increased vascular 

permeability induced by acetic acid was reduced, as well as the paw edema induced 

by carrageenan. The EC reduced by 70% the excitatory postsynaptic potentials 

(EPSP) field, as well as the glutamatergic EPSP of the pyramidal neurons from the 

CA1 hippocampal region and the neurons from the nucleus of the solitary tract 

(NTS). These results suggest that EC has peripheral and central antinociceptive 

activity in mice, probably related to opioid system activation and inhibition of acute 

inflammatory reaction. In addition, EC has depressant effects on excitatory 

postsynaptic neurotransmission. 

Keywords: Antinociception. α,β-epoxy-carvone. Opiodergic system. Hot-plate test. 
Vascular permeability. Excitatory postsynaptic potentials. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais exercem importante papel na medicina popular e 

também na medicina moderna, sendo fontes de compostos com importantes 

atividades biológicas. A falta de acesso à medicina tradicional e aos medicamentos 

industrializados leva grande parte da população mundial a utilizar compostos de 

origem natural, seja para prevenção ou para o tratamento de enfermidades 

(AKERELE, 1993). 

 No Brasil, a utilização das plantas como medicamento foi influenciada pelas 

culturas indígena, africana e européia, deixando um acervo cultural que constitui a 

base da medicina popular, atualmente resgatada pela medicina natural que procura 

aproveitar suas práticas, porém, fornecendo-lhe um caráter científico (MARTINS; 

CASTRO; CASTELLANI, 1998). 

 A utilização de ervas já não é mais um trabalho empírico, uma vez que, várias 

pesquisas científicas vêm sendo realizadas, comprovando as propriedades 

terapêuticas de várias espécies de plantas que estão reconhecidas nas 

farmacopéias do mundo, como fitomedicamentos (REVILLA, 2004).  

 Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram que cerca de 

80% da população mundial já fez uso de algum tipo de erva, objetivando o alívio de 

dores ou sensações desagradáveis. Desse total, aproximadamente 30% foi 

decorrente de indicação médica. Esta prática desenvolvida mundialmente tem sido 

inclusive, incentivada pela OMS (MARTINS; CASTRO; CASTELLANI, 1998), que 

passa a reconhecer a importância de se incorporar à saúde pública os princípios, 

recursos e técnicas da medicina natural (REVILLA, 2004). 

 São inúmeros os exemplos de medicamentos que foram desenvolvidos, direta 

ou indiretamente, de fontes naturais, especialmente de plantas, incluindo dentre 

outros a morfina, a pilocarpina, os digitálicos, os curares, a quinina, a artemisina, a 

atropina, escopolamina e o cromolin. Além disso, cerca de 60% a 75% dos 

medicamentos para tratamento do câncer e de doenças infecciosas que estão 

disponíveis no mercado ou em fase clínica de desenvolvimento, são derivados de 

produtos naturais (FARNSWORTH; BINGEL, 1997; NEWMAN; GRAGG; SNADER, 

2003; BOLDI, 2004). 
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 Os OE’s são produtos naturais que exibem uma variedade de atividades 

biológicas, tais como analgésica (ALMEIDA; NAVARRO; BARBOSA-FILHO, 2001), 

ansiolítica (UMEZU et al., 2002; ALMEIDA et al., 2004) e anticonvulsivante 

(ALMEIDA; MOTA; LEITE, 2003). Estes efeitos são atribuídos principalmente aos 

monoterpenos, que são os componentes químicos mais expressivos dos OE’s 

(VIANA et al., 2000). Como exemplo, podemos mencionar o linalol, um monoterpeno 

comumente encontrado como componente principal do óleo essencial de várias 

espécies de plantas aromáticas e que apresenta atividades sedativas e 

anticonvulsivantes (ELISABETSKY et al., 1995; ELISABETSKY; MARSCHNER; 

SOUZA, 1995), o citronelol, com atividade anticonvulsivante (DE SOUSA et al., 

2006;), o mentol e a rotundifolona, com propriedades analgésicas (ALMEIDA; 

HIRUMA; BARBOSA-FILHO, 1996; GALEOTTI et al., 2002). 

 A EC é um monoterpeno monocíclico que pode ser encontrado no óleo 

essencial de Carum carvi (IACOBELIS et al., 2005) de kaempferia galanga 

(JIROVETZ et al., 2001) e de outras plantas (KAISER, 1997) bem como obtido por 

meio de síntese a partir da R-(-)-carvona. Estudos anteriores demonstraram que EC 

age sobre o SNC promovendo leve sedação, redução da ambulação, ptose 

palpebral sem, no entanto alterar a coordenação motora (DE SOUSA et al., 2007). 

Além disso, este monoterpeno apresentou atividade anticonvulsivante (ALMEIDA et 

al., 2008) e antioxidante em modelos in vitro (ALMEIDA et al., 2008). 

  Baseado nas informações obtidas nos estudos realizados com EC, e no fato 

de que os efeitos produzidos por monoterpenos dependeram de fatores como sua 

estrutura e grupos funcionais associados, o presente estudo teve como meta, avaliar 

a atividade antinociceptiva da EC em modelos agudos de nocicepção (químico e 

térmico), a atividade anti-inflamatória utilizando o modelo da permeabilidade 

vascular peritoneal induzida pelo ácido acético e formação de edema de pata 

induzida pela carragenina.  

  A partir dos resultados obtidos nos modelos de estudos in vivo, foram 

desenvolvidos ensaios em nível celular, utilizando técnicas eletrofisiológicas, na 

tentativa de elucidar possíveis alvos celulares da EC no SNC. Inicialmente foi 

utilizada a técnica de registro de potencial de campo (field potential) na área CA1 do 

hipocampo de ratos, uma estrutura chave para muitas funções do cérebro. Essa 

técnica permite estudar a associação entre a atividade elétrica de neurônios 

individuais no cérebro de mamíferos e seu comportamento no SNC (SUTER; SMITH; 
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DUDEK, 1999). Em seguida, foram realizados os estudos em neurônios hipocampais 

da região CA1 e em neurônios do NTS, utilizando registros eletrofisiológicos de 

patch clamp, na configuração whole cell.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
2.1 Considerações gerais sobre a dor 

 
  
A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) 

como sendo “uma experiência emocional e sensorial desagradável associada com 

uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão”. É uma 

complexa experiência que envolve não apenas a transdução de estímulo ambiental 

nocivo, mas também cognitiva e emocional processada pelo encéfalo (MILLAN, 

1999). Por outro lado, a nocicepção é definida como o mecanismo pelos quais os 

estímulos periféricos nocivos são transmitidos ao SNC sem, no entanto, apresentar 

componente afetivo (FURST 1999).  

A dor pode ter duração variável, podendo ser transitória, aguda ou crônica. A 

dor crônica é causada por um dano tecidual ou por uma patologia, sendo também 

mantida por fatores metabólicos envolvidos que não os gerados no início do 

processo doloroso. Na dor aguda ocorrem dano e ativação dos nociceptores na 

região envolvida com a lesão, enquanto no tipo transitório, a ativação da transdução 

nociceptiva é dirigida na ausência de qualquer dano tecidual (LOESER; MELZACK, 

1999; MILLAN, 1999; WOOLF; MANNION, 1999; ZIMMERMANN, 2001; MENDELL; 

SAHENK, 2003;). De acordo com os neurotransmissores e/ou tipo de lesão, a dor 

também pode ser classificada em “neurogênica”, “neuropática”, “nociceptiva” ou 

“psicogênica”, associadas, respectivamente, com lesão neural, disfunção neural, 

ativação aumentada dos nociceptores ou fatores psicológicos (FURST, 1999; 

MILLAN, 1999).  

 O reconhecimento da dor como reação sensitiva envolve três 

mecanismos básicos: transdução, transmissão e modulação. Durante a transdução, 

ocorre a “transformação” de um estímulo mecânico, térmico ou químico, em uma 

ativação dos receptores da dor (nociceptores), que então o transmite na forma de 

um impulso nervoso por um potencial de ação a diferentes núcleos do tálamo, bem 

como a diversas áreas do córtex sensorial somático, substância cinzenta 

periaquedutal, hipotálamo, amígdala e cerebelo (MILLAN, 2002; RENTON, 2008).  

A transmissão do impulso nociceptivo, da periferia à medula espinhal, é 

realizado pelas fibras sensoriais do tipo Aδ, mielinizadas, responsáveis pela 
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transmissão da dor rápida, e do tipo C, que são fibras amielínicas transmissoras da 

dor lenta. Ao atingir a medula espinhal, o impulso nociceptivo é transmitido para o 

tálamo e para o córtex somatossensorial por cinco vias ascendentes: os tratos 

espinotalâmicos, espinorreticular, espinoencefálico, cervicotalâmico e 

espinohipotalâmico (BASBAUM; JESSEL, 2000).   

A modulação é o terceiro aspecto do processamento do estímulo nocivo e 

representa alterações que ocorrem no sistema nervoso em resposta a estímulos 

nocivos. O sistema de modulação mais conhecido é o da Teoria da Comporta onde 

vias descendentes, a partir do mesencéfalo e tronco encefálico, exercem forte efeito 

inibitório sobre a transmissão no corno posterior da medula (BASBAUM; JESSEL, 

2000). Na presença do estímulo nocivo os neurotransmissores envolvidos na 

inibição descendente parecem inibir o disparo dos neurônios de segunda ordem. A 

modulação descendente da informação nociceptiva envolve, portanto, uma série de 

estruturas cerebrais e sistemas de neurotransmissores, como por exemplo, os 

sistemas opióidergico (com atuação de β-endorfinas, metionina-encefalinas, leucina-

encefalina, dinorfina e as endomorfinas), serotoninérgico (com atuação da 5-HT), 

noradrenérgico (noradrenalina), gabaérgico (GABA), glutamatérgico (glutamato), 

dopaminérgico além de canabinóides endógenos e de peptídeos opióides que 

também podem ser produzidos por muitas células não neuronais como as que 

compõem as glândulas endócrinas, exócrinas, e as células do sistema imune  

(BESSON, 1999; MILLAN, 1999; FURST, 1999; MILLAN, 2002; REN; DUBNER, 

2002; VANEGAS; SCHAIBLE, 2004). 

 

 

2.2 Percepção e propagação da dor 

 

 A propagação da dor tem início com a ativação dos nociceptores, os quais 

são receptores morfologicamente diferenciados e estão presentes nas terminações 

livres das fibras aferentes primárias (FURST, 1999). Estes nociceptores são 

amplamente encontrados na pele, mucosa, músculos, vísceras, tendões e vasos 

arteriais (JULIUS; BASBAUM, 2001). Dividem-se em três classes principais: 

nociceptores térmicos que são ativados por temperaturas extremas > 45 ºC ou < 15 

ºC, os nociceptores mecânicos, ativados por pressão intensa aplicada na pele, e os 

nociceptores polimodais, ativados por estímulos mecânicos, químicos ou térmicos de 
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alta intensidade (MILLAN, 1999; JULIUS; BASBAUM, 2001). A estimulação destes 

nociceptores promove uma liberação local de mediadores químicos, tais como 

bradicinina, prótons, histamina, serotonina, metabólitos do ácido araquidônico, 

adenosina trifosfato (ATP), citocinas, aminoácidos excitatórios, óxido nítrico (NO), P, 

neurotrofinas, bombesina, opióides, somatostatina, acetilcolina, entre outros. Estes 

mediadores por sua vez, irão interagir com nociceptores específicos conduzindo à 

propagação do sinal nociceptivo por alteração na permeabilidade da membrana da 

fibra nervosa gerando o potencial de ação (JULIUS; BASBAUM, 2001; GRIFFIS; 

COMPTON; DOERING, 2006).  

 Sinais aferentes a partir de nociceptores são levados para o SNC por três 

tipos principais de fibras sensoriais primárias classificadas, essencialmente, com 

base no seu diâmetro, estrutura e velocidade de condução do estímulo. Elas 

compreendem as fibras Aα e Aβ, mielinizadas, com diâmetro maior que 10 µm e 

velocidade de condução de 30-100 ms-1, as fibras Aδ, que são mielinizadas, mais 

calibrosas, com diâmetro entre 2-6 µm com velocidade de condução de 12 a 30 ms-1 

sendo responsáveis pela condução rápida dos estímulos dolorosos e as fibras não-

mielinizadas do tipo C mais finas, com diâmetro 0,4 a 1,2 µm, velocidade de 

condução de 0,5 a 2 ms-1, são responsáveis pela condução lenta do impulso 

doloroso  (MILLAN, 1999, FURST, 1999). 

 Na pele, estas fibras estão tipicamente presentes em proporções 20%, 10% e 

70%, respectivamente, embora essa taxa possa variar.  Cada uma destas fibras 

codifica informação sensorial, mas apresentam sensibilidades diferentes aos 

estímulos nocivos e aos não nocivos (MILLAN, 1999; JULIUS; BASBAUM, 2001; 

ALMEIDA; ROIZENBLATT; TUFIK, 2004; MELLO; DICKENSON, 2008).  

Praticamente, todos os tecidos são inervados por fibras aferentes, embora 

apresentem diferenças marcantes que dependem serem aferentes somáticos 

(inervando pele, articulações e músculos) ou aferentes viscerais (inervando tecidos 

cardiovasculares e respiratórios, trato gastrointestinal, ou sistema reprodutor e 

urinário). O corpo celular destas fibras está no gânglio da raiz dorsal adjacente a 

medula espinal. As fibras aferentes primárias fazem sinapses no corno dorsal com 

neurônios de segunda ordem, predominantemente dentro da lâmina II (substância 

gelatinosa) da medula espinhal. Os neurônios de segunda ordem atravessam a 

espinha dorsal subindo para o trato espinotalâmico com suas fibras terminais 
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predominantemente localizadas no tálamo. A partir do tálamo, os neurônios de 

terceira ordem enviam axônios para o córtex somatossensorial, onde ocorre uma 

discreta localização dos estímulos nocivos, ou enviam axônios para o giro anterior 

do cingulado, onde ocorre o processamento que resulta em consciência da dor 

(FÜRST, 1999; CALIXTO et al., 2000; MILLAN, 2002). 

 

 

2.3 Neurotransmissores envolvidos na dor 

 

 As fibras aferentes primárias sintetizam uma variedade de substâncias que 

estão envolvidas na modulação e transmissão central do impulso nociceptivo. A 

sensibilização dos nociceptores ocorrida, por exemplo, em casos de mudança de 

temperatura (estímulo nocivo térmico), diferença osmótica ou distensão do tecido 

(estímulo nocivo mecânico), hipóxia ou lesão tecidual seguida de inflamação 

(estímulo nocivo químico), resulta na liberação local de mediadores químicos.  como 

substancia P (SP), ATP, NO, prostaglandinas (PG), neurotrofinas (fatores de 

crescimento), glutamato entre outros, oriundos do sangue, ou de células do tecido 

lesado, células adjacentes ou de células inflamatórias (MILLAN, 1999).  

A SP liberada causa degranulação dos mastócitos, e assim, a liberação de 

histamina, vasodilatação, e extravasamento de plasma com subsequente liberação 

de outros algogênicos, como bradicinina e serotonina, e a ativação de outras células 

inflamatórias (macrófagos, monócitos, e linfócitos). Além disso, este peptídeo 

também induz a síntese de NO, outro vasodilatador do endotélio vascular, 

responsável pela vasodilatação e extravasamento de mediadores inflamatórios para 

os tecidos, com conseqüente estimulação e sensibilização dos nociceptores de 

terminais nervosos (BESSON, 1999; McMAHON; CAFFERTY; MARCHAND, 2005). 

O aminoácido glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no SNC de 

mamíferos que permite a entrada do sinal nociceptivo para a medula espinhal e é 

encontrado nos terminais nervosos dos neurônios nociceptivos espinhais 

(WESTLUND et al., 1992; BROMAN; ADAHL, 1994).  

O glutamato pode ativar tanto receptores glutamatérgicos ionotrópicos 

(GluRIs), dos quais incluem os receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), alfa-amino-

3-hidróxi-metilisoxazolepropionato (AMPA) e cainato, quanto receptores 
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glutamatérgicos metabotrópicos (GluRms), que são acoplados a proteína G 

(GOUDET et al., 2009).  

 Os receptores glutamatérgicos têm papel importante na modulação do 

processamento nociceptivo tanto em nível central como periférico.  O glutamato é 

um aminoácido excitatório de importância siginificativa nas vias nociceptivas devido 

a sua liberação pelas fibras aferentes primárias, sendo responsável pela 

transmissão de impulsos nociceptivos na espinha dorsal (MILLAN, 1999, 

FUNDYTUS et al., 2001; BLEAKMAN; ALT; NISENBAUM, 2006).  

A estimulação destas fibras promove a liberação de glutamato, que 

desencadeia potenciais sinápticos rápidos nos neurônios do corno dorsal da medula 

por meio da ativação de receptores ionotrópicos do tipo AMPA e NMDA. Agindo 

sobre os receptores do tipo AMPA, o glutamato é responsável pela transmissão 

sináptica rápida na primeira sinapse do corno dorsal; ao se ligarem aos receptores 

do tipo NMDA promove uma resposta mais lenta (OZAWA; KAMIYA; TSUZUKI, 

1998). A estimulação contínua e a liberação sustentada de glutamato podem resultar 

no desenvolvimento de um estado de hiperexcitabilidade de neurônios nociceptivos, 

que se manifesta clinicamente como hiperalgesia e alodínia (GOUDET et al., 2009).  

Os receptores ionotrópicos são uma família de canais iônicos denominados 

de acordo com seu agonista sintético mais seletivo: NMDA, o qual quando ativado 

permite a entrada de Ca2+, AMPA e cainato, que permeiam principalmente a entrada 

de Na+ e K+. Os receptores AMPA e cainato são normalmente considerados como a 

mesma entidade (AMPA/cainato), já que biofisicamente são indistinguíveis. Estes 

receptores também são conhecidos como receptores não-NMDA (OZAWA; KAMIYA; 

TSUZUKI, 1998).  

Os GluRIs são estruturas tetraméricas, geralmente compostas de mais de um 

tipo de subunidade (Figura 1), onde cada família de receptor tem um grupo 

específico de subunidades: quatro para os receptores AMPA, cinco para os 

receptores cainatos, e sete para os receptores NMDA (Tabela 1). Cada subunidade 

tem um domínio amino-terminal extracelular, três segmentos transmembrana (M1-

M3), e um domínio carboxi-terminal- intracelular (MAYER; ARMSTRONG, 2004)  
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Domínio amino-terminal extracelular 
extracelular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Receptor de glutamato ionotrópico (modificada de MELDRUM; ROGAWSKI, 2007). 

 

 

Tabela 1 – Subunidades dos GluRIs. (modificada de MAYER; 

ARMSTRONG, 2004). 

Subunidade do receptor  Agonistas Antagonistas  

GluR1-4 

(GluR-A-D) 

 

AMPA, Cainato, 

quisqualato, glutamato 

NBQX, CNQX, DNQX, 

GYKI52466 

GluR5-7 

KA1 e KA2 

 

Cainato, glutamato NBQX, CNQX, DNQX, UBP310, 

NS3763 

NR1, NR2A-2D, NR3A, 

NR3B 

Glutamato, glicina, 

aspartato, NMDA 

Ácido cainurênico, L-701-324, 

Ifenprodil, AP7, fenciclidina 

 

 

 

 

Região carboxi-terminal intracelular 
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Os GluRms (Figura 2) compreendem uma família de oito receptores acoplados 

a proteína G, os quais são subdivididos  dentro de três grupos baseados na 

sequência homóloga de aminoácidos, mecanismos de transdução de sinal e 

propriedades farmacológicas (CONN, 2003). Apresentam sete segmentos 

transmembrana com um giro intracelular entre os segmentos 3 e 4 que liga à 

proteína G (MELDRUM; ROGAWSKI, 2007). 

 

 

 

 

Figura 2. Receptor GluRms acoplado à proteína G. Região C-terminal intracelular (C), região 
N-terminal extracelular (N), sete hélices transmembrana (I, II, II, IV, V, VI, VII), o domínio rico 
em cisteína (modificada de MELDRUM; ROGAWSKI, 2007). 
 

 

Os GluRms do grupo I, de localização pós-sináptica, incluem os subtipos de 

receptores GluRmS1 e GluRmS5  e suas variações (GluRmS 1a, b, c, d e GluRmS5 a, 

b). O grupo II consiste dos receptores GluRmS2 e GluRmS3 e o grupo III é composto 

pelos receptores GluRmS4, GluRmS6, GluRmS7 e GluRmS8, incluindo as isoformas 

GluRmS7a, b e GluRmS8 a, b, c, ambos de localização pré-sinaptica (Tabela 2). Os 

GluRmS do grupo I estão predominantemente acoplados à proteína G Gq/G11 e 

como tal, ativa a via da  fosfolipase C, gerando aumento de Ca2+ intracelular. Os 

Região N-terminal extracelular 

Domínio heptahelicoidal 

Domínio rico em cisteína 

Região C-terminal intracelular 
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mGluRs dos grupos II e III estão acoplados à proteína G Gi/Go, inibindo a adenilato 

ciclase ou regulando a atividade de vários canais iônicos (FAGNI  et al., 2004; 

BLEAKMAN; ALT; NISENBAUM, 2006; MELDRUM; ROGAWSKI, 2007; GOUDET  et 

al., 2009).  

 

Tabela 2 – Família dos GluRmS (modificada de MELDRUM; ROGAWSKI, 2007). 
 
Família Receptores Agonistas Antagonistas 

Grupo I mGlu 1 e 5 IS, 3R-ACPD; DHPG AIDA, CBPG 

 

Grupo II mGlu 2 e 3 IS, 3R-ACPD; DCG-

IV; APDC 

EGLU; PCG-4; 

LY341495 

 

Grupo III mGlu 4, 6, 7 e 8 L-AP4; IS,3R-ACPD MAP4; MPPG; 

CPPG 

 

Drogas que modulam os receptores glutamatérgicos, com efeito, 

antinociceptivo, se apresentam como um alvo terapêutico em potencial para uso em 

várias espécies de mamíferos, incluindo os humanos (LUTFY et al., 1997; ROSA et 

al., 2005; GADOTTI et al., 2006). Antagonistas dos receptores NMDA mostraram ser 

efetivos na redução de vários tipos de dor neuropática em animais experimentais, 

tanto na dor por injúria do tecido nervoso (alodínia), como para um modelo de 

hiperalgesia causada pela inflamação do tecido periférico (QIAN; BROWN; 

CARLTON, 1996). Nishiyama e colaboradores (1999) demonstraram que 

administração intraperitoneal de YM872, um antagonista competitivo do receptor 

AMPA, teve efeito analgésico na dor induzida tanto pela formalina como pelo 

estímulo térmico em ratos.  

A modulação da neurotransmissão glutamatérgica vem ganhando destaque 

na promoção do efeito antinociceptivo de diversos terpenos e extratos de plantas. 

Como exemplo, podemos citar o (-)-linalol, um monoterpeno prevalente em OE’s de 

diversas espécies de plantas aromáticas, que promoveu um acentuado efeito 

antinociceptivo contra a nocicepção induzida por glutamato em camundongos 

(BATISTA et al., 2008). Outro destaque foi o efeito do triterpeno 3β, 6β, 16β-

trihidroxilup-20 (29)-eno que apresentou ação antinociceptiva, envolvendo o sistema 
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glutamatérgico (NMDA e receptor glutamatérgico metabotrópico) (LONGHI-

BALBINOT et al., 2009).  

 

 

2.4 Tratamentos farmacológicos da dor 

 

 O alívio da sensação dolorosa continua sendo um dos grandes alvos da 

medicina moderna na incessante tentativa de desenvolver substâncias que sejam 

capazes de cessar a dor, ou mesmo a descoberta de fármacos com eficácia 

semelhante, ou maior que aqueles usados na terapêutica atual, mas com menor 

incidência de efeitos colaterais (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006).  

O conhecimento e a identificação dos mediadores químicos liberados e seus 

mecanismos moleculares envolvidos no processamento da dor, foi fundamental para 

o descobrimento e síntese de diferentes classes de compostos que são utilizados no 

tratamento da dor, dentre os quais podem ser citados os opióides, anti-inflamatórios, 

anticonvulsivantes, antidepressivos, neurolépticos e ansiolíticos. Em geral, os 

fármacos analgésicos produzem seus efeitos modulando a liberação de mediadores 

analgésicos endógenos ou, inibindo a liberação de neurotransmissores algogênicos 

por meio de mecanismos pré ou pós-sinápticos, em nível central e periférico 

(BESSON, 1999; MILLAN, 1999). 

 

 

2.4.1 Analgésicos de ação central 

 

Os analgésicos de ação central ou opióides são substancias naturais, semi-

sintéticas ou sintéticas que agem nas estruturas do SNC no sentido de promover o 

alívio da dor, sem provocar perda da consciência (ALMEIDA; BARBOSA-FILHO, 

2006). Sua principal característica é aumentar o limiar neuronal ao estímulo nocivo 

ou erradicar a sensação dolorosa pela interação com receptores opióides. Estes 

receptores vão atuar sobre canais iônicos por meio do acoplamento da proteína G 

ao canal, abrindo os canais para K+ dependentes de cálcio (KCa) e inibindo a 

abertura dos canais para Ca+ dependentes de voltagem (Cav)., levando ao 

fechamento de canais para Ca2+ dependentes de voltagem nas terminações 
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nervosas pré-sinápticas, o que reduz a liberação de neurotransmissores, a exemplo 

da SP (DICKENSON, 1997; MARTIN; EISENACH, 2001). 

A morfina, considerada o protótipo dos opióides, é a principal droga 

representante dos analgésicos centrais, possuindo propriedades farmacológicas 

bastante complexas que podem variar de acordo com a dose, o sítio de ação e a via 

de administração (Tabela 3). Sua ação análgesica se dá pela ativação das vias 

descendentes, inibindo a transmissão no corno posterior da medula, ou ainda, por 

inibirem a excitação das terminações sensoriais na periferia (KANJHAN, 1995; 

STEIN, 1995; STEIN et al., 2008). Porém a morfina apresenta efeitos colaterais 

indesejáveis que incluem inibição do trânsito gastrointestinal, constipação, 

supressão do apetite, bradicardia, náusea, vômitos, euforia, efeito bifásico sobre a 

temperatura corporal e miose. (BENYHE, 1994; ALMEIDA; BARBOSA-FILHO, 2006; 

BALLANTYNE, 2007). 

 

Tabela 3 – Efeitos analgésicos dos receptores opióides (modificada de 

GOZZANI, 1994; KANJHAN,1995). 

Tipo de receptor Efeitos farmacológicos Agonistas Antagonistas 

Mu (µ) 

 

 

 

 

 

Mu1 – analgesia 

Mu2 – Sedação, depressão 

respiratória, vômito, prurido, 

retenção urinária, anorexia, 

euforia, dependência física  

Morfina, codeína 

(agonista fraco), 

fentanil, miperidina, 

metadona 

Naloxona, 

naltrexona 

Kappa (қ) 

 

 

 

 

Analgesia, sedação, dispnéia, 

efeitos psicomiméticos, miose, 

depressão respiratória, 

euforia, disforia 

Morfina (agonista 

fraco) 

Naloxona, 

naltrexona 

Delta (δ) Analgesia, analgesia espinhal  Miperidina, codeína 

(agonista fraco) 

Naloxona, 

naltrexona 

(ambos 

antagonistas 

fracos) 
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Três tipos de receptores para os opiódes foram identificados por meio do uso 

de agonistas e antagonistas e pela clonagem de receptor, são eles: mu (µ), delta (δ)  

e kappa (қ), todos membros da família de receptores acoplados à proteína G (Figura 

3). Estes receptores apresentam uma porção N-terminal extracelular, sete hélices 

transmembrana, três alças intracelular e extracelular e uma região C-terminal 

intracelular (KANJHAN,1995). 

 Os receptores opióides (µ, δ ou қ) localizados nos terminais pré-

sinápticos das fibras nociceptivas fibras Aδ e C, quando ativados por um agonista 

opióide, inibem os canais para Ca2+ dependentes de voltagem, diminuindo os níveis 

de adenosina-3’5’-monofosfato cíclico (AMPc) e bloqueando a liberação de 

neurotransmissores, resultando assim em analgesia. Do mesmo modo, a ativação 

dos receptores µ ou δ promove a abertura dos canais para K+ dependente de Ca2+, 

causando hiperpolarização da membrana celular.  Em resumo, estes efeitos 

reduzem a excitabilidade neuronal e a liberação de neurotransmissor, sendo o efeito 

global inibitório (DICKENSON, 1997; MARTIN; EISENACH, 2001; TRESCOT et al., 

2008).   

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura do receptor opióide (modificada de TRESCOT et al., 2008). 

 

 

AE - Alça extracelular 

TM - Hélice transmembrana 

AI – Alça intracelular 

AE1 AE2 AE3 

AI1 AI2 AI3 

Região C-terminal 

Região N-terminal 
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2.4.2 Analgésicos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES)  

 

 Os AINES estão entre os agentes farmacológicos amplamente utilizados na 

prática médica. Apresentam importantes ações farmacológicas de amplo espectro, 

todas basicamente resultantes da inibição da ciclooxigenase (COX) e da 

consequente redução na síntese de prostanóides. São elas: ação anti-inflamatória, 

efeito analgésico, efeito antipirético além de profilaxia contra doenças 

cardiovasculares (KUMMER; COELHO, 2002).  

Diante de um trauma tissular, o acúmulo local de PG, tromboxanos (TXs) e 

outros mediadores químicos (SP, serotonina, etc.) ocasionam a sensibilização 

periférica da dor, que se caracteriza por uma alteração no limiar de nociceptores. 

Estes nociceptores sensibilizados enviam sinais, vias fibras nervosas aferentes Aδ e 

C, para o corno posterior da medula, onde fazem sinapses principalmente com 

neurônios das lâminas I, II e V e, como consequência, gera a sensibilização central 

da dor. A partir da medula, o impulso doloroso prossegue via trato espinotalâmico 

para estruturas como tálamo e córtex cerebral (KUMMER; COELHO, 2002). Os 

AINES reduzem a síntese de PG, diminuindo a intensidade do processo inflamatório 

e, consequentemente, a nocicepção periférica (YAKSH; DIRIG; CONWAY, 2001). 

Além disso, tem sido atribuído aos AINES um possível efeito antinociceptivo central 

(SOUTER, FRADMAN, WHITE, 1994). 

 Além dos opióides e AINES, fármacos de outras classes farmacológicas são 

usados como analgésicos entre eles: tramadol, antidepressivos tricíclicos 

(imipramina e a amitriptilina), os fármacos antiepilépticos (carbamazepina, 

gabapentina e ocasionalmente a fenitoína), cetamina e a lidocaína, todos 

particularmente usados para o tratamento da dor neuropática (RANG et al., 2007).  

 

 

2.5 Aspectos farmacológicos da inflamação  

 

A inflamação caracteriza-se por um fenômeno complexo multimediado. Ela é 

uma resposta desencadeada por traumas, lesões teciduais e invasão por agentes 

infecciosos, com a finalidade de eliminar microorganismos ou outros agentes 
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irritantes e reparar danos teciduais ou perda de função (LAWRENCE; 

WILLOUGHBY; GIROY, 2002; SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). 

 A resposta inflamatória está associada a uma grande diversidade de 

mediadores que iniciam respostas inflamatórias, recrutam e ativam outras células 

para o sítio da inflamação na tentativa de resolver o processo inflamatório.  

Exemplos destes mediadores incluem: prótons, citocinas e fator de crescimento do 

nervo, todos conhecidos por promover dor pela ativação das fibras aferentes 

primárias especializadas, ou seja, os nociceptores (RITTNER; BRACK; STEIN, 

2008).  

 Os componentes básicos de um processo inflamatório envolvem eventos 

vasculares e celulares, mediadores derivados de células e da ativação plasmática, 

que produzem os sinais clínicos clássicos da inflamação que são: rubor (hiperemia), 

tumor (edema), calor (aumento da temperatura local) e dor (GILROY et al., 2004). As 

alterações vasculares iniciam-se imediatamente e desenvolvem-se durante as 

primeiras horas após o estímulo inflamatório. Elas consistem em vasodilatação, 

aumento do fluxo sanguineo, aumento da permeabilidade vascular e exsudação de 

plasma (WILLIAMS, 1983). 

 Os eventos celulares são marcados pela saída das células circulantes da luz 

do vaso e a migração de leucócitos para o sítio inflamatório. A mobilização dos 

leucócitos circulantes para o local da inflamação é fundamental para a defesa do 

organismo, já que estas células podem desenvolver suas ações de fagocitose e 

destruição de agentes patogênicos levando à resolução do processo (SIBILLE; 

REINOLDS, 1990; SAMPSON 2000; BROCHE; TELLADO, 2001; BOYTON; 

OPENSHAW, 2002).  

 Duas principais citocinas estão envolvidas na iniciação do processo 

inflamatório, são elas: fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 1 (IL-1). 

Em geral, as citocinas não são constitutivamente produzidas, no entanto na 

presença de estímulos apropriados, ocorre aumento da expressão de genes e 

produção das citocinas ocasionando o início de uma resposta inflamatória (LANTZ et 

al., 2005). Além das citocinas, metabólitos do ácido aracdônico também participam 

da resposta inflamatória. Produtos produzidos pelo metabolismo incluem ambos os 

produtos da COX (PG e TXs e prostaciclinas) e os produtos da lipooxigenase, os 

leucotrienos (LT), onde estes podem iniciar o recrutamento dos leucócitos 
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polimorfonucleares, as mudanças no tônus vascular e fluxo sanguineo (LANTZ et al., 

2005). 

 A inflamação pode ser classificada como aguda e crônica, de acordo com o 

tempo de duração e características patológicas.  A inflamação aguda apresenta 

curta duração e é mediada por substâncias como NO e PG, tais como PGI2, PGD2
, 

PGE2 e PGF2α
, que promovem principalmente vasodilatação. A liberação de PG é 

um dos sinais clássicos do processo inflamatório agudo, representado clinicamente 

pelo calor e rubor característicos da reação inflamatória (SHERWOOD; TOLIVER-

KINSKY, 2004).  

 A formação do edema é outro sinal precoce e importante na inflamação 

aguda, que ocorre devido ao fluxo transvascular de fluído rico em proteínas (plasma)  

dos compartimentos intravasculares para o interstício em decorrência do aumento 

de permeabilidade vascular de capilares e vênulas, como resultado da liberação de 

histamina, bradicinina, LT, fatores do complemento, SP e fator de agregação 

plaquetária (PAF) no sítio inflamatório (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004).  

 O exsudado líquido contém uma variedade de mediadores, que influenciam 

as células vizinhas e aquelas presentes nos próprios vasos sanguíneos. Esses 

mediadores incluem os componentes de quatro cascatas enzimáticas proteolíticas: o 

sistema de complemento, o sistema de coagulação, o sistema fibrinolítico e o 

sistema de cininas (RANG et al., 2007). A inflamação aguda pode finalizar-se com a 

interrupção de todos os eventos característicos da reação inflamatória e retorno do 

tecido lesionado à normalidade ou sua substituição por tecido conjuntivo (ADEREM; 

SMITH, 2004; GILROY et al., 2004).  

 A progressão da resposta tecidual para inflamação crônica é caracterizada 

pela ocorrência de infiltração de células mononucleares, que incluem macrófagos, 

linfócitos e plasmócitos. Os processos inflamatórios crônicos são de duração 

prolongada, estendendo-se de semanas a meses. Durante a inflamação crônica 

ocorrem, simultaneamente, a presença de processo inflamatório ativo, as tentativas 

de reparo tecidual com consequente destruição do tecido e a formação de fibrose. 

Entre as doenças crônicas inflamatórias incluem-se a artrite reumatóide, a 

aterosclerose e o lupus eritematoso sistêmico (GILROY et al., 2004; SHERWOOD; 

TOLIVER-KINSKY, 2004). 
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 A dor inflamatória resulta da liberação de vários mediadores tais como: TNF-

α, IL-1β, PGE2, bradicinina, fator de crescimento neural (NGF). Estes mediadores 

liberados irão estimular os receptores correspondentes nos terminais nervosos, nos 

axônios e nos corpos celulares dos nociceptores locais das fibras aferentes 

periféricas (C e Aδ). A ativação de diferentes receptores, tais como os receptores 

para TNF-α, IL-1β, PGE2, NGF além dos receptores para a bradicinina do tipo B2, 

resulta na ativação de múltiplas vias das proteínas cinases (p38/KNK, PKA, P13K, 

PLCγ, ERK e PKC) levando à regulação rápida de canais de Na+ e dos receptores 

de potencial transitório (TRPV1- do inglês: transient receptor potential). A 

hiperatividade destes canais induz a sensibilização aumentada dos nociceptores, 

contribuindo em sua maior parte para o desenvolvimento da dor de origem 

inflamatória, bem como o aumento e/ou expressão de moléculas (Figura 4) como 

neurotransmissores, enzimas, canais iônicos e receptores (COUTAUX et al., 2005; 

MARCHAND; PERRETTI; MACMAHON, 2005; CHENG; JI, 2008). 
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Figura 4. Indução da sensibilização dos nociceptores no processo da dor inflamatória 
(modificada de CHENG; JI, 2008). 
 
 Os mediadores inflamatórios são divididos em dois grupos igualmente 

importantes na transmissão nociceptiva: aqueles que promovem uma sensibilização 

dos nociceptores (hiperalgesia), e os que ativam os nociceptores sensibilizados. As 

citocinas e as PG são os principais representantes do primeiro grupo, e as cininas 

(bradicinina) e os neuropeptídeos (SP, NKA e CGRP) do segundo (MILLAN, 1999; 

CALIXTO et al., 2000). 

 Em geral, as drogas analgésicas com mecanismo de ação sobre os 

mediadores inflamatórios atuam em duas etapas fundamentais do ciclo destes 

neurotransmissores: uma etapa envolve a inibição da produção, e a outra, o 

bloqueio dos receptores ativados por eles. Em ambas as situações, os analgésicos 

estariam prevenindo ou bloqueando a ativação do nociceptor previamente 

sensibilizado (MILLAN, 1999; CALIXTO et al., 2000).  

Aumento da transdução/excitabilidade 

Sensibilização dos nociceptores 

Hiperalgesia/alodínia 

Bradicinina TNF-αααα/IL-1β PGE2 NGF 
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2.6 Óleos essenciais  

 

Os óleos essenciais (OE’s) são produtos naturais que apresentam uma 

complexa mistura, podendo conter cerca de 20 a 60 componentes com diferentes 

concentrações (BAKKALI et al., 2008).  

Aproximadamente 3000 OE’s são conhecidos, 300 dos quais são 

comercialmente importantes para a indústria farmacêutica, agronômica, alimentícia, 

sanitária, cosmética e de perfumes. Esses óleos são compostos complexos, voláteis, 

naturais, caracterizados por forte odor, sendo produzidos pelas plantas aromáticas 

ricos em metabólitos secundários. Geralmente, os OE’s apresentam dois ou mais 

compostos em grandes quantidades (20%-70%) em relação aos demais 

componentes, que tendem a definir as propriedades biológicas dos OE’s. Como 

exemplo, podemos citar o carvacrol (30%) e o timol (27%), que são os principais 

componentes do OE de Origanum compactum, o linalol (68%) do OE de Coriandrum 

sativum, a carvona (58%) e o limoneno (37%) do OE de Anethum graveolens. 

(BAKKALI et al., 2008). 

Quimicamente, a maioria dos OE’s é constituída de fenilpropanóides ou de 

terpenos, sendo que esses últimos se apresentam em maiores quantidades. Os 

terpenóides são encontrados em uma grande variedade de substâncias vegetais, 

sendo que esse termo é empregado para designar todas as substâncias cuja origem 

biossíntética deriva de unidades do isopreno (SIMÕES; SPITZER, 2004). Os 

compostos terpênicos mais frequentes nos óleos voláteis são os monoterpenos e os 

sesquiterpenos. A grande variedade dos efeitos biológicos encontrados nos OE’s 

provavelmente, se deve ao fato da grande diversidade estrutural dos seus 

constituintes (Figura 5). Estas variedades incluem atividades antibacteriana 

(IACOBELIS et al., 2005), antifúngica (DAMBOLENA et al., 2008), antimicrobiana 

(VILJOEN et al., 2005; ARRUDA et al., 2006; TEPE et al., 2006; CELIKTAS et al., 

2007), antinociceptiva (HAJHASHEMI; GHANNADI; PEZESHKIAN, 2002; PEANA et 

al., 2003; GONÇALVES et al., 2008; OLIVEIRA; DE SOUSA; ALMEIDA, 2008), 

analgésica (GALEOTTI et al., 2002), anti-inflamatória (HAJHASHEMI; GHANNADI; 

PEZESHKIAN, 2002; TAKAKI et al., 2008), anticonvulsivante (ALMEIDA et al., 2008; 

GONÇALVES et al., 2008) e ansiolítica (UMEZU et al., 2002). 
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Figura 5. Diferentes estruturas químicas selecionadas de OE’s (modificada de BAKKALI et 
al., 2008). 
 

A carvona (p-menta-6,8-dieno-2-ona) é um monoterpeno cetônico 

representante da classe dos terpenos, que é encontrado como o principal 

constituinte ativo dos OE´s de algumas espécies vegetais do gênero Mentha 

comumente extraída a partir de suas folhas (YOUNIS; BESHIR, 2004). Seu 

enantiômero, R-(-)-carvona, apresentou atividade antinociceptiva em camundongos 

(GONÇALVES et al., 2008) assim como a hidroxidiidrocarvona, um derivado sintético 

obtido a partir da R(-)-carvona (OLIVEIRA; DE SOUSA; ALMEIDA; 2008).  

 A EC é um semissintético obtido por meio da síntese orgânica de R-(-)-

carvona (KLEIN; OHLOFF, 1963), apresentando estrutura química análoga a vários 

monoterpenos (Figura 6), tais como limoneno, mentol (UMEZU; SAKATA; ITO, 2001) 

carvona (GONÇALVES et al., 2008) e hidroxidiiidrocarvona (OLIVEIRA, et al., 2008).  
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Figura 6. Estrutura química da EC (A) e de outros monoterpenos com atividade no SNC: 
limoneno (B), mentol (C), carvona (D) e hidroxidiidrocarvona (E). 
 
 

Um estudo relacionado aos efeitos farmacológicos da EC evidenciou uma 

baixa toxicidade, onde o valor da DL50 foi de 923 mg/kg (via i.p.), com ausência de 

contorções, tremores, convulsões e comportamentos esteriotipados. Ainda neste 

estudo, os autores observaram que este monoterpeno produziu leve sedação, 

redução da ambulação, ptose palpebral e ausência de alteração na coordenação 

motora, respostas sugestivas de drogas que agem sobre o SNC sem apresentar 

uma resposta neurotóxica, comum em drogas com perfil depressor sobre o SNC (DE 

SOUSA et al., 2007). A EC apresentou atividade anticonvulsivante, com provável 

envolvimento dos canais para Na+ dependentes de voltagem (ALMEIDA et al., 

2008), bem como atividade antioxidante em modelos in vitro (ALMEIDA et al., 2008).  

Baseando nas informações acima, podemos aferir à EC potencial atividade 

neurofarmacológica. Como os seus análogos estruturais (R(-)-carvona e 

hidroxidiidrocarvona apresentaram um potencial analgésico em camundongos, o 

presente estudo procurou investigar por meio de testes farmacológicos, in vivo, as 
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possíveis ações antinociceptivas e anti-inflamatórias do terpeno EC, bem como sua 

participação na neurotransmissão sináptica, por meio de estudos in vitro.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar a atividade antinociceptiva e anti-inflamatória da EC em modelos 

animais e a ação sobre a neurotransmissão sináptica in vitro.  

 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

� Verificar a atividade antinociceptiva periférica e central da EC; 

 

� Avaliar a atividade anti-inflamatória da EC; 

 

� Estudar a neurotransmissão no hipocampo - registro de potencial de campo; 

 

� Avaliar a neurotransmissão no hipocampo e no NTS. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Animais de experimentação 
 
    

Para realização dos testes farmacológicos in vivo foram utilizados 

camundongos (Mus musculus) machos albinos da linhagem Swiss com 

aproximadamente dois meses de idade, peso corporal variando entre 25 e 30g, 

obtidos do Biotério Prof. Dr. Thomas George, Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica (LTF) Prof. Delby Fernandes de Medeiros, Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). No biotério, os animais foram alojados em gaiolas de polietileno, 

contendo 20 camundongos em cada gaiola, mantidos sob condições de temperatura 

controlada (20 a 22°C), e submetidos a um ciclo claro-escuro de 12 h (fase clara de 

6h00 as 18h00), com livre acesso a água e comida.  

No dia do experimento, os animais foram aclimatizados no laboratório por 

uma hora, visando minimizar as possíveis alterações comportamentais decorrentes 

da mudança de ambiente, bem como permitir uma adaptação à sala de 

experimentação, onde os experimentos foram realizados entre 10h00 e 16h00 horas. 

Antes de cada experimento, a bancada foi higienizada com etanol 70%. Os animais 

foram utilizados uma única vez e, em seguida, mortos por meio de deslocamento 

cervical. Todos os procedimentos experimentais foram analisados e previamente 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA- LTF, protocolo número 

0611/06  e 0101/10).  

 Para os estudos eletrofisiológicos, foram utilizados ratos (Rattus norvegicus) 

machos, albinos, da linhagem Wistar, com idade de 22 a 30 dias, fornecidos pelo 

biotério central do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e Universidade de São Paulo (USP-Ribeirão Preto). Os animais 

utilizados neste estudo já estavam inclusos nos projetos aprovados pelos comitês de 

ética das respectivas instituições. Os ensaios dos registros elétricos utilizando o 

protocolo de potencial de campo em fatias hipocampais foram realizados no 

Laboratório de Biologia Celular, Departamento de Fisiologia e Biofísica da 
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Universidade Federal de Minas Gerais. Os experimentos dos registros em neurônios 

piramidais do hipocampo e neurônios do NTS foram realizados no laboratório de 

neurotransmissão sináptica, Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina 

da USP-Ribeirão Preto. 

 

 

4.1.2 Material – aparelhagem 
 
 
 

� Placa quente, modelo LE 7406 (LETICA) 

� Espectrofotômetro (WPA – UK)  

� Vibrátomo (Vibratome, série 1000 - manual), 

� Banho maria (MC105D - Brasil) 

� Eletrodo bipolar (grass SD9- EUA) 

� Osciloscópio (Tektronix, EUA) 

� Amplificador axoclamp-2A (Axon Instruments, EUA), 

� Microscópio (Olympus BX51WI, Japão) 

� Software WinWCP (Universidade de Strathclyde, U.K.)  

� Microscópio (Olympus BX51WI, Japão 

� Câmera CCD (modelo C7500-50, Hamamatsu, Japão) 

� Monitor monocromático SONY (EUA) 

� Amplificador HEKA (modelo EPC-10) 

� Placa de aquisição integrada (LIH 1600) 

� Puxador de pipetas (Sutter-Flaming Brown P-970, EUA) 

 

 
 
4.1.3 Drogas e reagentes 
 
 

� Ácido acético glacial (Reagem/Brasil) 

� EC 

� Formalina (formaldeído 37%) (Vetec/Brasil) 

� Cloridrato de morfina (Merk/EUA) 

� Hidrocloridrato de naloxona (Research Biochemical/EUA) 
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� Tween 80 (Polioxetileno sorbitano monoleato) (Sigma/EUA) 

� Azul de Evans (Sigma/EUA)  

� Indometacina (Sigma/EUA) 

� Carragenina (Sigma/EUA) 

� Cloreto de sódio (Merk/EUA) 

� Cloreto de potássio (Merk/EUA) 

� Bicarbonato de sódio (Merk/EUA) 

� Glicose (Merk/EUA) 

� Cloreto de cálcio(Merk/EUA) 

� Cloreto de magnésio (Merk/EUA) 

� Tampão fosfato (Merk/EUA) 

� Picrotoxina (Sigma/EUA) 

� K-gluconato 

� EGTA 

� HEPES 

 

 

4.1.4 Preparação da EC 
 
 

 A EC foi preparada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) de acordo 

com o método descrito por Klein e Ohloff (1963), e gentilmente cedida pelo prof. Dr. 

Damião Pergentino de Sousa.  

  

 
4.1.4.1 Utilização da EC 

 

Imediatamente antes da realização dos testes comportamentais, utilizou-se 

como veículo, uma solução composta por salina (NaCl a 0,9%) acrescida de tween 

80 como dispersante (10 µL/mL). Esta solução foi utilizada para a diluição da EC nas 

doses de 100, 200 ou 300 mg/kg bem como para o tratamento dos animais 

pertencentes ao grupo controle. As doses usadas neste estudo foram baseadas em 

estudos prévios onde EC nas doses de 200 ou 300 mg/kg apresentou os seguintes 

efeitos: diminuição da ambulação, ptose palpebral, resposta diminuída ao toque, 

sedação e analgesia (CLAUDINO, 2007). 
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Para os estudos eletrofisiológicos, utilizou-se como veículo a solução de fluido 

cerebroespinhal artificial (aCSF – Tabela 4, pág 58) acrescida de tween 80 como 

dispersante (10 µL/mL). A EC foi utilizada nas concentrações de 1 ou 3 mM. 

  

 
4.2 METODOLOGIA 

 
 
4.2.1 Avaliação da atividade antinociceptiva 
 
 
 
 Para os testes de avaliação da atividade antinociceptiva da EC o mesmo 

padrão de formação foi sempre utilizado, sendo 50 camundongos divididos em cinco 

grupos de 10 animais que constituíram o grupo controle (recebeu o veículo), o grupo 

padrão (tratado com morfina nas doses de 6 ou 10 mg/kg de acordo com o teste) ou 

os três grupos experimentais (tratados com EC nas doses de 100, 200 ou 300 

mg/kg). 

 Após 30 min da administração intraperitoneal, os animais entravam em 

contato com os indutores de nocicepção (químicos ou térmicos), dando início à 

observação para registro dos parâmetros específicos de cada metodologia. 

 
 
 
 
4.2.1.1 Teste de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 
 
  

 Este teste baseia-se na indução de uma resposta nociceptiva, por irritação 

peritoneal, após administração intraperitoneal (i.p.) de ácido acético (0,8%), sendo 

tal efeito nociceptivo caracterizado por contorções abdominais seguidas de 

extensões dos membros posteriores (KOSTER; ANDERSON; DEBEER,1959). 

 Os cinco grupos foram compostos por 10 animais, e o grupo padrão foi 

tratado com morfina na dose de 6 mg/kg de peso corporal.  Após 30 min dos 

tratamentos iniciais com EC, morfina ou veículo, os animais receberam uma solução 

de ácido acético 0,8%, via i.p. (0,01 mL/g) e em seguida foram colocados em caixa 

de polietileno individuais, sendo então registrado o número total de contorções 

abdominais apresentados por cada animal durante 10 min. Uma redução 
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significativa do número de contorções quando comparado ao grupo controle 

negativo foi considerado como uma resposta antinociceptiva (BASTOS  et al., 2006; 

NARAYANAN  et al., 2000). 

 
 
 
4.2.1.2 Teste da formalina 
 
 
 O teste da formalina em camundongos é um válido e confiável modelo de 

estudo de nocicepção, sendo sensível para várias classes de drogas analgésicas. É 

considerado um modelo de dor persistente, produzida pela injeção intraplantar dessa 

substância, que causa a estimulação de nociceptores, podendo ser considerado um 

modelo bifásico de comportamentos indicativos de dor (HUNSKAAR; HOLE 1987). 

Neste teste, usa-se um encaixe de metal que forma uma caixa triangular em ângulo 

de 45o, com lados e altura medindo 25 cm cada, sendo duas paredes formadas por 

espelho e uma de vidro transparente, dando ao observador um bom campo de visão 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Caixa de observação usada para o teste da formalina. 
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Trinta minutos após a administração da EC, da morfina (10 mg/kg de peso 

corporal) ou do veículo os animais receberam 20 µL de formalina (2,5% formaldeído 

em solução salina), a qual foi injetada na região intraplantar da pata posterior direita. 

Após a injeção de formalina, os animais foram colocados individualmente nas caixas 

de observação e o tempo por eles gasto lambendo a pata injetada (expresso em s) 

por cinco min (primeira fase), e após um intervalo de 10 min, esse mesmo parâmetro 

foi registrado durante 15 min (segunda fase).  

 

 
4.2.1.3 Teste da placa quente.  
 
 

O teste da placa quente foi usado para estimar a latência das respostas ao 

estímulo térmico, de acordo com o método descrito por Eddy e Leimback (1953). 

Neste experimento, o aparelho da placa quente foi mantido a uma temperatura de 50 

± 1°C (PIETROVSKI et al., 2006).  A placa quente apresenta dispositivos que 

controlam automaticamente a temperatura. Possui um cilindro de acrílico 

transparente, que mantém o animal sobre a placa durante o período de observação, 

sendo o registro do tempo de reação do animal ao estímulo térmico feito através de 

um cronômetro acoplado ao aparelho, que é acionado por meio de um pedal externo 

(Figura 8). 

 
Figura 8. Placa quente. 
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 Inicialmente, os animais foram submetidos a uma triagem, onde a latência 

basal de todos os animais foi registrada usando o tempo de corte de 10 s, com a 

finalidade de avaliar a sensibilidade dos mesmos ao estímulo térmico. 

 Após 30, 60 e 120 min do tratamento inicial, os animais foram expostos ao 

estímulo térmico e observados individualmente para o registro da latência obtida 

pelo tempo decorrido entre a colocação do animal na placa e a ocorrência de 

lambida das patas ou comportamento de pular. Para minimizar danos às patas dos 

animais, o tempo máximo de permanência na placa foi de 30 s (SILVA et al., 2005). 

 A possível participação do sistema opióide no efeito antinociceptivo da EC foi 

investigada no teste da placa quente, onde um grupo contendo 10 animais foi pré-

tratado com naloxona na dose de 6 mg/kg, via subcutânea (s.c.), que é um 

antagonista do receptor opióide não-seletivo. Após 15 min, três grupos com 10 

animais cada foram divididos e administrados via i.p. com EC (300 mg/kg), morfina 

(10 mg/kg) ou solução salina (veículo). 

 

 

4.2.2 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

 

 Para os testes de avaliação da atividade anti-inflamatória da EC o mesmo 

padrão de formação foi sempre utilizado, sendo 30 camundongos divididos em três 

grupos de 10 animais que constituíram o grupo controle (recebeu o veículo), o grupo 

padrão (tratado com indometacina na dose de 10 mg/kg) ou o grupo experimental 

(tratado com EC na dose de 300 mg/kg).  

  

 

4.2.2.1 Teste da permeabilidade capilar peritoneal induzida pelo ácido acético 

 

  

O teste da permeabilidade capilar peritoneal induzida pelo ácido acético foi 

realizado de acordo com Zhang e colaboradores (2009), com algumas modificações.  

Este teste se baseia na quantificação do aumento na permeabilidade capilar, 

induzido pelo ácido acético, medindo-se o extravasamento do corante azul de Evans 

a partir do compartimento vascular para dentro da cavidade peritoneal. 
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Após trinta min da administração pela via intraperitoneal das substâncias, os 

animais receberam, por via endovenosa (veia caudal), o azul de Evans (10 mg/kg 

solubilizado em solução fisiológica 0,9 %) seguido pela imediata administração 

intraperitoneal de ácido acético (1%). Decorridos 20 min, os camundongos foram 

mortos por deslocamento cervical para a administração de 5 mL de solução 

fisiológica (0,9 %) no peritônio, a fim de facilitar a coleta do fluido peritoneal. 

O fluido peritoneal foi coletado e centrifugado a 3000 rpm durante 15 min. Por 

meio de um espectrofotômetro, foi realizada a leitura da absorbância do 

sobrenadante (595 nm). Os valores da leitura do grupo controle foram aceitos como 

efeito máximo. 

 

 

4.2.2.2 Teste de edema de pata em camundongos induzido pela carragenina 

 

  

 A atividade anti-inflamatória da EC foi determinada usando a carragenina para 

indução da formação de edema de pata em camundongos, seguindo o método de 

Yesilada e Kupeli (2007) com modificações. O edema de pata se baseia na variação 

do volume (ou área) das patas traseiras dos animais, após a aplicação de algum 

estímulo inflamatório. Após 30 min da administração pela via intraperitoneal das 

substâncias os animais receberam 50 µL de carragenina a 2,5% diluída em solução 

salina (NSONDE NTANDOU et al., 2010) a qual foi injetada na região intraplantar da 

pata posterior esquerda, e igual volume de solução salina (NaCl a 0,9%) na pata 

posterior direita. Em seguida a área das patas foi medida 30, 60, 120, 180 e 240 min 

após a administração de carragenina e solução salina na região intraplantar usando 

um paquímetro digital.  

 O edema foi considerado pela diferença da área entre a pata tratada com 

carragenina e a que recebeu a solução salina. A média dos valores da atividade anti-

inflamatória dos animais tratados com EC foi comparada com o grupo controle e o 

tratado com indometacina, droga referencia padrão. 
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4.2.3 Estudos eletrofisiológicos 
 
 
 
4.2.3.1 Preparação das fatias hipocampais  
 

 Após a morte dos animais por decaptação (guilhotina), os cérebros foram 

imediatamente removidos, colocados em solução de corte, aCSF (Tabela 4) gelado 

(temperatura aproximada de 4oC)  e pré-borbulhado com mistura carbogênica 

(95%O2 e 5% CO2) para ajuste do pH (7,3 – 7,4). Depois de mergulhados no aCSF, 

os hemisférios foram separados com a ajuda de uma lâmina de bisturi e colados 

separadamente em uma plataforma, apoiados por um bloco de agar (4%) para corte 

em vibrátomo, onde foram feitos cortes de 400 µm de espessura. 

Após a obtenção das secções, as mesmas foram transferidas para um bécker 

com a mesma solução de corte, borbulhadas com uma mistura carbogênica e 

mantidas em uma câmara de incubação colocada em banho maria a 37o C, onde 

ficaram por cerca de 60 min antes dos registros eletrofisiológicos.  

 

Tabela 4 - Composição de aCSF para soluções de corte e registro.  

Substâncias Solução de corte (mM) Solução de registro mM) 

NaCl 125 125 
KCl 2.5 2.5 
NaCO3 25 25 
NaH2PO4 1.25 1.25 
Glicose 25 25 
CaCl2 0.1 2.0 
MgCl2 3.0 1.0 
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4.2.3.2 Registros eletrofisiológicos das fatias hipocampais 
 
 
 Para o registro, uma única fatia hipocampal foi colocada em uma câmara de 

registro, mantida submergida em solução aCSF (aCSF com Tween 80 a 10µL/mL) 

sendo continuamente perfundida numa taxa de fluxo de 3 mL/min. Sobre a fatia uma 

malha de nylon foi usada para mantê-la fixa no fundo da câmara. Dois parâmetros 

foram utilizados para a escolha da fatia: a amplitude da corrente e a estabilização da 

linha de base. Obtida essa estabilização para o registro dos potenciais, trocou-se 

aCSF padrão pela aCSF com EC a 3mM. A temperatura da câmara de registro foi 

eletronicamente ajustada para valores entre 23-26 oC. 

 As fatias foram estimuladas por um eletrodo bipolar colocado numa posição 

próxima ao eletrodo de registro na região CA1 do hipocampo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Protocolo de estímulo do registro do potencial de campo 
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 Os pulsos de correntes foram injetados nas fibras colaterais de Schaffer a 

0,33 Hz, onde as respostas evocadas dos potenciais de campo foram compostas por 

fiber volley e PEPS (Figura 10). 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 10. Registro representativo mostrando o fiber volley e PEPS. 
 
 
 
 Os potencias de campo registrado foram amplificados pelo axoclamp-2A, 

ligado em paralelo a um osciloscópio, permitindo a visualização direta do sinal. O 

registro foi armazenado em placa A/D, controlada pelo software WinWCP. 
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4.2.3.3 Registro das correntes dos neurônios hipocampais e do NTS. 

 

4.2.3.3.1 - Confecção das fatias 

 

 Os cérebros dos ratos foram cuidadosamente removidos após a decapitação 

e imediatamente colocados em solução de corte aCSF modificado para registro 

contendo sacarose  (75 mM), gelado e pré-borbulhado com mistura carbogênica 

(95%O2 e 5% CO2) para ajuste do pH (7,3 – 7,4). 

Todo o procedimento realizado antes do registro foi idêntico ao item 4.2.3.1 e 

4.2.3.2 sendo a concentração da EC a 1mM.  

 

4.2.3.3.2 - Visualização dos neurônios 
 
  

 Os neurônios piramidais hipocampais (Figura 11) e do NTS foram 

visualizados utilizando microscópio com sistema de contraste por interferência 

diferencial infravermelho (IR-DIC) contendo uma objetiva de imersão na água (40x) 

acoplada a uma câmera CCD e um monitor monocromático. Todo o sistema foi 

permanentemente mantido sobre uma mesa pneumática para o isolamento 

mecânico do ambiente. 
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Figura 11. Neurônio piramidal da região CA1 do hipocampo de rato (foto: Marilene Rocha). 

 

 

4.2.3.3.3 – Registro das correntes - Whole cell  Patch clamp 
 
 

O sistema de registro era composto por um amplificador, com ligação direta 

via fibra óptica a uma placa de aquisição integrada, acoplada a um computador tipo 

PC para processamento e armazenamento dos dados para posterior análise. A 

configuração usada para todos os registros foi a de whole cell patch clamp. 

 Para o registro, pipetas de borosilicato com filamento interno foram 

confeccionadas com um puxador de pipetas e preenchidas com solução interna 

(Tabela 5), filtradas com filtros de 20µm (milliporo), resultando em pipetas com 

resistências entre de 3-6 MΩ aproximadamente, quando mergulhadas na solução de 

registro. Após o estabelecimento da configuração whole cell, os neurônios foram 

mantidos a -70 mV e os valores de capacitância de membrana (Cm) e resistência 

em série (RS), obtidas. Os valores de RS foram constantemente monitorados e, 

registros com valores de RS superiores a 30 MΩ, foram descartados. A maioria dos 

registros teve sua RS compensada digitalmente em até 80%. 
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Tabela 5. Solução interna (pipeta), pH= 7,3, osmolaridade = 297-298 

Substância Molaridade (mM) 
K-gluconato 130 

EGTA 5 
HEPES 10 

KCl 20 
 

 
 
 As correntes foram filtradas a 3 KHz e adquiridas a 10 kHz. Os dados de 

corrente foram obtidos com o software pulse. Todos os registros foram iniciados 

após cinco min da configuração de whole cell ter sido estabelecida.  

 Os registros foram feitos em um holding de -70 mV. Para o registro das 

correntes excitatórias pós-sinápticas, um microeletrodo bipolar de tungstênio foi 

mantido sobre as fibras colaterais de Schaffer para estimular eletricamente os 

neurônios piramidais da região CA1 hipocampal. O protocolo de estímulo foi o de 

pulso pareado (3-6 V), com intervalo de 50 ms e duração de 100 ms, 0,33 Hz, sendo 

possível por este protocolo calcular a facilitação do pulso pareado que é dada pela 

razão da amplitude da corrente do segundo pulso pelo primeiro (PEPS2/PEPS1), e o 

resultado desta razão está frequentemente associado à probabilidade de liberação 

de neurotransmissor com envolvimento de mecanismo pré-sináptico. As correntes 

inibitórias pós-sinápticas espontâneas (cPIPS) foram isoladas pela aplicação de 

picrotoxina (10 µM). 

 

 
4.3 Análise estatística  
 
 
 Os dados obtidos nos experimentos foram expressos em média ± erro padrão 

da média (e.p.m.) e analisados pelo teste da análise de variância (ANOVA) de uma 

via seguido do teste Tukey, pelo teste t de Student não pareado e teste t de Student 

pareado utilizando o programa Graph Pad Prism, versão 4.03. Os resultados foram 

considerados significativos quando apresentaram um valor de p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA 

 

5.1.1 Efeito da EC no teste de contorções abdominais induzidas por ácido 

acético. 

  

 Os resultados obtidos neste teste mostraram que após o tratamento dos 

animais com EC nas doses de 200 ou 300 mg/kg (i.p) ocorreu uma redução 

significativa das contorções abdominais (Gráfico 1) induzidas pelo ácido acético com 

valores de  17,6 ± 1,8 e 0,8 ± 0,4, respectivamente, quando comparados aos animais 

do grupo controle tratados com veículo com valor de 28,4 ± 3,4 contorções. A 

morfina, droga padrão utilizada produziu uma redução significativa (p<0,001) com 

valor de 0,2 ± 0,0 contorções, similar ao observado com a EC (300 mg/kg), (i.p.). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Tratamento

Controle
EC 100 mg/kg
EC 200 mg/kg
EC 300 mg/kg
Morfina 6 mg/kg

**

*** ***N
ú

m
er

o
 d

e 
co

n
to

rç
õ

es

 

Gráfico 1. Efeito da EC (100, 200 ou 300 mg/kg via i.p.) e morfina (6 mg/kg) sobre o número 
de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos. Os valores foram 
expressos em média ± e.p.m. (n=10). ** p<0,01, *** p<0,001 foram considerados 
significativos quando comparados com o grupo controle. (ANOVA seguido do teste de 
Tukey). 
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5.1.2 Efeito da EC no teste de formalina 
 
 

 Conforme pode ser observado no gráfico 2, nos animais tratados com EC, 

apenas a dose de 300 mg/kg (i.p.) promoveu redução significativa (p < 0,01) da 

resposta nociceptiva na primeira fase com 39,4 ± 6,0 s, quando comparado com os 

animais do grupo controle (92,6 ± 6,0 s) tratado com o veículo. Porém, na segunda 

fase a EC nas doses de 200 mg/kg ou a de 300 mg/kg apresentaram alterações 

significativas no tempo de lambida com valores de 151,5 ± 30,5 (p<0,05) e 94,5 ± 

30,0 s (p<0,001), respectivamente, em relação aos animais do grupo controle (292,7 

± 40,0 s) tratados com o veículo, como pode ser visto no gráfico 3. 

 

 

0

20

40

60

80

100

***

***

Controle
EC 100 mg/kg
EC 200 mg/kg
EC 300 mg/kg
Morfina 10 mg/kg

Tratamento

T
em

p
o

 d
e 

la
m

b
id

a
 o

u
 l

at
ên

ci
a(

s)

 
 
Gráfico 2 - Efeito da EC (100, 200 ou 300 mg/kg, via i.p.) e morfina (10 mg/kg) sobre o 
tempo de lambida na fase neurogênica (0-5 min) na nocicepção induzida pela formalina em 
camundongos. Os valores foram expressos em média ± e.p.m. (n=10). *** p<0,001 foram 
considerados significativos quando comparados com o grupo controle. (ANOVA seguido do 
teste de Tukey). 
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Gráfico 3 - Efeito da EC (100, 200 ou 300 mg/kg, via i.p.) e morfina (10 mg/kg) sobre o 
tempo de lambida na fase inflamatória (15-30 min) na nocicepção induzida pela formalina 
em camundongos. Os valores foram expressos em média ± e.p.m. (n=10). * p<0,05, *** 
p<0,001 foram considerados significativos quando comparados com o grupo controle. 
(ANOVA seguido do teste de Tukey). 
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5.1.3 Efeito da EC no teste da placa quente. 

 

O efeito antinociceptivo induzido por diferentes doses da EC (100, 200 ou 300 

mg/kg, i.p) em camundongos no teste da placa quente está mostrado no Gráfico 4. 

Os animais tratados com EC apresentaram aumento significativo da latência nas 

doses de 200 ou 300 mg/kg com valores de 12,1 ± 1,6 s e 15,7 ± 1,5 s, 

respectivamente, após 30 min da administração, quando comparado com os animais 

do grupo controle (5,9 ± 0,7 s) tratados com veículo (Gráfico 4). Após 60 min da 

administração, o efeito do aumento da latência ao estímulo térmico nos animais 

tratados permaneceu significativo apenas na dose de 300 mg/kg com valor de 19,3 ± 

2,7 s (Gráfico 5) quando comparado aos animais do grupo controle (10,8 ± 1,4). 

Decorridos 120 min após o tratamento com EC (Gráfico 6), o efeito do aumento da 

latência ao estímulo térmico não foi observado em nenhum grupo de animal tratado 

em todas as doses utilizadas, quando comparado ao controle (12,5 ± 1,6 s). 

 Por outro lado, observou-se que o efeito antinociceptivo da EC na dose de 

300 mg/kg (aos 30 min: 15,7 ± 1,5 s; 60 min: 17,8 ± 2,8 s; 120 min: 20,1 ± 3,2 s) foi 

revertido pela naloxona (6 mg/kg, s.c.; aos 30 min: 7,0 ± 0,7 s; 60 min: 9,3 ± 1,5 s; 

120 min: 9,1 ± 1,9 s), um antagonista do receptor opióide, indicando uma possível 

participação do sistema opioidérgico (Gráficos 4, 5 e 6). Além disso, o 

comportamento da EC foi semelhante ao observado na presença de morfina. 
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Gráfico 4. Efeito da EC (100, 200 ou 300 mg/kg, via i.p.) e morfina (10 mg/kg) sobre a 
latência no teste da placa quente em camundongos após 30 min do tratamento. Os valores 
foram expressos em média ± e.p.m. (n=10). * p<0,05; *** p<0,001 foram considerados 
significativos quando comparados ao grupo controle. (ANOVA seguido do teste de Tukey). 
Os símbolos # representam os níveis de significância em comparação com morfina ou EC 
(300 mg/kg) vs os grupos tratados com morfina mais naloxona ou EC mais naloxona (6 
mg/kg). Teste t-Student não pareado. 
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Gráfico 5. Efeito da EC (100, 200 ou 300 mg/kg, via i.p.) e morfina (10 mg/kg) sobre a 
latência no teste da placa quente em camundongos após 60 min do tratamento. Os valores 
foram expressos em média ± e.p.m. (n=10). * p<0,05; *** p<0,001 foram considerados 
significativos quando comparados ao grupo controle. (ANOVA seguido do teste de Tukey). 
Os símbolos # representam os níveis de significância em comparação com morfina ou EC 
(300 mg/kg) vs os grupos tratados com morfina mais naloxona ou EC mais naloxona (6 
mg/kg). Teste t-Student não pareado. 
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Gráfico 6. Efeito da EC (100, 200 ou 300 mg/kg, via i.p.) e morfina (10 mg/kg) sobre a 
latência no teste da placa quente em camundongos após 120 min do tratamento. Os valores 
foram expressos em média ± e.p.m. (n=10). (ANOVA seguido do teste de Tukey). Os 
símbolos # representam os níveis de significância em comparação com morfina ou EC (300 
mg/kg) vs os grupos tratados com morfina mais naloxona ou EC mais naloxona (6 mg/kg). 
Teste t-Student não pareado. 
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5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA. 
 
 
 
5.2.1 Efeito da EC no teste da permeabilidade capilar peritoneal induzida pelo 
ácido acético. 
 
 

O valor da absorbância apresentada pelas amostras de fluido intraperitoneal 

dos animais tratados com a EC na dose de 300 mg/kg via i.p. (0,6 ± 0,0 nm) foi 

significativamente diferente  daquele apresentado pelas amostras dos animais do 

grupo controle (1,1 ± 0,7 nm) tratados com veículo. A indometacina, droga anti-

inflamatória padrão usada, também apresentou efeito inibitório sobre a 

permeabilidade capilar peritoneal em camundongos (0,5 ± 0,1 nm) como mostrado 

no gráfico 7.  

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 7. Efeito da EC (300 mg/kg) e indometacina (10 mg/kg) sobre a permeabilidade 
vascular peritoneal induzida pelo ácido acético em camundongos. Os valores foram 
expressos em média ± e.p.m. (n=10). ** p<0.01 foram considerados significativos quando 
comparados ao grupo controle. (Teste t-Student não pareado). 
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5.2.2 Efeito da EC no teste de edema de pata induzido pela carragenina  

 

  

A atividade anti-inflamatória da EC (300 mg/kg via i.p.) sobre edema de pata 

está mostrada na tabela 6. Após 30, 60 ou 120 min do tratamento dos animais com 

EC observou-se uma redução significativa do edema de pata quando comparado 

aos animais do grupo controle, tratados com o veículo. A indometacina (10 mg/kg), 

droga referencial padrão utilizada, obteve efeito semelhante a EC. Como observado 

na tabela 6, até 180 min após a administração da carragenina, ocorreu diminuição 

do edema tanto na presença da EC, quanto da indometacina, porém esse efeito não 

teve diferença significativa quando comparado ao grupo dos animais tratado com o 

veículo. 

 
 
Tabela 6. Efeito da EC (300 mg/kg, i.p.) sobre o edema de pata induzido pela 

carragenina em camundongos 

Medida do edema da pata (cm2) Tratamento 

 30 min           60 min           120 min       180 min       240 min 

Veículo 1.06±0,09 1,06±0,06 0,93±0,04 1,00±0,10 0,83±0,11 

EC  0,71±0,04** 0,70±0,03** 0,62±0,08* 0,70±0,11 0,82±0,13 

Indometacina    

(10 mg/kg) 

0.51±0,06*** 0,69±0,03*** 0,75±0,09 0,75±0,05 0,80±0,06 

Os valores foram expressos em média ± e.p.m. (n=10). * p<0.05; ** p<0,01; *** p<0,001 
foram considerados significativos quando comparados ao grupo controle. (Teste t-student 
não pareado). 
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5.3 AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA 

 

 
5.3.1 Efeito da EC no registro do potencial de campo em fatias hipocampais. 
 

 

 Com o uso da técnica de registro de campo em fatias hipocampais foi 

possível verificar que EC exerceu efeito depressor sobre o SNC.  A incubação de 3 

mM da EC em fatias hipocampais de ratos induziu de forma significativa, redução de 

aproximadamente 70% dos potenciais de campo, sendo esse efeito revertido após a 

lavagem do terpeno (Gráfico 8). No gráfico 9 é possível verificar, de forma 

sumarizada, o efeito depressor da EC em fatias de hipocampo. Após a incubação da 

EC 3 mM, ocorreu uma depressão significativa (p<0,001) na amplitude dos PEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 8. Efeito da EC (3 mM) sobre os PEPS do potencial de campo em fatias da região 
CA1 do hipocampo de ratos. 
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Gráfico 9. Efeito da EC (3 mM) sobre a amplitude dos PEPS do potencial de campo em 
fatias da região CA1 do hipocampo de ratos. Os valores foram expressos em média ± e.p.m. 
(n=6 fatias).  *** p<0,001 foram considerados significativos quando comparados ao grupo 
controle. (Teste t-Student pareado).  
  

 

Com a finalidade de se obter uma análise mais detalhada dos efeitos da EC 

sobre a depressão da amplitude dos PEPS no SNC obtida no registro de campo, os 

eventos pré-sinápticos, representados pelo fiber volley, também foram avaliados. A 

concentração de 3 mM da EC não afetou os potencias de ação pré-sinápticos, mas 

alterou os PEPS, o que indica que o efeito na redução dos potenciais excitatórios 

promovido pelo terpeno ocorreu sobre os PEPSf,  como mostrado no registro 

representativo (Gráfico 10).  
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Gráfico 10. Registro representativo do PEPS e fiber volley obtidos por meio da técnica de 
registro de potencial de campo. Esta figura mostra alteração do PEPS após a incubação da 
EC 3 mM na solução de aCSF, por 60 min, sobre as fatias hipocampais de ratos. O registro 
controle/lavagem foi obtido apenas na presença de aCSF. 
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5.3.2 Efeito da EC no registro whole cell voltage-clamp em neurônios do 

hipocampo. 

 

 Para explorar o mecanismo depressor da EC sobre os PEPS, foi realizado o 

registro whole cell voltage clamp em neurônios piramidais da região CA1 em fatias 

hipocampais, na presença de picrotoxina (10 µM), um bloqueador dos receptores 

GABA. Conforme pode ser observado no gráfico 11, a incubação de 1 mM da EC 

produziu uma redução significativa das correntes excitatórias em cerca de 70%, 

registro comparado ao controle, contendo apenas solução de aCSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

         

         

 

     

        

Gráfico 11 – Registro representativo whole cell voltage-clamp dos neurônios piramidais da 
região CA1 do hipocampo de ratos. Efeito da EC (1 mM) sobre a resposta sináptica 
excitatória dos neurônios hipocampais na presença de 10 µM de picrotoxina, durante a 
estimulação das fibras aferentes colaterais de Schaffer.    
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Os resultados encontrados até o presente momento no registro extracelular e 

em neurônios piramidais em fatias hipocampais de ratos sugerem que EC apresenta 

efeito depressor sobre as correntes excitatórias de origem pós-sináptica.  Para 

confirmar esses achados, foi empregado o protocolo de registro de facilitação de 

pulso pareado. O gráfico 12 mostra os PEPS provavelmente mediados por 

glutamato registrados em neurônios CA1 do hipocampo, após estimulação do pulso 

pareado (intervalo de 50 ms).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Registro representativo whole cell voltage-clamp dos neurônios piramidais da 
região CA1 do hipocampo de ratos. Efeito da EC (1 mM) sobre a resposta sináptica 
excitatória dos neurônios hipocampais na presença de 10 µM de picrotoxina. As correntes 
foram registradas durante a estimulação das fibras aferentes colaterais de Schaffer obtidas 
por meio do protocolo de pulso pareado (intervalo de 50 ms). 
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A EC na concentração de 1 mM não alterou a facilitação de pulso pareado, 

uma vez que não foi encontrada nenhuma diferença significativa na razão da 

amplitude entre os dois pulsos. Esses dados sugerem que EC age sobre a 

neurotransmissão de origem pós-sináptica (Gráfico 13).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 13. Efeito da EC (1 mM) sobre a razão da amplitude das correntes do segundo pulso 
pelo primeiro em neurônios piramidais da região CA1 hipocampal de ratos obtidas após 
estímulo pareado. Os pares de estímulos foram aplicados com intervalos de 50 ms. O 
registro foi obtido durante a estimulação das fibras aferentes colaterais de Schaffer. A EC foi 
aplicada no tempo indicado pela linha horizontal.  
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5.3.3 Efeito da EC no registro whole cell voltage-clamp em neurônios do NTS. 

 

 O efeito do monoterpeno (1 mM) também foi evidenciado nos neurônios do 

NTS. Fortes evidências indicam que o glutamato é liberado pelos diferentes reflexos 

cardiovasculares do NTS e que diferentes subtipos de receptores ionotrópicos 

(NMDA e não-NMDA) têm um papel importante na neurotransmissão (MACHADO et 

al., 1997; MACHADO, 2001). Assim, para confirmar a ação depressora da EC sobre 

os PEPS, provavelmente por meio dos receptores glutamatérgicos, foi utilizado 

como ferramenta de estudo os neurônios do NTS. A EC causou uma redução 

significativa dos PEPS da mesma maneira como ocorreu nas células piramidais da 

região CA1 do hipocampo. A depressão causada por EC foi de aproximadamente 

70% (Gráfico 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

 

                          

 

 

 

 

 
Gráfico 14. Registro representativo whole cell voltage-clamp dos neurônios do NTS de ratos. 
Efeito da EC (1 mM) sobre a resposta sináptica excitatória dos neurônios do NTS na 
presença de 10 µM de picrotoxina.  
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De acordo com o registro do gráfico 15, observa-se que a incubação de 1 mM 

de EC não promoveu alteração na probabilidade de liberação de neurotransmissores 

nos neurônios do NTS, obtida pelo registro de pulso pareado, similar ao observado 

nas células neuronais piramidais do hipocampo de ratos. No gráfico 16, é possível 

verificar, de forma sumarizada, o efeito da EC sobre a facilitação de pulso pareado. 

A incubação da EC 1 mM nos neurônios do NTS não promoveu nenhuma alteração 

significativa na razão entre o registro do pulso 2 sobre o pulso 1, demonstrando 

ausência de seu efeito sobre os potenciais pré-sinápticos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Gráfico 15. Registro representativo whole cell voltage-clampI dos neurônios do NTS. Efeito 
da EC (1 mM) sobre a resposta sináptica excitatória dos neurônios do NTS na presença de 
10 µM de picrotoxina. As correntes foram obtidas por meio do protocolo de pulso pareado, 
com intervalo entre cada pulso de 50 ms.  
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Gráfico 16. Razão da facilitação de pulso pareado nos neurônios do NTS. Efeito da EC (1 
mM) sobre a razão da amplitude das correntes do segundo pulso pelo primeiro após 
estímulo pareado (intervalo de 50 ms). Os valores foram expressos em média ± e.p.m.. (n=6 
fatias). Teste t-Student pareado. 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

Desde a antiguidade até os tempos atuais, as plantas são usadas como 

agentes medicinais. Inicialmente sua utilização era baseada no conhecimento 

folclórico e mais tarde, com o desenvolvimento de drogas, no conhecimento 

científico.  A pesquisa por novos analgésicos farmacologicamente ativos obtidos de 

plantas levaram a descobertas de várias drogas úteis clinicamente, que durante os 

últimos dois séculos tiveram papel importante no tratamento de doenças humanas e 

contribuído para o entendimento do processo de transmissão da dor (MULLER et al., 

2006). Vários modelos de estudos de nocicepção em animais de laboratório podem 

ser utilizados para verificar a atividade analgésica de compostos que de uma 

maneira geral apresentam características próprias, tais como simplicidade, boa 

reprodutibilidade e viabilidade dos resultados obtidos e principalmente, a 

possibilidade de serem correlacionados com estudos clínicos. 

 O presente estudo demonstrou uma ação antinociceptiva da EC em modelos 

de nocicepção química, induzidos por ácido acético e formalina, em um modelo 

térmico, por meio do teste da placa quente. Além disso, foi realizado o teste da 

permeabilidade vascular peritoneal induzida pelo ácido acético para avaliação da 

ação anti-inflamatória da EC.  Para corroborar os estudos in vivo, foram 

desenvolvidos ensaios em nível celular, utilizando técnicas eletrofisiológicas, na 

tentativa de elucidar possíveis mecanismos de ação da EC.  

O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético é 

considerado um modelo de dor visceral, muito utilizado para detecção de drogas que 

tem ação analgésica periférica e central (FUKAWA et al., 1980; IKEDA et al., 2001; 

LE BARS; GOZARIU; CADDEN, 2001). A resposta nociceptiva induzida pelo ácido 

acético pode envolver uma estimulação direta das fibras aferentes nociceptivas ou 

ser resultado de uma reação inflamatória aguda, provocada pela liberação de 

mediadores endógenos, como os metabólitos do ácido araquidônico (pela via da 

COX), com consequente biossíntese de PG, que vão estimular os neurônios 

nociceptivos (DUARTE; NAKAMURA; FERREIRA, 1988; FRANZOTTI et al., 2000; 

TRONGSAKUL et al., 2003). Neste estudo, foi verificado que EC nas doses de 200 

ou 300 mg/kg inibiu significativamente as contorções abdominais, sendo o efeito 
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pronunciado na dose de 300 mg/kg. Este resultado é similar ao observado na 

presença da morfina, um analgésico opióde padrão, evidenciando assim um efeito 

antinociceptivo promovido pela EC. O efeito inibitório deste monoterpeno nas 

diferentes doses usadas provavelmente ocorreu pela inibição direta da liberação de 

mediadores pró-inflamatórios induzido pelo ácido acético, ou mesmo pela 

modulação central da transmissão nociceptiva deste modelo, como mencionado 

anteriormente.  

Embora seja considerado por muitos pesquisadores como um dos modelos 

farmacológicos mais simples disponíveis, o teste das contorções abdominais 

continua sendo utilizado, pois apresenta boa sensibilidade, apesar da pouca 

especificidade, uma vez que as contorções abdominais provocadas pelo ácido 

acético podem ser inibidas tanto por drogas anti-inflamatórias não esteroidais como 

pelos opióides (COLLIER et al.,1968; VINEGAR; TRUAUX; SELPH, 1976; FUKAWA 

et. Al., 1980; VANE; BOTTING, 1998), além de analgésicos, relaxantes musculares 

e sedativos.  

Estudos realizados em vários laboratórios evidenciaram resultados 

semelhantes com terpenos na redução do número de contorções induzidos pelo 

ácido acético (PEANA et al., 2003; DE SOUSA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2006; 

PIETROVSKI et al., 2006; AMARAL et al., 2007). Da mesma maneira, Gonçalves e 

colaboradores (2008) mostraram que a R(-)-carvona, um terpeno que pode dar 

origem a produção da EC, provocou uma redução dose-dependente significativa no 

número de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos. 

  Com o objetivo de melhorar o entendimento do efeito antinociceptivo da EC 

obtido no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, foi realizado 

o teste da formalina. Sabe-se que neste teste, a primeira fase da nocicepção inicia-

se imediatamente após a injeção da formalina, estendendo-se pelos primeiros cinco 

minutos, como resultado da estimulação química direta da formalina sobre as fibras 

aferentes nociceptivas, principalmente as fibras C (HEAPY; JAMIESON; RUSSEL, 

1987). Ela está associada à liberação de aminoácidos excitatórios, NO e SP, entre 

outros. A segunda fase, por sua vez, está associada ao desenvolvimento de uma 

resposta inflamatória, com liberação de mediadores algésicos, tais como PG, 

serotonina, histamina (MURRAY; PORRECA; COWAN, 1988; ELISABETSKY et al., 

1995) e também com o aumento da transmissão sináptica na medula espinhal 

(HUNKAAR; HOLE, 1987; SHIBATA et al., 1989; TJOLSEN et al., 1992; FRANÇA et 
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al., 2001). Neste teste, drogas analgésicas com mecanismo de ação central inibem 

ambas as fases, enquanto drogas que atuam perifericamente, inibem apenas a 

segunda fase (OLIVEIRA; DE SOUSA; ALMEIDA, 2008). A EC apresentou efeito na 

diminuição da nocicepção em camundongos na primeira (na dose de 300 mg/kg) e 

na segunda fases (nas doses de 200 ou 300 mg/kg),  no teste da formalina, 

resultando em um efeito antinociceptivo significativo dependente da dose. Como já 

relatado, o teste da formalina é considerado o modelo mais importante para 

avaliação clínica da dor por produzir um comportamento bifásico (WHEELER-

ACETO; COWAN, 1991; TJOLSEN et al., 1992). Portanto, os resultados obtidos no 

presente trabalho sugerem que a EC é eficaz na promoção da analgesia periférica e 

central, além de também apresentar efeito na redução dos processos inflamatórios 

agudos.    

 Em relação ao processo inflamatório, a literatura relata que a SP e a 

bradicinina participam da primeira fase, e que as mesmas podem ser suprimidas, 

principalmente por analgésicos de ação central, como a morfina, um opióide 

analgésico. Na segunda fase, alguns mediadores inflamatórios, tais como histamina, 

serotonina, bradicinina, aminoácidos e PG, podem estar envolvidos na dor 

inflamatória (SHIBATA et al., 1989), apresentando alta sensibilidade à AINES, 

incluindo o ácido acetilsalicílico. Vários anti-inflamatórios clássicos são eficazes em 

inibir significativamente a segunda fase da formalina, tais como indometacina, 

naproxeno, dexametasona, hidrocortisona (HUNSKAAR; HOLE, 1987; TJOLSEN et 

al., 1992; DAI et al., 2002). Assim, a propriedade antinociceptiva da EC, no modelo 

de nocicepção induzido pela formalina, parece estar fortemente relacionada ao fato 

deste composto inibir a inflamação, o que reforça a idéia de sua importante atividade 

antinociceptiva e anti-inflamatória. 

Consistente com os resultados obtidos neste trabalho, a atividade anti-

inflamatória de óleos essências, tais como, o OE de Ocimum micranthum Willd1, de 

Satureja hortensis L. (HAJHASHEMI; GHANNADI; PEZESHKIAN, 2002; LINO et al., 

2005;) e de compostos isolados de OE’s, em particular, os compostos terpênicos 

(SANTOS; RAO, 2000; GONÇALVES et al., 2008; OLIVEIRA; DE SOUSA; 

ALMEIDA, 2008), foi evidenciada na segunda fase do teste da formalina. 

Para melhor investigar o efeito da EC na nocicepção central, foi realizado o 

teste da placa quente, que é um modelo de nocicepção espinhal e supraespinhal 

(YAKSH; RUBY, 1976). Este teste é considerado um importante instrumento de 
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avaliação da atividade antinociceptiva central mediante um estímulo térmico 

(RUJJANAWATE; KANJANAPOTHI; PANTHONG, 2003) porque é um teste sensível 

apenas a analgésicos centrais, como os opióides (ASONGALEM et. al., 2004). Por 

meio desse teste, foi possível verificar que EC alterou a latência da resposta ao 

estímulo térmico quando comparado ao grupo controle nas doses de 200 ou 300 

mg/kg, após 30 min do tratamento. Contudo, decorridos 60 min da administração o 

efeito do aumento da latência ao estímulo térmico nos animais tratados permaneceu 

significativo apenas na dose de 300 mg/kg, desaparecendo após 120 min do 

tratamento. EC promoveu efeito similar ao observado com a morfina, um agente 

opióide que promove analgesia central e que foi usada como droga referência 

padrão. 

Peana e colaboradores (2003) também demonstraram efeito similar com o 

monoterpeno (-)-Linalol, onde este composto foi eficaz em alterar a latência ao 

estímulo térmico. Diferindo dos resultados aqui obtidos, o composto R(-)-carvona 

não demonstrou qualquer influência significativa sobre o estímulo nociceptivo 

térmico (GONÇALVES et al., 2008). 

Com a finalidade de avaliar um provável envolvimento do sistema opióide 

durante o efeito analgésico com EC, foi utilizado um antagonista opióide específico, 

a naloxona. Os resultados obtidos mostraram que, após o pré-tratamento dos 

animais com naloxona (6 mg/kg, s.c.), o efeito antinociceptivo do terpeno no teste da 

placa quente foi revertido por essa substância. Esses resultados sugerem que o 

sistema opióide parece estar envolvido na mediação da atividade antinociceptiva da 

EC. Os receptores opióides µ, қ, δ estão localizados em vários níveis da transmissão 

da nocicepção, sendo responsáveis por ações antinociceptivas diretas, onde ocorre 

a ligação de agonistas opióides diretamente ao receptor, e indiretas pela liberação 

de opióides endógenos (FURST, 1999; MILLAN,1999).  

O efeito antinociceptivo da EC foi semelhante aos efeitos observados com 

vários monoterpenos avaliados em modelos químicos e térmicos de nocicepção em 

camundongos, onde se verificou a ocorrência da transmissão nociceptiva (RAO; 

MENEZES; VIANA, 1990; SANTOS; RAO, 2000; ABDOLLAHI; KARIMPOUR; 

MONSET-ESFEHANI, 2003; PEANA et al., 2003; PIETROVSKI et al., 2006; 

AMARAL et al., 2007; LONGHI-BALBINOT et al., 2009).   

 Como EC apresentou bons resultados no teste das contorções abdominais 

induzidas pelo ácido acético e na segunda fase do teste da formalina, foram 
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realizados os testes da permeabilidade vascular peritoneal induzida pelo ácido 

acético e o do edema de pata induzida pela carragenina, ambos como modelos para 

avaliar a fase aguda inflamatória.  

 No modelo da permeabilidade vascular peritoneal induzida pelo ácido acético, 

a presença do ácido acético pode causar o aumento dos mediadores químicos, 

como PGE2, histamina e serotonina no fluído peritoneal, levando ao aumento da 

permeabilidade vascular (CHOI et al., 2006). Esse aumento da permeabilidade 

permite o extravasamento de mediadores inflamatórios para os tecidos, com 

consequente estimulação e sensibilização dos nociceptores de terminais nervosos, 

além de acarretar o escape de proteínas do plasma para o líquido intersticial, 

desencadeando a formação do edema característico dos processos inflamatórios 

(SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). 

 A dose escolhida para esse estudo foi a de 300 mg/kg, devido a sua ação 

efetiva nos testes que indicavam efeito anti-inflamatório da EC (teste das contorções 

abdominais usando ácido acético e formalina).  

 De forma semelhante à indometacina, EC inibiu significativamente o aumento 

da permeabilidade vascular em camundongos o que sugere um efeito anti-

inflamatória agudo, provavelmente pelo mecanismo de inibição de mediadores 

inflamatórios por meio da ação sobre a COX nos tecidos periféricos.  

  Os compostos terpênicos 1,8-cineole (terpeno óxido presente no óleo 

essencial de várias espécies de plantas) (SANTOS; RAO, 2000), o α-pineno e β-

ariofileno (OCETE et al., 1989) apresentaram atividade semelhante ao da 

indometacina, portanto ao da EC. Além destes, os OE’s de Ocimum micranthum 

Willd, e de Satureja hortensis L. (HAJHASHEMI; GHANNADI; PEZESHKIAN, 2002; 

LINO et al., 2005), bem como das folhas de Psidium guyanensis e Psidium pobliano 

(SANTOS; RAO; SILVEIRA, 1998), e de Lippia graciles (MENDES et al., 2010), 

também apresentaram indicativo de atividade anti-inflamatória, similar ao observado 

com o monoterpeno em estudo.  

A carragenina é um dos agentes irritantes não específicos amplamente 

utilizados para a indução do processo inflamatório. O desenvolvimento do edema 

induzido por esta substância é caracterizado por uma fase inicial (1-2 h) que 

corresponde aos eventos da fase aguda da inflamação mediada por histamina, 

bradicinina e uma fase tardia (3-4 h) que é mantida principalmente pela liberação de 

PG (GARCIA-PASTOR  et al., 1999; NSONDE NTANDOU et al., 2010). Além disso, 
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o mecanismo de ação da carragenina envolve a produção de NO, bem como a 

ativação e aumento da expressão de várias enzimas cujos produtos são pró-

inflamatórios, como por exemplo, a COX-2 e a NOSi (óxido nítrico sintase indutível) 

(POSADAS et al., 2004). O desenvolvimento do edema de pata foi prevenido pela 

EC (300 mg/kg) na fase inicial do processo inflamatório. O efeito antiinflamatório da 

EC sobre o edema pode está baseado na inibição da liberação de mediadores, tais 

como PGEs, LT, SP similar a ação dos agentes anti-inflamatórios. Outros terpenos 

apresentaram resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho, como por 

exemplo, o 1,8-cineole, um terpeno óxido presente em muitos OE’s de várias plantas 

(SANTOS; RAO, 2000).  

Recentes estudos mostraram que EC deprimiu o SNC de camundongos 

(DE SOUSA et al., 2007) e apresentou efeito anticonvulsivante, provavelmente, pela 

modulação do sistema GABAaérgico, bem como pela redução da excitabilidade dos 

canais para Na+ dependentes de voltagem. EC também apresentou efeito 

antioxidante indicado pelo aumento da inibição dos níveis de peroxidação dos 

lipídeos (ALMEIDA et al., 2008).  Além desses estudos com EC, no trabalho 

desenvolvido por Gonçalves e colaboradores (2008), foi demonstrado que o 

monoterpeno, R(-)-carvona, apresentou efeito antinociceptivo em camundongos e 

em nervo isquiático de ratos, reduzindo a excitabilidade neuronal, por meio da 

diminuição da amplitude dos potenciais de ação compostos. De acordo com esses 

resultados, sugere-se então, uma associação entre a atividade antinociceptiva da 

R(-)-carvona e a diminuição da excitabilidade do nervo periférico. 

 Diante do exposto acima e para um melhor entendimento do efeito da EC em 

nível central, foi também examinada a ação deste composto sobre as sinapses 

excitatórias hipocampais. Para isso, foi utilizada a técnica de registro de potencial de 

campo (field potential). Essa técnica permite estudar a associação entre a atividade 

elétrica de neurônios individuais no cérebro de mamíferos e seu comportamento no 

SNC (SUTER; SMITH; DUDEK, 1999). 

A ação da EC (3 mM) sobre a área CA1 do hipocampo foi estudada por meio 

do registro de potencial de campo em fatias hipocampais da região CA1 de rato, 

onde foi mostrado que a EC produziu uma depressão sobre a amplitude dos 

potenciais em cerca de 70%. Entretanto, o efeito supressor da EC sobre a amplitude 

dos PEPS de campo foi reversível, pois após a lavagem, a amplitude do PEPSf foi 

praticamente recuperada para o nível da linha de base. EC não foi eficaz em inibir os 
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potenciais pré-sinápticos excitatórios, presynaptic fiber volley. O registro do fiber 

volley representa a somatória de muitos potenciais de ação que chegam à região 

CA1 do hipocampo, após o estímulo das fibras colaterais de Schaffer, aparecendo 

no registro como uma onda que antecede os PEPS. A segunda onda representa o 

PEPSf. Dessa forma, o registro de fiber volley pode ser usado como um parâmetro 

para estimar o número de axônios ativados que, consequentemente, resultará em 

uma amplitude do PEPS particular.  Assim, os resultados obtidos neste trabalho 

sugerem que EC deprimiu os PEPSf sem afetar a entrada das correntes, após 

estímulos nas fibras pré-sinápticas.  

O efeito inibitório produzido por EC (3 mM) é semelhante aos estudos de 

Ardjamand e colaboradores (2006). Nesse trabalho, foi constatado que o eugenol, 

principal constituinte do óleo do cravo, diminuiu a amplitude dos PEPS em 

aproximadamente 60%.  

 O glutamato e os receptores glutamatérgicos estão localizados tanto no SNC 

como no periférico, e são responsáveis pela mediação de muitas neurotransmissões 

excitatórias. Várias evidências comportamentais, eletrofisiológicas e farmacológicas 

apóiam a noção de que os receptores glutamatérgicos tem papel crucial na via da 

dor e que a modulação destes receptores pode apresentar uma utilidade terapêutica 

em várias categorias de dor persistente, incluindo a dor neuropática, resultante de 

lesão e/ou doença nos nervos periféricos ou central, a dor inflamatória e a dor nas 

articulações, tais como, dores reumáticas, artrites e osteoartrites (BLEAKMAN; ALT; 

NISENBAUM; 2006).  

 Com o objetivo de melhor caracterizar o mecanismo de ação da EC no SNC, 

foi verificado a participação do sistema de neurotransmissão excitatória que está 

envolvido nas respostas depressoras, observadas nos registros de potencial de 

campo. Para este fim, foram realizados os estudos em neurônios hipocampais da 

região CA1, bem como registro em neurônio do núcleo do trato solitário (NTS) 

utilizando registros eletrofisiológicos de patch clamp, na configuração whole cell.  

 As correntes excitatórias foram deprimidas na presença da EC (1 mM) em 

cerca de 60%, sendo caracterizadas como correntes PEPS. A aplicação de 

correntes de pulso pareado pode resultar em aumento da segunda resposta pós-

sináptica em relação à primeira, sendo esse fenômeno chamado de FPP, cuja 

ocorrência se dá pela estimulação de alta frequência na sinapse. A FPP é de curta 

duração (aproximadamente 1 s) e acredita-se que ela ocorra devido à liberação de 
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neurotransmissores após o segundo estímulo evocado 

(PAPATHEODOROPOULOS; KOSTOPOULOS, 1998). A razão do pulso pareado 

(RPP) é a razão da amplitude da segunda resposta versus a primeira, e depende da 

probabilidade de liberação vesicular na sinapse. O registro de RPP é usado como 

uma fácil medida da probabilidade de liberação e, também, para identificar ação pré-

sináptica de drogas (MANITA et al., 2007; FU; NEUGEBAUER, 2008). EC não alterou 

a facilitação de pulso pareado, indicando que esta droga não tem a ação sobre a 

liberação vesicular na sinapse, portanto, não atuando, portanto, sobre os eventos 

pré-sinápticos. Nos neurônios NTS, os resultados foram similares aos obtidos nos 

neurônios hipocampais. EC deprimiu em aproximadamente 70% os PEPS e não 

causou nenhuma alteração sobre a probabilidade de liberação de 

neurotransmissores. 

 Os eventos neurofisiológicos suprimidos pela EC no presente estudo podem 

envolver a modulação da neurotransmissão sináptica glutamatérgica, por meio da 

modulação dos receptores para o glutamato NMDA e AMPA/cainato pós-sinapse. Os 

dados obtidos com EC envolvendo os receptores glutamatérgicos foram similares 

aos encontrados com vários monoterpenos em modelos experimentais de 

nocicepção (PEANA et al., 2004; BATISTA et al., 2008; LONGHI-BALBINOT et al., 

2009). 

 Beirith e colaboradores (2002) demonstraram que a injeção intraplantar de 

glutamato na pata posterior direita de camundongos resultou em uma forte 

nocicepção de início rápido e de curta duração, associada com a formação de 

edema de pata dependente da dose. Para estes autores, a resposta nociceptiva 

induzida pelo glutamato parece envolver sítios de ação periférica, espinhal e 

supraespinhal, sendo fortemente mediada por receptores NMDA e não-NMDA, além 

do sítio modulatório da glicina. Outra forte evidência da participação do glutamato na 

dor foi demonstrada após a administração de glutamato e NMDA via intratecal. 

Neste caso, o aminoácido promoveu um acentuado efeito hiperalgésico (BEIRITH et 

al., 1998; FERREIRA; SANTOS; CALIXTO; 1999). Além disso, tanto NMDA, AMPA 

como cainato, quando injetados subcutaneamente na pata traseira de ratos, 

produziram resposta comportamental de dor similar à alodínia, além de hiperalgesia, 

quando em resposta aos estímulos térmicos e mecânicos (JACKSON et al., 1995; 

ZHOU; BONASERA; CARLTON, 1996; DU; KOLTZEMBURG; CALRTON, 2001).  
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 Giovenko e colaboradores (1999) observaram que a injeção i.p ou s.b. dos 

agonistas AMPA/ácido caínico na região dorsal de camundongos induziu 

hiperalgesia térmica e mecânica. Por outro lado, a injeção intraperitoneal de ácido 

acético induziu aumento da concentração de glutamato e aspartato no fluido cérebro 

espinhal (FENG; CUI; WILLIS, 2003). O excesso de aminoácidos excitatórios, 

principalmente glutamato, após uma lesão na medula espinhal ou após certos 

processos inflamatórios, sugere que os aminoácidos excitatórios têm um papel 

relevante na transmissão sensorial (JACKSON et al., 1995; ZHOU; BONASERA; 

CARLTON, 1996; McNEAREY  et al., 2000). 

 A modulação farmacológica dos receptores cainato possui importante papel 

na sinalização da dor, pois um antagonista seletivo de alta afinidade, LY383884, 

demonstrou ser eficaz em reduzir a dor persistente, evidenciada no teste da 

formalina (SIMMONS et al., 1998). Além disso, este antagonista, em modelo de 

neuropatia periférica, também atenuou a resposta de neurônios do trato 

espinotalâmico provocado por estímulo mecânico e térmico (PALECEK et al., 2004). 

 Existe uma variedade de receptores glutamatérgicos que podem ser usados 

como alvo para intervenção farmacológica no tratamento da dor. Entretanto, o uso 

clínico de antagonistas dos receptores glutamatérgicos disponíveis clinicamente 

para o tratamento da dor ainda é bastante limitado devido aos efeitos colaterais, tais 

como, ataxia, sedação, psicotomimesia, dentre outros (MILLAN, 1999; CHIZH, 

2002). 

 Em resumo, levando-se em consideração os resultados obtidos neste estudo, 

é possível sugerir um efeito analgésico ao monoterpeno EC pela sua ação direta 

sobre os receptores opioidérgicos, situados na membrana dos nociceptores 

sensoriais, ou, indiretamente, sobre a redução da liberação dos mediadores 

inflamatórios.  Além disso, o efeito da EC sobre a redução da excitabilidade neuronal 

parece envolver os receptores glutamatérgicos de origem pós-sináptica, o que 

reforça ainda mais o efeito analgésico central da EC. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Baseado nos resultados obtidos nas metodologias utilizadas neste estudo, conclui-

se que a EC: 

 

 

� Apresentou efeito antinociceptivo periférico e central; 

 

� Indica um efeito sobre o sistema opióide; 

 

�  Apresentou efeito anti-inflamatório, reduzindo a permeabilidade vascular 

peritoneal e o edema de pata; 

 

� Promoveu inibição reversível dos potenciais excitatórios da região CA1 do 

hipocampo; 

 

� Demonstrou ausência de efeito sobre os potenciais pré-sinápticos fiber volley;  

 

� Inibiu a neurotransmissão glutamatérgica na região CA1 hipocampal e no 

núcleo do trato solitário; 

 

� Demonstrou ausência de efeito sobre a probabilidade de liberação de 

neurotransmissor.  
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