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Resumo 



RESUMO 
 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Fabaceae) é uma árvore típica da Caatinga, 
conhecida popularmente como “jurema-branca”, “jurema-malícia-da-serra”, “carcará” 
e “calumbi” e é popularmente utilizada como cicatrizante e anti-inflamatório. De suas 
partes aéreas foi isolado o flavonoide 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona (FGAL) que, 
em estudos anteriores, inibiu as contrações fásicas induzidas por carbacol (CCh) ou 
por histamina em íleo de cobaia. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi 
caracterizar seu mecanismo de ação relaxante. As contrações isotônicas e 
isométricas foram monitoradas para determinar e comparar a eficácia e a potência 
relativas. A viabilidade dos miócitos do íleo foi medida utilizando o ensaio de MTT, e 
os níveis de Ca2+ citosólicos por meio da análise de fluorescência do fluo-4. FGAL 
relaxou o íleo pré-contraído com 40 mM de KCl (CE50 = 2,6 ± 0,5 x 10-6 M) ou com 
10-5 M de CCh (CE50 = 1,8 ± 0,4 x 10-6 M), sendo mais potente quando o íleo foi 
pré-contraído com 10-6 M de histamina (CE50 = 1,9 ± 0,4 x 10-7 M). Além disso, o 
flavonoide deslocou para a direita as curvas concentração-resposta da histamina, de 
maneira não paralela com redução do efeito máximo (Emax), apresentando um perfil 
de antagonismo não competitivo pseudoirreversível. Para verificar se FGAL inibiria o 
influxo de Ca2+ pelos canais de cálcio dependentes de voltagem (CaV), foram obtidas 
curvas concentração-resposta cumulativas ao CaCl2 em meio despolarizante (KCl 
70 mM) nominalmente sem Ca2+ na ausência (controle) e na presença de diferentes 
concentrações de FGAL. O flavonoide deslocou as curvas de contração do CaCl2 
para a direita de maneira não paralela com redução do seu Emax. Além disso, FGAL 
relaxou o íleo pré-contraído com 3 x 10-7 M de S-(-)-Bay K8644, agonista dos CaV1, 
porém com menor potência do que com KCl ou histamina, indicando um bloqueio 
indireto desses canais. Assim, para verificar se FGAL modularia positivamente os 
canais de K+ para, indiretamente, bloquear os CaV1, utilizou-se o CsCl, bloqueador 
não seletivo dos canais de K+. FGAL teve sua potência relaxante atenuada na 
presença desse bloqueador (CE50 = 1,1 ± 0,3 x 10-6 M), sugerindo a participação 
desses canais no seu efeito relaxante. Diferentemente, a potência relaxante de 
FGAL não foi alterada na presença de apamina, bloqueador dos SKCa 

(CE50 = 1,6 ± 0,3 x 10-7 M), ou de TEA+ 1 mM, bloqueador dos BKCa 

(CE50 = 2,0 ± 1,0 x 10-7 M), descartando-se a participação desses subtipos de canais 
de K+. No entanto, na presença de 4-AP, bloqueador dos KV 

(CE50 = 1,8 ± 0,2 x 10-6 M), e de glibenclamida, bloqueador dos KATP 

(CE50 = 1,5 ± 0,5 x 10-6 M), a potência relaxante de FGAL foi atenuada cerca de 10 e 
8 vezes, respectivamente, confirmando que FGAL modula positivamente esses 
subtipos de canais de K+ para relaxar o íleo de cobaia. Nos experimentos celulares, 
a viabilidade dos miócitos intestinais não foi alterada na presença de FGAL (10-4 M). 
Além disso, a intensidade de fluorescência emitida pelo fluo-4 complexado ao Ca2+ 
dos miócitos estimulados com histamina foi atenuada por FGAL, indicando que o 
flavonoide reduz a [Ca2+]c. Assim, o mecanismo de ação relaxante de FGAL em íleo 
de cobaia envolve a modulação positiva dos KV e dos KATP, o que, indiretamente, 
reduz o influxo de Ca2+ pelos CaV1, levando à redução dos níveis citosólicos desse 
íon. 
 
Palavras-chave: Piptadenia stipulacea. 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona. Ação 
relaxante. Canais iônicos. Cálcio. 

A ação relaxante do flavonoide 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona, isolado de Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, 

envolve modulação positiva de canais de potássio e redução dos níveis citosólicos de cálcio em íleo de cobaia 

VASCONCELOS, L. H. C. 
Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

Dissertação de mestrado, CCS/UFPB (2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



ABSTRACT 
 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Fabaceae) is a typical tree of Caatinga, 
popularly known as “jurema-branca”, “jurema-malícia-da-serra”, “carcará” and 
“calumbi” and is popularly used as heling agent and antiinflamatory. From its aerial 
parts was isolated the flavonoid 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona (FGAL) that, in 
previous studies, inhibited both CCh- and histamine-induced phasic contractions on 
guinea pig ileum. Thus, the aim of this work was to characterize its relaxant 
mechanism of action. Isotonic and isometric contractions were recorded to determine 
and compare the relative efficacy and potency. The myocites viability was measured 
by the MTT assay, and the cytosolic Ca2+ levels by the analysis of fluorescence of 
fluo-4. The flavonoid relaxed the ileum pre-contracted with KCl 40 mM 
(EC50 = 2.6 ± 0.5 x 10-6 M) or CCh 10-5 M (EC50 = 1.8 ± 0.4 x 10-6 M), being more 
potent when the ileum was pre-contracted with histamine 10-6 M 
(EC50 = 1.9 ± 0.4 x 10-7 M). In addition, the flavonoid righward shifted the cumulative 
concentration-response curves of histamine in a non-parallel manner, with maximum 
effect (Emax) reduction, presenting a profile of non-competitive pseudoirreversible 
antagonism. To verify if FGAL would inhibit the Ca2+ influx through the 
voltage-sensitive Ca2+ channels (CaV), cumulative concentration-response curves of 
CaCl2 in depolarizing medium (70 mM KCl) nominally without Ca2+ were obtained in 
both the absence (control) and presence of different concentrations of FGAL. The 
flavonoid righward shifted the CaCl2 contraction curves in a non-parallel manner, with 
Emax reduction. Moreover, FGAL relaxed the pre-contracted ileum with 
S-(-)-Bay K8644 (3 x 10-7 M), a CaV1 agonist, but with lower potency than with KCl or 
histamine, indicating an indirect blockade of these channels. Then, in order to verify 
whether FGAL would be positivelly modulating the K+ channels to, indirectally, block 
the CaV1, it was employed CsCl, a non-selective K+ channels blocker. The relaxant 
potency of FGAL was attenauted in the presence of CsCl (EC50 = 1.1 ± 0.3 x 10-6 M) 
suggesting the involvement of these channels on this relaxant effect. In contrast, the 
relaxant potency of FGAL was not modified in the presence of apamin, SKCa blocker 
(EC50 = 1.6 ± 0.3 x 10-7 M), or TEA+ 1 mM, BKCa blocker (EC50 = 2.0 ± 1.0 x 10-7 M), 
discarding the participation of these subtypes of K+ channels. However, in the 
presence of 4-AP, KV blocker (EC50 = 1.8 ± 0.2 x 10-6 M), and glibenclamide, KATP 
blocker (EC50 = 1.5 ± 0.5 x 10-6 M), the relaxant potency of FGAL was attenuated 
about 10 and 8 times, respectively, confirming that FGAL positivelly modulates these 
subtypes of K+ channels to relax the guinea pig ileum. In the cellular experiments, the 
viability of intestinal myocytes was not altered in the presence of FGAL (10-4 M). 
Furthermore, the fluorescence intensity emmited by fluo-4 of myocytes stimulated 
with histamine was attenuated by FGAL as a result of [Ca2+]c reduction. Therefore, 
the relaxant mechanism of action of FGAL on guinea pig ileum involves the positive 
modulation of KV and KATP, which, indirectly, reduces the Ca2+ influx through CaV1, 
leading to the reduction of the cytosolic levels of this ion. 
 
Keywords: Piptadenia stipulacea. 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavone. Relaxant 
action. Ion channels. Calcium. 

The relaxant action of the flavonoid 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavone, isolated from Piptadenia stipulacea (Benth.) 

Ducke, involves positive modulation of potassium channels and reduction of cytosolic calcium levels on guinea pig 

ileum 

VASCONCELOS, L. H. C. 
Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

Dissertação de mestrado, CCS/UFPB (2013). 
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Os produtos de origem natural desempenham um papel importante nos 

processos de descoberta e desenvolvimento de medicamentos, seja como produtos 

diretos ou por meio das substâncias que fornecem, desempenhando um papel 

fundamental na pesquisa farmacológica e na proteção à saúde (NEWMAN; CRAGG, 

2012). 

Produzidos por micro-organismos, plantas, organismos marinhos, anfíbios e 

outros animais, as substâncias naturais são utilizadas para fins diversos, incluindo 

barreiras protetoras, coenzimas e cofatores, defesa do hospedeiro contra infecção 

bacteriana e predadores, proteção de seu nicho ecológico, comunicação intra e 

inter-espécies, pigmentos, sinalização celular, expressão gênica e homeostase dos 

organismos (JONH, 2010). Desse modo, fica evidente a importância que os produtos 

derivados de organismos vivos têm para a sobrevivência destes e para a regulação 

de diversos processos biológicos, servindo como fonte de substâncias de interesse 

terapêutico. 

A biodiversidade brasileira representa para nossa população e, 

particularmente, para os pesquisadores do Brasil uma fonte de enorme importância 

científica, social, econômica, cultural e ambiental. Dessa maneira, justifica-se o 

grande potencial para a descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos 

baseados em produtos naturais (COSTA-LOTUFO et al., 2010). Diante disso, é 

premente a necessidade de pesquisas que envolvam o uso de plantas, sobretudo, 

aquelas já estabelecidas no meio popular (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 

2007). 

Diversas substâncias já foram obtidas, seja naturalmente (tal qual como são 

encontradas na natureza) ou por alterações na estrutura original da molécula 

(derivados semissintéticos), as quais são usadas na terapêutica moderna. Dentre 

essas substâncias, podem ser citadas a quinina (antimalárico), a pilocarpina 

(colinesterásico), a sildenafila (vasodilatador), a vincristina (anticancerígeno), as 

penicilinas (antibióticos), o ácido acetilsalicílico (anti-inflamatório), a morfina 

(analgésico) e o captopril (anti-hipertensivo) (BARREIRO; BOLZANI, 2009). 

 Da família Fabaceae já foram isolados diversos derivados vegetais, incluindo 

benzofuranoides, óleos essenciais, triterpenoides, alcaloides e flavonoides 

(MARINHO, 1991; MELO et al., 2001). Inserida nessa família está a espécie 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, uma planta típica da caatinga nordestina 
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(ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002), conhecida popularmente como 

“jurema-branca” (FABRICANTE; ANDRADE, 2007), “jurema-malícia-da-serra”, 

“carcará” e “calumbi” (FLORENTINO; ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 2007). Algumas 

atividades farmacológicas já foram descritas para essa espécie, como 

anti-inflamatória e antinociceptiva (QUEIROZ et al., 2010). Das partes aéreas dessa 

espécie foi isolado o flavonoide 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona (LIRA, 2009), para 

o qual já foi verificada atividade espasmolítica em útero de rata, aorta de rato, 

traqueia e íleo de cobaia (MACÊDO et al., 2011).  

 Os flavonoides constituem uma classe ampla de substâncias polifenólicas 

encontradas em plantas (QUEIROZ et al., 2010). Várias atividades farmacológicas 

foram descritas para essa classe de metabólitos secundários, tais como inibição de 

enzimas envolvidas na síntese de espécies reativas de oxigênio (xantina oxidase, 

NADPH oxidase e lipoxigenases) (MLADENKA et al., 2010), aumento da produção 

de óxido nítrico (NO), levando ao relaxamento arterial dependente de endotélio em 

processos como hipertensão e síndrome metabólica (ANDRIANTSITOHAINA et al., 

2012), bem como atividade espasmolítica sobre vários modelos de músculo liso 

(LIMA et al., 2005; SILVA, 2005; SATO et al., 2006; SANTOS, 2007). 

 Nesse sentido, o interesse em investigar os derivados vegetais com atividade 

sobre a musculatura lisa reside no fato de que substâncias espasmolíticas têm uma 

vasta aplicação em processos patológicos cuja contração anormal está envolvida, 

tais como a hipertensão arterial, a asma brônquica, a disfunção erétil, complicações 

durante o parto e a diarreia (WEBB, 2003). 

 Diante do exposto, nesse trabalho foi investigado o mecanismo de ação por 

meio do qual o flavonoide 4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona exerce sua ação 

relaxante sobre a musculatura lisa do intestino de cobaia utilizando metodologias 

para estudos em níveis funcional e celular, de modo que possa ser utilizado como 

alternativa para o tratamento de doenças que acometem o trato gastrintestinal ou, 

em última análise, como ferramenta farmacológica para o estudo dessas doenças. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Fundamentação Teórica



VASCONCELOS, L. H. C.                                                           Fundamentação Teórica  | 32 

 

 

2.1 Os produtos naturais como fonte para a descoberta de fármacos 

 

Ao longo dos séculos, a natureza tem atendido às necessidades básicas dos 

seres humanos, servindo como fonte de prospecção de medicamentos para o 

tratamento de uma ampla gama de doenças. As plantas, em particular, 

desempenham um papel dominante nos sistemas tradicionais de medicina popular, 

o qual respalda grande parte das pesquisas com substâncias cujo conhecimento 

etnomedicinal encontra-se agregado.  

Durante as últimas décadas, pelo menos uma dúzia de potentes drogas foi 

derivada de plantas, incluindo Dioscorea spp., que originou a diosgenina, a partir da 

qual derivaram os agentes contraceptivos; alcaloides do gênero Rauwolfia, como 

reserpina, com atividade anti-hipertensiva; pilocarpina, isolada de Pilocarpus sp., 

usada para tratar glaucoma e boca seca; vincristina e vimblastina, antineoplásicos 

obtidos de Catharanthus roseus; agentes laxantes de Cassia sp., e agente 

cardiotônico, obtido a partir de espécies de Digitalis (GURIB-FAKIM, 2006). 

Os produtos naturais e seus derivados representam mais de 50% de todas as 

drogas em utilização clínica no mundo, com as plantas contribuindo com 25% desse 

total (GURIB-FAKIM, 2006). Em um estudo publicado por Newman e Cragg (2012), 

são descritas diversas novas moléculas originárias de produtos naturais durante um 

período de 30 anos (1981-2010), com os agentes antineoplásicos, antibacterianos, 

antivirais, anti-hipertensivos e anti-inflamatórios correspondendo a aproximadamente 

45% dessas novas substâncias. São relatadas as contribuições contínuas e 

importantes da natureza como uma fonte de compostos com potencial para gerar 

novos fármacos, seja diretamente ou por semissíntese. 

Estima-se que apenas 15% das 300 mil espécies de plantas no mundo 

tenham sido submetidas a algum estudo científico para avaliar suas potencialidades 

na preparação de novos produtos (BRANDÃO et al., 2010). No entanto, os estudos 

envolvendo plantas medicinais vêm aumentando mundialmente devido a fatores 

como a exigência da população por um modelo de vida mais saudável e natural 

(NEGRI, 2007). 

Ainda nesse contexto, é estimado que cerca de 60 mil espécies vegetais 

sejam oriundas dos diversos biomas brasileiros (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

Nesse sentido, o Brasil é considerado um vasto celeiro de moléculas a serem 
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descobertas, vislumbrando sua utilização como fonte de recursos terapêuticos 

(FOGLIO et al., 2006). 

Historicamente, os principais impedimentos para o desenvolvimento de um 

produto natural têm sido a limitada disponibilidade e sua complexidade estrutural. Os 

produtos naturais são frequentemente produzidos em pequenas quantidades, e a 

biomassa é limitada; todavia, a descoberta de novos produtos naturais foi 

revolucionada por avanços nas engenharias genômica e de vias biossintéticas. 

Estes métodos também podem ser utilizados para permitir a produção em grande 

escala de produtos naturais nos organismos nativos ou modificados (CRAGG; 

GROTHAUS; NEWMAN, 2009).  

Sendo assim, as barreiras que limitavam a obtenção de compostos de origem 

natural estão sendo superadas em razão do avanço tecnológico na área de extração 

e purificação de compostos de origem natural, possibilitando um crescente aumento 

no estudo sobre as contribuições que tais substâncias podem proporcionar ao 

homem. 

 

2.2 A família Fabaceae 

 

A família Fabaceae é a terceira maior dentre as angiospermas, 

compreendendo 727 gêneros e 19.325 espécies (LEWIS et al., 2005), ficando atrás 

apenas da Orchidaceae e da Asteraceae (DOYLE; LUCKOW, 2003). Segundo o 

Grupo para a Filogenia das Angiospermas (APG-II), Fabaceae é constituída de três 

subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae ou Faboideae 

(SOUZA; LORENZI, 2008).  

A riqueza da família Fabaceae não pode ser resumida somente à sua 

importância ecológica ou ao grande número e distribuição de suas espécies; 

economicamente, ela apresenta grande potencial, incluindo variedades alimentícias, 

madeireiras, ornamentais, produtoras de fibras e óleos, fixadoras de nitrogênio aos 

solos, úteis à agricultura, além de suas reconhecidas aplicações para fins 

medicinais. Por isso, Fabaceae caracteriza-se como uma das maiores famílias 

botânicas em importância econômica (WOJCIECHOWSKI et al., 2004). 

As espécies da família Fabaceae estão distribuídas mundialmente, em 

diferentes habitats, latitudes e altitudes, nos mais diferenciados ecossistemas. 
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(Figura 1). Enquanto que Faboideae, considerada a subfamília com o maior número 

de caracteres derivados, é cosmopolita, as outras duas subfamílias, 

Caesalpinioideae e Mimosoideae, ocorrem principalmente nas quatro regiões 

tropicais e subtropicais do globo (JUCHUM, 2007). 

 

Figura 1 - Mapa de distribuição da Família Fabaceae no mundo, representada pelas áreas 
coloridas, com gradação de cor segundo a ocorrência. 

 

(Fonte: adaptado de LIRA, 2009) 

 

Fabaceae é uma família que possui elevada importância na fixação de 

nitrogênio por microrganismos, por apresentar maior incidência de gêneros com 

capacidade para associação simbiótica facultativa com bactérias do gênero 

Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium e Azorhizobium (KLEIN, 2000). Logo, 

esse alto potencial de nodulação com o nitrogênio justifica a grande diversidade de 

alcaloides já isolados nessa família; no entanto, é bastante reportado que a classe 

dos flavonoides também se destaca como marcador taxonômico. Dentre esses, são 

encontrados flavonóis, flavonóis glicosilados, flavonas, isoflavonas, chalconas, entre 

outros (HARBONE, 1971). Além dos alcaloides e dos flavonoides, já foram relatados 

vários outros tipos de metabólitos, tais como aminoácidos não proteicos, aminas, 

cumarinas, antraquinonas, diterpenos, sesquiterpenos, triterpenos, glicosídeos 

cianogênicos, entre outros (WINK, 2003). 
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A subfamília Mimosoideae caracteriza-se botanicamente como árvores, 

arbustos (principalmente) e ervas (raramente), resinosas ou não resinosas. Possui 

folhas verdes durante todo o ano, flores pequenas, bissexuais ou raramente 

unissexuais e o fruto é usualmente um legume. Numerosas espécies são 

importantes economicamente, servindo como plantas ornamentais, para o 

fornecimento de madeira e forragem para ração animal, especialmente nas regiões 

áridas e nos países subdesenvolvidos (NEILSON, 1992). 

No Brasil, pertencentes a essa subfamília, destacam-se as espécies dos 

gêneros Mimosa, Acacia, Calliandra, Inga, Pithecellobium, Prakia, Stryphnodendron 

e Piptadenia, muitos deles de valor medicinal (BARROSO, 1991). Suas espécies 

geralmente ocupam os primeiros lugares na maioria dos levantamentos florísticos 

realizados em ecossistemas da caatinga, as quais, muitas delas, no fim da estação 

chuvosa, apresentam suas flores brancas, tornando-se características da paisagem 

(PEREIRA et al., 2001). No Cariri Paraibano, esta subfamília é representada por 14 

espécies, pertencentes a sete gêneros: Acácia, Adenanthera, Chloroleucon, 

Mimosa, Prosopis, Piptadenia e Parapiptadenia (BARBOSA et al., 2007). 

 

2.3 O gênero Piptadenia e a espécie Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 

 

 O gênero Piptadenia compreende cerca de 80 espécies (CARDOZO, 2006) 

de árvores, arbustos e trepadeiras, muitas nativas da América tropical, tais como 

Piptadenia gonoacantha, Piptadenia moniliformis (Benth.), Pipitadenia viridifolia e 

Piptadenia stipulacea (JOBSON; LUCKOW, 2007). No Brasil, medram no Nordeste e 

em partes das regiões Norte, Sul e Sudeste (CARDOZO, 2006). Todavia, várias 

espécies estão distribuídas na África tropical, do Senegal à Angola, e em todo o 

Congo (MBOUANGOUERE et al., 2007) (Figura 2). 
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Figura 2 - Mapa de distribuição do gênero Piptadenia no mundo, representada nas áreas 
verdes, com gradação de cor segundo a ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: adaptado de LIRA, 2009) 

 

Um dos primeiros trabalhos fitoquímicos no gênero foi a determinação do 

conteúdo de taninos na espécie Piptadenia cebil (ZELADA; CONI, 1915), o que 

justifica até hoje as espécies do gênero Piptadenia serem utilizadas na indústria dos 

curtumes por possuírem a casca rica em taninos (CARDOZO, 2006). 

Além dos taninos, vários metabólitos secundários foram identificados nas 

espécies desse gênero, como alcaloides (YAMATASO et al., 1972), esteroides 

(MIYAUCHI; YOSHIMOTO; MINAMI, 1976) e flavonoides (ALVES et al., 2003; 

CARDOZO, 2006). 

A espécie Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke é uma árvore típica da 

caatinga do nordeste brasileiro (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002) (Figura 3), 

amplamente distribuída do Piauí à Bahia (BARBOSA et al., 2007) e é conhecida 

popularmente como "jurema-branca" (FABRICANTE; ANDRADE, 2007), "jurema-

malícia-da-serra”, "carcará" e "calumbi” (FLORENTINO; ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 

2007). Essa espécie apresenta-se com dois sinônimos, Piptadenia communis var. 

stipulacea (Benth.) e Pityrocarpa stipulacea (Benth.) Brenan. (CHIAPPETA; DE 

MELLO, 1984).  
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Figura 3 – Foto da espécie Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke. 

 

(Fonte: cnip.org.br/bdpn/fotosdb/515494131.JPG. Acessado em: 04/09/2013) 

 

As cascas do caule e as folhas de P. stipulacea são usadas na medicina 

popular na forma de tintura ou de decocto para tratar feridas (ALBUQUERQUE; 

ANDRADE, 2002), sendo indicados como cicatrizante (BEZERRA, 2008). Além 

disso, essa espécie é usada popularmente para processos inflamatórios, sendo esse 

uso confirmado por Queiroz et al. (2010), que demonstrou que as frações acetato de 

etila e aquosa obtidas das partes aéreas dessa espécie apresentam atividades 

antinociceptiva e anti-inflamatória em camundongo. 

Estudos farmacológicos indicam que alguns extratos de P. stipulacea são 

eficazes contra Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus faecium e 

Neurospora crassa (CHIAPPETA; DE MELLO, 1984), e que o extrato etanólico das 

suas folhas é ativo contra cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a várias 

drogas. 

A partir da fase clorofórmica do extrato etanólico bruto das partes aéreas de 

P. stipulacea, foi obtido o flavonoide 4',5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona, codificado 

como FGAL (Figura 4).  
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Figura 4 - Estrutura química de FGAL, isolado de Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke. 

 

(Fonte: LIRA, 2009) 

 

Conforme descrito por LIRA (2009), as partes aéreas de P. stipulacea foram 

secas, moídas e extraídas a frio com etanol, obtendo-se o extrato etanólico bruto 

(EEB) que, após extração líquido/líquido com solventes orgânicos, originou as fases 

hexânica, clorofórmica, acetato de etila e metanólica. A fase clorofórmica foi 

submetida à cromatografia em coluna de fase normal e foi isolado o flavonoide 

4',5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona (3,6-dimetil éter galetina), codificado como FGAL. 

Sua estrutura química foi identificada por técnicas de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) de 1H e 13C (uni e bidimensionais) e por comparação com dados na 

literatura, onde FGAL possui fórmula molecular C17H14O7 e peso molecular de 

330,30 u (LIRA, 2009). O esquema abaixo mostra o processo de fracionamento do 

extrato etanólico bruto das partes aéreas de P. stipulacea (Figura 5). 
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Figura 5 - Fracionamento do extrato etanólico bruto das partes aéreas de P. stipulacea. 

 

(Fonte: adaptado de LIRA, 2009) 

 

Várias atividades farmacológicas vêm sendo descritas para FGAL, como 

antiviral (ELSOHLY et al., 1997), anticancerígena (ROSENBLOOM, 2006), de 

inibição da síntese de óxido nítrico (NO) (MORIKAWA et al., 2006), de inibição da 

α-amilase (AL-DABBAS et al., 2006), antioxidante (LEACH et al., 2007) e, 

recentemente, foi demonstrado que esse flavonoide apresenta atividade 

antinociceptiva e anti-inflamatória em camundongos, provavelmente pelas ações 

antioxidante e inibidora de enzima ciclo-oxigenase (COX) (QUEIROZ et al., 2010). 

Sobre a musculatura lisa, FGAL apresentou atividade espasmolítica não 

seletiva em íleo e traqueia de cobaia, útero de rata e aorta de rato (MACÊDO et al., 

2011). Verificou-se também que seu mecanismo de ação relaxante ocorre: em 

traqueia de cobaia, por modulação positiva dos canais de potássio de pequena 

condutância sensíveis ao cálcio (SKCa) e por inibição das fosfodiesterases (PDEs); 

em aorta de rato, por ativação dos canais de potássio sensíveis ao ATP (KATP), dos 

SKCa, dos canais de potássio retificadores internos (Kir) e dos canais de potássio 

sensíveis à voltagem (KV), por inibição dos canais de cálcio dependentes de 

voltagem (CaV), dos canais de cálcio operados pelo receptor (ROCs), da liberação 

de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (RS), da PDE do tipo V (PDE-V) e da Proteína 
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Cinase C (PKC) (MACÊDO, 2012), e em útero de rata, por modulação positiva dos 

canais de potássio de grande condutância sensíveis ao cálcio (BKCa) 

(CARREIRO, 2012). 

 

2.4 Os flavonoides 

 

Os flavonoides são compostos fenólicos de baixo peso molecular, metabólitos 

secundários produzidos por plantas encontrados em frutas, vegetais, nozes, 

sementes, ervas, especiarias, caules e flores, bem como no chá e no vinho tinto 

(MIDDLETON et al., 2000). Esses metabólitos podem ocorrer tanto no estado livre 

como na forma de glicosídeos e exercer várias ações farmacológicas importantes de 

interesse clínico potencial (DI CARLO et al., 1999; SAMUELSSON, 1999). Mais de 

4000 flavonoides diferentes já foram identificados nos alimentos; esta classe de 

metabólitos secundários compõe os antioxidantes mais abundantes encontrados em 

dietas comuns (RUSSO et al., 2000). 

Estruturalmente, os flavonoides podem ser agrupados de acordo com o grau 

de saturação do grupo benzopirano e a presença de diferentes substituintes nos 

anéis. As classes mais comuns são as flavonas, as flavanonas e os flavonóis 

(ABENAVOLI et al., 2010). A ampla variedade estrutural destes metabólitos e os 

diversos estudos químicos, genéticos e enzimológicos refletem o crescente e 

continuado interesse de químicos, farmacologistas e biólogos nesta classe de 

compostos (WOLLENWEBER, 1994). 

A primeira evidência de uma atividade biológica de flavonoides foi 

apresentada pelo fisiologista húngaro Albert Szent-Gyorgyii em 1938, que relatou a 

eficácia dos flavonoides das cascas de citrinos (forma como são designadas as 

frutas de espécies pertencentes ao gênero Citrus) na prevenção de sangramento 

capilar e fragilidade associada com o escorbuto (SAMUELSSON, 1999). 

Diversas atividades farmacológicas já foram descritas para os flavonoides, 

tais como sedativa, ansiolítica e anti-convulsivante, através da ligação ao sítio dos 

benzodiazepínicos no receptor do ácido γ-aminobutírico do tipo A (GABAA), 

antidepressivo e antiparkinsoniano, por inibição das monoaminoxidases A e B (MAO 

A e B) (CHOUDHARY et al., 2011; GUO et al., 2011; HERRERA-RUIZ et al., 2011; 

JÄGER; SAABY, 2011; JIANG et al., 2011; FERNANDEZ et al., 2012; KARIM et al., 
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2012; ZHANG et al., 2012a, 2012b); prevenção experimental de esteatose hepática, 

dislipidemia e sensibilidade primária à insulina, através da inibição da síntese e do 

aumento da oxidação de ácidos graxos no fígado (CHERNIACK, 2011; ASSINI et al., 

2013); atividade antioxidante, inibição da geração de eicosanoides e redução da 

produção de moléculas pró-inflamatórias, bem como da expressão de genes pró-

inflamatórios (GARCIA-LAFUENTE et al., 2009); inibição da contratilidade 

gastrintestinal, da diarreia (BORRELLI et al., 2012) e da inflamação intestinal (PARK 

et al., 2012). 

Vários flavonoides já demonstraram atividade espasmolítica em diversos 

modelos de músculo liso, como: genisteina, quenferol e quercetina em útero de rata, 

através da participação do monosfofato cíclico de adenosina (cAMP) (REVUELTA; 

CANTABRANA; HIDALGO, 1997); 3,7,8,4’-tetra-O-metilgossipetina e 

3,7-di-O-metilcanferol, obtidos de Solanum paludosum Moric., em aorta de rato, cuja 

ação envolve o bloqueio do influxo de cálcio através dos CaV do tipo L (CaV-L) 

(SILVA, 2005); quercetina, quenferol, pentametil, luteolina, apigenina, catequina e 

epicatequina, também em aorta de rato, sendo alguns mecanismos de ação já 

relatados para explicar esse efeito, como: efeito de proteção do NO através do 

sequestro de radicais livres, ativação de canais de potássio e participação do fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) (PEREZ-VIZCAINO, 2010); retusina e 

me-retusina, também isolados de Solanum paludosum Moric., em íleo de cobaia, 

cujo mecanismo de ação de retusina envolve a participação da enzima sintase do 

óxido nítrico (NOS), e o de me-retusina envolve a participação da via dos 

nucleotídios cíclicos-PDEs (SANTOS, 2007); isoliquiritigenina, isolado de Glycyrrhiza 

ularensis, em jejuno, íleo e reto de camundongo, através da inibição de PDEs 

(SATO et al., 2006), e em traqueia de cobaia, através de vários mecanismos, como 

ativação da ciclase de guanilil solúvel (sCG), inibição da PDE tipo V (PDE-V), 

ativação da via de sinalização da proteína cinase G (PKG) e abertura de BKCa (LIU 

et al., 2008), e a diplotropina,  isolado de Diplotropis ferruginea (Benth.), em íleo de 

cobaia e útero de rata, através da modulação dos BKCa (LIMA, 2008), e, ainda, 

através do bloqueio dos CaV em íleo de cobaia (LIMA, 2005).  

Como visto, os flavonoides podem afetar vários mecanismos envolvidos em 

uma ampla variedade de processos fisiopatológicos, tais como doenças 

neurodegenerativas, diabetes, obesidade e dislipidemia, além de doenças 
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cardiovasculares, respiratórias e digestivas. Diante disso, o potencial dessa classe 

de compostos derivados de plantas garante mais investimentos, a fim de 

desenvolvê-las plenamente como agentes terapêuticos (ROMANO et al., 2013) 

 

2.5 Mecanismos bioquímicos de contração e relaxamento do músculo liso 

 

O músculo liso é o principal responsável pelo controle da maior parte dos 

órgãos ocos dos sistemas do corpo. As células musculares lisas estão presentes 

nas paredes de vários órgãos, tais como estômago, intestinos, bexiga, útero, vias 

aéreas e vasos sanguíneos (WEBB, 2003). Dessa forma, os ensaios farmacológicos 

utilizando como modelo experimental a musculatura lisa contribuem para o 

desenvolvimento de fármacos candidatos a ser utilizados no tratamento das diversas 

doenças que acometem esse músculo (CORREIA, 2013). 

Por meio da pesquisa farmacológica utilizando o músculo liso como modelo 

experimental, diversas drogas com atividade sobre esse tecido utilizadas na 

terapêutica moderna foram descobertas, tais como a pilocarpina (colinesterásico), a 

sildenafila (vasodilatador) e o captopril (anti-hipertensivo) (HONG, 2011). 

Bioquimicamente, a entrada de íons Ca2+ nas células é responsável por iniciar 

numerosos eventos intracelulares, incluindo contração, secreção, transmissão 

sináptica, regulação enzimática, fosforilação e desfosforilação de proteínas e 

transcrição gênica (CATTERALL, 2011). Na busca por substâncias que interfiram na 

sinalização intracelular do Ca2+
, o músculo liso se tornou uma alternativa para o 

desenvolvimento de técnicas que possibilitem essa investigação (KARAKI et al., 

1997). 

 Os CaV, em muitos tipos de células, levam à despolarização da membrana e 

medeiam o influxo de íons Ca2+ em resposta a potenciais de ação e sinais 

despolarizantes sublimiares. O Ca2+ que entra nas células através dos CaV serve 

como o segundo mensageiro de sinalização elétrica, iniciando muitos eventos 

celulares diferentes (CATTERALL, 2011). Em células musculares lisas, a ativação de 

canais de cálcio inicia a contração diretamente pelo aumento da concentração 

citosólica de Ca2+ ([Ca2+]c) e, indiretamente, pela liberação de cálcio dependente de 

cálcio pelos receptores de rianodina na membrana do Retículo Sarcoplasmático 

(RS) (REUTER, 1979; TSIEN 1983; BERS, 2002). 
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Para desencadear os diversos processos intracelulares, os íons Ca2+ se ligam 

a sítios específicos em proteínas de ligação ao Ca2+. A calmodulina (CaM) é a mais 

conhecida destas proteínas, com alta afinidade pelo Ca2+. Entretanto, as proteínas 

da família S100 (S100A1, S100A4, S100A6 e S100A10), que são pequenas 

proteínas ácidas com peso molecular de 11 kDa (HEIZMANN, 1991), também têm 

afinidade pelo Ca2+ no músculo liso e estão envolvidas na regulação de diferentes 

mecanismos de sinalização intracelular dependentes de cálcio (DONATO, 1999 e 

2001). 

No músculo liso, um aumento na [Ca2+]c é a causa primária para a produção 

da contração. Esta elevação no conteúdo citosólico de Ca2+ também está envolvido 

na proliferação celular desse tecido (VAN BREEMEN; SAIDA, 1989). A regulação 

funcional da [Ca2+]c para dar início a uma resposta contrátil no músculo liso depende 

de estímulos que levam a dois tipos de acoplamentos: o acoplamento 

eletromecânico, que está envolvido com a mudança do potencial de membrana (Vm) 

e o acoplamento fármaco-mecânico, que acontece por meio da ligação de um 

agonista ao seu receptor, e cuja contração é maior que aquela observada só com a 

mudança do Vm (REMBOLD, 1992). 

No acoplamento eletromecânico, a despolarização da membrana leva ao 

aumento da [Ca2+]c, proveniente do meio extracelular, através dos CaV, 

desencadeando o processo de contração. No acoplamento fármaco-mecânico 

(Figura 6), caracterizado por ser um acoplamento misto, já que pode ou não 

depender de uma despolarização de membrana, agonistas se ligam a receptores 

acoplados à proteína G (GPCRs) e ativam a cascata do inositol através das 

proteínas Gq/11, mediando a produção de 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3) e 

diacilglicerol (DAG). O IP3 induz a liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático por 

ativar os receptores de IP3 (IP3R), e o DAG ativa a PKC, que, por sua vez, leva a um 

aumento na [Ca2+]c através da ativação direta dos CaV ou, indiretamente, por inibição 

de canais de potássio presentes na membrana plasmática (FUKATA; AMANO; 

KAIBUCHI, 2001). O aumento na [Ca2+]c favorece a ligação do Ca2+ com a proteína 

CaM, formando o complexo 4Ca2+-CaM. Este complexo ativa a cinase da cadeia 

leve da miosina (MLCK), a qual fosforila a cadeia leve regulatória da miosina (rMLC), 

promovendo a interação dos filamentos de miosina com os de actina, 

desencadeando o processo de contração do músculo liso (WEBB, 2003). 
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Uma variedade de receptores e seus subtipos foram identificados como 

responsáveis por mediar a contração muscular lisa. No músculo liso intestinal, os 

ligantes para estes receptores são provenientes principalmente de neurônios 

entéricos excitatórios, como a acetilcolina e as taquicininas; a partir de células do 

próprio músculo liso, como a esfingosina-1-fosfato (S1P), o ácido lisofosfatídico 

(LPA) e endocanabinoides; e, em menor grau, a partir de células adventícias, bem 

como via circulação sistêmica. Além destes, já foram identificados receptores de 

outros peptídios, como a endotelina e a motilina; de aminas, como a histamina e a 

5-hidroxitriptamina; e de purinas, como o ATP. Como alvos da acetilcolina, os 

subtipos de receptores muscarínicos predominantes são os receptores M2 e M3, 

sendo o receptor M3 o principal responsável por mediar a contração muscular lisa 

intestinal (MURTHY, 2006). 

 

Figura 6 – Acoplamento fármaco-mecânico da contração muscular lisa pela ativação da via 
da PLCβ1. 

 

 (Fonte: adaptado de CORREIA, 2013) 

1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. as 
proteínas Gq/11 trocam GDP por GTP na sua subunidade α (não mostrado na figura), 
tornando-se ativa; 3. a subunidade αq/11-GTP ativa a enzima PLCβ1; 4. a PLCβ1 cliva o 
fosfolipídio de membrana PIP2 em IP3 e DAG; 5. o IP3 migra pelo citoplasma e ativa os IP3R 
presentes na membrana do RS, liberando o Ca2+ dos estoques; 6. o Ca2+ liberado ativa o 
RyR, fazendo com que mais Ca2+ seja liberado para o citoplasma; 7. o Ca2+ que foi liberado, 
juntamente com o DAG ativam a PKC; 8. a PKC ativada fosforila os CaV promovendo o 
influxo de Ca2+; 9. o aumento da [Ca2+]c aumenta a afinidade pela CaM formando o 
complexo 4Ca2+-CaM e ativando a MLCK; 10. a MLCK ativada fosforila a rMLC e esta se 
torna ativa, levando à interação dos filamentos de miosina com os de actina, 
desencadeando a contração do músculo liso. As definições das abreviaturas estão 
presentes na lista de abreviaturas e no texto. 
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Em geral, existem duas fontes de íons cálcio para as células musculares lisas: 

uma extracelular, que permite o influxo de Ca2+ através dos canais presentes na 

membrana plasmática, e outra intracelular, representada pelos estoques internos, 

que liberam Ca2+ para o citosol (MA; PAN, 2003). 

Os CaV (Figura 7) são complexos proteicos formados por cinco subunidades 

distintas: a subunidade 1, que é a maior delas e constitui o poro do canal, além de 

possuir o sensor de voltagem que controla sua abertura; as subunidades 2 e δ, que 

estão ligadas por uma ponte de dissulfeto, formando um dímero; a subunidade , 

intracelular, e a subunidade , transmembranar. 

 

Figura 7 - Estrutrutura dos canais de Ca2+ dependentes de voltagem (CaV) (A); detalhes de 
suas subunidades (B). 
 

(Fonte: adaptado de CATTERALL, 2011) 

 

Para que um estímulo cause a transição do estado conformacional de um 

canal, deve-se fornecer energia. No caso dos canais dependentes de voltagem, a 

energia é suprida pela movimentação de cargas da região carregada da proteína do 

canal, o sensor de voltagem, por influência do campo elétrico da membrana. O 

movimento das cargas através do campo elétrico confere ao canal uma variação da 

energia livre, alterando seus estados fechado (C) e aberto (O). A transição entre 

estes dois estados requer em média, alguns milisegundos; todavia, quando iniciada, 

ela procede instantaneamente (cerca de 10 μs) originando variações abruptas da 

corrente através do canal. Em outras palavras, um estímulo que leva à 

despolarização de membrana ocasiona alteração no campo elétrico que influencia a 

movimentação das cargas na subunidade 1 dos CaV. Essa, por sua vez, leva a 
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variação na energia livre que induz mudança de conformação do canal do estado 

inativado para o ativado, permitindo o influxo de íons Ca2+ através do canal (HILLE, 

2001). 

A família dos CaV possui 10 membros, classificados segundo sua sequência 

primária de aminoácidos e suas funções fisiológicas. Segundo suas características 

funcionais, os CaV são classificados como: os CaV-L (CaV1.1, CaV1.2, CaV1.3 e 

CaV1.4), cujo “L” vem do inglês “large”, indicando que estes canais necessitam de 

uma grande variação no potencial de membrana para serem ativados, sendo estes 

os principais CaV envolvidos na contração muscular lisa; os CaV-P/Q (CaV2.1); os 

CaV-N (CaV2.2); os CaV-R (CaV2.3) e os CaV-T (CaV3.1, CaV3.2 e CaV3.3) 

(CATTERALL, 2011). 

Os CaV do tipo L compreendem os CaV1.1–CaV1.4 e são sensíveis a 

diidropiridina e ativados por alta voltagem (ALEXANDER; MATHIE; PETERS, 2008). 

Uma importante localização dos canais do tipo CaV1, que são alvos de bloqueadores 

de canais de cálcio usados na terapêutica, são as células musculares cardíacas e 

lisas (WATERMAN, 2000). Esses canais possuem como sítio de ligação para seus 

bloqueadores a subunidade 1 (KURIYAMA; KITAMURA; NABATA, 1995). 

Intracelularmente, o RS representa a mais importante fonte de Ca2+. A 

liberação de Ca2+ desta organela se dá principalmente em decorrência da ativação 

dos IP3R e pelos receptores de rianodina (RyR), neste, em um processo 

denominado de liberação de Ca2+ induzida pelo Ca2+ (CICR). Através dessas duas 

vias, ocorre um aumento da [Ca2+]c (DELLIS et al., 2006; MCHALE et al., 2006). 

Os canais de cálcio e os de potássio estão intimamente relacionados com a 

regulação do tônus do músculo liso (WATTERSON; RATZ; SPIEGEL, 2005). O 

movimento dos íons K+ através de canais localizados na membrana celular regula o 

influxo de Ca2+ através dos CaV (THORNELOE; NELSON, 2005).  

Os canais de potássio são uma família de proteínas de membrana diversa e 

extensamente distribuída em células excitáveis e não excitáveis. Membros dessa 

família de canais exercem papel crítico em processos intracelulares, regulando a 

liberação de neurotransmissores, frequência cardíaca, secreção de insulina, 

excitabilidade neuronal, transporte epitelial de eletrólitos, regulação do volume 

celular e contração muscular lisa (SHIEH, et al., 2000). 
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O potencial de membrana e a excitabilidade celular têm sua regulação 

extensamente dependente dos canais de potássio, sendo a contração do músculo 

liso dependente do balanço entre o aumento da condutância a esse íon, que leva a 

uma hiperpolarização de membrana, diminuição da condutância a este íon através 

desses canais e consequente despolarização (KNOT et al., 1996). 

Os canais de potássio conduzem seletivamente íons K+ através da membrana 

segundo um gradiente eletroquímico, em uma taxa de 106-108 íons/s (HILLE, 1992). 

A classificação geral dos canais de K+ em famílias é baseada na sequência 

primária de aminoácidos da subunidade formadora do poro. Esses canais são 

divididos, estruturalmente, em canais que possuem seis (A), quatro (B) ou dois (C) 

segmentos transmembranares em cada subunidade (em um total de quatro) 

(Figura 8). Pertencentes aos canais com seis segmentos estão os KV e os KCa. Nos 

KV, a subunidade sensor de voltagem (S4) é carregada positivamente. Alguns 

desses canais possuem uma subunidade β auxiliar (KVβ), que consiste em uma 

proteína citoplasmática com sítio de ligação localizado na porção N-terminal da 

subunidade α. Na família dos canais de K+ com quatro segmentos em cada 

subunidade estão alguns canais de K+ retificadores de entrada, bem como canais de 

K+ ativados pelo ácido araquidônico; e formados por subunidades com dois 

segmentos transmembranares estão os Kir, os KATP, além de canais de K+ que são 

ativados em resposta a segundos mensageiros formados na via de sinalização da 

acetilcolina (SHIEH, 2000). 

 

Figura 8 – Representação esquemática da classificação estrutural dos canais de potássio. 

 

   

 

 

.  

 

 

 

(Fonte: adaptado de SHIEH, 2000) 

S (1-6) e M (1-4): segmentos transmembranares de cada subunidade. P (1-2): regiões 
formadoras do poro de cada subunidade. 
 

A C B 
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No músculo liso, o tônus basal pode ser regulado por vários subtipos de 

canais de K+: os SKCa, os BKCa, os KV, os KATP e os Kir, entre outros (THORNELOE; 

NELSON, 2005). 

Vários estudos têm relatado uma via alternativa que contribui para a 

contração no músculo liso, designada como via de sensibilização ao cálcio, uma vez 

que não depende da manutenção de níveis elevados da [Ca2+]c. Essa via envolve a 

modulação da fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP), principalmente pela 

pequena proteína ligante de GTP (RhoA) e a sua cinase associada (ROK), uma 

proteína serina/treonina cinase (KARAKI et al., 1997; HORI; KARAKI, 1998). Vários 

agonistas contráteis, tais como a endotelina-I e a acetilcolina, que normalmente 

aumentam a [Ca2+]c via GPCRs (principalmente aqueles acoplados às proteínas 

Gq/11–ETA, ETB e M3, respectivamente) levam à ativação direta do fator trocador de 

nucleotídio de guanina da RhoA (RhoGEF) pelas proteínas G12/13α-GTP ativados pela 

ligação de agonistas a receptores, tais como ETA e M3, que ativa a RhoA por trocar 

difosfato de guanosina (GDP) por trifosfato de guanosina (GTP) nessa proteína 

(SOMLYO; SOMLYO, 2003). A RhoA-GTP ativa sua cinase associada, a ROK, e 

esta, por sua vez, fosforila a subunidade MYPT1 da MLCP, tornando-a inativa, 

promovendo a manutenção do estado fosforilado da cadeia leve regulatória da 

miosina (rMLC) e, consequentemente, da força de contração (KIMURA et al., 1996). 

Outros mecanismos também foram propostos para a sensibilidade ao Ca2+. A 

CPI-17 (proteína inibitória de 17 kDa ativada por PKC) é uma pequena proteína que 

serve como substrato tanto para a ROK como para a PKC. Quando fosforilada, a 

CPI-17 se liga à subunidade PP1c da MLCP para inibir a sua atividade enzimática. 

Logo, a sensibilização ao Ca2+ pode envolver a fosforilação e consequente ativação 

da CPI-17, mediada pela ROK ou PKC, para aumentar a fosforilação da rMLC e 

prolongar a contração do músculo liso (KITAZAWA et al., 2000). 

A RhoA-GTP também estimula a fosfolipase D (PLD), essa enzima está 

principalmente associada a membranas intracelulares, mas também é encontrada na 

membrana plasmática e é específica para fosfatidilcolina (PC), liberando ácido 

fosfatídico (PA) que, através da ação da enzima fosfo-hidrolase, é desfosforilado a 

DAG levando a ativação sustentada da PKC (BERRIDGE, 2009). A ativação da PKC 

também pode ser dependente de Gq/11, da PLC que forma DAG a partir da hidrólise 

do PIP2. A PKC pode fosforilar o resíduo de Thr38 da CPI-17, aumentando assim sua 
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potência inibitória sobre a PP1c por mais de 1000 vezes, inibindo a ação da MLCP 

(SOMLYO; SOMLYO, 2003; MURTHY, 2006;). 

O relaxamento no músculo liso ocorre como resultado da remoção do 

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

mecanismo contrátil (MORGAN, 1990). Independentemente, o processo requer uma 

diminuição da [Ca2+]c ou o aumento da atividade da MLCP (SOMLYO et al., 1999). 

O mecanismo eletromecânico para o relaxamento muscular se dá pela 

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

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

ciclase de guanilil solúvel (sGC). Ainda há os agonistas que induzem relaxamento, 

cuja ligação aos seus receptores ativa diretamente uma ciclase de guanilil (GC) ou 

de adenilil (AC), resultando na formação do cGMP e cAMP, respectivamente. O 

aumento na [cGMP]c ativa a proteína cinase dependente de cGMP (PKG), enquanto 

que o aumento na [cAMP]c ativa a proteína cinase dependente de cAMP (PKA), que 

ativam os canais de K+, com consequente efluxo desse íon, hiperpolarização de 

membrana e fechamento dos CaV (REMBOLD, 1996). Além disso, a 

hiperpolarização da membrana das células musculares lisas pode ser produzida por 

substâncias que abrem diretamente os canais de K+, como, por exemplo, a 

cromacalina, a levocromacalina e o nicorandil e, consequentemente, aumentam o 

efluxo de K+ da célula (GURNEY, 1994). Dessa maneira, a hiperpolarização gerada 

pelo efluxo de íons K+ reduz o influxo de Ca2+ através dos CaV1, diminuindo, 

portanto, a [Ca2+]c, a fosforilação da miosina e, como consequência, levando ao 

relaxamento do músculo liso (REMBOLD, 1996). 

Os mecanismos de relaxamento envolvidos no acoplamento 

fármaco-mecânico (Figura 9) incluem a fosforilação, via PKA ou PKG, de vários 

substratos, ocasionando: (1) o aumento na atividade da Ca2+-ATPase tanto do RS 

(SERCA) como da membrana plasmática (PMCA), aumentando, assim, o sequestro 

e a extrusão de Ca2+, respectivamente, diminuindo a [Ca2+]c; (2) a inativação de 

IP3R, pela PKG, reduzindo sua capacidade de liberar o Ca2+ do RS; (3) a diminuição 

da formação do IP3, levando à diminuição da liberação de Ca2+ dos RS; (4) a inibição 

da MLCK, reduzindo sua afinidade pelo complexo 4Ca2+-CaM, causando uma 

redução nos níveis de rMLC fosforilada e, dessa forma, do processo contrátil; (5) a 

inibição direta dos CaV, causando uma redução da [Ca2+]c por diminuir o influxo de 
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Ca2+ e (6) a ativação de canais de K+ que, por repolarização ou por hiperpolarização, 

causam o bloqueio dos CaV (WOODRUM; BROPHY, 2001; DUTTA et al., 2002; 

DANILA; HAMILTON, 2004). 

 

Figura 9 – Acoplamento fármaco-mecânico do relaxamento muscular liso. 

 

(Fonte: adaptado de CORREIA, 2013) 

1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. a proteína 
Gs troca GDP por GTP na sua subunidade α (não mostrado na figura), tornando-se ativa; 3. 
a subunidade αs-GTP ativa a AC; 4. a AC converte o ATP em cAMP; 5. o NO gerado tanto 
dos nervos como das células musculares lisas estimula a atividade da sGC; 6. a sGC 
converte o GTP em cGMP; 7. os nucleotídios cíclicos, cAMP e cGMP, ativam suas 
respectivas proteínas cinases, PKA e PKG. Ambas as proteínas cinases fosforilam vários 
substratos: 8. ativam os canais de K+; 9. inibem os CaV; 10. aumentam a atividade da 
SERCA e da PMCA; 11. ativam do trocador Na+/Ca2+. Todos esses mecanismos diminuem a 
[Ca2+]c; 12. inibem a MLCK, reduzindo sua afinidade pelo complexo 4Ca2+-CaM. Todos 
esses mecanismos impedem a ativação da rMLC e, consequentemente, a interação dos 
filamentos de miosina com os de actina, promovendo o relaxamento do músculo liso. As 
definições das abreviaturas estão presentes na lista de abreviaturas e no texto.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Objetivos
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3.1 Gerais 

 

1. Contribuir para o estudo farmacológico da família Fabaceae, em particular da 

espécie Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke; 

2. Caracterizar o mecanismo de ação relaxante de FGAL em íleo de cobaia. 

 

3.2 Específicos 

 

Investigar:  

 

1. O efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzida por KCl, por carbacol 

ou por histamina em íleo de cobaia; 

2. O tipo de antagonismo exercido por FGAL sobre os receptores 

histaminérgicos; 

3. O efeito de FGAL sobre o influxo de Ca2+ pelos canais de cálcio dependentes 

de voltagem (CaV); 

4. A participação dos CaV1 no efeito relaxante de FGAL; 

5. A participação dos canais de potássio e, em nível funcional, o(s) subtipo(s) 

desses canais envolvido(s) no efeito relaxante de FGAL; 

6. O efeito de FGAL sobre a viabilidade de miócitos da camada longitudinal de 

íleo de cobaia; 

7. Se FGAL reduz os níveis citosólicos de cálcio em miócitos intestinais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Material e Métodos 
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4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Produto-teste 

 

  O flavonoide FGAL foi gentilmente cedido pela Profa. Dra. Bárbara Viviana de 

Oliveira Santos, do grupo de Fitoquímica do Programa de Pós-graduação em 

Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (PPgPNSB) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). 

 

4.1.2 Animais 

 

Eram utilizados cobaias (Cavia porcellus) de ambos os sexos, pesando entre 

300 e 500 g, provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Centro de 

Biotecnologia (CBiotec) da UFPB. 

Antes dos experimentos, os animais eram mantidos sob controle alimentar 

com uma dieta balanceada a base de ração tipo pellets (Labina®) com livre acesso a 

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

diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 h, sendo o período claro das 6 às 18 h. Os 

experimentos eram realizados no período das 8 às 20 h. Todos os procedimentos 

experimentais foram realizados seguindo os princípios de cuidados com animais do 

“Guidelines for the ethical use of animals in applied etiology studies” (SHERWIN et 

al., 2003), previamente submetidos e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais do CBiotec (CEUA/CBiotec), Certidão nº 0705/13 (Anexo 1). 

 

4.1.3 Substâncias e Reagentes 

 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), o cloreto de magnésio hexa-

hidratado (MgCl2.6H2O) e o sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O) 

foram adquiridos da Vetec (Brasil). O bicarbonato de sódio (NaHCO3), o cloreto de 

sódio (NaCl), o cloreto de potássio (KCl) e o álcool etílico absoluto foram adquiridos 

da Fmaia (Brasil). O fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), a glicose, o fosfato 

de sódio monobásico (NaH2PO4), o fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), o hidróxido 

de sódio (NaOH) e o ácido clorídrico (HCl) foram adquiridos da Nuclear (Brasil). 
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Estas substâncias, exceto a glicose, o bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio, 

eram dissolvidas e diluídas em água destilada para obtenção de cada solução 

estoque, que era mantida sob refrigeração. 

 O cloridrato de carbamilcolina (CCh) e o diidrocloridrato de histamina foram 

adquiridos da Merck (Brasil). Estas substâncias foram dissolvidas e diluídas em água 

destilada para obtenção de suas soluções-estoque (10-2 M), que eram mantidas a 

0 °C em refrigerador. Essas soluções eram diluídas em água destilada para 

obtenção de concentrações apropriadas a cada protocolo experimental.  

O cloreto de césio (CsCl), o S-(-)-Bay K8644 (1,4-diidro-2,6-dimetil-5-nitro-4-

[2-trifluorometil)fenil]3-piridina carboxílico ácido metil éster), o tetraetilamônio (TEA+), 

a glibenclamida, a apamina, a 4-aminopiridina (4-AP), o óleo de castor 

(Cremophor), a penicilina-estreptomicina, o ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA), o ácido N-[2-hidroxietilpiperazina-N’-[2-etanosulfônico] (HEPES), o brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT)  e o dimetilsufóxido (DMSO) 

foram obtidos da Sigma-Aldrich (Brasil). Estas substâncias eram mantidas em um 

“freezer” à temperatura de -20 °C, dissolvidas e diluídas em água destilada, exceto a 

glibenclamida, que era dissolvida em álcool etílico absoluto. 

O Dulbecco’s Modified Eagle Médium (DMEM), o soro fetal bovino, a 

L-glutamina e a solução de tripsina/EDTA (1:250) foram obtidos da Cultilab (Brasil). 

O Fluo-4 NW dye mix foi obtido da invitrogen (EUA). 

A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi adquirida da White 

Martins (Brasil). 

 

4.1.4 Soluções nutritivas 

 

Eram utilizadas várias soluções nutritivas (ajustadas ao pH 7,4 com NaOH ou 

HCl 1N), todas aeradas com carbogênio (95% de O2 e 5% de CO2) e mantidas a 

37 °C, cujas composições estão discriminadas a seguir (Tabelas 1-5): 
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Tabela 1 - Composição da solução de Krebs modificada (SUN; BENISHIN, 1994). 

Composição Concentração (mM) 

NaCl 117,0 

KCl 4,7 

MgSO4 1,3 

NaH2PO4 1,2 

CaCl2 2,5 

NaHCO3 25,0 

Glicose 11,0 

 

Tabela 2 - Composição da solução de Krebs modificado nominalmente sem cálcio. 

Composição Concentração (mM) 

NaCl 51,7 

KCl 70,0 

MgSO4 1,3 

NaH2PO4 1,2 

NaHCO3 25,0 

Glicose 11,0 

 

Tabela 3 - Composição da solução salina fisiológica (PSS) sem cálcio. 

Composição Concentração (mM) 

NaCl 132,4 

KCl 5,9 

MgCl2 1,2 

Glicose 11,5 
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Tabela 4 - Composição da solução tampão fisiológica (PBS). 

Composição Concentração (mM) 

NaCl 140,0 

Na2HPO4 3,9 

MgSO4 1,7 

NaHCO3 4,2 

EDTA 0,2 

 

Tabela 5 - Composição da solução salina balanceada de Hank (HBSS). 

Composição Concentração (mM) 

NaCl 137,9 

KCl 5,33 

MgCl2 0,49 

KH2PO4 0,44 

MgSO4 0,41 

Na2HPO4 0,34 

CaCl2 1,3 

NaHCO3 4,2 

Glicose 5,6 

HEPES 10,0 

 

Para a preparação do meio para cultura de miócitos intestinais, o DMEM foi 

suplementado com soro fetal bovino (10%), glutamina (0,02 M) e 

penicilina-estreptomicina (100 U/mL - 10 µg/mL). O pH foi ajustado para 7,2. O meio 

continha (em mM): NaHCO3 (25,0) e HEPES (11,0). 

 

4.1.5 Aparelhos 

 

Para o registro das contrações isotônicas, os órgãos eram suspensos em 

cubas de banho de 5 mL para órgão isolado e conectados a uma alavanca isotônica 

de inscrição frontal em cilindros esfumaçados de um quimógrafo (DTF, Brasil). 
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 Para registrar as contrações isométricas, os órgãos eram suspensos em 

cubas de banho de 6 mL para órgão isolado, modelo BOI-04, e conectados a 

transdutores de força isométricos modelo TIM 05 acoplados a um amplificador 

modelo AECAD04F. Este, por sua vez, estava conectado a um sistema de aquisição 

digital com o software AQCAD versão 2.1.6 para aquisição dos dados e ANCAD 

para análise. O sistema continha uma bomba termostática modelo BT-60 que 

controlava a temperatura das cubas. Todos os aparelhos foram adquiridos junto a 

AVS Projetos (São Paulo, SP, Brasil). 

As culturas de células eram mantidas em estufa úmida de CO2 a 37 °C 

(Forma Scientific, EUA). A manipulação dessas células era realizada em uma capela 

de fluxo laminar (GermFree Laboratories, EUA). Elas eram observadas em 

microscópio óptico comum (Nikon, Japão) e as imagens eram captadas por 

microscópio óptico invertido (Nikon, Japão) que estava acoplado a uma câmera de 

vídeo (Nikon-DS Camera Head DSFil/DS-5M, Japão). 

As medidas de fluorescência eram realizadas em aparelho de medida de 

cálcio, Flex Station 3 Molecular Devices, e analisadas no programa Soft Max Pro. 

Os valores de pH eram aferidos através de um pHmetro digital modelo 

PG2000 (GEHAKA, São Paulo, SP, Brasil). 

As substâncias eram pesadas em balança analítica modelo AG 200 e os 

animais em balança semianalítica (ambas da GEHAKA, São Paulo, SP, Brasil). 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Preparação da solução estoque 

 

FGAL era solubilizado em Cremophor (3%) e diluído em água destilada para 

obtenção da solução estoque a 10-2 M. Essa solução era estocada a 0° C. A 

concentração final de Cremophor nas cubas nunca excedia 0,01% (v/v); nessa 

concentração, o Cremophor não apresenta efeito relaxante ou contrátil significante 

em íleo de cobaia, de acordo com dados obtidos em experimentos anteriores 

realizados em nosso laboratório. 

No momento da realização dos experimentos, esta solução era diluída de 

acordo com a exigência do protocolo. 
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4.2.2 Investigação do mecanismo de ação de FGAL em íleo de cobaia 

 

4.2.2.1 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por KCl, por CCh 

ou por histamina 

 

Foi utilizada a metodologia descrita por Daniel, Kwan e Janssen (2001). Os 

cobaias eram mantidos em jejum por 18 horas (recebendo somente água nesse 

período) e eram eutanasiados por deslocamento cervical seguido de secção dos 

vasos cervicais. O abdome era aberto e um segmento de aproximadamente 15 cm 

de comprimento do íleo era retirado e colocado em uma placa de Petri contendo 

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

Após cuidadosa dissecação, o segmento do íleo era seccionado em 

fragmentos de 2 a 3 cm de comprimento, suspensos individualmente em cubas de 

vidro de 6 mL e deixados em repouso sob tensão de 1 g durante 30 minutos, tempo 

necessário para perfeita estabilização da preparação. Durante esse tempo, a 

solução nutritiva era trocada a cada 15 min para prevenir a interferência de 

metabólitos. Após esse período de estabilização, uma contração submáxima era 

obtida com 40 mM de KCl para verificação da funcionalidade do órgão. Durante a 

fase tônica sustentada (8 – 10 min) de uma segunda contração induzida por 40 mM 

de KCl, 10-5 M de CCh ou 10-6 M de histamina, FGAL era adicionado de maneira 

cumulativa à cuba.  

O relaxamento foi expresso como a percentagem reversa da contração inicial 

produzida pelos agentes contráteis. 

 

4.2.2.2 Caracterização do bloqueio da contração induzida por histamina 

 

Foi utilizada a metodologia descrita por Daniel, Kwan e Janssen (2001). O íleo 

era retirado e montado conforme descrito no item 4.2.2.1. Após o período de 

estabilização, era induzida uma contração isotônica com 40 mM de KCl, para 

verificar a funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e após 15 minutos 

eram induzidas duas curvas concentrações-resposta cumulativas de amplitudes 

similares à histamina (10-9 - 3 x 10-5 M); em seguida, FGAL era incubado por 15 

minutos em diferentes concentrações e em experimentos independentes. Após este 
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período, uma nova curva concentrações-resposta cumulativa à histamina era obtida. 

Os resultados foram avaliados comparando-se a percentagem da resposta contrátil 

na presença do FGAL com aquela obtida pela média das amplitudes máximas das 

curvas-controle. O efeito inibitório de FGAL foi avaliado com base nos valores de 

efeito máximo (Emax) e de CE50 (concentração molar de uma substância que 

promove 50% do seu efeito máximo) da histamina, e o tipo de antagonismo exercido 

foi determinado com base no valor do plot de Schild (ARUNLAKSHANA; 

SCHILD, 1959). 

 

4.2.2.3 Avaliação do efeito de FGAL sobre o influxo de Ca2+ através dos CaV 

 

4.2.2.3.1 Efeito de FGAL frente às contrações induzidas por CaCl2 em meio 

despolarizante (KCl 70 mM) nominalmente sem Ca2+ 

 

O íleo era retirado e montado conforme descrito no item 4.2.2.1. Após o 

período de estabilização, a solução de Krebs modificado era substituída pela 

solução despolarizante (KCl 70 mM) nominalmente sem Ca2+ durante um período de 

45 minutos. Durante esse tempo, a preparação era lavada a cada 15 minutos. Eram 

induzidas duas curvas concentrações-resposta similares cumulativas ao CaCl2; em 

seguida, FGAL era incubado à preparação por 15 minutos em diferentes 

concentrações e em experimentos independentes e, após esse período, uma 

terceira curva cumulativa ao CaCl2 era obtida. 

 As contrações máximas obtidas com as duas primeiras curvas 

concentrações-resposta ao CaCl2 eram tidas como 100%, e as curvas de CaCl2 na 

presença de FGAL foram calculadas em função desse valor. O efeito inibitório de 

FGAL foi avaliado com base nos valores de Emax e CE50 do CaCl2 (VAN ROSSUM, 

1963). 

 

4.2.2.3.2 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas pelo S-(-)-Bay 

K8644 

 

O íleo era retirado e montado conforme descrito no item 4.2.2.1. Após o 

perodo de estabilização, o íleo era parcialmente despolarizado pela adição de 



VASCONCELOS, L. H. C.                                                                   Material e Métodos  | 61 

 

 

15 mM de KCl por 10 minutos e, então, era induzida uma contração com 3 x 10-7 M 

de S-(-)-Bay K8644, um agonista seletivo dos CaV1 (FERRANTE et al., 1989). 

Durante a fase tônica dessa contração, FGAL era adicionado de maneira cumulativa. 

O relaxamento foi expresso como a percentagem reversa da contração inicial 

produzida pelo S-(-)-Bay K8644. 

 

4.2.2.4 Avaliação do envolvimento dos canais de potássio no efeito relaxante 

promovido por FGAL 

 

4.2.2.4.1 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por histamina 

na ausência e na presença de cloreto de césio 

 

O íleo era retirado e montado conforme descrito no item 4.2.2.1. Após o 

período de estabilização, era induzida uma contração com 40 mM de KCl para 

verificar a funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e, após 15 minutos, era 

induzida uma contração com 10-6 M de histamina, sendo FGAL adicionado de 

maneira cumulativa sobre o componente tônico dessa contração. A preparação era 

lavada, estabilizada por 30 minutos e, então, era adicionada à cuba 5 x 10-3 M de 

CsCl, um bloqueador não seletivo dos canais de potássio (KNOT; BRAYDEN; 

NELSON, 1996). Após 20 minutos, era induzida uma nova contração com 10-6 M de 

histamina e, sob o componente tônico dessa contração, FGAL era adicionado de 

maneira cumulativa.  

O relaxamento produzido por FGAL foi expresso como a percentagem 

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

foram calculados e comparados a partir das curvas concentrações-resposta na 

ausência e na presença do bloqueador. 

 

4.2.2.4.2 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por histamina 

na ausência e na presença de bloqueadores seletivos de canais de potássio 

 

O íleo era retirado e montado conforme descrito no item 4.2.2.1. Após o 

período de estabilização, era induzida uma contração com 40 mM de KCl para 

verificar a funcionalidade do órgão. A preparação era lavada e, após 15 minutos, era 



VASCONCELOS, L. H. C.                                                                   Material e Métodos  | 62 

 

 

induzida uma contração com 10-6 M de histamina, sendo FGAL adicionado de 

maneira cumulativa sobre o componente tônico dessa contração. A preparação era 

lavada, estabilizada por 30 minutos e, então, era adicionada à cuba 10-3 M de TEA+ 

que, nessa concentração, é um bloqueador seletivo dos BKCa (GALVEZ et al., 1990; 

CANDIA; GARCIA; LATORRE, 1992; ABOULAFIA et al., 2002), 3 x 10-4 M de 4-AP, 

bloqueador seletivo dos KV (ROBERTSON; NELSON, 1994), 10-7 M de apamina, 

bloqueador seletivo dos SKCa (ISHII; MAYLIE; ADELMAN, 1997; VAN DER STAAY 

et al., 1999) ou 10-5 M de glibenclamida, bloqueador seletivo dos KATP (SUN; 

BENISHIN, 1994). Após 20 minutos, em preparações diferentes, era induzida uma 

nova contração com 10-6 M de histamina e, sobre o componente tônico dessa 

contração, FGAL era adicionado de maneira cumulativa.  

O relaxamento produzido por FGAL foi expresso como a percentagem 

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

foram calculados e comparados a partir das curvas concentrações-resposta na 

ausência e na presença de cada bloqueador. 

 

4.2.2.5 Efeito de FGAL sobre os miócitos da camada longitudinal do íleo de 

cobaia  

 

4.2.2.5.1 Cultura de miócitos do íleo de cobaia 

 

O íleo era retirado como descrito no item 4.2.2.1. Após os procedimentos 

iniciais, o órgão era seccionado em fragmentos de 2-3 cm e sua camada longitudinal 

era isolada. Em seguida, esta era lavada sucessivas vezes em solução estéril de 

PSS sem Ca2+ e fragmentada (adaptado de SHIMUTA et al., 1990). Os fragmentos 

da camada longitudinal eram transferidos e distribuídos uniformemente em garrafas 

estéreis de cultura primária (Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ, EUA). 

Após a observação de que os tecidos se encontravam aderidos às paredes das 

garrafas, adicionava-se o meio de cultura DMEM suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (FBS), 20,0 mM de glutamina, 100 U/mL de penicilina e 10 µg/mL de 

estreptomicina, e as garrafas eram incubadas a 37 °C em atmosfera de 5% de CO2 

(CLARO et al., 2007). A cada 48-72 horas, o meio de cultura era trocado; nesse 

processo, sempre era deixado um pouco do meio de cultura antigo, uma vez que há 
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liberação de fatores de crescimento das próprias células em cultura, facilitando o seu 

crescimento.  

Após a confluência em monocamada, eram feitos os subcultivos em garrafas 

de cultura (Corning® Flask, NY, EUA). Para tanto, o meio de cultura era 

completamente aspirado, as garrafas eram lavadas com PBS enriquecido com 

penicilina-estreptomicina e, posteriormente, com PBS enriquecido com EDTA. Após 

essas lavagens, adicionava-se tripsina/EDTA (1:250) por aproximadamente 2 

minutos, seguida da adição do meio de cultura DMEM para neutralizar a ação da 

tripsina. Essa suspensão de células era transferida para garrafas de cultura e 

incubada em estufa de CO2.  

Após a confluência das células em monocamada, eram obtidos os pellets 

repetindo-se todo o procedimento da preparação do subcultivo. Em seguida, a 

suspensão de células era levada para centrifugação (500 g/5 min). Posteriormente, 

os pellets eram ressuspensos em solução de HBSS e novamente centrifugados por 

5 minutos.  

Para se tornarem estéreis, as soluções utilizadas nos experimentos celulares 

eram filtradas em membranas de filtro (0,22 µm) (Milipore), seguida da adição de 

penicilina/estreptomicina (1%). As soluções finais eram acondicionadas em garrafas 

estéreis, mantidas a 0 °C e descongeladas em banho aquecido a 37 °C. Todos 

esses procedimentos eram realizados em ambiente asséptico em capela de fluxo 

laminar. 

 

4.2.2.5.2 Efeito de FGAL sobre a viabilidade dos miócitos da camada 

longitudinal do íleo de cobaia 

 

Os pellets eram homogeneizados e suspensos em meio de cultura DMEM em 

uma concentração de 5 x 103 células/mL. Em seguida, essa suspensão era semeada 

em microplacas estéreis de 96 poços (Corning® Flask, NY, EUA) e incubada em 

estufa de CO2 por 24 horas para adesão.  

Após o período de aderência das células, o meio de cultura de cada poço 

era desprezado e adicionado 10-4 M de FGAL. Após a incubação por 2 h, tempo 

aproximado de contato entre o órgão e FGAL nos experimentos funcionais, ou por 
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24 horas, adicionava-se 5 mg/mL do corante MTT ([brometo de (3-(4,5-dimetiltiazol-

2-il)-2,5-difenil tetrazólio]) em cada poço e esperava-se 6 horas em estufa de CO2. 

Após o período de incubação, a microplaca era centrifugada, o sobrenadante 

era desprezado e o formazan produzido solubilizado em DMSO e incubado por 30 

minutos em estufa de CO2. Em seguida, era realizada a leitura das microplacas no 

comprimento de onda de 540 nm em aparelho FlexStation 3. O número de células 

viáveis foi calculado em porcentagem. O controle foi determinado apenas com o 

meio de cultura DMEM, sem a incubação do flavonoide. Todos os experimentos 

foram feitos em triplicata. 

 

4.2.2.5.3 Avaliação do efeito de FGAL sobre a concentração citosólica de Ca2+ 

([Ca2+]c) em miócitos da camada longitudinal de íleo de cobaia 

 

Os pellets eram obtidos como descrito no item 4.2.2.4.1, homogeneizados e 

suspensos em meio de cultura DMEM em uma concentração de 104 células/mL. Em 

seguida, essa suspensão era semeada em microplacas estéreis de 96 poços 

(Corning® Flask, NY, EUA) e incubada em estufa de CO2 por 24 horas para adesão.  

Após o período de aderência das células, o meio de cultura de cada poço 

era desprezado, adicionada solução de Fluo-4 NW e incubadas por 40 minutos em 

estufa de CO2 para a incorporação do fluoróforo. Após esse período, a quantificação 

da fluorescência era feita em aparelho FlexStation 3. O Fluo-4 era excitado a 

490 nm, e a emissão da luz era detectada a 524 nm com um filtro de 515 nm. Os 

registros eram obtidos sem interrupção por 240 segundos. As células eram 

estimuladas com 10-6 M de histamina (controle) e, subsequente, eram adicionados 

3 x 10-5 M de FGAL ou HBSS (veículo) em diferentes poços da microplaca. 

As porcentagens de intensidade de fluorescência foram calculadas utilizando 

como parâmetro a diferença entre as intensidades de fluorescências nos tempos de 

20 s (tempo de aplicação da histamina) e 110 s (tempo da administração das 

substâncias teste (controle = 100%) e nos tempos de 20 e 240 s (tempo final de 

observação). Todos os experimentos foram feitos em triplicata. 
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4.2.3 Análise estatística 

 

Todos os resultados foram expressos como a média e o e.p.m. e foram 

analisados estatisticamente empregando-se o teste t, para comparação entre dois 

grupos, ou a análise de variância (ANOVA) one-way seguido do pós-teste de 

Bonferroni, para comparação entre três ou mais grupos. As diferenças entre as 

médias foram consideradas significantes quando p < 0,05. 

Os valores de CE50 foram calculados por regressão não linear, e o valor do 

pD'2 e do slope do plot de Schild por regressão linear. 

 Todos os dados foram analisados utilizando o programa GraphPad Prism® 

versão 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, U.S.A.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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5.1 Investigação do mecanismo de ação de FGAL em íleo de cobaia 

 

5.1.1 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por KCl, por CCh 

ou por histamina 

 

FGAL (10-10–10-4 M, n = 5) relaxou de maneira dependente de concentração o 

íleo de cobaia pré-contraído com 40 mM de KCl (CE50 = 2,6 ± 0,5 x 10-6 M), com 

10-5 M de CCh (CE50 = 1,8 ± 0,4 x 10-6 M) ou com 10-6 M de histamina 

(CE50 = 1,9 ± 0,4 x 10-7 M) (Figura 10). Com base nos valores de CE50, FGAL se 

mostrou equipotente em relaxar o íleo pré-contraído com KCl ou CCh, entretanto, foi 

mais potente em relaxar o íleo pré-contraído com histamina (Gráfico 1B) quando 

comparado com as contrações induzidas com KCl (cerca de 14 vezes) ou com CCh 

(cerca de 10 vezes). Os efeitos máximos (Emax) de FGAL (100%) foram atingidos nas 

concentrações de 10-4 M, quando as contrações foram induzidas por KCl ou 

histamina, e de 3 x 10-5 M, quando as contrações foram induzidas por CCh 

(Figura 10). A resposta contrátil foi revertida 45 minutos após a retirada de FGAL 

das cubas. 
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Figura 10 – Registros representativos do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 40 mM de KCl (A), por 10-5 M de carbacol (B) e por 10-6 M de 
histamina (C) em íleo de cobaia. 

 

 

 

 

 
CCh = carbacol; Hist. = histamina. As setas para baixo representam as concentrações 
cumulativas de FGAL adicionadas às cubas. 

A 

B 
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Gráfico 1 – Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 
induzidas por 40 mM de KCl (▲), por 10-5 M de CCh () e por 10-6 M de histamina () em 
íleo de cobaia. 
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Os símbolos e as barras verticais (A) e as colunas e as barras verticais (B) representam a 
média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). Teste t e ANOVA one-way seguido do pós-teste 
de Bonferroni, **p < 0,01 (histamina vs. KCl) e #p < 0,05 (histamina vs. CCh). 
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5.1.2 Caracterização do bloqueio da contração induzida por histamina 

 

FGAL (3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5 e 10-4 M, n = 5) inibiu as contrações cumulativas 

induzidas por histamina de maneira dependente de concentração (Gráfico 2). A 

histamina teve seu valor de Emax reduzido de 100% (controle) para 92,9 ± 3,8; 80,3 ± 

2,4; 41,7 ± 6,2 e 4,4 ± 0,8%, respectivamente (Gráfico 2 e Tabela 6), e os valores de 

CE50 da histamina foram 3,9 ± 0,1 x 10-7 (controle); 6,3 ± 1,3 x 10-7; 1,1 ± 0,2 x 10-6 e 

7,9 ± 0,8 x 10-7, respectivamente. A CE50 da histamina, na presença de 10-4 M de 

FGAL, não foi determinada, pois a resposta contrátil foi abolida (Tabela 6). O valor 

do slope do plot de Schild foi 0,6263 ± 0,07626, e o valor do pD’2 foi 5,064 ± 0,2309 

(Gráfico 2). 
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B 

A 

Gráfico 2 - Curvas concentrações-resposta cumulativas à histamina na ausência () e na 
presença de 3 x 10-6 (), 10-5 (), 3 x 10-5 () e 10-4 M (▲) de FGAL em íleo de cobaia (A) 
e plot de Schild (B). 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni, ***p < 0,001 (controle vs. FGAL). 
 

 

Tabela 6 – Valores de Emax (%) e de CE50 (M) da histamina na ausência (controle) e na 
presença de FGAL, em íleo de cobaia. 

FGAL (M) Emax (%) CE50 (M) 

Ausência 100 4,2 ± 0,2 x 10-7 

3 x 10-6 92,9 ± 3,8 6,3 ± 1,3 x 10-7 

10-5 80,3 ± 2,4 *** 1,1 ± 0,2 x 10-6 

3 x 10-5 40,4 ± 4,8 *** 1,7 ± 0,5 x 10-6 * 

10-4 4,4 ± 0,8 *** Nd 

ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni, *p < 0,05 e ***p < 0,001 (controle vs. 
FGAL); Nd = não determinado. 
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5.1.3 Avaliação do efeito de FGAL sobre o influxo de Ca2+ através dos CaV 

 

5.1.3.1 Efeito de FGAL frente às contrações induzidas por CaCl2 em meio 

despolarizante (KCl 70 mM) nominalmente sem Ca2+ 

 

FGAL (3 x 10-6, 10-5, 3 x 10-5 e 10-4 M, n = 5) inibiu as contrações cumulativas 

induzidas pelo aumento na concentração extracelular de CaCl2 em meio 

despolarizante nominalmente sem Ca2+. As curvas cumulativas ao CaCl2 foram 

desviadas para direita de maneira não paralela e com redução do Emax de 100% 

(controle) para 87,0 ± 3,2; 57,4 ± 8,3; 40,9 ± 6,0 e 0%, respectivamente (Gráfico 3, 

Tabela 7), e os valores de CE50 do CaCl2 passaram de 1,2 ± 0,1 x 10-3 M (controle) 

para 5,0 ± 1,0 x 10-4; 1,8 ± 0,3 x 10-3 e 5,5 ± 0,4 x 10-3 M, respectivamente. A CE50 

do CaCl2, na presença de 10-4 M de FGAL, não foi determinada, pois a resposta 

contrátil foi abolida (Tabela 7). 
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Gráfico 3 - Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CaCl2 em meio despolarizante 
(KCl 70 mM) nominalmente sem Ca2+ na ausência () e na presença de 3 x 10-6 (), 10-5 
(), 3 x 10-5 () e 10-4 M () de FGAL em íleo de cobaia. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni, ***p < 0,001 (controle vs. FGAL). 
 

 

Tabela 7 – Valores de Emax (%) e de CE50 (M) do CaCl2 na ausência (controle) e na 
presença de FGAL em íleo de cobaia. 

 

FGAL (M) Emax (%) CE50 (M) 

Ausência 100 1,2 ± 0,1 x 10-3 

3 x 10-6 87,0 ± 3,2 5,0 ± 1,0 x 10-4 

10-5 57,4 ± 8,3 *** 1,8 ± 0,3 x 10-3 

3 x 10-5 40,9 ± 6,0 *** 5,5 ± 0,4 x 10-3 *** 

10-4 0,0 *** Nd 

ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni, ***p < 0,001 (controle vs. FGAL); 
Nd = não determinado. 
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5.1.3.2 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por S-(-)-Bay 

K8644  

 

FGAL (10-10 - 10-4 M, n = 5) relaxou de maneira dependente de concentração 

o íleo pré-contraído com 3 x 10-7 M de S-(-)-Bay K8644 (CE50 = 9,5 ± 1,9 x 10-6 M), 

um agonista dos CaV1, em meio parcialmente despolarizado com 15 mM de KCl. A 

potência relaxante de FGAL foi reduzida 2,7 vezes, quando comparado com o íleo 

pré-contraído com 40 mM de KCl (CE50 = 2,6 ± 0,5 x 10-6 M), e 50 vezes, comparada 

com o íleo pré-contraído com 10-6 M de histamina (CE50 = 1,9 ± 0,4 x 10-7 M) 

(Figura 11 e Gráfico 4). 
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Figura 11 – Registro representativo do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 40 mM de KCl (A), por 10-6 M de histamina (B) e por 3 x 10-7 M de 
S-(-)-Bay K8644 (C) em íleo de cobaia. 

 

 

 

 

 

Hist. = histamina. As setas para baixo representam as concentrações cumulativas de FGAL 
adicionadas às cubas. 
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Gráfico 4 – Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 
induzidas por 10-6 M de histamina (), por 40 mM de KCl (Δ) e por 3 x 10-7 M de Bay K8644 
() em íleo de cobaia. 
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Os símbolos (A), as colunas (B) e as barras verticais representam a média e o e.p.m., 
respectivamente (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni, ***p < 0,001 
(histamina vs. Bay K8644) e ##p < 0,01 (KCl vs. S-(-)-Bay K8644). 
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5.1.4 Avaliação do envolvimento dos canais de potássio no efeito relaxante de 

FGAL 

 

5.1.4.1 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por histamina na 

ausência e na presença de cloreto de césio 

 

A curva de relaxamento de FGAL (CE50 = 1,9 ± 0,4 x 10-7 M, n = 5) foi 

deslocada para a direita na presença de 5 x 10-3 M de CsCl, um bloqueador não 

seletivo dos canais de potássio (CE50 = 1,1 ± 0,3 x 10-6 M)  (Figura 12 e Gráfico 5), 

tendo sua potência relaxante reduzida cerca de 6 vezes na presença do CsCl. 
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Figura 12 - Registros representativos do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de histamina na ausência (A) e na presença (B) de 5 x 10-3 M 
de CsCl em íleo de cobaia. 
 

 

 

 

 

 

Hist. = histamina; CsCl = cloreto de césio. As setas para baixo representam as 
concentrações cumulativas de FGAL adicionadas às cubas. 
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Gráfico 5 - Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 

induzidas por 10-6 M de histamina na ausência () e na presença () de 5  x 10-3 M de 
CsCl em íleo de cobaia. 
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Os símbolos e as barras verticais (A) e as colunas e as barras verticais (B) representam a 
média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). Teste t, *p < 0,05 (histamina vs. CsCl + 
histamina). 
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5.1.4.2 Efeito de FGAL sobre as contrações tônicas induzidas por histamina na 

ausência e na presença de bloqueadores seletivos de canais de potássio 

 

A curva de relaxamento de FGAL (CE50 = 1,9 ± 0,4 x 10-7 M, n = 5) não foi 

alterada na presença de 10-7 M de apamina, um bloqueador dos SKCa 

(CE50 = 1,6 ± 0,3 x 10-7 M, n = 3) ou de 10-3 M de TEA+, um bloqueador dos BKCa 

(CE50 = 2,6 ± 0,2 x 10-7 M, n = 3) (Figuras 13 e 14 e Gráficos 6 e 7, 

respectivamente). Diferentemente, FGAL teve sua curva de relaxamento deslocada 

cerca de 10 vezes para a direita na presença de 3 x 10-4 M de 4-AP, um bloqueador 

dos KV (CE50 = 1,8 ± 0,2 x 10-6 M, n = 5), e cerca de 8 vezes na presença de 10-5 M 

de glibenclamida, um bloqueador dos KATP (CE50 = 1,5 ± 0,5 x 10-6 M, n = 5) 

(Figuras 15 e 16 e Gráficos 8 e 9, respectivamente). 
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Figura 13 - Registros representativos do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de histamina na ausência (A) e na presença (B) de 10-7 M de 
apamina em íleo de cobaia. 
 

 

 

 

 

 

Hist. = histamina. As setas para baixo representam as concentrações cumulativas de FGAL 
adicionadas às cubas. 
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Gráfico 6 - Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 

induzidas por 10-6 M de histamina na ausência () e na presença (▼) de 10-7 M de apamina 

em íleo de cobaia. 
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Hist. = histamina. Os símbolos e as barras verticais (A) e as colunas e as barras verticais (B) 
representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 3). 
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Figura 14 - Registros representativos do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de histamina na ausência (A) e na presença (B) de 10-3 M de 
TEA+ em íleo de cobaia. 
 

 

 

 

 
 
Hist. = histamina; TEA+ = íon tetraetilamônio. As setas para baixo representam as 
concentrações cumulativas de FGAL adicionadas às cubas. 
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Gráfico 7 - Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 
induzidas por 10-6 M de histamina na ausência () e na presença () de 10-3 M de TEA+ em 
íleo de cobaia. 
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Os símbolos e as barras verticais (A) e as colunas e as barras verticais (B) representam a 
média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
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Figura 15 - Registros representativos do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de histamina na ausência (A) e na presença (B) de 3 x 10-4 M 
de 4-AP em íleo de cobaia. 
 

 

 

 

 

 

Hist. = histamina; 4-AP = 4-aminopiridina. As setas para baixo representam as 
concentrações cumulativas de FGAL adicionadas às cubas. 
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Gráfico 8 - Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 
induzidas por 10-6 M de histamina na ausência () e na presença () de 3 x 10-4 M de 4-AP 
em íleo de cobaia. 
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Os símbolos e as barras verticais (A) e as colunas e as barras verticais (B) representam a 
média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). Teste t, ***p < 0,001 (histamina vs. 4-AP + 
histamina). 
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Figura 16 - Registros representativos do efeito relaxante de FGAL sobre as contrações 
tônicas induzidas por 10-6 M de histamina na ausência (A) e na presença (B) de 10-5 M de 
glibenclamida em íleo de cobaia. 
 

 

 
 

 

 
Hist. = histamina. As setas para baixo representam as concentrações cumulativas de FGAL 
adicionadas às cubas. 
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Gráfico 9 - Efeito relaxante (A) e valores de CE50 (B) de FGAL sobre as contrações tônicas 
induzidas por 10-6 M de histamina na ausência () e na presença (▲) de 10-5 M de 
glibenclamida em íleo de cobaia. 
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Gliben. = glibenclamida; Hist. = histamina. Os símbolos e as barras verticais (A) e as 
colunas e as barras verticais (B) representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
Teste t, *p < 0,05 (histamina vs. glibenclamida + histamina). 
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5.1.5 Efeito de FGAL sobre os miócitos da camada longitudinal do íleo de 

cobaia 

 

5.1.5.1 Efeito de FGAL sobre a viabilidade dos miócitos da camada longitudinal 

do íleo de cobaia 

 

A exposição dos miócitos intestinais a 10-4 M de FGAL, nos períodos de 2 e 

24 h, não induziu morte dessas células. No período de 2 h, o grupo controle 

apresentou 75,2 ± 1,3% de células viáveis, e o grupo exposto a FGAL apresentou 

77,8 ± 1,0% de viabilidade celular, enquanto que, no período de 24 h, o grupo 

controle apresentou 64,3 ± 1,0% de células viáveis, e o grupo exposto a FGAL 

apresentou 74,6 ± 4,0% de viabilidade celular (Gráfico 10, n = 3). 
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Gráfico 10 - Efeito de 10-4 M de FGAL sobre a viabilidade dos miócitos da camada 
longitudinal do íleo de cobaia, nos períodos de 2 e 24 h. 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 3). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni. 
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5.1.5.2 Avaliação do efeito de FGAL sobre a concentração citosólica de Ca2+ 

([Ca2+]c) em miócitos da camada longitudinal de íleo de cobaia 

 

O controle de fluorescência foi obtido através da estimulação das células com 

10-6 M de histamina. Após o período de 20 s de exposição das células à histamina, o 

pico de fluorescência foi obtido, mantendo-se elevado durante todo o tempo de 

duração da estimulação (220 s) (Figura 17A, Gráfico 11). 110 s após a indução do 

aumento da fluorescência com 10-6 M de histamina (100% de fluorescência), FGAL 

foi adicionado e observou-se a diminuição da intensidade de fluorescência, 

mantendo essa redução durante todo o tempo, até o término dos 240 s (Figura 17B, 

Gráfico 11). A intensidade de fluorescência foi reduzida para 11,7 ± 9,33%, 

indicando uma diminuição [Ca2+]c nos miócitos intestinais. Resultados semelhantes 

foram observados após a exposição das células ao verapamil (10-6 M), um 

bloqueador dos CaV1, quando a intensidade de fluorescência foi reduzida para 

34,5 ± 5,9% (Figura 17C, Gráfico 11), não havendo diferença entre os valores de 

porcentagem de intensidade de fluorescência na presença de FGAL ou do 

verapamil. O declínio de fluorescência observado durante os primeiros 20 s de 

exposição das células a FGAL ou ao verapamil é um artefato, visto que na presença 

do HBSS (veículo), o mesmo perfil de queda da fluorescência foi observado, sendo a 

intensidade de fluorescência reestabelecida e mantida constante (Figura 17D, 

Gráfico 11). 
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Figura 17 - Registros representativos do controle (A), do efeito de 3 x 10-5 M de FGAL (B) 
de 10-6 M de verapamil (C) e do veículo (D) sobre o sinal de cálcio em células musculares 
lisas da camada longitudinal do íleo de cobaia estimuladas com 10-6 M de histamina e 
marcadas com fluo-4. 
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Gráfico 11 - Efeito de 3 x 10-5 M de FGAL sobre a intensidade de fluorescência emitida por 

estimulação com 10
-6 

M de histamina de miócitos da camada longitudinal do íleo de cobaia. 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 3). 

Test t; ***p < 0,001 (controle vs. FGAL e controle vs. verapamil). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Discussão 
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Nesse trabalho, foi investigado o mecanismo de ação relaxante do flavonoide 

4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona (FGAL), isolado das partes aéreas de Piptadenia 

stipulacea (Benth.) Ducke (Fabaceae), sobre o íleo de cobaia, o qual ocorre por 

antagonismo não competitivo pseudoirreversível dos receptores H1 da histamina, 

além da modulação positiva dos KV e dos KATP, o que leva à inativação dos CaV1 e, 

por sua vez, ao bloqueio do influxo de íons Ca2+, ocasionando a redução dos níveis 

citosólicos deste íon e, como consequência, o relaxamento do músculo liso. 

A cólica intestinal é comumente causada por fortes contrações da 

musculatura lisa por meio da ação do sistema nervoso entérico, sendo a dor 

causada por esses espasmos intestinais geralmente tratada, clinicamente, com 

drogas que induzem relaxamento da musculatura lisa (SATO et al., 2007). À vista 

disso, o músculo liso se apresenta como um modelo experimental eficaz para a 

descoberta de drogas que possam minimizar as disfunções fisiológicas que 

acometem o trato gastrintestinal, como cólicas, diarreia e constipação, uma vez que 

disfunções nos mecanismos reguladores da contratilidade desse músculo estão 

relacionadas com o desenvolvimento dessas doenças. 

Já foi descrita atividade relaxante sobre o músculo liso intestinal para diversos 

flavonoides, tais como: efeito antidiarreico da quercetrina em rato (GALVÉZ; 

SÁNCHEZ DE MEDINA; JIMÉNEZ, 1995); inibição do peristaltismo do intestino de 

cobaia pela quercetina, narigenina, apigenina e genisteína (GHARZOULI; HOLZER, 

2004); e efeito espasmolítico da isoliquiritigenina em jejuno e íleo de camundongo 

(SATO et al., 2006), de retusina, me-retusina (SANTOS, 2007) e 

diplotropina em íleo de cobaia (LIMA, 2005). 

Em estudo realizado por Macêdo et al. (2011), FGAL exerceu efeito 

espasmolítico não seletivo sobre aorta de rato, útero de rata, traqueia e íleo de 

cobaia. Todavia, apenas em útero, aorta e traqueia seu mecanismo de ação foi 

descrito (MACÊDO, 2012; CARREIRO, 2012). Assim, tomando com premissa o 

efeito relaxante apresentado por FGAL sobre íleo de cobaia, assim como o fato de 

ser descrita na literatura atividade espasmolítica de diversos flavonoides, decidiu-se 

investigar o mecanismo de ação pelo qual FGAL exerce efeito relaxante sobre esse 

órgão. 

No músculo liso,vários agentes contráteis, como a acetilcolina, um agonista 

muscarínico, a histamina (TRIGGLE et al., 1989) e o KCl (TRIGGLE; TRIGGLE, 
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1976) causam uma resposta contrátil bifásica, que consiste em uma contração inicial 

transiente, denominada componente fásico, cuja duração é de menos de 30 

segundos, seguido por uma contração sustentada, o componente tônico, que se 

desenvolve lentamente ao longo de 15 minutos e é mantida durante o período de 

exposição ao agente contrátil (TRIGGLE; TRIGGLE, 1976; BOLTON, 1979; VAN 

BREEMEN; AARONSON; LOUTZENHISER, 1979). Essa resposta bifásica é devido 

à fonte dual de Ca2+, e é sugerido que a contração fásica é causada por liberação de 

Ca2+ mediada por IP3 a partir dos estoques intracelulares (ABDEL-LATIF, 1989; 

KOBAYASHI et al., 1989), enquanto que a contração tônica é atribuída ao influxo de 

Ca2+ através dos CaV, uma vez que já foi demonstrado que o verapamil, um 

bloqueador desses canais, suprime esse componente da contração muscular lisa 

(JIM et al., 1981).  

Particularmente, em músculo liso de íleo de cobaia, tanto a contração fásica 

como a tônica são dependentes do Ca2+ externo, haja vista que ambas as 

contrações são inibidas na ausência de Ca2+ extracelular (HONDA; TAKANO; 

KAMIYA, 1996). A remoção de íons Ca2+ do meio externo bloqueia totalmente a 

resposta contrátil tanto a agentes despolarizantes, como o KCl, como a agonistas, 

como a acetilcolina, em poucos segundos, sugerindo que as fontes intracelulares de 

Ca2+ não contribuem significativamente para o nível de tensão atingido 

(NOUAILHETAS et al., 1985). No entanto, a influência do Ca2+ extracelular é 

relativamente maior na resposta contrátil tônica comparado com a fásica (TRIGGLE 

et al., 1979), indicando, assim, que há diferenças peculiares entre os mecanismos 

responsáveis por gerar a contração e aqueles que a mantém no músculo liso 

intestinal. 

Além disso, intracelularmente, os mecanismos de mobilização de Ca2+ em 

células musculares lisas intestinais das camadas circular e longitudinal variam. Em 

células musculares de ambas as camadas, agonistas que se ligam a GPCRs iniciam 

a contração por aumentar a [Ca2+]c. Essa contração inicial, que dependente de Ca2+ 

extracelular, é abolida na camada longitudinal na presença de bloqueadores de 

canais de cálcio, como o verapamil, ou por remoção desse íon do meio extracelular, 

mas não é afetada nas células musculares lisas da camada circular na presença 

desses bloqueadores. Isso implica que a mobilização de cálcio nas células 

musculares lisas da camada longitudinal é dependente de um passo obrigatório 
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envolvendo o influxo de cálcio (HIMPENS; MATTHJIS; SOMLYO, 1989; MURTHY; 

GRIDER; MAKHLOUF, 1991; SUN; SUPPLISSON MAYER, 1993). 

Esse mecanismo é explicado devido às células musculares lisas da camada 

circular exibirem, preferencialmente, hidrólise de PIP2 seguida de rápida formação 

de IP3, o qual ativa com alta afinidade os IP3R, levando à liberação de Ca2+ do RS, 

enquanto nas células musculares lisas da camada longitudinal ocorre 

preferencialmente a hidrólise do 4-monofosfato de fosfatidilinositol (PIP), uma vez 

que sua membrana plasmática contém baixas quantidades de PIP2 e gera mínimas 

quantidades de IP3. Seu RS é desprovido de IP3R de alta afinidade e exibem uma 

sensibilidade mínima ao IP3. Entretanto, possuem receptores de rianodina (RyR) de 

alta afinidade e exibem alta sensibilidade ao cálcio e à ADP-ribose cíclica (MURTHY, 

2006). Assim, na camada longitudinal, a grande dependência do Ca2+ extracelular 

pode ser explicada pela necessidade de um influxo rápido inicial desse íon para, 

então, ativar os RyR na membrana do RS e levar à liberação de Ca2+. 

Em triagem farmacológica realizada por Macêdo et al. (2011), verificou-se que 

FGAL inibe de maneira equipotente e dependente de concentração as contrações 

fásicas induzidas tanto por carbacol como por histamina em íleo de cobaia. Diante 

do fato de que os mecanismos envolvidos na manutenção da fase tônica da 

contração diferem daqueles que induzem a contração fásica (ABDELLATIF, 1989; 

KOBAYASHI et al., 1989; HONDA; TAKANO; KAMIYA, 1996), resolveu-se verificar 

se esse flavonoide relaxaria o íleo de cobaia pré-contraído com KCl, um agente que 

age por um mecanismo eletromecânico, por carbacol e por histamina, ambos 

agentes contráteis de acoplamento misto. 

Observou-se que FGAL relaxou o íleo de cobaia pré-contraído pelos três 

agentes contráteis. Quando o órgão foi pré-contraído com KCl ou CCh, FGAL foi 

equipotente, conforme os valores de CE50. No entanto, quando o órgão foi 

pré-contraído com histamina, FGAL foi cerca de 14 e 10 vezes mais potente do que 

quando a contração foi induzida pelo KCl ou CCh, respectivamente (Figura 10, 

Gráfico 1). Diante desse resultado, surgiu a hipótese de que FGAL poderia 

apresentar seletividade para antagonizar os receptores H1 da histamina. Para 

investigar essa hipótese, foram obtidas curvas cumulativas concentrações-resposta 

à histamina na ausência (controle) e na presença de diferentes concentrações de 

FGAL. Conforme pode ser observado no Gráfico 2,  a histamina teve seu efeito 
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máximo reduzido na presença de FGAL, sendo abolida na presença da máxima 

concentração do flavonoide. 

Padrões característicos de antagonismo estão relacionados com certos 

mecanismos de bloqueio dos receptores. O antagonismo competitivo ocorre quando 

uma droga com afinidade para um receptor, mas sem eficácia intrínseca, compete 

com o agonista pelo seu sítio de ligação primário no receptor. O padrão 

característico de tal antagonismo é a produção de um desvio paralelo para a direita 

da curva concentrações-resposta do agonista, de maneira dependente de 

concentração, sem qualquer alteração na resposta máxima (ARIENS, 1954; 

GADDUM, 1957). Já o antagonismo não competitivo ocorre quando o agonista se 

liga ao sítio ortostérico no receptor (antagonismo pseudoirreversível) ou em um sítio 

distinto (antagonismo alostérico) (BLUMENTHAL, GARRISON, 2011). No caso do 

antagonismo pseudoirreversível, a dissociação do fármaco ocorre tão lentamente do 

receptor que a sua ação é extremamente prolongada. Na presença de um 

antagonista de dissociação lenta, o agonista terá seu efeito máximo suprimido e 

abolido em concentrações mais elevadas do antagonista (MAY et al., 2007).  

Dessa forma, conforme pode ser observado no Gáfico 2, FGAL exerce um 

antagonismo não competitivo do tipo pseudoirreversível sobre os receptores H1, uma 

vez que não houve saturação do efeito, ou seja, a contração induzida pela histamina 

foi abolida na presença de FGAL, não tendo atingido um valor limitante, 

característica do antagonismo alostérico. Além disso, esse tipo de antagonismo foi 

confirmado pelo valor do slope do plot de Schild, o que diferiu da unidade. A 

quantificação do antagonism de FGAL sobre as curvas cumulativas de histamina 

foram dados no valor de pD’2, que foi de 5,064 ± 0,2369, o qual reflete a 

concentração de FGAL que inibe 50% do efeito máximo induzido por concentrações 

cumulativas da histamina. 

Tendo em vista que a contração do íleo é totalmente dependente da 

variação do potencial de membrana de suas células, e que o componente tônico da 

contração induzida por esses agentes contráteis é mantido quase que 

exclusivamente por influxo de cálcio via CaV (BOLTON, 1979; REMBOLD, 1996; 

BOLTON et al., 2006), além da ativação desses canais ser o passo comum da via de 

sinalização dos três agentes contráteis utilizados, levantou-se a hipótese de que 

FGAL poderia agir por bloqueio do influxo de Ca2+ através dos CaV. 
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Para confirmar essa hipótese, investigou-se a possibilidade de FGAL inibir as 

contrações induzidas por CaCl2 em meio despolarizante (alta [K+]). Este protocolo se 

baseia no fato de que a contração ocorre, quase que exclusivamente, pelo Ca2+ 

proveniente do meio extracelular, já que a despolarização promovida pela elevada 

[K+]e induz a abertura dos CaV (REMBOLD, 1996). 

FGAL deslocou para a direita as curvas cumulativas de contração ao CaCl2 de 

maneira não paralela, indicando uma redução na potência contrátil do CaCl2, com 

redução do efeito máximo. Além disso, verificou-se que FGAL aboliu a resposta 

contrátil do íleo ao CaCl2 (Gráfico 3, Tabela 6). Esse resultado indica que FGAL inibe 

o influxo de Ca2+ através dos CaV.  

Os CaV são subdivididos em CaV1.1, CaV1.2, CaV1.3 e CaV1.4 e são sensíveis 

a diidropiridina e a alta voltagem (ALEXANDER et al., 2008). Os CaV são compostos 

por quatro subunidades (2 α, 1 β e 1 γ), sendo a subunidade α1 formadora do poro 

que conduz o fluxo de íons  Ca2+ (KURIYAMA et al., 1995). No músculo liso 

intestinal, os CaV1 são os principais responsáveis por mediar o influxo de Ca2+ 

(ALEXANDER et al., 2011). Assim, para verificar se FGAL estaria inibindo o influxo 

de Ca2+ através dos CaV1, foi obtida a curva de relaxamento do flavonoide sobre as 

contrações tônicas obtidas com o S-(-)-Bay K8644, um derivado dihidropiridínico 

agonista dos CaV1, que se liga diretamente na subunidade α1 para abrir estes canais 

(SPEDDING; PAOLETTI, 1992). FGAL relaxou o íleo de cobaia pré-contraído por 

esse agonista, indicando que o flavonoide inibe o influxo de Ca2+ através dos CaV1, 

porém, a potência relaxante de FGAL foi menor comparada com sua curva de 

relaxamento quando o íleo foi pré-contraído com KCl, um agente eletromecânico que 

promove a contração por abertura dos CaV em resposta à despolarização de 

membrana, ou com histamina, um agente de acoplamento misto (Figura 11, 

Gráfico 4). Esse resultado sugere que FGAL age por um mecanismo indireto para 

inibir o influxo de Ca2+ através dos CaV1, e não por inativação direta desses canais. 

É relatado na literatura que os canais de K+ desempenham um papel chave 

na regulação do potencial de membrana e na excitabilidade celular, sendo a 

contração do músculo liso dependente do balanço entre o aumento da condutância a 

esse íon, levando a uma repolarização/hiperpolarização, e a diminuição da 

condutância, levando a uma despolarização (KNOT; BRAYDEN; NELSON, 1996). 

Esses canais estão envolvidos em várias funções fisiológicas, tais como secreção de 
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hormônios e de neurotransmissores. Sua atividade pode ser regulada por voltagem, 

por Ca2+ ou por neurotransmissores e, consequentemente, as vias de sinalização 

que eles estimulam (ALEXANDER; MATHIE; PETERS, 2011), sendo o fluxo dos 

íons K+ por canais presentes na membrana plasmática um regulador do influxo de 

Ca2+ via CaV (THORNELOE; NELSON, 2005). 

Os ativadores de canais de K+ são substâncias que incluem um grupo de 

diversas moléculas com um largo potencial terapêutico (QUEST, 1992; EMPFIELD; 

RUSSELL; TRAINOR, 1995). Estes compostos abrem os canais de K+, causando 

hiperpolarização de membrana por meio do aumento do efluxo desse íon e, desta 

forma, bloqueiam os CaV, causando diminuição da [Ca2+]c com consequente 

relaxamento do músculo liso (QUEST; COOK, 1989; WESTON; EDWARDS, 1992). 

Diante dessa premissa, hipotetizou-se que FGAL poderia agir sobre os canais 

de K+, modulando-os positivamente e, consequentemente, levando à sua abertura, o 

que ocasionaria um aumento do efluxo desse íon, hiperpolarização de membrana e 

consequente bloqueio dos CaV. Para confirmar essa hipótese, utilizou-se como 

ferramenta farmacológica o CsCl, um bloqueador não seletivo dos canais de K+ 

(KNOT; BRAYDEN; NELSON, 1996). A curva de relaxamento de FGAL foi 

deslocada para a direita na presença de CsCl, com redução da potência relaxante 

em cerca de 6 vezes (Figura 12, Gráfico 5), sugerindo a participação desses canais 

no efeito relaxante de FGAL. 

O tônus do músculo liso gastrintestinal pode ser regulado por vários subtipos 

de canais de K+, entre eles: os KCa, os KATP, e os KV (VOGALIS, 2000). Substâncias 

com atividade relaxante podem exercer seu efeito de redução da [Ca2+]c por modular 

positivamente qualquer um dos subtipos de canais de K+ expressos nas células 

musculares lisas. Assim, como a hipótese de que FGAL estaria agindo sobre esses 

canais foi confirmada, decidiu-se investigar o(s) subtipo(s) de canais de K+ que 

estaria(m) sendo modulado(s) pelo flavonoide.  

Os canais de potássio sensíveis ao cálcio (KCa) estão presentes no músculo 

liso gastrintestinal. Uma vez ativados pelo aumento da [Ca2+]c, dão início ao efluxo 

dos íons K+ que, via repolarização/hiperpolarização da membrana, restabelecem as 

[Ca2+]c por meio da limitação do influxo desse íon pela inativação dos CaV. Portanto, 

os KCa regulam a amplitude e a duração das modificações da [Ca2+]c e, assim, 
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afetam as vias de sinalização que são disparadas por esse íon (FAKLER; 

ADELMAN, 2008). 

Esses canais são divididos em três grandes famílias, com base em suas 

condutância, cinética e farmacologia: 1) canais de K+ de pequena condutância 

ativados por Ca2+ (SKCa), os quais são bloqueados por apamina; 2) canais de K+ de 

condutância intermediária ativados por Ca2+ (IKCa), que são bloqueados pelo 

clotrimazol, e 3) canais de K+ de grande condutância ativados por Ca2+ (BKCa), que 

são bloqueados por toxinas, como a iberiotoxina, ou por baixas concentrações de 

TEA+ (SAH; FABER, 2002). Os canais do tipo SKCa e IKCa são insensíveis à 

voltagem e ativados por baixa concentração de Ca2+ intracelular (< 1,0 M); em 

contraste, aos BKCa são ativados tanto por voltagem como por Ca2+ 

(WEI et al., 2005). 

Os BKCa, atualmente denominados KCa1.1, estão distribuídos no cérebro, na 

cóclea, no músculo esquelético e nas células musculares lisas. Os SKCa ou KCa2.1, 

2.2 e 2.3 são largamente encontrados no cérebro, no coração e em alguns tipos de 

músculo liso. Já os IKCa ou KCa3.1 estão presentes na placenta, próstata, linfócitos, 

pâncreas e endotélio vascular, não sendo muito expressos na musculatura lisa 

(WEI et al., 2005).  

Os SKCa estão constitutivamente associados à CaM, que medeia a abertura 

do canal por meio da ligação com os íons Ca2+ (BERKEFELD; FAKLER; SCHULTE, 

2010). Esses canais geram uma corrente hiperpolarizante em células excitáveis 

após a geração do potencial de ação e, assim, levam ao relaxamento do músculo 

liso (BRAINARD; KOROVKINA; ENGLAND, 2007; BERKEFELD; FAKLER; 

SCHULTE, 2010). 

Dessa forma, a fim de investigar se FGAL estaria modulando positivamente 

os SKCa para relaxar o íleo de cobaia, utilizou-se a apamina, um bloqueador seletivo 

desses subtipos de canais (ISHII; MAYLIE; ADELMAN, 1997; VAN DER STAAY et 

al., 1999), como ferramenta farmacológica. A curva de relaxamento de FGAL não foi 

deslocada na presença desse bloqueador (Figura 13, Gráfico 6) indicando que esse 

subtipo de canais de K+ não está envolvido no efeito relaxante de FGAL. 

Semelhantemente, foi observado por Carreiro (2012) em útero de rata, que 

demonstrou que os SKCa não participam do efeito relaxante de FGAL nesse órgão. 
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No entanto, Macêdo (2012) verificou que, em aorta de rato e traqueia de cobaia, os 

SKCa são modulados positivamente por FGAL para relaxar tais órgãos. 

Fisiologicamente, a ativação dos BKCa provê um mecanismo de feedback que 

limita a contração por causar hiperpolarização e redução da duração do potencial de 

ação no músculo liso, limitando a entrada de Ca2+ via CaV (PONTE et al., 2012). 

Romero et al. (1998), utilizando a técnica de patch-clamp, caracterizaram uma 

população de BKCa que são indiretamente ativados pela angiotensina II, um agonista 

contrátil que induz dessensibilização do componente tônico da contração em íleo de 

cobaia. Posteriormente, Silva; Nouailhetas; Aboulafia (1999) demonstraram que a 

dessensibilização do componente tônico induzida pela angiotensina II era devido à 

abertura dos BKCa, levando a uma repolarização e, consequentemente, fechando os 

CaV responsáveis pelo influxo de Ca2+ que sustenta o componente tônico da 

contração em íleo de cobaia. 

Diante desse papel dos BKCa, passou-se a investigar se FGAL estaria agindo 

sobre esses canais para relaxar o íleo de cobaia. Utilizou-se como ferramenta 

farmacológica o TEA+ 1 mM, um bloqueador desses subtipos de canais de K+ 

(GALVEZ et al., 1990; CANDIA; GARCIA; LATORRE, 1992; ABOULAFIA et al., 

2002). Na presença desse bloqueador, a potência relaxante de FGAL não foi 

alterada (Figura 14, Gráfico 7), excluindo a participação desse subtipo de canais de 

K+ no efeito relaxante de FGAL. Esse resultado se assemelha aos dados de Macêdo 

(2012), que demonstrou que os BKCa também não participam do efeito relaxante de 

FGAL em aorta de rato e traqueia de cobaia. Já a diplotropina, flavonoide isolado de 

Diplotropis ferruginea (Benth.), diferentemente de FGAL, apresenta efeito relaxante 

sobre íleo de cobaia por modulação dos BKCa (LIMA, 2008). 

Os KV possuem uma grande importância na manutenção do potencial de 

repouso no íleo de cobaia e são bastante distribuídos nesse órgão (GORDIENKO; 

ZHOLOS; BOLTON, 1999). Até hoje, pelo menos doze diferentes subfamílias de 

subunidades  de KV são relatadas e os genes que codificam essas subunidades 

funcionais dos KV já foram identificados tanto no genoma humano como de outros 

animais (CHANDY et al., 2012). Isso demonstra a grande diversidade e 

complexidade de ações que podem ser esperadas da ativação destes canais de K+ 

nas células.  
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Apesar da grande diversidade dos KV, uma ferramenta farmacológica muito 

importante no estudo desses canais é a 4-AP, que é conhecida por bloquear os KV 

(ou pelo menos sua maioria), sendo utilizada para o estudo do mecanismo de ação 

de várias substâncias com atividade relaxante da musculatura lisa (SATAKE; 

SHIBATA; SHIBATA, 1997; HUANG et al., 1998; PELAIA et al., 2002). 

Como o objetivo de investigar se FGAL estaria modulando esses subtipos de 

canais para relaxar o íleo de cobaia, foi utilizado como ferramenta farmacológica a 

4-AP. Na presença desse bloqueador, a curva de relaxamento de FGAL foi 

deslocada para a direita, com redução da sua potência relaxante cerca de 10 vezes 

(Figura 15, Gráfico 8). Esses dados indicam que os KV estão envolvidos no 

mecanismo de ação relaxante de FGAL, tendo sua abertura aumentada por esse 

flavonoide para, assim, relaxar o íleo de cobaia. Esse resultado se assemelha ao 

observado por Macêdo (2012), que demonstrou que os KV também são modulados 

positivamente por FGAL para levar a aorta de rato ao relaxamento. 

Os KATP, canais de K+ ativados por uma diminuição na concentração 

intracelular de ATP, foram inicialmente identificados em miócitos ventriculares 

(NOMA, 1983). Posteriormente, KATP com características semelhantes foram 

demonstrados em muitos outros tecidos, tais como células β-pancreáticas, músculo 

esquelético, neurônios e células musculares lisas (TERAMOTO, 2006). 

Vários agonistas endógenos (como o peptídio relacionado ao gene da 

calcitonina, a adenosina, entre outros) ativam os KATP, produzindo hiperpolarização e 

consequente relaxamento. Em contrapartida, vários neurotransmissores, tais como 

noradrenalina, 5-hidroxitriptamina (5-HT), neuropeptídio Y, entre outros, e 

vasoconstritores, como a angiotensina II e a endotelina-1, inibem os KATP, levando à 

despolarização e contração muscular lisa (QUAYLE; NELSON; STANDEN, 1997). 

Esse canal tanto pode ser inibido por ATP intracelular como por sulfonilureias como, 

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

extracelular (STANDEN et al., 1989; SANBORN, 2000). Sun e Benishin (1994) 

mostraram que os KATP estão presentes em músculo longitudinal de íleo de cobaia, 

pois a cromacalina, o nicorandil e o pinacidil, ativadores desses canais, inibiram as 

contrações tônicas induzidas por histamina (0,5 M) ou por KCl (30 mM). 

Assim, a fim de verificar se os KATP estariam envolvidos no efeito relaxante de 

FGAL, utilizou-se a glibenclamida como ferramenta farmacológica para bloquear 
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esses canais. Na presença desse bloqueador, a potência relaxante de FGAL foi 

reduzida cerca de 8 vezes (Figura 16, Gráfico 9). Assim, sugere-se que os KATP 

também estão sendo modulados positivamente por FGAL para que este possa 

relaxar o íleo de cobaia. Semelhantemente, foi evidenciado por Macêdo (2012) que 

FGAL modula positivamente esses canais para relaxar a aorta de rato. 

Diante dos resultados expostos, verificou-se, em nível funcional, que o 

mecanismo de ação relaxante de FGAL em íleo de cobaia se dá por meio do 

bloqueio dos CaV, provavelmente através da modulação positiva dos canais de K+, 

em especial dos KV e dos KATP, o que ocasiona hiperpolarização de membrana com 

consequente fechamento dos CaV e redução do influxo de Ca2+ para as células 

musculares lisas. 

Tendo em vista que todos os resultados obtidos até aqui apontam que FGAL 

interfere na sinalização do Ca2+ para exercer seu efeito espasmolítico em íleo de 

cobaia, decidiu-se confirmar esses achados em nível celular, analisando se o 

flavonoide reduziria os níveis citosólicos de Ca2+. Para tanto, foi utilizada cultura de 

miócitos da camada longitudinal de íleo de cobaia. 

 Inicialmente, foi analisada a toxicidade in vitro do flavonoide sobre miócitos de 

íleo de cobaia. Para tanto, avaliou-se a viabilidade dos miócitos na ausência e na 

presença de 10-4 M de FGAL, nos períodos de 2 e 24 h, utilizando o ensaio de MTT. 

Essa concentração de FGAL foi escolhida por ser a maior concentração do 

flavonoide utilizada nos estudos funcionais. O MTT é um corante amarelo que é 

reduzido por células que mantêm a integridade mitocondrial para um composto azul 

(formazan), insolúvel em solução aquosa. Apenas as células viáveis reduzem o MTT 

(amarelo) para o formazan (azul); portanto, a quantidade de formazan produzido é 

proporcional ao número de células viáveis (MOSMANN, 1983; DENIZOT; LANG, 

1986). Esse ensaio, utilizado para medir a atividade metabólica de células viáveis, é 

quantitativo e sensível. Por causa da relação linear entre a atividade celular e a 

absorbância, o crescimento ou taxa de morte de células pode ser mensurado 

(ATCC, 2013).  

Conforme observado no Gráfico 10, não houve morte celular no período de 2 

horas, tempo máximo aproximado de contato do flavonoide com o órgão na cuba, 

nem após 24 h. Resultados semelhantes foram observados por Macêdo (2012), que 

demonstrou que FGAL não apresenta efeito hemolítico sobre eritrócitos de rato até a 
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concentração de 10-4 M. Assim, FGAL não altera a viabilidade dos tipos celulares 

testados, na concentração testada, uma vez que não leva a alterações na 

integridade da membrana celular de hemácias, assim como não interfere com a 

atividade metabólica de miócitos de íleo de cobaia. 

Para ocorrer o relaxamento da musculatura lisa, se faz necessária a redução 

da [Ca2+]c, uma vez que o desencadeamento da contração e parte da sua 

manutenção dependem do aumento da [Ca2+]c (SOMLYO; SOMLYO, 1994). Com o 

advento das técnicas de medida de íons Ca2+, utilizando como ferramentas 

indicadores fluorescentes sensíveis ao Ca2+, como o fura-2, fluo-3 e fluo-4, as 

mudanças na [Ca2+]c são detectadas e mensuradas em vários tipos de células 

musculares lisas (WRAY; BURDYGA; NOBLE, 2005). 

Uma vez que os miócitos intestinais mostraram-se viáveis na presença do 

flavonoide, passou-se a avaliar se a redução da [Ca2+]c seria o meio pelo qual FGAL 

estaria relaxando as preparações de músculo liso nos experimentos funcionais. Para 

comprovar essa hipótese, o seu efeito foi observado sobre a intensidade de 

fluorescência emitida pelo Ca2+ livre citosólico marcado com a sonda fluorescente 

fluo-4 e a intensidade de fluorescência emitida pelo fluo-4 complexado ao Ca2+ foi 

quantificada. O Fluo-4 é um indicador de cálcio de alta afinidade (Kd ~ 345 nM) que 

fluoresce quando excitado a 488 nm e, mesmo em baixas concentrações, tem quase 

o dobro da fluorescência de outros corantes, o que é importante em baixa densidade 

celular (PAREDES et al., 2008). Observou-se que FGAL, na concentração de 

3 x 10-5 M, valor que se aproxima da sua CI50 (MACÊDO et al., 2011), reduziu de 

maneira significante os níveis citosólicos de cálcio, conforme pode ser observado 

pela diminuição em 88,3 ± 9,3% da intensidade de fluorescência emitida pelo fluo-4 

(Figura 17, Gráfico 11). Essa redução da [Ca2+]c está de acordo com o observado na 

curva de relaxamento de FGAL sobre o íleo pré-contraído com histamina, onde se 

observa que, nessa mesma concentração, o flavonoide teve cerca de 90% do seu 

efeito relaxante máximo (Gráfico 1). 

Diante dos resultados obtidos, sugere-se que o mecanismo de ação pelo qual 

FGAL exerce efeito relaxante sobre o íleo de cobaia é por antagonismo não 

competitivo pseudoirreversível dos receptores H1, além de modulação dos KV e dos 

KATP, o que, indiretamente, reduz o influxo de Ca2+ através dos CaV1, levando à 

redução dos níveis citosólicos desse íon (Figura 18). 
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Assim, FGAL surge como uma alternativa futura para a prevenção e/ou o 

tratamento de disfunções intestinais, tais como cólicas e diarreia, cuja desregulação 

na motilidade do músculo liso encontra-se associada. Ademais, são necessários 

estudos complementares para melhor elucidar o mecanismo de ação relaxante de 

FGAL sobre esse órgão. 

 

Figura 18 – Esquema representativo do mecanismo de ação espasmolítica de FGAL em 
íleo de cobaia. 

 

FGAL age por antagonismo do tipo pseudoirreversível não-competitivo sobre os receptores 
histaminérgicos do tipo 1 (H1), além de modular positivamente os canais de potássio 
sensíveis ao ATP e os sensíveis a voltagem, levando ao bloqueio indireto dos canais de 
cálcio dependentes de voltagem do tipo 1 (CaV1), inibindo o influxo de íons cálcio e, 
consequentemente, reduzindo os níveis citosólicos desse íon, levando ao relaxamento do 
músculo liso intestinal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusões 
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Na investigação do mecanismo de ação espasmolítica do flavonoide 

4’,5,7-triidroxi-3,6-dimetoxiflavona (FGAL), isolado das partes aéreas de Piptadenia 

stipulacea (Benth.) Ducke, em íleo de cobaia, pode-se concluir que FGAL:  

 

1. Inibe, por antagonismo do tipo não competitivo pseudoirreversível, os 

receptores H1 da histamina; 

2. Inibe o influxo de Ca2+ através dos canais de cálcio dependentes de 

voltagem do tipo 1 (CaV1); 

3. Modula positivamente os canais de potássio, particularmente os KV e os 

KATP; 

4. Não apresenta efeito citotóxico sobre miócitos da camada longitudinal de 

íleo de cobaia na concentração utilizada; 

5. Reduz os níveis citosólicos de cálcio em miócitos intestinais de cobaia. 
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Apêndice 1 – Trabalho publicado em colaboração durante a vigência do mestrado. 
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Anexo 1 – Certidão de aprovação do projeto pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais 

 

 

 


